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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η πτυχιακή εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

περιέχει τα αρωµατικά φυτά και γίνεται µια σύντοµη περιγραφή και παρουσίαση 

όλων των απαραίτητων στοιχείων. Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει τα αιθέρια 

έλαια. Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει τα ενδηµικά και αυτοφυή φυτά της χώρας µας. 

Το τέταρτο περιέχει την βιοποικιλότητα και στο πέµπτο γίνεται µια σύντοµη 

περιγραφή της ονοµασίας ενός φυτού καθώς και της ανατοµίας του. Στο έκτο 

κεφάλαιο γίνεται µια παρουσίαση και περιγραφή των καλλιεργούµενων 

αρωµατικών φυτών της χώρας µας. Στο έβδοµο κεφάλαιο γίνεται µια αναφορά 

στα βότανα και τις ιδιότητες τους σε διάφορους τοµείς της καθηµερινότητας µας. 

Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο είναι η βιβλιογραφία. 
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1.ΑΡΩΜΑΤΙΚΆ ΦΥΤΑ 

 

1.1 Περιγραφή 

Με τον όρο: «αρωµατικά φυτά (aromatics) είναι µία µεγάλη οµάδα ειδών του 

φυτικού βασιλείου µε κοινό χαρακτηριστικό το ότι περιέχουν στα διάφορα µέρη τους 

(φύλλα, άνθη κ.λπ.) αιθέρια έλαια, ουσίες δηλαδή που όταν ελευθερωθούν αφήνουν 

οσµή» Τα αρωµατικά προσδίδουν ευχάριστη οσµή και γεύση. Αυτά χρησιµοποιούνται 

κυρίως στην αρωµατοποιία και στην µαγειρική.  

Με τον όρο: «φαρµακευτικό φυτό (medicinals), καλείται κάθε φυτό που περιέχει 

ένα ή περισσότερα δραστικά συστατικά, τα οποία έχουν την ικανότητα να προλάβουν, 

να ανακουφίσουν ή να θεραπεύσουν ασθένειες». Ο όρος φαρµακευτικά γενικά 

αποδίδεται σε φυτά όπου παράγουν χηµικές ενώσεις, µε θεραπευτική δράση για τον 

άνθρωπο.  

Η χρησιµοποίηση του όρου «αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά» δηλώνει ότι τα 

αρωµατικά φυτά διαθέτουν φαρµακευτικές ιδιότητες, έτσι και τα φαρµακευτικά φυτά 

είναι συνήθως αρωµατικά. Σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται για ξεχωριστές 

κατηγορίες.  

Επιπρόσθετα, µε τον όρο: βότανα (herbs) έχει επικρατήσει να λέγονται τα φυτά που 

έχουν µία ευεργετική για τον άνθρωπο δράση και διακινούνται από τον Μεσαίωνα µέχρι 

σήµερα σε παραδοσιακά εµπορικά καταστήµατα τα φυτά «Βότανα είναι όλα τα 

χρήσιµα φυτά», σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει στη λέξη το αγγλικό λεξικό της 

Οξφόρδης. «Και αφορά τα φυτά των οποίων τα φύλλα, οι ρίζες, οι µίσχοι, τα άνθη 

χρησιµεύουν ως τροφή ή θεραπεία, χάρη στο άρωµα τους ή µε κάποιο άλλο τρόπο…». 

Ο παραπάνω ορισµός περιλαµβάνει µια µεγάλη ποικιλία φυτών µε πολλαπλές αιώνες 

η χρήσεις, έννοια είτε αυτές αφορούν τροφή, στενά θεραπευτικά σε κάποια 

σκευάσµατα, ποτά, τσάι, αρωµατοποιία, καλλυντικά. Τους τελευταίους «βότανο» 

περιορίστηκε συγκεκριµένα φυτά τα οποία χρησιµοποιήθηκαν είτε ως θεραπευτικά 

ροφήµατα, είτε ως καταπλάσµατα, είτε ως πρώτη ύλη για την δηµώδη ιατρική και την 

σύγχρονη φαρµακολογία. 

 Η ελληνική χλωρίδα περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό αρωµατικών και φαρµακευτικών 

φυτών, µεγάλο ποσοστό των οποίων είναι ενδηµικά της Ελλάδας. Ο ακριβής αριθµός 

τους δεν είναι γνωστός. 
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Όλες οι παραµεσόγειες χώρες είναι πλούσιες σε αυτοφυή αρωµατικά φυτά και πολλά 

απ’ αυτά καλλιεργούνται συστηµατικά. Τα κυριότερα απ’ αυτά ανήκουν στις 

οικογένειες Labiatae, Umbelliferae, Lauracae, Myrtacae και Compositae. Στο 

Ελληνικό έδαφος από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα τα αρωµατικά φυτά 

αποτελούν σηµαντικό µέρος της χλωρίδας.  

 

1.2 Ιστορική αναδροµή 

Μεγάλη κατηγορία του φυτικού βασιλείου που κατέχει ιδιάζουσα θέση ανάµεσα 

στους ανθρώπους και τους λαούς όλων των εποχών, είναι τα αρωµατικά και 

φαρµακευτικά φυτά. Τα φυτά είχαν µια ιδιαίτερη θέση σε όλους τους αρχαίους λαούς, 

τους αρχαίους Έλληνες, Κινέζους, Σουµέριους, Βαβυλώνιους, Αιγυπτίους. 

Από τους πρώτους λαούς που βεβαιώνεται ιστορικά ότι έκαναν χρήση αρωµατικών 

φυτών και βότανα ήταν και οι Σουµέριοι. Οι Αιγύπτιοι του 27ου αιώνα 

καλλιεργούσαν π. χ. µέντα, κόλιαντρο, ροδιές, ελιές, αµπέλια, συκιές, σκόρδα κ. α.  

Ο προϊστορικός άνθρωπος κοντά στην έρευνα, που έκανε για να βρει φαγώσιµα φυτά, 

άρχισε να ενδιαφέρεται και για τα αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά. Οι ιερείς της 

Αιγύπτου, χρησιµοποιούσαν τα φαρµακευτικά φυτά µε καταπληκτικές επιτυχίες, όπως 

αναφέρουν οι πάπυροι. Οι αρχαίοι Έλληνες τα χρησιµοποιούσαν για τις θεραπευτικές 

τους ιδιότητες και για τη διατροφική τους αξία. Σύµφωνα µε τη µυθολογία, η κορυφή 

του Ολύµπου, όπου κατοικούσαν οι θεοί, ήταν καλυµµένη από λουλούδια και βότανα 

που βρίσκονταν εκεί για εξυπηρέτηση των θεών αλλά και των θνητών. Η λεκάνη της 

Μεσογείου υπήρξε από τις σπουδαιότερες εστίες πολιτισµού, και ίσως γι’ αυτό τα 

φυτά της είχαν την τύχη να µελετηθούν και να αξιολογηθούν πολύ νωρίτερα απ’ ότι 

φυτά άλλων περιοχών του πλανήτη. Από την αρχαία Αίγυπτο ως την Μικρά Ασία και 

από τον Όµηρο ως τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους βρίσκουµε αναφορές στη 

µεσογειακή χλωρίδα και πλήθος στοιχείων που πολλές φορές ανακατεύουν την 

ιστορία µε το µύθο, την ιατρική µε την µαγεία, την φύση µε την τέχνη. Οι αρχαιότερες 

αναφορές σχετικά µε τα φυτά (Βαβυλωνιακές πηγές, Παλαιά διαθήκη, Τα έργα του 

Οµήρου) που έχουν φτάσει ως εµάς µνηµονεύουν τα φυτά κυρίως κάτω από το πρίσµα 

της χρησιµότητάς και της φαρµακευτικής χρήσης τους. Κανείς δεν γνωρίζει πότε 

συλλέχθηκαν για πρώτη φορά αρωµατικά, άγρια από την φύση, ή πότε 

καλλιεργήθηκαν για πρώτη φορά, ωστόσο αναφορές από τους αρχαίους Αιγυπτίους 
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δείχνουν τα αρωµατικά να συνιστούνται σαν φάρµακα και να χρησιµοποιούνται σαν 

φαγητό, σαν καλλυντικά, σαν αρώµατα και σαν βαφές. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι 

εστιάζονταν περισσότερο στη σύγκριση των ζώων και των ανθρώπων από την µία 

πλευρά και των φυτών από την άλλη. 

Ο Ιπποκράτης κατέγραψε τη χρήση περίπου 400 φυτών για τη θεραπεία διαφόρων 

ασθενειών. Πίστευε ότι η ασθένεια ήταν µια ανισορροπία µεταξύ των βασικών 

στοιχείων µέσα στο σώµα και µε την κατάλληλη χρήση των βοτάνων θα µπορούσε η 

ισορροπία να αποκατασταθεί. Μέχρι την εποχή του Ιπποκράτη (468 – 377π. Χ. ) η 

Ευρωπαϊκή βοτανολογική παράδοση είχε ήδη απορροφήσει ιδέες από την Ασσυρία 

και την Ινδία, µε τα αρωµατικά της Ανατολής, όπως ο βασιλικός και το τζίντζερ, 

έχαιραν ιδιαίτερης εκτίµησης και πολύπλοκη θεωρία των διαθέσεων και των 

ουσιωδών υγρών του σώµατος είχε ήδη αρχίσει να διαµορφώνεται. Ο Ιπποκράτης 

ταξινόµησε σε κατηγορίες όλες τις τροφές και τα αρωµατικά ανάλογα µε τη 

θεµελιώδη τους ιδιότητα - θερµό ή ψυχρό, ξηρό ή υγρό – και θεωρούσε ότι η καλή 

υγεία διατηρείται όταν οι ιδιότητες αυτές είναι σε ισορροπία, καθώς και µε την 

φυσική άσκηση και τον άφθονο καθαρό αέρα. Ο Πεδάνιος ∆ιοσκουρίδης έγραψε το 

κλασικό του κείµενο De Materia Medica γύρω στο 60µ. Χ. και το βιβλίο αυτό 

παρέµεινε το πρότυπο εγχειρίδιο για 1. 500 χρόνια. Ο Ιπποκράτης αναφέρει 236 

φυτικά φάρµακα που έχουν ως βάση τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά. Τη 

φιλοσοφία του Ιπποκράτη επέκτεινε ο Γαλήνος. Η µελέτη του «De Simplicibus» έγινε 

το κύριο και πλέον καθιερωµένο ιατρικό κείµενο στην αρχαία Ρώµη. Η πιο σηµαντική 

όµως πηγή βοτανικής γνώσης για τα επόµενα 1.500 χρόνια γράφτηκε τον 1ο αιώνα µ. 

Χ. απ’ τον ∆ιοσκουρίδη µε τίτλο «De Materia Medica». Ο ∆ιοσκουρίδης περιόδευσε 

σε όλο τον τότε γνωστό κόσµο (40-90 µ. Χ. ) για να µελετήσει τα διάφορα 

φαρµακευτικά βότανα και φυτά και τα κατέταξε σε 5 βιβλία, µε γενικό τίτλο Περί 

Ύλης Ιατρικής, που από τότε αποτελούν το βασικό σύγγραµµα, στο οποίο βασίστηκαν 

όλοι όσοι ασχολήθηκαν µε την θεραπευτική ως τον 16ο αιώνα. Τα χειρόγραφα του 

Ιπποκράτη και του ∆ιοσκουρίδη διατηρήθηκαν µέσα στα µεσαιωνικά µοναστήρια 

όπου και µεταφράστηκαν και αντιγράφηκαν απ’ τους µοναχούς, ενώ οι ρωµαϊκοί 

στρατοί συνέβαλαν στη διάδοση της βοτανικής γνώσης σε όλη την Ευρώπη, καθώς 

µετέφεραν αρωµατικά φυτά και βότανα στις κατακτήσεις τους. Ο Πλίνιος (23 – 79 µ. 

Χ. ), Ρωµαίος βοτανολόγος, συνέταξε µια εγκυκλοπαίδεια βοτανικής γνώσης 

αποκαλούµενη «Naturalis Historia».  
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Ο Θεόφραστος, ήταν ο πρόδροµος της Φαρµακογνωσίας, ο οποίος στα 9 βιβλία του 

έργου του Περί φυτών ιστορίες περιγράφει όχι µόνο τα φυτά αλλά και τις 

φαρµακολογικές ιδιότητες τους. Ο Θεόφραστος, ο σπουδαίος αυτός ερευνητής, 

ξεκινώντας µαζί µε τον Μέγα Αλέξανδρο κατέγραψε σηµαντικό αριθµό φυτών των 

χωρών γύρω από την ανατολική Μεσόγειο προτού συνεχίζει µέχρι τα ενδότερα της 

µέσης ανατολής. 

Σηµαντικός ήταν και ο ρόλος του Σουηδού καθηγητή της ιατρικής Καρόλου Λινναίου, 

που έζησε τον 18ο αιώνα και θεωρείται θεµελιωτής της Βοτανικής. Σήµερα στον 21ο 

αιώνα µας, τα αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά εξακολουθούν να παίζουν σπουδαίο 

ρόλο στη ζωή µας. Χρησιµοποιούνται σαν φάρµακα, ελιξίρια, χάπια, βαφές και ένα 

σωρό άλλα πράγµατα.  

Στο Μεσαίωνα, χρυσή εποχή της µαγείας, η χρήση των βοτάνων εξελίχθηκε ραγδαία 

σε ολόκληρη επιστήµη. Οι ανακαλύψεις νέων χωρών πρόσφεραν νέες γνώσεις στον 

τοµέα της βοτανικής και ιατρικής.. Οι Ευρωπαίοι ερευνητές, οι γιατροί της 

Αναγέννησης έµαθαν και έφεραν στην Ευρώπη πάνω από 4000 βότανα από τους 

πρωτοποριακούς πολιτισµούς των Ατζέκων, των Μάγιας και των Ίνκας και χρωστούν 

ένα µεγάλο µέρος της επιστήµης τους στους «πρωτόγονους» αυτούς λαούς. Επίσης η 

προσφορά των Κινέζων σοφών για τα αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά δεν έχει 

εκτιµηθεί ακόµα εντελώς και οι γνώσεις τους επαληθεύονται συνεχώς. 

 Η Παλαιά ∆ιαθήκη αναφέρει την χρήση του µανδραγόρα, του σιταριού, της βρώµης, 

του κριθαριού. Ο αρχαίος πάπυρος που ανακάλυψε ο αιγυπτιολόγος Εµπερς στην 

νεκρόπολη των Θηβών, περιέγραφε 700 φυτά, όπως την αλόη, την γεντιανή, τον 

κρόκο, την αλισφακιά, τα κρεµµύδια κ. α.  

Ονοµαστοί ήταν οι βοτανοσυλλέκτες της Ηπείρου, που µάζευαν τα αρωµατικά στο 

φαράγγι του Βίκου, γι’ αυτό και ονοµάζονταν «βικογιατροί». Επίσης, στα µοναστήρια 

είχαν διασωθεί συνταγές από αρχαία κείµενα οι οποίες µεταπλάστηκαν και 

«εµπλουτίστηκαν» στο πέρασµα του χρόνου. Τέτοια χειρόγραφα υπάρχουν ακόµη στα 

ελληνικά µοναστήρια. Μέχρι και τον 20ο αιώνα η λαϊκή ιατρική επηρεάζεται 

βαθύτατα από τις γνώσεις των αρχαίων και των Βυζαντινών. 

Σήµερα µετά το Β’ Παγκόσµιο πόλεµο και την βιοµηχανική επανάσταση, τα βότανα 

έδωσαν τη θέση τους σε χηµικά υποκατάστατα τα φάρµακα και χρησίµευσαν ως βάση 
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για τη παρασκευή τους στα εργαστήρια. Τα τελευταία χρόνια όµως παρατηρείται µια 

εκ νέου «ανάληψη» των ευεργετικών ιδιοτήτων των φυτών. Μετά τις συχνά τραγικές 

συνέπειες της αλόγιστης χρήσης των φαρµάκων, τα βότανα καλούνται να 

επανορθώσουν τη χαµένη ισορροπία του ανθρώπινου οργανισµού. Η Ελλάδα, 

συγκαταλέγεται µεταξύ των πλουσιότερων χωρών σε αυτοφυή φαρµακευτικά φυτά. 

Κατά τους ειδικούς, ανέρχονται σε 4000 περίπου είδη. Ενδηµικά τα οποία φυτρώνουν 

µόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν περίπου 400 και εκείνα που είναι δυνατόν να εξαχθούν 

περίπου 100 τουλάχιστον, ενώ εξάγονται περίπου τα 10. Πολλά από αυτά και πάλι 

εισάγονται στη χώρα µας βιοµηχανοποιηµένα και σε τιµές κατά πολύ µεγαλύτερες, 

όπως συµβαίνει µε τα αιθέρια έλαια, ενώ παράλληλα και όχι σπάνια εισάγονται από το 

εξωτερικό φάρµακα φυτικά, που αφθονούν στη χώρα µας, όπως το χαµόµηλο, το τίλιο 

κ. α. Μέσα στους αιώνες ένας µικρός αριθµός παραδοσιακών βοτανοθεραπευτών 

δηµιούργησε τοπικά κέντρα βοτανοθεραπείας σε όλη την Ευρώπη. Τον 19ο αιώνα 

αναλύθηκε η χηµική σύνθεση ορισµένων βοτάνων και αποκάλυψε και επιστηµονικά 

πλέον την ευεργετική επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισµό. Πολλά αρωµατικά 

φυτά και βότανα στη συνέχεια έγιναν βάση των κυριότερων σύγχρονων φαρµάκων. 

Στη Μεσόγειο οι άνθρωποι αναζήτησαν από την αρχαιότητα όχι µόνο την διατροφή 

τους στη φύση, αλλά και τα φάρµακα τους. Η µελέτη των αρωµατικών φυτών άρχισε 

από την µακρινή αρχαιότητα και µελετήθηκαν εκατοντάδες φυτά. Η καταφυγή στο 

φαρµακείο της φύσης υπήρξε κοινό γνώρισµα πολλών πολιτισµών. Στην αρχαία 

Ελλάδα τα ίδια φυτά χρησιµοποιήθηκαν και ως τροφές και ως φάρµακα. Μετά τον Β’ 

Παγκόσµιο πόλεµο και την Βιοµηχανική επανάσταση, τα αρωµατικά-φαρµακευτικά 

φυτά έδωσαν τη θέση τους σε χηµικά υποκατάστατα, τα φάρµακα, και χρησίµεψαν ως 

βάση για την παρασκευή τους στα εργαστήρια. Με την πάροδο των χρόνων, την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και την πρόοδο της επιστήµης ο ρόλος αυτός έχει αρχίσει 

να αντιστρέφεται. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια εκ νέου «ανακάλυψη» των 

ευεργετικών ιδιοτήτων των φυτών. Τα αρωµατικά φυτά άρχισαν να ξαναµπαίνουν στη 

ζωή των ανθρώπων µέσω των φαρµακευτικών σκευασµάτων. Από την εποχή του 

Ιπποκράτη µέχρι τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο, δηλαδή τα 2500 τελευταία χρόνια, τα 

αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά (βότανα) ήταν τα φάρµακα µε τη µεγαλύτερη 

διάδοση, για τις περισσότερες αρρώστιες. Τα φάρµακα που πουλούσαν τα φαρµακεία 

στηρίζονταν στα βότανα και τ’ αποστάγµατά τους. Πολλά φυτά, ρίζες, φύλλα και 
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πολλοί σπόροι διαθέτουν πιο δραστικές θεραπευτικές ιδιότητες από τα φάρµακα και 

φέρνουν πολύ πιο σίγουρα αποτελέσµατα από εκείνα και χωρίς παρενέργειες.  

Τα αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά έρχονται και ξανάρχονται κάτω από το 

µικροσκόπιο ή υποβάλλονται σε µοντέρνα τεστ, για να εξακριβωθεί που οφείλεται η 

αποτελεσµατικότητα τους. Στην Ελλάδα, ενώ φυτρώνουν περισσότερα από 4000 

χιλιάδες χρήσιµα φαρµακευτικά φυτά, επιχορηγούνται µόνο οι καλλιεργητές φυτών 

και βοτάνων που χρησιµοποιούνται και στην µαγειρική, όπως ο δυόσµος, η ρίγανη, ο 

βασιλικός, η µέντα, το γλυκάνισο και όχι ο ευκάλυπτος, το δεντρολίβανο, το 

βάλσαµο, η γλυκόριζα, ενώ η αγριάδα αντιµετωπίζεται µόνο σαν παράσιτο πού πρέπει 

να τα εξοντώνουµε µε φυτοφάρµακα και όχι σαν µια ενδιαφέρουσα 

συναλλαγµατοφόρα πηγή.  

Τα αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά είναι να επαναφέρουν τη φυσική ισορροπία των 

λειτουργιών του σώµατος, πράγµα που έχει σαν αποτέλεσµα την υγεία. Ελάχιστα 

αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά έχουν άµεσα αποτελέσµατα από την πρώτη φορά που 

χρησιµοποιήθηκαν από τον άνθρωπο. Σχεδόν όλα έχουν αποτελέσµατα µόνο όταν 

χρησιµοποιούνται καθηµερινά για αρκετές εβδοµάδες. Εδώ και χιλιάδες χρόνια, µια 

µεγάλη ποικιλία βοτάνων έχουν χρησιµοποιηθεί από ζώα και ανθρώπους.  

Η περιοχή γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα, που αποτελείται από ένα τµήµα της 

Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, ήταν πάντα κοιτίδα πολιτισµού. Τα αρωµατικά 

ταξίδεψαν από την Μεσόγειο στην Ανατολή και αντίστροφα. Από νωρίς το εµπόριο 

αρωµατικών και µπαχαρικών δροµολογήθηκε από την Κίνα και την Ινδία δια µέσου 

της Αραβίας στις χερσονήσους της Μεσογείου θάλασσας, που έκανε την περιοχή 

σηµαντικό σηµείο πολιτισµού και εδεσµατολογικής ανταλλαγής. Στο ζεστό 

µεσογειακό κλίµα, πολλά αρωµατικά φυτά αναπτύσσονταν σε αφθονία, και στο 

πέρασµα των αιώνων ακόµη περισσότερο καθώς συστήνονταν από τους 

εµπορευόµενους, τους πρόσφυγες ή τους µετανάστες από τα βάθη της Ανατολής. Για 

να εξυπηρετήσουµε καλύτερα τους σκοπούς αυτού του άρθρου θα θεωρήσουµε ότι 

αρωµατικά και µπαχαρικά είναι το ίδιο πράγµα. Τα ασιατικά µπαχαρικά έγιναν 

διάσηµα στην Ευρώπη αρχικά τα Ελληνιστικά χρόνια. Αργότερα, οι εµπορικές 

συναλλαγές των µπαχαρικών άνθισαν στις τελευταίες µέρες της αρχαίας Ρώµης, 

περίπου διακόσια χρόνια πριν. Στο ξεκίνηµα, το εµπόριο των µπαχαρικών ήταν στα 

χέρια των Αράβων. Το Apicius’ De re coquinaria είναι ένα από τα παλιότερα 

ευρωπαϊκά βιβλία µαγειρικής, στο οποίο απαριθµούνται µερικά τροπικά µπαχαρικά, 
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εκ των οποίων το long pepper είχε την µεγαλύτερη εκτίµηση. Το µαύρο πιπέρι, οι 

σκελίδες και η κινέζικη κανέλα (cassia) ήταν εξέχουσας σηµασίας επίσης. Το 

αινιγµατικό µπαχαρικό silphion (µε καταγωγή πιθανόν από τη βόρεια Αφρική) 

αφανίστηκε γύρω στο 100 π. Χ. και αντικαταστάθηκε από το asafetida (από την 

κεντρική Ασία). Η χρήση του ελαιόλαδου είναι διαρκές στοιχείο πολιτισµού στη 

Μεσόγειο, εδώ και πέντε χιλιετηρίδες. Σήµερα, η µεσογειακή Ευρώπη κατά κύριο 

λόγο επανέρχεται στα εγχώρια ή εισαγόµενα αρωµατικά. Ο βασιλικός (προερχόµενος 

κυρίως από τη νότια ή τη νοτιοανατολική Ασία) φυτρώνει άγριος σε όλη τη νότια 

Ευρώπη και χρησιµοποιείται ευρέως, ιδιαίτερα στην ιταλική κουζίνα. Το ίδιο ισχύει 

και για την ενδηµική ρίγανη. Το σκόρδο εµφανίζεται πιο δηµοφιλές απ’ ότι στις χώρες 

της βόρειας Ευρώπης. Τοπικά, το σαφράν χρησιµοποιείται στο ψάρι ή σε θαλασσινές 

σπεσιαλιτέ, αλλά η υψηλή τιµή αυτού του µπαχαρικού οριοθετεί τη χρήση του. Από 

περιοχή σε περιοχή, µερικά πιάτα απαιτούν µικρές ποσότητες από τσίλι, καυτερό 

έδεσµα, όµως δεν είναι καθιερωµένο. Στην Μικρά Ασία και στη δυτική Ασία τα 

αρωµατικά έπαψαν να είναι κυρίαρχα. Ο κορίανδρος και το κύµινο (που προέρχονται 

από την Περσία, αλλά φύονται κατά τόπους) είναι δηµοφιλή και η χρήση δυνατών 

µπαχαρικών (κυρίως µαύρο πιπέρι και τσίλι) έγινε πιο συνηθισµένη. Οι καρποί του 

δέντρου σουµάκι (sumac) είναι βασικοί για την παρασκευή τάρτας και βρίσκουµε 

ξινές γεύσεις σε πολλά πιάτα από την Τουρκία µέχρι το Ισραήλ. Στην βόρεια Αφρική, 

το τσίλι παίζει σηµαντικό ρόλο σε διάφορα καυτερά στιφάδο και σάλτσες. Ο 

κορίανδρος και το κύµινο χρησιµοποιούνται επίσης κατά κόρον, αλλά και τα 

αφρικανικά µπαχαρικά (κόκκοι του παραδείσου) είναι επίσης συνηθισµένα. Από τα 

µπαχαρικά της τροπικής Ασίας, η κανέλα και οι σκελίδες έχουν τη µεγαλύτερη χρήση. 

Όλα αυτά και ακόµη περισσότερα µπορεί να εµφανιστούν σε µίγµατα µπαχαρικών στο 

Μαρόκο (ras el hanout). Αν και µεγάλος αριθµός µπαχαρικών της Μεσογείου 

συζητήθηκε εδώ, η αναφορά τους δεν ήταν διεξοδική. Υπάρχουν πολλά περισσότερα 

που βρίσκουν το δρόµο της κουζίνας ανάλογα µε την περίσταση. Μερικές φορές 

µπορεί να είναι άγρια φυτά, συγγενείς των αρωµατικών που αναφέρθηκαν εδώ, τα 

οποία συλλέχθηκαν από γνώστες, µέλη οικογενείας, επειδή το άρωµά τους εκτιµήθηκε 

ως ανώτερο από αυτό των εµπορικά καλλιεργούµενων. Αυτή η χρήση είναι συχνά 

τοπική και είναι δύσκολο να αναφερθούν σε βιβλία µαγειρικής. Αυτό συναντιέται 

ιδιαίτερα σε αρωµατικά της οικογένειας της µέντας όπως για παράδειγµα το θυµάρι, η 

µαντζουράνα και ιδιαίτερα η ρίγανη. Τα χειλανθή, η οικογένεια της µέντας 

(Lamiaceae ή Labiatae) είναι ιδιαίτερα γνωστή στη Μεσόγειο και είναι επίσης µια 
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πηγή αρωµατικών που προέρχονται από εκεί. Ανάµεσά τους βρίσκονται το 

δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis,), το θυµάρι (Thymus vulgaris), η ρίγανη 

(Origanum vulgare), η µαντζουράνα ( O. majorana) και το δίκταµο της Κρήτης 

(Origanum dictamnus). Ο βασιλικός (Ocimum basilicum) είναι επίσης ευρέως 

διαδεδοµένος. Η φασκοµηλιά (Salvia officinalis) χρησιµοποιείται ακόµα από την 

εποχή των αρχαίων Ελλήνων. Οι περισσότερες φασκοµηλιές στην εποχή µας 

προέρχονται από την Γιουγκοσλαβία. και χρησιµοποιούνται για φαρµακευτικούς 

σκοπούς. 

 

1.3 Χρήση αρωµατικών φυτών 

Παραδοσιακά τα αρωµατικά και τα φαρµακευτικά φυτά έχουν πολλούς τρόπους 

χρήσης. Οι τρόποι αυτοί παραµένουν οι ίδιοι µέχρι σήµερα εκτός από τις περιπτώσεις 

που ακολουθούν την οδό της φαρµακοβιοµηχανίας στην οποία τα αρωµατικά και τα 

φαρµακευτικά φυτά αποτελούν βασικά συστατικά για την παρασκευή φαρµακευτικών 

σκευασµάτων πιο πολύπλοκων και επιστηµονικά πιο ελεγµένων.  

Μέσα στους αιώνες ένας µικρός αριθµός παραδοσιακών βοτανοθεραπευτών 

δηµιούργησε τοπικά κέντρα βοτανοθεραπείας σε όλη την Ευρώπη. Τον 19ο αιώνα 

αναλύθηκε η χηµική σύνθεση ορισµένων βοτάνων και αποκάλυψε και επιστηµονικά 

πλέον την ευεργετική επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισµό. Πολλά αρωµατικά 

φυτά και βότανα στη συνέχεια έγιναν βάση των κυριότερων σύγχρονων φαρµάκων. Οι 

φαρµακοβιοµηχανίες στρέφονται πλέον στα θεραπευτικά φυτά και αναζητούν εκεί 

µέσα πρόληψης και θεραπείας για σύγχρονες ασθένειες. Τα αρωµατικά φυτά και 

βότανα λαµβάνουν από τη γη τα απαραίτητα για αυτά συστατικά και τα µετατρέπουν 

σε χηµικές ενώσεις οι οποίες είναι για το ανθρώπινο σώµα θεραπευτικές. Σε κάθε 

αρωµατικό βότανο περιλαµβάνονται σχεδόν πολλές διαφορετικές χηµικές ενώσεις των 

οποίων συνδυασµοί µπορούν να ωφελήσουν τον ανθρώπινο οργανισµό. Υπάρχει 

γενικότερα µια στροφή των ανθρώπων στα φυσικά προϊόντα ως απαραίτητα στοιχεία 

της καθηµερινής ζωής. Στην Ελλάδα η τάση για χρήση τους αυξάνεται διαρκώς ως 

δηµοφιλής θεραπευτική και γαστρονοµική επιλογή. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια µε το 

σύνθηµα «επιστροφή στη φύση» υπάρχει ένα αυξανόµενο παγκόσµιο ενδιαφέρον 

ζήτησης φυσικών προϊόντων και εναλλακτικών ιατρικών θεραπειών και αποµάκρυνσή 

τους από τα φυτοφάρµακα, τα συντηρητικά, τα συνθετικά, τα γλυκαντικά, τις 

χρωστικές τροφές 
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 Τα αρωµατικά φυτά, λόγω των ιδιοτήτων τους, βρίσκουν πλήθος εφαρµογών στην 

βιοµηχανία παρασκευής ροφηµάτων, στη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 

(αρωµατισµό και συντήρηση), στη ζαχαροπλαστική, στη µαγειρική, στη 

Φαρµακοβιοµηχανία, στη βιοµηχανία καλλυντικών και την αρωµατοποιία, ενώ 

σηµαντικές δυνατότητες µπορούν να αξιοποιηθούν µε τη λήψη χρωστικών ουσιών για 

το χρωµατισµό κυρίως τροφίµων, αντικαθιστώντας τις συνθετικές χρωστικές.  

Η αρωµατοθεραπεία είναι µία πανάρχαια µέθοδος, η ιστορία της οποίας χάνεται µέσα 

στα βάθη των αιώνων, γιατί η αρµονία της υγείας και της οµορφιάς αποτελούσε 

ζητούµενο για τον άνθρωπο κάθε εποχής. Έτσι η αρωµατοθεραπεία, η µέθοδος 

αξιοποίησης των αιθέριων ελαίων βρίσκεται στην ακµή της. Τα αιθέρια έλαια είναι 

ελαιώδη, υγρά και πτητικά (εξατµίζονται γρήγορα). Τα παίρνουµε από διάφορα µέρη 

του φυτού όπως άνθη, φύλλα, βλαστούς, ρίζες κ. τ. λ. Σε κάθε ένα από τα αιθέρια 

έλαια βρίσκονται µέχρι και 200 διαφορετικές χηµικές ενώσεις, έτσι εξηγείται και η 

ποικιλία των ιδιοτήτων τους. Μπορούν να δρουν σαν καλλυντικά, αντισηπτικά, 

αντιµικροβιακά, τονωτικά κ. τ. λ. . Οι Αιγύπτιοι χρησιµοποιούσαν τα αιθέρια έλαια 

για θεραπευτικούς σκοπούς και βαλσάµωση, ενώ οι αρχαίοι Κινέζοι ήταν αρκετά 

εξοικειωµένοι µε τα µυστικά της αρωµατοθεραπείας. Οι γνώσεις αυτές πέρασαν στους 

Έλληνες και µετά στους Ρωµαίους. Οι Έλληνες γιατροί κυρίως βελτίωσαν 

επιστηµονικά την αρωµατοθεραπεία µε κορυφαία την ίδρυση της Ιατρικής σχολής 

στην Κω από τον Ιπποκράτη, τον πατέρα της Ιατρικής. Στην αρχαία Ρώµη ο Γαλήνος, 

ο πατέρας της Φαρµακευτικής, ήταν φανατικός χρήστης της αρωµατοθεραπείας. Στη 

Βίβλο υπάρχουν αναφορές της. Οι Άραβες (8ο αιώνα µ. Χ. ) βελτίωσαν τις µεθόδους 

λήψης των αιθέριων ελαίων και έφτιαξαν καινούρια ελιξίρια και φάρµακα. 

Στις οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες η αγορά. παρουσιάζει συνεχώς αυξανόµενη 

ζήτηση για προϊόντα φυτικής προελεύσεως. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα προϊόντα που 

µέχρι πρόσφατα παράγονταν εµπειρικά και η διάθεση τους γινόταν από εξειδικευµένα 

ή ακόµα και υπαίθρια καταστήµατα, πλέον να παράγονται από πολυεθνικές εταιρίες 

και να πωλούνται σε πολυκαταστήµατα. Η αξία των πωλήσεων των αρωµατικών 

φυτών παγκοσµίως έχει εκτιµηθεί ότι αγγίζει τα 20 δισεκατοµµύρια δολάρια για το 

2002. Από άποψη οργάνωσης της εµπορικής δοµής, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται η 

µεγαλύτερη αγορά αρωµατικών φυτών, από άποψη όµως µεγέθους παραγωγής 

εκτιµάται πως Κίνα και Ινδία κατέχουν τις πρώτες θέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αποτελεί επίσης και το µεγαλύτερο εισαγωγέα ακατέργαστων αρωµατικών φυτών µε 
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εισαγωγές που εκτιµώνται σε 100. 000 τόνους ετησίως, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 

250 εκ. δολάρια. Η Γερµανία αποτελεί το σηµαντικότερο εισαγωγέα, για τα δεδοµένα 

της Ευρώπης, κατέχοντας ποσοστό 38% της αγοράς και ακολουθεί η Γαλλία µε 17% 

και η Ιταλία µε 9%. Οι χώρες αυτές αποτελούν και τους βασικούς µεταποιητές του 

κλάδου.  

Η καλλιέργεια αρωµατικών φυτών είναι µια καθαρά γεωργική παραγωγική διαδικασία 

που δηµιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης σε επίπεδο οικογενειακής εκµετάλλευσης ή 

µικρών εταιρικών σχηµάτων και η εγκατάστασή της µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε 

εγκαταλελειµµένες γεωργικές εκτάσεις και σε εκτάσεις υποβαθµισµένες από την 

υπερβόσκηση ή την υπερεκµετάλλευση αξιοποιώντας αρωµατικά ήδη της τοπικής 

χλωρίδας, συµβάλλοντας στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού των περιοχών. 

Επιπλέον, τα αρωµατικά είδη είναι προσαρµοσµένα στις τοπικές συνθήκες και δεν 

έχουν απαιτήσεις σε καλλιεργητικές φροντίδες και προστατεύουν το έδαφος από τη 

διάβρωση καθώς, σύµφωνα µε µέτρησης που πραγµατοποιήθηκαν, η µείωση της 

απώλειας εδάφους, ξεπερνά το 50%. Για την εγκατάσταση της καλλιέργειας δεν 

απαιτείται κόστος περίφραξης, καθώς τα αρωµατικά φυτά δεν είναι εύληπτα από τα 

αγροτικά ζώα, το κόστος περιορίζεται στις δαπάνες για την εγκατάσταση κατά το 

πρώτο έτος και συνδυάζονται άριστα µε τη µελισσοκοµία.  

Τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά καλλιεργούνται είτε για τα αιθέρια έλαια είτε 

για τις ξηρές δρόγες τους. Τα αιθέρια έλαια χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην 

αρωµατοποιία (για τη βελτίωση της υγείας και της οµορφιάς), την σαπωνοποιεία, τη 

ζαχαροπλαστική, την οδοντοκρεµοποιία, τη βιοµηχανία τροφίµων, τη βιοµηχανία 

ζωοτροφών (ριγανέλαιο), τη φαρµακευτική βοτανοθεραπεία φαρµακοβιοµηχανία 

(πολλά φάρµακα χρησιµοποιούν σαν πρώτη ύλη τα φυτά) στη µαγειρική (σαν 

αρτύµατα ή καρυκεύµατα φαγητού όπως η δάφνη, η ρίγανη, το δεντρολίβανο κ. τ. λ. ) 

ως αφεψήµατα τα αιθέρια έλαια που περιέχουν τα αρωµατικά φυτά χρησιµοποιούνται 

απ’ τις βιοµηχανίες αρωµάτων, καλλυντικών, τσιγάρων, τροφίµων κ. τ. λ. η) τα 

αιθέρια έλαια περιέχουν µεταξύ άλλων θρεπτικές ουσίες, δραστικά οξέα και βιταµίνες 

και θεωρούνται ιδανικά για µασάζ, ανανέωση κυττάρων, τόνωση και ξεκούραση στο 

µπάνιο, τα αιθέρια έλαια χρησιµοποιούνται ως αρωµατικά χώρου και για τον 

καθαρισµό της ατµόσφαιρας,στη διατροφή µας (συγκεκριµένα βιοδραστικά συστατικά 

προσφέρουν προστασία στην ανθρώπινη υγεία) στις ζωοτροφές (µετά την απαγόρευση 

χρήσης αντιβιοτικών, τα αιθέρια έλαια χρησιµοποιούνται στα σιτηρέσια ως 
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µικροβιοκτόνα, είναι φυσικά προϊόντα, δηµιουργούν ευεξία στα ζώα, αυξάνουν τη 

ζωική παραγωγή και θεωρούνται φυσικοί αυξητικοί παράγοντες).  

Αντίθετα οι ξηρές δρόγες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παρασκευή 

ροφηµάτων και για την λήψη ορισµένων φαρµακευτικών ουσιών όπως είναι τα 

αλκαλοειδή, τα φλαβονοειδή οι γλυκοζίτες κλπ. Σύγχρονες έρευνες απέδειξαν, ότι η 

δράση των φαρµακευτικών φυτών, οφείλεται σε ένα σχετικά µικρό αριθµό 

συστατικών, τα ονοµαζόµενα δραστικά συστατικά, που παράγονται από τα φυτά. 

Όλες οι άλλες ουσίες του φυτού που δεν είναι ενεργά στοιχεία, θεωρήθηκαν από 

ορισµένους µελετητές σαν αδρανείς ουσίες ή σαν µη χρήσιµες. Τα ενεργά στοιχεία 

ενός σηµαντικού αριθµού βοτάνων, είναι ακόµη άγνωστα. Επίσης, για σοβαρότερες 

ασθένειες η θεραπεία µε αρωµατικά φαρµακευτικά φυτά µπορεί να ενισχύσει την 

θεραπεία που γίνεται µε ιατρική συµβουλή. Παρασκευάσµατα Φαρµακευτικών 

Φυτών, Εγχύµατα, Αφεψήµατα, Βάµµατα, Κάψουλες και σκόνες, Τονωτικά κρασιά, 

Σιρόπια, Έλαια µε έγχυση, Αλοιφές, Κρέµες, Κοµπρέσες και λοσιόν.  

Εγχύµατα 

Έκχυση (Έγχυµα), δηλαδή εκχύλιση µε νερό που βράζει (αφορά τα µαλακά και 

τρυφερά µέρη του φυτού (φύλλα, άνθη, σπόροι). Το έγχυµα είναι ο απλούστερος 

τρόπος επεξεργασίας για τα πλέον ντελικάτα υπέργεια µέρη των φυτών, ειδικότερα δε 

των φύλλων και των ανθέων είτε για την παρασκευή γιατρικών, είτε 

αναζωογονητικών και χαλαρωτικών ποτών. Γίνονται µε τρόπο παρόµοιο όπως το τσάι, 

χρησιµοποιώντας είτε ένα αρωµατικό µόνο του, είτε διάφορα αρωµατικά σε 

συνδυασµό, µπορεί να το πιει κανείς κρύο ή ζεστό. Τα εγχύµατα είναι χρήσιµα όταν 

χρησιµοποιούνται τα δραστικά συστατικά ενός φυτού πλούσιου σε αρωµατικά έλαια, 

ιδιαιτέρως αν χρησιµοποιείτε τα φύλλα ή τα πέταλα. Ένα έγχυµα, φτιάχνεται όπως ένα 

τσάι. Είναι η καλύτερη µέθοδος για να πάρουµε τις φαρµακευτικές ιδιότητες των 

ευαίσθητων µερών των φυτών, των λουλουδιών και των φύλλων τους. Μόλις αρχίσει 

να βράζει το νερό το κατεβάζουµε από τη φωτιά και ρίχνουµε µέσα την απαιτούµενη 

ποσότητα φρέσκων ή αποξηραµένων αρωµατικών (ένα µέρος αποξηραµένου βοτάνου 

είναι ισοδύναµο µε τρία µέρη φρέσκου). Το αφήνουµε 10 µε 20 λεπτά και µετά 

σουρώνουµε και το χρησιµοποιούµε.. Οι αναλογίες για ένα έγχυµα είναι από ένα 

µέχρι τρία κουταλάκια του γλυκού για ένα φλιτζάνι νερό. Αν χρειάζεστε µεγάλες 

ποσότητες από ένα έγχυµα, κρατήστε το απόθεµα σας σε ένα δοχείο ή µπουκάλι στο 

ψυγείο. Το Βράσιµο (Αφέψηµα), που αφορά τα σκληρότερα µέρη του φυτού (ρίζα, 
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στέλεχος, σκληροί καρποί). Όπως λέει και η λέξη θα πει αφήνω να ψηθεί. Κάντε ένα 

αφέψηµα όταν το αρωµατικό είναι σκληρό και ξυλώδες. Παίρνουµε το αρωµατικό και 

το βράζουµε µε νερό (συνήθως βράζουµε τα σκληρά τµήµατα του φυτού, όπως είναι 

οι ρίζες, οι φλούδες, τα κοτσάνια, οι σπόροι). Εξασφαλίζεται έτσι ότι τα σκληρά 

τµήµατα διασπώνται, οπότε τα δραστικά συστατικά εισέρχονται στο νερό σε διάλυµα. 

Αν είναι σκληρές ρίζες ή φλούδες πρέπει να τις βράσουµε 5 ως 10 λεπτά, για να µας 

δώσουν τις ευεργετικές τους ιδιότητες. Τεµαχίστε τα φρέσκα αρωµατικά σε µικρά 

κοµµάτια ή αλέστε τα αποξηραµένα συστατικά. Γενικά (για όποια αρωµατικά δεν 

υπάρχουν ειδικές οδηγίες) ο χρόνος που τα βράζουµε εξαρτάται από την αντοχή των 

ιστών του φυτού στη θερµότητα. Βράζουµε 3 κουταλιές σε 2 φλιτζάνια νερό. Μόλις 

κατεβάζουµε το αφέψηµα από τη φωτιά το σουρώνουµε αµέσως. Πρέπει να το πιούµε 

µε δόσεις µέσα σε 12 ώρες γιατί µετά αλλοιώνεται και χάνει τη θεραπευτική του 

δύναµη.  

Αφεψήµατα 

Οι ρίζες, ο φλοιός κλωνάρια και οι καρποί, συνήθως απαιτούν µια πιο ισχυρή 

επεξεργασία από τα φύλλα ή τα λουλούδια για να επιτευχθεί η εξαγωγή των 

φαρµακευτικών τους συστατικών. Το αφέψηµα περιλαµβάνει το σιγανό βρασµό 

αυτών των ανθεκτικότερων µερών σε νερό. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί νωπό ή 

αποξηραµένο υλικό από τα φυτά, το οποίο θα πρέπει να έχει κοπεί ή να έχει σπαστεί 

σε µικρά κοµµάτια, πριν από την αφέψηση. Όπως και τα εγχύµατα, τα αφεψήµατα 

µπορούν να ληφθούν είτε ζεστά είτε κρύα.  

Κάψουλες και σκόνες 

 Τα βότανα σε σκόνη µπορούν να ληφθούν εύκολα µε την µορφή κάψουλας, αλλά 

µπορούν επίσης να πασπαλιστούν πάνω σε τροφή ή να χορηγηθούν µε νερό. 

Εξωτερικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πούδρα ή να αναµειχθούν µε βάµµατα 

και να χρησιµοποιηθούν µε την µορφή καταπλάσµατος.  

Τονωτικά και κρασιά 

 Τα τονωτικά κρασιά είναι ένας ευχαρίστως τρόπος για την λήψη δυναµωτικών και 

τονωτικών βοτάνων, µε στόχο την ενίσχυση της ζωτικότητας και την βελτίωση της 

πέψης. Χωρίς να έχουν αυστηρά φαρµακευτική χρήση και χωρίς να είναι µόνον ένας 

τρόπος ικανοποίησης του ουρανίσκου. Τα τονωτικά κρασιά παρασκευάζονται µε την 

εµβάπτιση τονωτικών βοτάνων, όπως η κινέζικη αγγελική, ή πικρών στη γεύση 
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βοτάνων, όπως ο πικροθάµνος, σε λευκά ή κόκκινα κρασιά για χρονικό διάστηµα 

µερικών εβδοµάδων.  

Σιρόπια 

 Το µέλι και η αραφινάριστη ζάχαρη, είναι αποτελεσµατικά συντηρητικά µέσα και 

µπορούν να αναµειχθούν µε εγχύµατα και αφεψήµατα για την παρασκευή σιροπιών 

και καρδιοτονωτικών ποτών. Το σιρόπι γίνεται µε την ανάµειξη, σε ίσες αναλογίες 

ενός εγχύµατος ή αφεψήµατος από τη µία, και µελιού ή ανανούριστης ζάχαρης από 

την άλλη. Στο σιρόπι αφού κρυώσει, µπορούν να προστεθούν µικρές ποσότητες 

καθαρού βάµµατος.  

Έλαια µε έγχυση  

 Η έγχυση ενός βοτάνου σε έλαιο, επιτρέπει στα ενεργά λιποδιαλυτά συστατικά του να 

εκχειλιστούν. Τα εν θερµώ εγχεόµενα βότανα σε έλαια, βράζονται σιγανά ενώ τα εν 

ψυχρώ εγχεόµενα, θερµαίνονται µε φυσικό τρόπο υπό την επήρεια της ηλιακής 

ακτινοβολίας.  

Αλοιφές 

 Οι αλοιφές περιέχουν έλαια και λίπη και αντίθετα από τις κρέµες, δεν περιέχουν νερό. 

Κατά συνέπεια οι αλοιφές σχηµατίζουν ένα λεπτό ξεχωριστό στρώµα στην επιφάνεια 

του δέρµατος.  

Κρέµες 

 Η παρασκευή κρέµας περιλαµβάνει το συνδυασµό ελαίου ή λίπους και νερού σε 

γαλάκτωµα. Αντίθετα µε τις αλοιφές, οι κρέµες απορροφούνται από το δέρµα και 

έχουν το πλεονέκτηµα να δροσίζουν και να καταπραΰνουν το δέρµα, ενώ ταυτόχρονα 

του επιτρέπουν να αναπνέει και να ιδρώνει φυσιολογικά 

Βάµµατα 

Τα βάµµατα γίνονται µε την εµβάπτιση του βοτάνου σε αλκοόλ. Αυτό βοηθάει την 

διάλυση των ενεργών συστατικών του φυτού, παρέχοντας στα βάµµατα µια κάπως 

εντονότερη δραστικότητα από τα εγχύµατα ή τα αφεψήµατα. Μπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και µετά από δύο χρόνια από την παρασκευή τους.  

 (το φυτό και διάλυµα οινοπνεύµατος)Τα βάµµατα, τα διατηρηµένα µείγµατα αλκοόλ, 

νερού και αρωµατικών είναι πολύ συµπυκνωµένα, έτσι η απαιτούµενη ποσότητα θα 

είναι λιγότερη απ’ ότι στα εγχύµατα και το αφεψήµατα. Η αναλογία βοτάνου προς το 

υγρό είναι 1:5 (π. χ. 200 γραµµάρια αρωµατικών προς 1 λίτρο υγρού). Μετρήστε την 

απαιτούµενη ποσότητα του βοτάνου που έχετε διαλέξει µέσα σε ένα σκούρο, µε 
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βιδωτό καπάκι δοχείο και σκεπαστέ το µε κάποιο αλκοολούχο ποτό, όπως βότκα. 

Κρατήστε το βάµµα ερµητικά κλειστό σε ένα ζεστό µέρος και ανακινείτε το µπουκάλι 

δύο φορές ηµερησίως. Μετά από 14 µέρες, στραγγίστε το κατάλοιπο µε ένα κοµµάτι 

ύφασµα από µουσελίνα, στύβοντας το καλά. Αποθηκεύστε το σε πολύ καλά 

βουλωµένα σκουρόχρωµα µπουκάλια. Αν προτιµάτε να µην χρησιµοποιήσετε αλκοόλ, 

δοκιµάστε ξίδί µηλίτη. Τα βάµµατα µπορούν να ληφθούν αδιάλυτα ή µε νερό, να 

προστεθούν σε κοµπρέσες ή ροφήµατα ή να µπουν σε νερό του λουτρού. Ακόµη, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παρασκευή αλοιφών µε την ανάµειξη τους µε 

κερί µελισσών ή βούτυρο κακάο.  

 

Κατάπλασµα (κοµπρέσα) 

Βοηθούν το σώµα να απορροφήσει τα χηµικά συστατικά των αρωµατικών µέσω του 

δέρµατος. Για µια κοµπρέσα, µουσκέψτε ένα καθαρό κοµµάτι από λινό, γάζα ή 

βαµβάκι σε καυτό αφέψηµα ή έγχυµα. Απλώστε το όσο πιο ζεστό γίνεται στην 

πάσχουσα περιοχή και αλλάξτε το µόλις κρυώσει. Για να φτιάξετε ένα κατάπλασµα, 

τυλίξτε τα ίδια τα αρωµατικά µε λεπτή γάζα ή επιθέστε τα απ’ ευθείας στο δέρµα. 

Αναµείξτε αποξηραµένα αρωµατικά µε νερό ή ξίδι µηλίτη για να φτιάξετε ένα ζεστό 

έγχυµα ή αφέψηµα. Κρατήστε το κατάπλασµα ζεστό και αλλάξτε το όταν κρυώσει. 

Ένα µπουκάλι µε ζεστό νερό τοποθετηµένο πάνω στο κατάπλασµα συντελεί στη 

διατήρηση της θερµότητας για περισσότερο χρόνο. Βεβαίως υπάρχουν αρκετά ακόµα 

παράγωγα αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών, όπως λαδάκια, αλοιφές, 

σαµπουάν, κ. λ. π. αλλά σ’ αυτά οι κανόνες παρασκευής τους διαφέρουν από φυτό σε 

φυτό έτσι κι εµείς δεν θα αναφερθούµε εκτενέστερα. Θα πρέπει όµως για άλλη µι 

αφορά να τονίσουµε την ανάγκη για προσεκτική χρήση των διαφόρων φυτών. Στην 

αρχαιότητα η διαφορά µεταξύ του ιάµατος και του δηλητηρίου ήταν πολύ λεπτή. Οι 

αρχαίοι Έλληνες ονόµαζαν και τα δύο “φάρµακον” και η λαϊκή παράδοση ονοµάζει το 

δηλητήριο “φαρµάκι”. Από τότε µέχρι σήµερα οι πολλαπλές επιδράσεις των 

αρωµατικών και συνεπακόλουθα των αφεψηµάτων, όπως βέβαια και οι ιδιότητές τους, 

δεν έχουν αλλάξει. Το σίγουρο είναι πάντως πως η φύση φρόντισε να µας προικίσει µε 

όλα εκείνα που είναι απαραίτητα για την καλή διαβίωση και υγεία του ανθρώπου και 

εναπόκειται σε µας να τα διαχειριστούµε σωστά.  
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1.4 Καλλιεργεια αρωµατικών φυτών 

Η καλλιέργεια αρωµατικών φυτών είναι µια καθαρά γεωργική παραγωγική διαδικασία 

που δηµιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης σε επίπεδο οικογενειακής εκµετάλλευσης ή 

µικρών εταιρικών σχηµάτων και η εγκατάστασή της µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε 

εγκαταλελειµµένες γεωργικές εκτάσεις και σε εκτάσεις υποβαθµισµένες από την 

υπερβόσκηση ή την υπερεκµετάλλευση αξιοποιώντας αρωµατικά ήδη της τοπικής 

χλωρίδας, συµβάλλοντας στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού των περιοχών. 

Επιπλέον, τα αρωµατικά είδη είναι προσαρµοσµένα στις τοπικές συνθήκες και δεν 

έχουν απαιτήσεις σε καλλιεργητικές φροντίδες και προστατεύουν το έδαφος από τη 

διάβρωση καθώς, σύµφωνα µε µέτρησης που πραγµατοποιήθηκαν, η µείωση της 

απώλειας εδάφους, ξεπερνά το 50%. Για την εγκατάσταση της καλλιέργειας δεν 

απαιτείται κόστος περίφραξης, καθώς τα αρωµατικά φυτά δεν είναι εύληπτα από τα 

αγροτικά ζώα, το κόστος περιορίζεται στις δαπάνες για την εγκατάσταση κατά το 

πρώτο έτος και συνδυάζονται άριστα µε τη µελισσοκοµία. 

1.4.1 Καλλιεργητική τεχνική  

Η καλλιέργεια των αρωµατικών φυτών αναπτύσσονται σε εσωτερικούς χώρους, στο 

περβάζι του παραθύρου ή στον κήπο, παρέχοντας σας ολόκληρο το χρόνο φρέσκα, 

ευωδιαστά φυσικά γιατρικά. Τα αρωµατικά φυτά, στην πλειονότητα τους, προτιµούν 

µια προσήλια θέση και µέτριο, καλά στραγγιζόµενο χώµα. Είναι δυνατή η βελτίωση 

µιας θέσης, µε το φύτεµα κάποιου φυτικού φράκτη, για παράδειγµα, που προστατεύει 

από τον άνεµο. Επιλέγονται προσήλιες γωνιές για ευαίσθητα και µερικώς ανθεκτικά 

φυτά και αποφεύγετε το φύτεµα σε εδάφη που είχαν χρησιµοποιηθεί προηγουµένως 

για βιοµηχανικές χρήσεις και το οποία πιθανόν να µολύνθηκαν. 

Ο κήπος για τα βότανα: Ο σχεδιασµός του κήπου για τα βότανα εξαρτάται από ένα 

ευρύ φάσµα παραµέτρων, µεταξύ των οποίων θα πρέπει να συµπεριληφθούν ο 

διαθέσιµος χώρος, ο προσανατολισµός του, το χώµα, οι συνθήκες του και το κλίµα. 

Φυτά όπως το θυµάρι ή το φασκόµηλο αναπτύσσονται σε εύκρατο κλίµα και µπορούν 

να καλλιεργηθούν σε εσωτερικούς χώρους. Κάποια άλλα φαρµακευτικά φυτά, µεταξύ 

των οποίων το γερµανικό χαµοµήλι και η λεβάντα µπορούν να αναπτυχθούν εξίσου 

καλά σε εύκρατα κλίµατα και η καλλιέργεια τους αξίζει όντως τον κόπο. Αν έχετε 

απορίες σχετικά µε την φροντίδα που απαιτείται ή σχετικά µε το ποια θα αναπτυχθούν 

καλύτερα στον κήπο σας, δεν έχετε παρά να συµβουλευθείτε τους υπεύθυνους από 

ένα φυτώριο. 
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 Εξωτερικοι χωροι: Επιλέξτε ένα φάσµα ανθεκτικών φυτών για όλες τις εποχές και 

καλλιεργήστε τα στον κήπο σας, όπου θα πιάσουν εύκολα και θα παραγάγουν πλούσιο 

φύλλωµα που µπορείτε να συλλέξετε. Φυτέψτε εξωτικά ή λιγότερο ανθεκτικά φυτά σε 

προστατευόµενα προσήλια σηµεία ή σε ειδικά δοχεία.  

 Κήποι σε δοχεία: Πολλά φαρµακευτικά φυτά, όπως η µέντα ή η δάφνη, µπορούν να 

καλλιεργηθούν σε γλάστρες, κρεµαστά πανέρια ή ζαρντινιέρες παραθύρων. 

Απαιτείται προσοχή για να µην στεγνώσει το χώµα τους και να µην γίνουν δέσµια της 

γλάστρας (να µην µεγαλώσουν δηλαδή υπερβολικά τα φυτά σε σχέση µε το δοχείο). 

Τα λιγότερο ανθεκτικά φυτά θα πρέπει να µεταφέρονται σε προστατευόµενες θέσεις ή 

σε εσωτερικούς χώρους το χειµώνα.  

Καλλιέργεια φυτών σε σκέπαστρα: Η κηπουρική σε σκεπαστούς χώρους (σκέπαστρα) 

παρέχει τη δυνατότητα να καλλιεργηθούν πιο ασυνήθιστα φυτά. Ευπαθή φυτά, όπως ο 

βασιλικός , ευδοκιµούν σε εσωτερικούς χώρους, ενώ κάποια φυτά εσωτερικών χώρων, 

όπως η αλόη, έχουν το επιπρόσθετο πλεονέκτηµα να απορροφούν τους ρυπαντές από 

τον αέρα.  

  

 

1.4.2 Βιολογικές απαιτήσεις 

 Θερµοκρασια: Μερικά φυτά αντέχουν µόνο σε πολύ ειδικό εύρος θερµοκρασιακών 

αποκλίσεων και πολλά βότανα, όπως το δεντρολίβανο, είναι µερικώς ανθεκτικά και 

δεν επιζούν µετά από έκθεση σε έντονο παγετό ή παρατεταµένη έκθεση τους σε 

αυτόν. Προστατεύστε τα ευπαθή και µερικώς ανθεκτικά φυτά από τον άνεµο που 

µπορεί να τα παγώσει. Η άνοιξη είναι η καλύτερη περίοδος για το φύτεµα των 

περισσότερων φυτών. Το ξεχειµώνιασµα των φυτών σε ένα θερµοκήπιο ή έναν 

δροσερό εσωτερικό χώρο είναι πολύ συχνά ο µόνος τρόπος για τη συντήρηση των 

υποτροπικών φυτών σε ψυχρά κλίµατα, ενώ άλλα φυτά ευδοκιµούν σε εσωτερικούς 

χώρους ολόκληρο το χρόνο, σε µια ζεστή και προσήλια θέση.  

Έδαφος: Το έδαφος εµφανίζει µεγάλη ποικιλία και εξαρτάται από την περιεκτικότητα 

του σε άµµο, άργιλο και ιλύ. Τα αµµώδη εδάφη αποστραγγίζονται εύκολα και 

απαιτούν τροφοδότηση, ενώ τα αργιλώδη µπορούν να κατακλυσθούν από τα νερά και 

χρειάζονται στράγγισµα.  

 



 25

1.4.3 Καλλιεργητικές φροντίδες 

Κλάδεµα: Το κλάδεµα χρησιµεύει για την αποµάκρυνση των ξερών κλώνων και για 

τη βελτίωση του σχήµατος, του µεγέθους και της ποιότητας του αναπτυσσόµενου 

φυτού. Είναι µια σηµαντική δραστηριότητα στην κηπουρική και θα πρέπει να γίνεται 

σωστά έτσι ώστε να επωφελούνται τα διάφορα είδη φυτών µε ξυλώδες στέλεχος. 

Βρείτε την καταλληλότερη εποχή του έτους για το καθένα από αυτά. Το αραίωµα στα 

φυτά, ιδίως τα χαµόδεντρα, ευνοεί το ξανάνιωµα του φυτού. Το τακτικό κλάδεµα και 

νοικοκύρεµα του κήπου δρα ανασταλτικά στη δράση παρασίτων και ασθενειών.  

Άρδευση: Το βελτιωµένο σύστηµα άρδευσης που συστήνεται για τα αρωµατικά και 

φαρµακευτικά φυτά είναι το σύστηµα των σταγόνων, διότι δηµιουργεί ιδανικές 

συνθήκες αερισµού και υγρασίας στο έδαφος, συνθήκες συνεχούς ανάπτυξης, 

εξοικονόµησης νερού, περιορίζει την ανάπτυξη των ζιζανίων και τέλος µπορεί να 

αξιοποιήσει τα υφάλµυρα νερά. Τα άλλα συστήµατα άρδευσης που διαβρέχουν τα 

φύλλα προκαλούν, πιθανότατα, εγκαύµατα λόγω των αλάτων. Ποτίστε καλά µετά το 

φύτεµα και στη συνέχεια, αν είναι ανάγκη, µια φορά την εβδοµάδα (καλύτερα από 

λίγο και κάθε µέρα), το απόγευµα ή νωρίς το πρωί. Μην παραποτίζετε τα φυτά γιατί 

πολλά από αυτά παράγουν τα φαρµακευτικά ενεργά συστατικά µόνο σε συνθήκες 

ξηρασίας. Ποτίστε καλά τα στεγνά φυτά στη γλάστρα προτού τα µεταφυτέψετε.  

 Βοτάνισµα και λίπασµα:Το βοτάνισµα είναι απαραίτητο διότι τα ζιζάνια 

ανταγωνίζονται τα άλλα φυτά για το νερό και τα θρεπτικά συστατικά. Κρατήστε τα 

παρτέρια και τις πρασιές, όσο αυτό είναι δυνατό, απαλλαγµένα από ζιζάνια. Στα 

περισσότερα φαρµακευτικά φυτά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται λιπάσµατα ούτε να 

καλύπτεται το χώµα γύρω τους µε πεσµένα φύλλα γιατί αυτό τείνει να µειώσει τη 

θεραπευτική τους ισχύ. Εντούτοις, το αµµώδες χώµα θα πρέπει να τροφοδοτείται µε 

λίπασµα καλής ποιότητας για να διατηρούνται θρεπτικά συστατικά στο χώµα.  

 

1.5 Τρόποι πολλαπλασιασµού 

Υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία µεθόδων πολλαπλασιασµού. Πρέπει να επιλέξετε τη πιο 

πρόσφορη για το φυτό σας. Προτού φυτέψετε, προετοιµάστε το έδαφος λαµβάνοντας 

υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε φυτού ξεχωριστά, το χώµα τη θέση και την εποχή 

του έτους, καθώς επίσης και το µέγεθος που θα έχει ώριµο πλέον το φυτό.  

Σπόροι: Η σπορά των σπόρων µπορεί να γίνει είτε σε κάποιο δοχείο ή σε κατάλληλα 

προετοιµασµένο έδαφος. Έχει σηµασία η σωστή επιλογή του χρόνου για τη σπορά, 
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έτσι ώστε τα φυντάνια να µπορέσουν να βρουν µόλις ξεµυτίσουν επαρκώς ζεστό 

καιρό και χώµα. Τα µονοετή και διετή φυτά µπορούν να καλλιεργηθούν εύκολα µε τη 

χρήση σπόρων και να µεγαλώσουν και να γίνουν ακµαία στη διάρκεια του 

καλοκαιριού. Όσον αναφορά τα πολυετή φυτά, εξετάστε προσεκτικά τη βλάστηση του 

σπόρου, γιατί σε ορισµένες ποικιλίες η βλάστηση επιτυγχάνεται εύκολα ενώ σε άλλα, 

όπως είναι η περίπτωση του σιβηριανού τζίνσενγκ, η βλάστηση µπορεί να είναι πολύ 

πιο δύσκολη.  

Μοσχεύµατα: Είναι µια από τις πλέον διαδεδοµένες µεθόδους πολλαπλασιασµού. 

Προσφέρεται για πολυετή φυτά µε ξυλώδες στέλεχος. Τα µοσχεύµατα συνήθως 

λαµβάνονται από το βλαστό του φυτού, αν και σε µερικά φυτά ο πολλαπλασιασµός 

µπορεί να γίνει και από τις ρίζες. Θα πρέπει να γίνεται επιλογή νεαρών υγιών φυτών, 

το δε µόσχευµα θα πρέπει να λαµβάνεται ακριβώς κάτω από έναν κόµβο σύνδεσης 

φύλλου και βλαστού, χρησιµοποιώντας ένα καθαρό µαχαίρι. Τραβήξτε και αποσπάστε 

τα κατώτερα φύλλα και εµβαπτίστε το βλαστό σε ορµονικό παρασκεύασµα για να 

βγάλει ριζώµατα προτού τον χώσετε σε κατάλληλο κοπρόχωµα. Σε µερικά φυτά ο 

πολλαπλασιασµός µε αυτόν τον τρόπο είναι πολύ δυσχερής, για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να µελετήσετε προσεκτικά το ζήτηµα προτού αποπειραθείτε να το εφαρµόσετε.  

Χώρισµα ριζών: Είναι ένας εύκολος τρόπος πολλαπλασιασµού φυτών που οι ρίζες 

τους σχηµατίζουν συστάδες. Χωρίστε το φθινόπωρο τα ποώδη φυτά που ανθίζουν την 

άνοιξη και την άνοιξη τα ποώδη φυτά που ανθίζουν το φθινόπωρο. Ξεριζώστε 

προσεκτικά ένα ώριµο φυτό, χωρίστε το σε µικρότερα µέρη και ξανά φυτέψτε µετά το 

µητρικό και τα καινούργια φυτά.  

Φυτά από τον παραγωγό: Αγοράστε γλαστράκια µε φυτά που χρησιµοποιούνται στη 

µαγειρική από το µανάβη ή την λαϊκή, ξεχωρίστε τα φυντάνια σε 3 ή 4 µικρές 

συστάδες και φυτέψτε τις χωριστά. Οι φρέσκες ρίζες, όπως του τζίντζερ, ή οι 

κρεµµυδοειδείς µικροί βολβοί, όπως το σκόρδο, µπορούν να φυτεύουν σε γλάστρες ή 

στο χώµα σε εξωτερικό χώρο, αν το επιτρέπει η θερµοκρασία.  

Καταβολάδες: Οι καταβολάδες συνίστανται στο να ενθαρρυνθεί ένας βλαστός ή ένας 

ροδαµός (νέο βλαστάρι) να σχηµατίσει ρίζες, κάνοντας µια σχισµή στο κάτω µέρος 

του και θάβοντας τον στο έδαφος, µε την αναπτυσσόµενη άκρη προς τα πάνω. Όταν 

εµφανιστούν τα ριζώµατα, τον κόβουµε και τον µεταφυτεύουµε σε γλάστρα. Οι 

«πολλαπλές καταβολάδες» είναι κατάλληλες για φυτά µε ξυλώδες στέλεχος, όπως το 
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φασκόµηλο. Συσσωρεύστε στραγγιζόµενο χώµα στη βάση του φυτού και όταν οι 

καταβολάδες σχηµατίσουν νέα ρίζες, αποσπάστε το νέο φυτό και µεταφυτέψτε το.  

Παραφυάδες:Οι παραφυάδες παράγονται από τα περισσότερα φυτά που 

σχηµατίζονται από βολβό, όπως είναι το σκόρδο. Μπορούν να αποχωρισθούν κατά 

την περίοδο νάρκης του φυτού και να µεταφυτευθούν. 

 

1.6 Εχθροί και ασθένειες 

 Τα αρωµατικά φυτά είναι νέα είδη καλλιεργειών και οι εµπειρίες µας όσον αφορά 

τους εχθρούς και ασθένειες είναι περιορισµένες. Με την πάροδο του χρόνου είναι 

δυνατό τα φυτά αυτά να προσβληθούν από διάφορους εχθρούς και ασθένειες. Γι΄αυτό 

προτρέπονται οι καλλιεργητές όπως, σε περίπτωση οποιασδήποτε ανωµαλίας ή 

παρέκκλιση από την κανονική εµφάνιση των φυτών, απευθύνονται στους κατά τόπους 

γεωπόνους. 

1.7 Συγκοµιδή και επεξεργασία 

Τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά συλλέγονται όταν βρίσκονται στο στάδιο της 

άνθησης, διότι στο στάδιο αυτό τα φυτά έχουν την ψηλότερη περιεκτικότητα σε 

αιθέρια έλαια. Η συλλογή γίνεται όταν ο καιρός είναι ηλιόλουστος και ξηρός για να 

υπάρχει όσο το δυνατό λιγότερη υγρασία πάνω στα φυτά. Η συλλογή αρχίζει µετά τις 

10 το πρωί, όταν εξατµιστεί η υγρασία που βρίσκεται πάνω στα φυτά. Για το κόψιµο 

των φυτών, όταν η έκταση είναι µικρή, χρησιµοποιούνται δρεπάνια, όταν όµως η 

έκταση είναι µεγάλη χρησιµοποιείται χορτοκοπτική µηχανή.  

Το υλικό συλλέγεται από υγιή φυτά, χωρίς ασθένειες, που να µην έχουν προσβληθεί 

από έντοµα και στην περίπτωση των αγριοβότανων, να µην έχουν έρθει σε επαφή µε 

ρυπογόνους παράγοντες. Πρέπει να αποφεύγονται να συλλέγονται χόρτα και βότανα 

από ακάθαρτες περιοχές, από ραντισµένα χωράφια και από τις άκρες των δρόµων.  

Πότε γίνεται η συγκοµιδή. 

 Τα φυτά συλλέγονται µέρες χωρίς υγρασία και κατά προτίµηση, τα ηλιόλουστα 

απογεύµατα ή πρωινές ώρες, αλλά αφού έχει στεγνώσει η πρωινή υγρασία και έχουν 

εξατµιστεί οι δροσοσταλίδες. Η συλλογή σε µέρες και ώρες µε τις σωστές καιρικές 

συνθήκες, όταν το φυτό είναι σε πλήρη ωριµότητα, εξασφαλίζει υψηλή 

περιεκτικότητα σε ενεργά συστατικά. Το στάδιο όµως αυτό, διαφέρει από είδος σε 
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είδος. Συνήθως τα φύλλα και τα πράσινα µέρη συλλέγονται την εποχή της πλήρους 

ανάπτυξης του φυτού, πριν από την άνθιση, ενώ τα ανθισµένα µέρη κατά την έναρξη 

της άνθισης για να διατηρούν τα περισσότερα από τα αρωµατικά συστατικά τους και 

να προλαβαίνουν οι µέλισσες να πάρουν το νέκταρ. Τα φύλλα θα πρέπει να 

συλλέγονται κατά προτίµηση όταν βγαίνουν κατά τους εαρινούς και τους θερινούς 

µήνες, ενώ τα άνθη όταν αρχίζουν να ανοίγουν τα µπουµπούκια τους και οι καρποί 

(τόσο οι απύρηνοι σε ρώγες όπως τα µούρα, όσο και εκείνοι µε πυρήνα) µόλις 

ωριµάσουν, οι δε ρίζες κατά το φθινόπωρο, όταν το φυτό έχει συγκεντρώσει τη 

ζωτικότητα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Αν θέλουµε να µαζέψουµε καρπούς 

και σπέρµατα, αυτά πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους ωρίµανσης. Ο 

φλοιός θα πρέπει να συλλέγεται µε µεγάλη προσοχή προκειµένου να µην τεθεί σε 

κίνδυνο η επιβίωση του θάµνου ή του δέντρου. Τα φυτά δεν πρέπει να ξεριζώνονται 

αλλά να κόβονται τα βλαστάρια µε κοφτερό εργαλείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

πλέον ενδεικνυόµενη εποχή για τη συγκοµιδή είναι η άνοιξη ή το καλοκαίρι.  

• Υπέργεια µέρη: Περιλαµβάνουν όλα τα µέρη του φυτού που αναπτύσσονται πάνω 

από την επιφάνεια του εδάφους – κλωνάρια, φύλλα, άνθη, καρποί, και σπόροι. Οι 

βλαστοί κόβονται συνήθως σε απόσταση 5 – 10 εκατοστών πάνω από την επιφάνεια 

του εδάφους σε µικρό χρονικό διάστηµα µετά την ανθοφορία του φυτού, όταν 

καταβάλλει περισσότερες προσπάθειες να αναπτυχθεί. Τα πολυετή φυτά µπορεί να 

κόβονται πιο ψηλά πάνω από την επιφάνεια του εδάφους για να υπάρξει η δυνατότητα 

για περαιτέρω συγκοµιδές. Τα µεγάλα λουλούδια και τα φύλλα θα πρέπει να 

µεταφέρονται και να ξηραίνονται ξεχωριστά. Τα πιο µικρά µπορούν να υποβληθούν 

σε ξήρανση πάνω στα κλωνάρια.  

• Μεγάλα λουλούδια: Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα λουλούδια µαζεύονται µόλις 

ανοίξουν, συνήθως κατά την διάρκεια του καλοκαιριού ή της άνοιξης. Είναι φορές 

που χρησιµοποιούνται µόνο ορισµένα ειδικά µέρη του άνθους, όπως είναι τα πέταλα 

στην περίπτωση της καλέντουλας, ενώ σε άλλα λουλούδια χρησιµοποιείται το σύνολο 

τους.  

• Μικρά ανθάκια: Τα µικρά ανθάκια µπορούν να µαζευτούν µαζί µε το µίσχο τους 

και να ξεχωρίσουν αργότερα. Η συγκοµιδή πρέπει να γίνεται όταν πλησιάζει η 

γονιµοποίηση και αυτό συµβαίνει όταν αρχίζει το άνοιγµα των ανθέων. Για ορισµένα 

όµως φυτά, όπως είναι το χαµόµηλο, η αρνική κα, η συγκοµιδή πρέπει να γίνεται πριν 

ανοίξουν τα άνθη, γιατί τα άνθη των φυτών αυτών εξελίσσονται µετά την συγκοµιδή. 
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Φυτά όπως είναι το χαµόµηλο και η αλθαία, που όλα τα µέρη τους έχουν τα ίδια 

συστατικά, µαζεύονται ολόκληρα.  

• Καρποι (και καρποί σε ρώγες σαν µούρα):Κάντε τη συγκοµιδή τους νωρίς το 

φθινόπωρο, αφού ωριµάσουν αλλά και ενόσω παραµένουν σκληροί. Αν τους αφήσετε 

να παραγίνουν, δεν θα µπορούν να ξεραθούν σωστά. Μπορούν να µαζευτούν 

ξεχωριστά ή σε τσαµπιά.  

• Ρίζες, ριζώµατα, κόνδυλοι και βολβοί: Τα υπόγεια µέρη του φυτού συλλέγονται 

συνήθως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν τα υπέργεια µέρη έχουν µαραθεί και 

προτού το έδαφος κατακλυσθεί από τα νερά ή αρχίσει να παγώνει. Υπάρχουν και 

πολλές ρίζες που µπορούν να συλλεχθούν στην αρχή της άνοιξης, προτού χάσουν τη 

ζωτικότητα τους όσον αφορά την υπέργεια ανάπτυξη. Σκάψτε βαθιά γύρω από τη ρίζα 

για να µπορέσετε να την ανασηκώσετε από κάτω και να τη βγάλετε από το έδαφος. 

Υπάρχουν ατρακτοειδείς ρίζες που µε µεγάλη δυσκολία ξεριζώνονται εντελώς. Πάρτε 

όσο µέρος θέλετε από τη ρίζα και ξαναφυτέψτε ότι αποµείνει. Γενικότερα η 

συγκοµιδή να µην γίνεται ποτέ αµέσως ύστερα από βροχή και να καθαρίζονται, να 

πλένονται και να στεγνώνονται όλα τα µέρη του φυτού.  

• Σπόροι: Μαζεύετε τους σπόρους ώριµους, είτε είναι σε κάψες, είτε είναι σε λουβιά, 

είτε σε ανθισµένους κλώνους, στο τέλος του καλοκαιριού, πριν σκορπίσουν.  

Αποξήρανση 

 Κατά την αποξήρανση επιδιώκεται όπως τα συλλεχθέντα φυτά διατηρήσουν το 

φυσικό τους χρώµα και τη χηµική τους σύνθεση. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει η 

χορτοµάζα να αποξηρανθεί σε περιβάλλον σκιερό και αεριζόµενο. Συνεπώς τα 

αποξηραντήρια, για να δώσουν προϊόν καλής ποιότητας, πρέπει να είναι σε 

στεγασµένα υπόστεγα. Ο πλέον συνηθισµένος τρόπος συντήρησης των αρωµατικών 

είναι η αποξήρανση. Μερικά από τα καταλληλότερα αρωµατικά για να τα 

αποξηράνετε, είναι η µαντζουράνα, η ρίγανη, το φασκόµηλο, η µέντα, το θυµάρι και 

το δεντρολίβανο. Τα φυλλώδη αρωµατικά, όπως ο βασιλικός δυστυχώς τείνουν να 

χάνουν πολύ από τη γεύση τους και το χρώµα τους µε την αποξήρανση. Η πιο απλή 

µέθοδος είναι να φτιάξετε µικρά χαλαρά µπουκετάκια µε τα αρωµατικά και να τα 

κρεµάσετε ανάποδα σε µέρος που αερίζεται. Τα µπουκετάκια πρέπει να είναι µικρά, 

διαφορετικά ο αέρας δεν κυκλοφορεί ανάµεσα στο φύλλωµα και δεν είναι αρκετός να 

αποξηράνει το κέντρο τους. Σκεπάστε µε τουλουπάνι ή ένα λεπτό πανί για να µην 

γεµίσουν σκόνη. Η ξήρανση στα αρωµατικά πρέπει να γίνεται σε ένα µέρος όπου η 
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θερµοκρασία να παραµένει σταθερή, ξηρή, ζεστή και µε τον αέρα να «κυκλοφορεί» 

ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση υγρασίας. Αποφύγετε τελείως την ξήρανση στον 

ήλιο, διότι θα χάσουν το άρωµά τους και το χρώµα τους. Η θερµοκρασία στο δωµάτιο 

ξήρανσης πρέπει να είναι µεταξύ 20-31oC. Τα άνθη των φυτών αποξηραίνονται 

ολόκληρα. Ο χρόνος που θα χρειαστούν για να αποξηρανθούν εξαρτάται πάντα από το 

βότανο. Τα πιο λεπτεπίλεπτα αρωµατικά χρειάζονται 3-4 ηµέρες, ενώ τα πιο 

ανθεκτικά (σκληρά) αρωµατικά όπως το θυµάρι, η ρίγανη και το δεντρολίβανο, 

µπορούν να χρειαστούν 6-8 ηµέρες. Μόλις αποξηρανθούν τα τοποθετούµε σε 

αεροστεγή δοχεία. Πάντα τα φυλάµε σε δροσερό και σκοτεινό µέρος, καθώς η ζέστη 

και το φως εξαφανίζουν γρήγορα τα αρωµατικά χαρακτηριστικά τους. Η καλύτερη 

εποχή για να χρησιµοποιήσετε τα αποξηραµένα αρωµατικά είναι εντός 6 µηνών από 

την αποξήρανσή τους. Μετά από 12 µήνες αρχίζουν να χάνουν τα αρώµατά τους. Ο 

πλέον συνηθέστερος τρόπος συντήρησης των αρωµάτων φυτών είναι η αποξήρανση. 

Η αποξήρανση γίνετε σε σκιερό µέρος. Έτσι διατηρείται το φυσικό χρώµα και η 

χηµική σύνθεση των φυτών. Αυτός ο τρόπος ξήρανσης έχει µεγάλη σηµασία για τα 

φυτά µε αιθέρια έλαια, αν και χρειάζεται αρκετός χρόνος. Το φυτό όταν τα φύλλα 

θρυµµατίζονται και οι βλαστοί δεν λυγίζουν αλλά σπάνε. Τα βότανα απλώνονται 

πάνω σε χαρτί ή δίχτυ. Αυτά αερίζονται καλύτερα και θα αποξηρανθούν πιο γρήγορα. 

Αν η ποσότητα των αρωµατικών φυτών είναι µικρή, τα βλαστάρια δένονται σε µικρά, 

χαλαρά δεµατια και κρέµονται στην οροφή ενός υπόστεγου ή µιας αποθήκης η οποία 

αερίζεται καλά. Όσο καλύτερος είναι ο αερισµός τόσο πιο γρήγορα ξεραίνονται. Η 

όψη και η µυρωδιά των αρωµατικών φυτών διατηρείται και µετά την αποξήρανση, 

αλλά το βάρος τους είναι κατά πολύ µειωµένο. Γι’ αυτό και στο µαγείρεµα 

χρησιµοποιούµε µικρότερη ποσότητα ξερών βοτάνων (περίπου το ένα τρίτο των 

φρέσκων). Τα πράσινα αρωµατικά φυτά, εκτός από την Λουΐζα, τη µέντα και το 

εστραγκόν, δεν διατηρούν πολύ το άρωµα όταν αποξηρανθούν. Τα ξυλώδη βότανα 

όπως η θρούµπα, το θυµάρι, η φασκοµηλιά, ο δίκταµος, η ρίγανη, η λεβάντα, η 

µαντζουράνα ξεραίνονται εύκολα και διατηρούν σχεδόν στο ακέραιο το άρωµα τους.  

Αποθήκευση 

 Τα αποξηραµένα αρωµατικά φυτά αποθηκεύονται κατά προτίµηση σε γυάλινο ή 

πήλινο δοχείο σε σκοτεινό χώρο, χωρίς υγρασία. Πάνω στο κάθε δοχείο γράφεται 

πάντα το όνοµα του φυτού και τη ηµεροµηνία συλλογής, επειδή τα αποξηραµένα φυτά 

πρέπει να καταναλώνονται µέσα σε ένα, ενάµιση χρόνο. 
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Μετά το στάδιο της αποξήρανσης τα αποξηραθέντα φυτά περνούν στο στάδιο 

επεξεργασίας. Κατά το στάδιο αυτό διαχωρίζονται τα φύλλα και οι ανθοί από τα 

στελέχη, τις σκόνες και τους σπόρους. Τα φύλλα, ανάλογα µε το προϊόν, 

θρυµµατίζονται (κοµµατιάζονται) σε µικρότερα ή µεγαλύτερα τεµάχια. Όταν η 

ποσότητα είναι µικρή, η επεξεργασία γίνεται µε κοπάνισµα, µε ξύλα και κόσκινα. 

Όταν η ποσότητα είναι µεγάλη τότε χρησιµοποιούνται µηχανήµατα, για δε το σπάσιµο 

χρησιµοποιείται ο σπαστήρας και για το διαχωρισµό, σύστηµα κοσκίνων.  

Μετά την επεξεργασία των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών, τα προϊόντα 

πρέπει να διατηρούνται µέσα σε ξηρές και καλά αεριζόµενες αποθήκες, για να µην 

καταστρέφονται από την υγρασία.  

Συγκοµιδή 

 Η συλλογή των αρωµατικών είναι πολύ σηµαντική διαδικασία και επηρεάζει άµεσα 

την χηµική σύστασή τους άρα και τις θεραπευτικές ιδιότητές τους. Πάντοτε ο τρόπος 

συλλογής των αρωµατικών εξαρτάται από το µέρος του φυτού που επιθυµούµε να 

πάρουµε.  

• ποτέ µην συλλέγετε µεγαλύτερες ποσότητες απ’ότι χρειάζεστε.   

• τα φύλλα συλλέγονται πριν το φυτό ανθίσει, διότι τότε χάνουν µέρος από το 

άρωµά τους. Τους σπόρους και τους βλαστούς αφού ανθίσει το φυτό.  

• τα αρωµατικά φυτά πρέπει να µαζεύονται κατά την διάρκεια του πρωινού. ∆εν 

µαζεύουµε ποτέ τα αρωµατικά όταν βρέχει. Επιλέγουµε µια ξηρή ηµέρα.  

• Μην ξεπατώνετε ποτέ τα αρωµατικά. Μ’ ένα κοφτερό ψαλίδι κόψτε όσο σας 

χρειάζεται προσεκτικά έτσι ώστε να ξαναβλαστήσουν. Εκτός αν επιθυµείτε να 

συλλέξετε τις ρίζες του φυτού. Οι ρίζες συλλέγονται το φθινόπωρο όταν το φυτό 

έχει σταµατήσει την µεγάλη παραγωγή φύλλων και ανθέων.  

 Μονοετή αρωµατικά. Τα περισσότερα δίνουν τουλάχιστον δύο σοδειές την εποχή 

της ανάπτυξής τους. Μην κόβετε τα φυτά πολύ χαµηλά κατά τη πρώτη συγκοµιδή, 

διότι δε θα µπορέσουν να αναπτυχθούν εγκαίρως. Το τελευταίο κόψιµο των µονοετών 

γίνεται πριν από τους πρώτους παγετούς.  

Πολυετή αρωµατικά Την πρώτη χρονιά της φύτευσης τα πολυετή θα δώσουν καλή 

σοδειά. Μετά είναι δυνατόν να έχετε 2 ή 3 συγκοµιδές κατά την εποχή ανάπτυξής 

τους. Μην κόβετε τους βλαστούς αν δε θέλετε να σταµατήσει η ανάπτυξή τους.  

Άνθη & σπόροι Μαζεύετε άνθη για αποξήρανση όταν ανοίγουν. Οι σπόροι 

συλλέγονται µόλις παρατηρήσετε αλλαγή στο χρώµα του περικαρπίου.  

Ρίζες Βρίσκονται στο αποκορύφωµα της γεύσης τους όταν έχουν ολοκληρώσει ένα 

κύκλο ανάπτυξης. Τις πλένετε για να φύγει το χώµα, κόβετε τα υπολείµµατα βλαστού 

και τις παραφυάδες.  
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Είναι φανερό ότι η συγκοµιδή των αρωµατικών φυτών πρέπει να γίνεται τη στιγµή 

που το φυτό έχει αποκτήσει το µέγιστο των επιθυµητών ιδιοτήτων του. Γιατί βέβαια οι 

θεραπευτικές ιδιότητες ολόκληρου του φυτού ή τµήµατος του σχηµατίζονται κατά την 

ανάπτυξη του φυτού, σε ορισµένα στάδια αναπτύξεως. ∆ιάφοροι συντελεστές 

επηρεάζουν την ανάπτυξη και ρυθµίζουν το σχηµατισµό των ενώσεων που θα 

αποδώσουν τις ορισµένες ιδιότητες του φυτού όπως είναι:  

Κλίµα: Γενικό και τοπικό. Η επίδραση του κλίµατος γίνεται φανερή αν λάβουµε 

υπόψη µας ότι τα φυτά µονοετή ή διετή µπορούν να µεταβληθούν σε πολυετή µε την 

αλλαγή του κλίµατος προς το θερµότερο –µεταφορά των φυτών από βορειότερα στα 

νοτιότερα-. Τα φυτά της οικογένειας των Χειλανθών –αν εξαιρέσουµε την Μέντα που 

υπάγεται σ’ αυτήν οικογένεια- στις θερµές χώρες είναι πιο πλούσια σε αιθέριο έλαιο.  

Έδαφος :Είναι γνωστό ότι τα παραθαλάσσια µέρη παρουσιάζουν την ανάπτυξη φυτών 

(ορισµένη χλωρίδα) σύµφωνα µε τη σύσταση του εδάφους. Αυτό συµβαίνει γιατί το 

κάθε είδος φυτού έχει τις απαιτήσεις του ως προς τη «φυσική σύσταση» του εδάφους 

και ως προς τα θρεπτικά συστατικά του. Ορισµένα φυτά φυτρώνουν σε εδάφη που 

έχουν αρκετό ασβέστιο (όπως είναι η παπαρούνα, και διάφορα αρωµατικά), ενώ η 

Αγριάδα,σε εδάφη πυριτικά και ανάλογα µε το κατά πόσο το έδαφος είναι υγρό ή 

στεγνό. Σε εδάφη υγρά τα αρωµατικά φυτά χάνουν το άρωµα τους και µπορεί να 

καταλήξουν ακόµα και σε δηλητηριώδη.  

Ηλικια του φυτού: Τα νεαρά φυτά δεν περιέχουν τα συστατικά που πρέπει, ενώ τα 

προχωρηµένης ηλικίας βρίσκονται σε µειονεκτική κατάσταση.  

υγεία του φυτού: Οι φυτικές ασθένειες και παθήσεις µεταβάλλουν πολύ την σύνθεση 

του φυτού. Για το λόγο αυτό πρέπει να συλλέγονται µόνο τα τελείως υγιή φυτά.  

ατµοσφαιρική κατάσταση: Τα φυτά που µαζεύονται µε καιρό ξηρό και ζεστό, 

διατηρούνται πολύ καλύτερα. Όταν δε χρησιµοποιηθούν φρέσκα είναι πιο δραστικά.  

Καλλιέργεια: Η καλλιέργεια των φυτών έχει σηµαντική επίδραση πάνω στις ιδιότητες 

των θεραπευτικών φυτών είναι πράγµα πολύ γνωστό. , αλλά και εύκολα αντιληπτό. 

Ορισµένα φυτά που ζουν ένα χρόνο µε την καλλιέργεια και την προστασία τους από 

το κρύο, µεταβάλλονται σε φυτά διετή. Φυτά που στη φύση έχουν δυνατό άρωµα ή 

δριµεία γεύση, µε την καλλιέργεια χάνουν ένα µέρος από τις ιδιότητες τους αυτές µε 

την καλλιέργεια τους γίνονται λιγότερο δραστικά. Αλλά συµβαίνει και το αντίθετο, 

για ορισµένα φυτά, όπως είναι τα φυτά της οικογένειας των Σταυρανθών (π. χ. το 

Κάρδαµο), που µε την καλλιέργεια τους εντείνονται οι ιδιότητες τους. Και ακόµη 



 33

όπως είναι πολλά φυτά της οικογένειας των Σκιαδανθών µε αρωµατικές ιδιότητες – π. 

χ. ο Άνηθος – που µε την καλλιέργεια τους γίνονται πιο αρωµατώδη.  

 

1.8 Οφέλη απ’ την καλλιέργεια αρωµατικών φυτών 

Πλεονεκτήµατα της καλλιέργειας των αρωµατικών φυτών:  

1. µπορούν να καλλιεργηθούν χωρίς φυτοφάρµακα και λιπάσµατα σε ορεινές και 

ηµιορεινές περιοχές  

 2. µπορούν να καλλιεργηθούν σε φτωχά εδάφη  

3. απαιτούν ελάχιστη καλλιεργητική φροντίδα  

 Τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξανόµενης οικολογικής και περιβαλλοντικής 

συνείδησης των πολιτών της κοινωνίας, αλλά και της ζήτησης βιολογικών και 

οικολογικών προϊόντων, η καλλιέργεια αρωµατικών φυτών εµπεριέχει και 

περιβαλλοντικές διαστάσεις οι οποίες αναφέρονται παρακάτω και είναι οι εξής:  

 1. προστασία του περιβάλλοντος λόγω της επιφεροµένης µείωσης της αλόγιστης και 

άναρχης συλλογής και εκµετάλλευσης αυτοφυών αρωµατικών και φαρµακευτικών 

φυτών .  

 2. οι καλλιέργειες αυτές συµβάλλουν στη µείωση της διάβρωσης του εδάφους, άρα 

και στην αποφυγή της ερηµοποίησης.  

 3. εξοικονόµηση υδατικού δυναµικού λόγω της µηδενικής ή µικρής ποσότητας νερού 

που απαιτούν τα περισσότερα είδη.  

 4. φιλικότητα στο περιβάλλον λόγω µηδενικών ή ελάχιστων εισροών σε 

φυτοφάρµακα, λιπάσµατα κ. ά. που απαιτούν αυτές οι καλλιέργειες. 

 5. συµβάλλει στην ανάπλαση και αποκατάσταση περιοχών.  

Οικονοµικά οφέλη απ’ την καλλιέργεια αρωµατικών φυτών 

 Λόγω της γεωλογικής διαµόρφωσης κυρίως στην ορεινή και ηµιορεινή ζώνη, όπου 

άλλες καλλιέργειες δεν µπορούν να αποδώσουν, η καλλιέργεια αρωµατικών φυτών 

και βοτάνων αποτελεί την καλύτερη εναλλακτική λύση για τη βελτίωση του 

αγροτικού εισοδήµατος και θα αύξανε τα κίνητρα για παραµονή του πληθυσµού στη 

περιοχή. Το αρνητικό όµως του τοµέα αυτού είναι ότι έµεινε στάσιµος διότι δεν 

εξελίχθηκε στη συστηµατική καλλιέργεια, τη συσκευασία και την αξιοποίηση των 

αρωµατικών φυτών µέσα απ’ τη βιοµηχανία ή τη βιοτεχνία παραγωγής αιθέριων 

ελαίων. Μια νέα αγορά λοιπόν δηµιουργείται, µεγάλου οικονοµικού ενδιαφέροντος, 
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αλλά χρειάζεται σωστή συνεργασία µεταξύ Πολιτείας και ενδιαφεροµένων. Τα θετικά 

που θα προκύψουν απ’ αυτή τη συνεργασία είναι εκτός απ’ το οικονοµικό όφελος και 

το κοινωνικό. ∆ηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας µε την ίδρυση µικρών 

µεταποιητικών µονάδων σε χωριά που θα ασχολούνται µε την πρωτογενή µεταποίηση 

και θα συνεργάζονται µε µεγαλύτερες µονάδες. Συνέπεια αυτού είναι η συγκράτηση 

του αγροτικού πληθυσµού σε αγροτικές, νησιωτικές και µειονεκτικές περιοχές.  

 Οικονοµικά οφέλη και Πολιτεία  

 Για να αναπτυχθεί ο κλάδος αυτός θα πρέπει να γίνει µια σοβαρή προσπάθεια από 

µέρους της Πολιτείας. Η επιδίωξή της θα πρέπει να είναι η κατάρτιση των κατοίκων 

στις ορεινές περιοχές και γενικότερα στις περιοχές ενδιαφέροντος, πάνω στην 

καλλιέργεια, συσκευασία και τρόπο διάθεσης των προϊόντων. Σύµφωνα µε έρευνα του 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το γεωργικό εισόδηµα απ’ την καλλιέργεια ενός 

στρέµµατος σιταριού είναι 20,54€, ενώ το αντίστοιχο σε βασιλικό είναι 2. 790,00€, σε 

ρίγανη 675,00€, σε δίκταµο 1. 320,00€ και σε τσάι του βουνού 530,00€. 

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών 

είναι ιδανική εναλλακτική λύση για τις ορεινές – µειονεκτικές περιοχές και όχι µόνο. 
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2.ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 

Τα αιθέρια έλαια είναι µίγµατα οργανικών πτητικών ενώσεων, µε ελαιώδη σύσταση, 

που προσδίδουν στο φυτό που τα παράγει µια ιδιαίτερη οσµή. Αποτελούνται από 

τερπενικές ουσίες χαµηλού µοριακού βάρους, κυρίως µονο- (C10) και σεσκιτερπένια 

(C15). Τα τερπένια αποτελούν µια από τις πλέον ποικίλες οµάδες δευτερογενών 

µεταβολιτών των φυτών και θεωρούνται παράγωγα του ισοπρενίου (τα µονοτερπένια 

φέρουν δύο ισοπρένια, ενώ τα σεσκιτερπένια, τρία ισοπρένια).  

 Η βιοσυνθετική πορεία των κυριότερων τερπενικών 

υποκατηγοριών, ξεκινά από τη συµπύκνωση του ακετυλο-CoA σε 

δύο στάδια και την µετατροπή του σε µεβαλονικό οξύ, ένωση που 

θεωρείται η πρόδροµη όλων των τερπενίων. Το χαρακτηριστικό 

άρωµα κάθε αιθερίου ελαίου είναι η συνισταµένη όλων των 

επιµέρους αρωµατικών ενώσεων και της αναλογίας τους στο συνολικό έλαιο. Η 

αναλογία αυτή είναι χαρακτηριστική (σε ορισµένα όρια) για το είδος ή την ποικιλία 

του φυτού. Συνήθως µία ή δύο από τις ουσίες αποτελούν τα κύρια συστατικά και 

ευθύνονται κυρίως για το άρωµα των φυτών. Όµως και οι υπόλοιπες ουσίες, που 

βρίσκονται σε µικρότερες ποσότητες επηρεάζουν το άρωµα, χωρίς η σηµασία τους να 

είναι υποχρεωτικά ανάλογη της περιεκτικότητας τους. Τα αρωµατικά φυτά 

εµφανίζουν µεγάλη ποικιλία τόσο στην περιεκτικότητα τους σε αιθέρια έλαια, όσο και 

στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση τους. Τα διαφορετικά όργανα των φυτών 

παράγουν κατά κανόνα διαφορετικές ποσότητες ελαίου. Συνήθως τα άνθη και τα 

φύλλα εµφανίζουν το µεγαλύτερο περιεχόµενο σε αιθέρια έλαια και οι βλαστοί το 

µικρότερο. Η εποχή της συλλογής των φυτών είναι επίσης σηµαντικός παράγοντας 

στην ποσότητα και την ποιότητα του αιθέριου ελαίου. Φυτά που συλλέγονται τους 

καλοκαιρινούς µήνες εµφανίζουν κατά κανόνα µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αιθέρια 

έλαια, ενώ και η σύσταση των ελαίων µεταβάλλεται από εποχή σε εποχή. Σηµαντικά 

µεγάλος βαθµός ποικιλότητας έχει καταγραφεί και σε πληθυσµούς αρωµατικών φυτών 

κατά µήκος της γεωγραφικής διαβάθµισής τους. Έτσι, φυτά που φύονται στις 

νοτιότερες περιοχές της χώρας και τα νησιά παρουσιάζουν µεγαλύτερες τιµές 

περιεκτικότητας σε αιθέριο έλαιο από φυτά των βορειότερων περιοχών  Τέλος, 

αξιοσηµείωτη είναι και η ενδοειδική ποικιλότητα στα αιθέρια έλαια που οφείλεται σε 

γενετικούς παράγοντες. Έτσι, συχνή είναι η παρουσία σε ένα είδος διαφορετικών 

χηµειότυπων, που γίνεται αντιληπτή από τη διαφορετική οσµή των φυτών, που 
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οφείλεται σε διαφορετικές ενώσεις που έχουν προέλθει από διαφορετικά βιοσυνθετικά 

µονοπάτια. Στον Μεσαίωνα παρατηρήθηκε σε επιδηµίες λοιµωδών νόσων π. χ. 

χολέρας και πανώλης ότι δεν προσβάλλονταν από τα νοσήµατα αυτά οι παραγωγοί 

αιθέριων ελαίων. Κατά την Αναγέννηση όµως λόγω των συνθετικών φαρµάκων που 

άρχισαν να φτιάχνονται, η αρωµατοθεραπεία ξεχάστηκε. Τον 19
0
 αιώνα, µε την 

ανάπτυξη της χηµείας εκτοπίστηκε εντελώς. Όµως εντυπωσιακά ήταν τα 

αποτελέσµατα στην περίθαλψη τραυµάτων κατά τους δύο Παγκόσµιους πολέµους. Ο 

Γάλλος χηµικός Rene Gattefosse κατά την διάρκεια του πρώτου Παγκοσµίου πολέµου 

γιάτρεψε πρώτα µέσα σε αιθέριο έλαιο λεβάντας τα δικά του εγκαύµατα και µετά 

συνέχισε να θεραπεύει και άλλες σοβαρές περιπτώσεις εγκαυµάτων, κατασκευάζοντας 

ένα ευρύ φάσµα θεραπευτικών ελαίων. Η µέθοδος της αποστάξεως που είναι η βάση 

των βιοµηχανιών των αιθέριων ελαίων εφαρµόστηκε για πρώτη φορά από τους 

ανατολικούς λαούς και ιδίως τους Ινδούς, Πέρσες και Αιγυπτίους. Το πρώτο αιθέριο 

έλαιο που αποστάχθηκε µε πρωτόγονο τρόπο είναι το τερεβινθέλαιο που βγαίνει από 

το ρετσίνι των κωνοφόρων δέντρων. Για να πάρουν τα αρώµατα από τα άνθη, φύλλα 

ή ρίζες, τοποθετούσαν τα φυτικά αυτά τµήµατα µέσα σε γυάλινα δοχεία που περιείχαν 

λίπος και το προϊόν που παρέµενε ήταν µία αρωµατική αλοιφή ή ποµάδα. Η πρώτη 

αυθεντική περιγραφή αποστάξεως πραγµατικών αιθέριων ελαίων ανήκει στον 

Καταλανό γιατρό Arnald de Villanova (1235-1311) που θεωρείται ότι εισήγαγε στην 

Ευρώπη την τεχνική της αποστάξεως στην διαγνωστική θεραπεία. Η απόσταξη σαν 

µέθοδος διαχωρισµού των αιθέριων ελαίων από τα φυτά µε την βοήθεια της 

θερµότητας, έλαβε τον ορισµό της από τον Ελβετό Bombastus Paracalsus von 

Hohenheim (1493-1541). Μέχρι τον 18ο αιώνα αρκετοί ερευνητές κυρίως 

φαρµακοποιοί ασχολήθηκαν και περιέγραψαν τις µεθόδους παραλαβής και την φύση 

των αιθέριων ελαίων. Η µελέτη των αιθέριων ελαίων συνεχίστηκε και τον 19ο αιώνα 

και συνεχίζεται µέχρι σήµερα µε αποτέλεσµα να έχουν µελετηθεί σχεδόν πλήρως τα 

περισσότερα από αυτά. Αυτό έγινε χάρη στην εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων 

αναλύσεως. Οι κυριότερες από αυτές είναι οι: αέριο-υγροχρωµατογραφία και η 

φασµατογραφία µαζών που εφευρέθηκαν στα µέσα του αιώνα µας και θεωρούνται 

σαν επανάσταση στον τοµέα της αναλυτικής χηµείας.  
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2.1 Ποικιλότητα των αιθέριων ελαίων 

 Πολυάριθµες µελέτες αιθέριων ελαίων από διαφορετικά άτοµα ή πληθυσµούς ειδών 

της οικογένειας Labiatae έχουν δείξει ότι υπάρχει µεγάλη ποικιλότητα και όσον 

αφορά στην παραγόµενη ποσότητα και όσον αφορά στην ποιοτική και ποσοτική 

σύστασή τους. Η ποιοτική σύσταση των αιθέριων ελαίων, στην οποία οφείλεται και το 

είδος της οσµής των φυτών της οικογένειας Labiatae, είναι δυνατόν να ποικίλλει 

µεταξύ: 

•των διαφορετικών γενών της οικογένειας,  

•των διαφορετικών ειδών ενός γένους,  

•των πληθυσµών ενός είδους, αλλά και  

•των διαφορετικών ατόµων ενός πληθυσµού. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι 

διαφορές στην ποιοτική σύσταση των αιθέριων ελαίων (παρουσία ή απουσία ενώσεων 

παραγόµενων από το ίδιο βιοσυνθετικό µονοπάτι) διαφορετικών ατόµων 

υποδεικνύουν την ύπαρξη διαφορετικών χηµειοτύπων (Tetenyi 1973, Harborne & 

Turner 1984). Πολλές εργασίες αναφέρουν την ύπαρξη διαφορετικών χηµειοτύπων σε 

γένη της οικογένειας Labiatae και ειδικότερα σε αυτά της υποοικογένειας 

Nepetoideae, tribe Mentheae. Oι περισσότερες εργασίες αφορούν στα γένη Mentha 

Thymus.  Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο, που είναι και η αιτία των διαφορών 

στην ένταση της οσµής, καθώς και η ποσοτική σύσταση των αιθέριων ελαίων 

µεταβάλλονται, εκτός των άλλων, και εποχικά. Η Salvia fruticosa Mill. , για 

παράδειγµα, παράγει διπλάσια σχεδόν ποσότητα αιθερίου ελαίου το καλοκαίρι σε 

σχέση µε την άνοιξη  

1. Origanum vulgare L.  

Εξάπλωση: Είναι ευρέως διαδεδοµένο στην Ευρασία και στη Β. Αφρική. Εισήχθη 

στην Αµερική στις αρχές του προηγούµενου αιώνα (Baden, 1991).  

Μορφολογία: Πολυετής πόα µε ελαφρύ ή έντονο άρωµα. Βλαστοί ύψους έως 90 cm, 

όρθιοι ή ανακαµπτόµενοι, συνήθως διακλαδιζόµενοι επάνω, τριχωτοί. Φύλλα 10-40 Χ 

5-25 mm, έµµισχα, ωοειδή. Έλασµα λείο ή τριχωτό, καλυπτόµενο από αραιές ή 

πυκνές αδενικές τρίχες, κράσπεδα µε αµυδρή ή έντονη αµβλεία οδόντωση. Σταχίδια 3-

30 Χ 2-8 mm σε κόρυµβο ή διχάσιο. Βράκτεια 3-5 Χ 1,5-3 mm, ωοειδή ή 

ελλειψοειδή, πράσινα ή πορφυρά. Κάλυκας ακτινόµορφος 2,5-4 mm, µε 5 οδόντες. 

Στεφάνη 4-7 mm, δίχειλη, άσπρη ή ρόδινη. Είναι το πλέον ποικιλόµορφο είδος του 

γένους Origanum. Έξι υποείδη του έχουν αναγνωριστεί, βασισµένα σε διαφορές στο 
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αδενικό και µη αδενικό τρίχωµα των φύλλων, τα βράκτεια, τους κάλυκες και τα άνθη. 

Οι ελληνικοί πληθυσµοί του είδους διακρίνονται από µορφολογική άποψη σε τρία 

υποείδη: α) το subsp. hirtum. Εµφανίζεται στις περιοχές της χώρας που 

χαρακτηρίζονται από µεσογειακό κλίµα (κυρίως Κ. και Ν. Ελλάδα). Έχει φύλλα και 

κάλυκες µε εµφανείς, πυκνά διαταγµένες αδενικές τρίχες, πράσινα βράκτεια και 

άσπρη στεφάνη β) το subsp. vulgare. Εµφανίζεται σε περιοχές µε ηπειρωτικό κλίµα 

(Β. Ελλάδα). Έχει φύλλα και κάλυκες µε µη εµφανείς, αραιά διαταγµένες αδενικές 

τρίχες, ιώδη βράκτεια και ρόδινη ή ιώδη στεφάνη γ) το subsp. viridulum. Φύεται στην 

Β. Ελλάδα. ∆ιαφέρει από το υποείδος vulgare, στο ότι έχει πράσινα βράκτεια και 

άσπρη στεφάνη. Εµφάνιση: Το υποείδος hirtum συνήθως εµφανίζεται σε ξερικές 

περιοχές, από το επίπεδο της θάλασσας µέχρι τα 1500m. To υποείδος viridulum 

εµφανίζει παρόµοια υψοµετρική κατανοµή µε το hirtum. Το υποείδος vulgare, τέλος, 

συναντάται σε ξηρές έως ύφυγρες περιοχές, σε λιβάδια, ρεµατιές ή βραχώδεις 

προεξοχές, σε ανοικτά ή ηµισκιερά µέρη µέχρι τα 2150m υψόµετρο, γενικά σε 

ασβεστολιθικά εδάφη. Στη ΝΑ πλευρά του όρους Παγγαίου εµφανίζεται σε όλη την 

υψοµετρική διαβάθµιση. Στα µικρά υψόµετρα απαντάται το έντονα αρωµατικό subsp. 

hirtum, το οποίο µπορεί να συναντήσει κανείς µέχρι τα 1000m περίπου. Σε 

µεγαλύτερα υψόµετρα βρίσκεται το subsp. vulgare µε ανεπαίσθητη οσµή. Στη 

µεταβατική περιοχή (περίπου 1000m), τα φυτά του είδους χαρακτηρίζονται από 

ενδιάµεσα των δύο υποειδών µορφολογικά και χηµικά χαρακτηριστικά.  

 2. Mentha spicata L.  

Eξάπλωση: Αυτοφύεται  

Μορφολογία: Πολυετής πόα µε έντονα αρωµατική οσµή. Βλαστοί ύψους έως 150 cm, 

όρθιοι ή ανακαµπτόµενοι, πολύκλαδοι. Φύλλα 15-60(-75) Χ 5-12 mm, άµισχα ή 

έµµισχα (µίσχοι έως 4 cm), επιµήκη ή ωοειδές λογχοειδή, οξύληκτα, µε 

αποστρογγυλεµένη ή καρδιόσχηµη βάση. Έλασµα λείο ή ρυτιδωµένο, κράσπεδα 

κυµατιστά µε οξεία οδόντωση. Τρίχες της κάτω επιφάνειας (όταν υπάρχουν) απλές και 

διακλαδισµένες. Ταξιανθία στάχυς, µήκους 2-12 cm, αποτελούµενη από 

πολυάριθµους συµπαγείς σπονδύλους, συχνά διακλαδιζόµενη. Βράκτια δύο ανά 

σπόνδυλο 3-6 Χ 1,5-2,5 mm, άµισχα, παρόµοια µε τα φύλλα. Βρακτίδια πολυάριθµα 

ανά σπόνδυλο, c. 2 mm, γραµµοειδή-βελονοειδή. Κάλυκας 1-1,8 mm, κωδωνοειδής, 

µε 5 περίπου ισοµήκεις οδόντες. Ποδίσκος έως 1 mm. Στεφάνη δίχειλη, ρόδινη, 2-2,5 

mm.  
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Εµφάνιση: Σχηµατίζει µικρές ή εκτεταµένες συστάδες σε υγρούς και σκιερούς τόπους, 

συνήθως κοντά σε ρυάκια, αλλά µπορεί να το συναντήσει κανείς και σε ανοίγµατα. 

Φύεται τόσο σε µικρά όσο και σε µεγάλα υψόµετρα (µέχρι 2000m). Στη ΝΑ πλευρά 

του όρους Παγγαίου (περιοχή µελέτης) βρέθηκε από τους πρόποδες µέχρι τα 1000m 

περίπου. Σε µεγαλύτερα υψόµετρα βρέθηκαν πληθυσµοί που ανήκαν στο συγγενές 

είδος M. longifolia. Ελλαδικό χώρο, τη Βαλκανική και την Τουρκία. Στην υπόλοιπη 

Ευρώπη καλλιεργείται σε µεγάλη κλίµακα για εµπορικούς σκοπούς  

 3. Nepeta nuda L.  

Εξάπλωση: Αυτοφύεται στη Ν, Α και ΚΑ Ευρώπη, εκτείνεται ανατολικά προς την Κ. 

Ρωσία και το Ιράν . 

Μορφολογία: Βλαστοί ύψους έως 120 cm, διακλαδιζόµενοι, λείοι ή τριχωτοί, ελαφρά 

ιώδεις. Φύλλα 2-5(-8) cm, ωοειδή έως ωοειδή- επιµήκη, µε αµυδρά ή έντονα 

καρδιόσχηµη βάση, τα χαµηλότερα άµισχα ή µε κοντό µίσχο, τα ανώτερα άµισχα. 

Ταξιανθίες διακλαδιζόµενες. Βρακτίδια 3-3 mm, γραµµοειδή έως γραµµοειδή- 

λογχοειδή. Κάλυκας 4-6 mm, οδόντες 1-2 mm. Στεφάνη 6-8(-10) mm, δίχειλη, ιώδης 

ή άσπρη. Χωρίζεται σε δύο µορφολογικά και γεωγραφικά διακριτά υποείδη: α) το 

subsp. nuda. Φύεται στο µεγαλύτερο µέρος της Ευρώπης και στη Ρωσία. Έχει 

στεφάνη µε άσπρο σωλήνα και ιώδη ή κυανά περιθώρια στα χείλη. Επίσης ιώδη ή 

κυανά στίγµατα στο εσωτερικό του κάτω χείλους. Κάλυκας πράσινος, ιώδης ή κυανός 

β) το subsp. albiflora. Φύεται στη Ν∆ Ασία και στην Ευρώπη µόνο στη Ν. 

Γιουγκοσλαβία και στη Β. Ελλάδα. Έχει άσπρη στεφάνη χωρίς στίγµατα και πράσινο 

κάλυκα µε ελαφρά άσπρους οδόντες. Τµήµα της Β. Ελλάδας αποτελεί την περιοχή 

επικάλυψης της εξάπλωσης των δύο υποειδών και το Παγγαίο αποτελεί ένα από τα 

βουνά που µπορεί να συναντήσει κανείς και τα δύο υποείδη. Στη ΝΑ πλευρά του 

όρους Παγγαίο βρέθηκε το υποείδος nuda και αυτό µελετήθηκε.  

Εµφάνιση: Σε ανοίγµατα του δάσους και λιβάδια, σε µέσα και µεγάλα υψόµετρα, 

µέχρι τα 2100m. Στη ΝΑ πλευρά του όρους Παγγαίου συναντάται σε υψόµετρα 

µεγαλύτερα των 900m και φτάνει σχεδόν µέχρι την κορυφή.  

4. Clinopodium vulgare L.  

Εξάπλωση: Ελαφρά ή πυκνά τριχωτό πολυετές φυτό. Βρίσκεται σχεδόν σε όλη την 

Ευρώπη.  

 Μορφολογία: Βλαστοί ύψους έως 80 cm, ηµιανορθωµένοι, συνήθως απλοί. Φύλλα 

20-65 x 10-30 mm, ωοειδή- λογχοειδή ή ωοειδή, υποστρόγγυλα, αποστρογγυλεµένα ή 
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σφηνοειδή στη βάση, κράσπεδα µε αραιή, αµυδρή οδόντωση. Σπόνδυλοι σε απόσταση 

ή µερικές φορές οι επάνω πολυπληθείς. Βράκτεια περίπου ισοµήκη µε τον κάλυκα, 

παρόµοια µε τα φύλλα. Βρακτίδια 6-10 mm, γραµµοειδή, µε αραιό κοντό τρίχωµα, 

κράσπεδα βλεφαριδωτά. Στεφάνη 12-22 mm, δίχειλη, ρόδινη ή ιώδης. Οι διαστάσεις 

του κάλυκα και των οδόντων του διαχωρίζουν το είδος σε δύο υποείδη, το subsp. 

vulgare (κάλυκας 7-9,5 mm, άνω οδόντες µέχρι 2,5 mm, κάτω οδόντες 2,5-4 mm) και 

το subsp. arundanum (κάλυκας 9,5-12 mm, άνω οδόντες 2,5-4 mm, κάτω οδόντες 4-

5,5 mm).  

Εµφάνιση: Σε περιοχές όπου κυριαρχεί θαµνώδης βλάστηση και σε δασικά ανοίγµατα. 

Στη ΝΑ πλευρά του όρους Παγγαίου συναντάται καθ’ όλη την υψοµετρική 

διαβάθµιση και σε όλους τους τύπους βλάστησης.  

 

2.2 Σύνθεση αιθέριων ελαίων 

Τα αιθέρια έλαια είναι πολυσύνθετα µείγµατα οργανικών ουσιών που η σύνθεση τους 

διαφέρει στα διάφορα είδη ή και ποικιλίες φυτών. Το χαρακτηριστικό άρωµα κάθε 

αιθέριου ελαίου είναι η συνισταµένη όλων των συστατικών του. Τα συστατικά των 

αιθέριων ελαίων χωρίζονται σε δύο µεγάλες οµάδες: στα οξυγονούχα και στα µη 

οξυγονούχα. Στα πρώτα περιλαµβάνονται οι αλκοόλες, οι αλδεΰδες, οι κετόνες, οι 

φαινόλες, τα οξέα, οι εστέρες κ. λ. που είναι τα συστατικά στα οποία οφείλεται το 

χαρακτηριστικό άρωµα των αιθέριων ελαίων. Στα δεύτερα περιλαµβάνονται οι 

υδρογονάνθρακες που είναι τα "άχρηστα" συστατικά των αιθέριων ελαίων αφού η 

συµβολή τους στο άρωµά τους είναι µικρή ή µηδαµινή.  

 

2.2.1 Βιοσύνθεση των αιθέριων ελαίων 

Βιοσύνθεση λέγεται η σύνθεση χηµικών ουσιών που γίνεται από τους ζωντανούς 

οργανισµούς και µέσα σε αυτούς. Ειδικότερα, η βιοσύνθεση των αιθέριων ελαίων 

είναι µία σειρά διαφόρων χηµικών αντιδράσεων που γίνονται µέσα στους φυτικούς 

ιστούς, µέχρι τον τελικό σχηµατισµό τους.  

Ο Άγγλος επιστήµονας Haldane στις σχετικές µε τη βιοχηµεία της 

γενετικής µελέτης του, συµπεραίνει ότι "το µεγαλύτερο χάσµα 

που υπάρχει στην ανθρώπινη γνώση προκαλείται από το άρωµα 

των φυτών". Το αιθέριο έλαιο κάθε φυτού έχει διαφορετική 
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σύνθεση σε κάθε στάδιο αναπτύξεώς του. Έτσι συγκριτικές αναλύσεις αιθέριων 

ελαίων, που πάρθηκαν στην αρχή και στο τέλος της βλαστικής περιόδου στη µέντα, 

έδειξαν µεγάλες διάφορες στη χηµική σύστασή τους. Επίσης, διάφορες 

παρατηρούνται και στο αιθέριο έλαιο νεαρών και ώριµων φύλλων του ίδιου φυτού. 

Για τη µετατροπή των διαφόρων συστατικών δεν απαιτείται πολύς χρόνος αλλά µόνο 

λίγες ώρες. Παρατηρήθηκε ότι η µεγαλύτερη ποσότητα αιθέριου ελαίου βρίσκεται στα 

αυξητικά όργανα του φυτού, καθώς και στα νεαρής ηλικίας. Η έκλυση του αιθέριου 

ελαίου από τα φυτά αποδίδεται τόσο στην εξάτµιση, όσο και στη ρήξη των 

τοιχωµάτων των αδένων που προκαλείται από την αναπτυσσόµενη ωσµωτική πίεση 

των κυττάρων που περιβάλλουν τους αδένες, τα οποία περιέχουν διάλυµα από ζάχαρα, 

άλατα και κολλοειδή.  

 

2.3 Ρόλος των αιθέριων ελαίων 

Οι ερευνητές που ασχολούνται µε τα αιθέρια έλαια αποδίδουν σε αυτά τους παρακάτω 

ρόλους: 

1)προστατεύουν τα φυτά από τα έντοµα και παράσιτα αφού λόγω του αρώµατος τους 

αποτρέπουν την εγκατάστασή τους στα φυτικά όργανα. Η υπόθεση αυτή δεν ισχύει 

για όλα τα φυτά γιατί υπάρχουν φυτικά είδη πλούσια σε αιθέρια έλαια που υποφέρουν 

πολύ από την προσβολή των εντόµων και παρασίτων.  

2) προστατεύουν τα φυτά από την υψηλή θερµοκρασία, γιατί λόγω της εξάτµισης τους 

αυτή ελαττώνεται.  

 3)το ρητινώδες περιεχόµενο πολλών αειθαλών φυτών συµβάλλει στην κάλυψη των 

πληγών του φλοιού και έτσι αποφεύγεται η σήψη των φυτικών ιστών.  

4)το άρωµα των λουλουδιών προσελκύει τα διάφορα έντοµα και έτσι επιτυγχάνεται 

καλύτερη γονιµοποίηση αυτών και διασταύρωση των µη αυτογονιµοποιούµενων 

φυτών.  

5)κάνουν τα φυτά πιο ανθεκτικά στην ξηρασία γιατί µπαίνουν στους µεσοκυττάριους 

χώρους και ελαττώνουν την διαπνοή.  

6)αυξάνουν την ταχύτητα κυκλοφορίας των θρεπτικών ουσιών που ρυθµίζουν τον 

µεταβολισµό των φυτών .  

7)δρουν καταλυτικά στο µεταβολισµό των γλυκοζιτικών και άλλων ουσιών  

8)πιθανόν να δρουν ως ορµόνες που προάγουν διάφορες λειτουργίες στα φυτά  
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9)προστατεύουν τα φυτά από το ψύχος γιατί λόγω της εξατµίσεως τους σχηµατίζουν 

προστατευτικό νέφος γύρω τους  

10)στη διάρκεια της περιόδου της αναπαραγωγής µεταναστεύουν από τα πράσινα 

µέρη του φυτού προς τα όργανα αυτής και ένα µέρος από αυτά καταναλίσκεται ενώ το 

υπόλοιπο επιστρέφει στην αρχική τους θέση.  

 

2.4 Αντιµικροβιακη δράση των αιθέριων ελαίων 

 Η αντιµικροβιακή δράση των αιθέριων ελαίων είναι γνωστή από την αρχαιότητα. 

Αιθέρια έλαια από είδη των γενών Eucalyptus, Thymus, Origanum, Mentha, Sideritis, 

Salvia, Achillea, Lavandula και πλήθος άλλων φυτών έχουν µελετηθεί ως προς τις 

αντιµικροβιακές ιδιότητές τους σε ένα πλήθος παθογόνων µικροβίων, από τα οποία 

εξέχουσα θέση (ως προς το πλήθος των αναφορών) κατέχουν τα βακτήρια 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium και η ζύµη Candida albicans. 

Αρκετά συστατικά αιθερίων ελαίων, όπως η θυµόλη, η γερανιόλη, η νερόλη, η 

κιτρονελλόλη και η κινναµαλδεϋδη επιδρούν στην ανάπτυξη και παραγωγή 

αφλατοξίνης του Aspergillus flavus. Μυκητοτοξική δράση έναντι των Aspergillus 

flavus, A. orchraceus και A. niger διαπιστώθηκε και µε τα αιθέρια έλαια της ρίγανης 

και του θυµαριού. Η δυνατότητα εφαρµογής των αιθερίων ελαίων στη γεωργία 

παρουσιάζεται αναλυτικά από τον Isman, ο οποίος περιγράφει τα µέχρι τώρα 

ερευνητικά αποτελέσµατα σ’αυτόν τον τοµέα και την ανάγκη για περαιτέρω µελέτη. 

Η υπό κενό χρησιµοποίηση αιθερίου ελαίου θυµαριού σε φρούτα εσπεριδοειδών 

παρεµποδίζει την ανάπτυξη του µύκητα Penicillium digitatum, ενώ συγκέντρωση 125 

ppm καρβακρόλης αναφέρεται ότι έχει µυκητοκτόνο δράση σε in vitro πειράµατα. H 

βακτηριοστατική ή βακτηριοκτόνος δράση φυσικών προϊόντων από τα φυτά, αιθέριων 

ελαίων ή φυτικών εκχυλισµάτων, δεν έχει τύχη µέχρι σήµερα αξιόλογης προσοχής ή 

µελέτης, παρόλο τα κάποια ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Μέχρι σήµερα δεν έχει 

διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο δρουν τα αιθέρια έλαια έναντι των 

µικροοργανισµών, έχουν όµως προταθεί αρκετές θεωρίες οι οποίες είτε 

τεκµηριώνονται µε πειραµατικά αποτελέσµατα είτε όχι. Η εξάρτηση µεταξύ της 

χηµικής δοµής των συστατικών των αιθέριων ελαίων και της αντιµικροβιακής δράσης 

οδήγησε στη σκέψη πως µόρια που περιέχουν αρωµατικό δακτύλιο και την οµάδα -

ΟΗ αντιδρούν και σχηµατίζουν δεσµούς υδρογόνου µε ενεργά σηµεία ενζύµων. 
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Επιπλέον, σε µόρια που περιέχεται και η ισοπρόπυλο οµάδα, εκτός από την 

αρωµατικότητα του πυρήνα συνεισφέρει στη δηµιουργία δεσµών υδρογόνου και ο 

επαγωγικός χαρακτήρας της οµάδας. Έχει βρεθεί, µε πειράµατα σε κύτταρα ζύµης, ότι 

οι ουσίες α-πινένιο, β-πινένιο και λεµονένιο καταστρέφουν την κυτταρική 

ακεραιότητα και παρεµποδίζουν τη λειτουργία της αναπνοής στα µιτοχόνδρια. 

Ειδικότερα, το β-πινένιο παρεµποδίζει την αναπνοή και σε ανέπαφα κύτταρα του 

Saccharomyces cerevisiae και σε µιτοχόνδρια που αποµονώθηκαν από αυτή τη ζύµη, 

ενώ µεγαλύτερες συγκεντρώσεις του προκάλεσαν παρεµπόδιση στη µεταφορά 

(translocation) πρωτονίου και ιόντων καλίου, χωρίς να παρατηρείται επίδραση στη 

δραστηριότητα ATPάσης. Ανάλογα συµπεράσµατα προέκυψαν και για το λεµονένιο, 

όχι όµως για άλλα υδρόφοβα µόρια. Η επίδραση στην αναπνοή θα µπορούσε να 

αποδοθεί µε δράση στην περιοχή του συµπλόκου ΙΙΙ της κυτοχρωµικής αλυσίδας. 

Μελέτες επιβεβαιώνουν πως οι κυκλικοί τερπενικοί υδρογονάνθρακες συσσωρεύονται 

στη µεµβράνη, γι’αυτό προκαλείται διαταραχή των ηµιπερατών ιδιοτήτων της και 

παρεµπόδιση του µηχανισµού µετακίνησης πρωτονίων (proton motive force). Όµοια, 

η επίδραση αιθερίου ελαίου ρίγανης και των κύριων συστατικών του θυµόλης και 

καρβακρόλης κατά των Staphylococcus aureus και Pseudomonas aeruginosa 

αποδίδεται στην καταστροφή της ακεραιότητας της µεµβράνης µε επιπλέον επιρροές 

στην οµοιόσταση του pH και ισορροπία των ανοργάνων ιόντων. Η θυµόλη και η 

καρβακρόλη, σε πειράµατα µε τα βακτήρια Salmonella typhimurium και Escherichia 

coli, αποδιοργανώνουν την εξωτερική µεµβράνη και απελευθερώνουν συστατικά της 

στο εξωτερικό διάλυµα, µειώνουν την αποθήκη της ενδοκυτταρικής τριφωσφορικής 

αδενοσίνης (Adenosine Triphosphate, ATP) και αυξάνουν το εξωκυτταρικό ATP, 

υποδηλώνοντας καταστροφή των ηµιπερατών ιδιοτήτων της κυτοπλασµατικής 

µεµβράνης.  

Το αντιµικροβιακό αποτέλεσµα των συστατικών αιθερίων ελαίων εξαρτάται από την 

υδροφοβικότητά τους και από την κατανοµή τους στην κυτοπλασµατική µικροβιακή 

µεµβράνη. Ο συνδυασµός S-καρβόνης και θερµοκρασίας είχε σηµαντική µείωση στο 

πληθυσµό του βακτηρίου Listeria monogytogenes, διότι η αύξηση της θερµοκρασίας 

αύξανε τη διαλυτότητα της καρβόνης στη µεµβράνη. Επίσης, υποθέτουν πως η 

παρεµπόδιση των Staphylococcus aureus και Salmonella typhimurium από έλαιο 

θυµαριού οφείλεται στην υδροφοβικότητα και στους δεσµούς υδρογόνου των 

φαινολικών συστατικών του µε τις πρωτεΐνες των µεµβρανών, µετά την κατανοµή 
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τους στο στρώµα των λιπιδίων. Σηµαντική είναι και η εργασία των Takaisi-Kikuni et. 

al. , (1996) που δείχνει πως το αιθέριο έλαιο από το φυτό Cymbopogon densiflorus 

(πλούσιο σε λεµονένιο και π-κυµένιο) προκάλεσε δύο µορφολογικές ανωµαλίες στα 

κύτταρα του Staphylococcus aureus. Συγκεκριµένα, προκάλεσε πρόωρη έναρξη 

διαίρεσης των κυττάρων και πάχυνση των κυτταρικών τοιχωµάτων. Το πρώτο 

σύµπτωµα είναι χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης σε χαµηλές δόσεις των 

αντιβιοτικών β-λακτάµης (τύπου πενικιλλίνης) εµποδίζοντας τη σύνθεση των 

βακτηριακών τοιχωµάτων και το δεύτερο είναι χαρακτηριστικό σύµπτωµα των 

σταφυλόκοκκων που έχουν δεχτεί τη δράση βακτηριοστατικών φαρµάκων (τύπου 

chloramphenicol). Μικροσκοπικές παρατηρήσεις έδειξαν πως το αιθέριο έλαιο του 

θυµαριού τραυµατίζει τις υφές των µυκήτων Penicillium digitatum και Botrytis 

cinerea. Γενικά, ουσίες που επιδεικνύουν αντιµικροβιακή δράση είναι αυτές που δεν 

µπορούν να µεταβολιστούν από τους µικροοργανισµούς. Αναφέρεται η δράση της S-

(+)-καρβόνης στην ανάπτυξη των µυκήτων F. sulphureum και Fusarium solani var. 

coeruleum, εφαρµογή της οποίας σε αέρια φάση εµπόδιζε την ανάπτυξη µόνο του 

πρώτου µύκητα. Σε υγρό µέσο βρέθηκε ότι και οι δύο µύκητες µετασχηµάτισαν την S-

(+)-καρβόνη σε ισοδιυδροκαρβόνη (isodihydrocarvone), ισοδιυδροκαρβεόλη 

(isodihydrocarveol) και νεοϊσοδιυδροκαρβεόλη (neoisodihydrocarveol). Τα προϊόντα 

αυτά δεν επηρέασαν την ανάπτυξη των µυκήτων, µε αποτέλεσµα αυτός ο µηχανισµός 

να θεωρηθεί ως µηχανισµός αποτοξίνωσης.  

 

2.5 Παραλαβη των αιθέριων ελαίων 

 Τα αιθέρια έλαια παραλαµβάνονται από τα αρωµατικά φυτά µε διάφορες µεθόδους. 

για την εκλογή της κατάλληλης µεθόδου λαµβάνονται υπόψη τα εξής:  

το είδος και το τµήµα του φυτικού υλικού(άνθη, βλαστοί, φύλλα, σπέρµατα κ. τ. λ. )  

η περιεκτικότητα του φυτού σε αιθέρια έλαια  

η αξία (τιµή) του αιθέριου ελαίου  

η χηµική σύνθεση των διαφόρων συστατικών του αιθέριου ελαίου  

διάφοροι άλλοι οικονοµικοί κυρίως παράγοντες. Οι µέθοδοι µε τις οποίες λαµβάνονται 

τα αιθέρια έλαια είναι οι εξής:  

Απόσταξη υδροαπόσταξη  

υδρο-ατµοαπόσταξη  

µε υδρατµούς  
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Εκχύλιση µε πτητικούς διαλυτές  

µε ψυχρό λίπος  

µε θερµό λίπος  

Μηχανική σύνθλιψη, απόξεση κ. τ. λ.  

 

2.6 Αποτερπενιωση των αιθέριων ελαίων 

 Οι οξυγονούχες ουσίες που υπάρχουν στα αιθέρια έλαια είναι οι κύριοι συντελεστές 

του αρώµατος τους. Αυτές παρουσιάζουν το πλεονέκτηµα ότι δεν οξειδώνονται και 

δεν ρητινοποιούνται εύκολα. Απεναντίας στους υδρογονάνθρακες (τερπένια) επειδή 

είναι ακόρεστες ουσίες η οξειδώσει και ρητινοποίηση είναι εύκολη µε την επίδραση 

του αέρα και του φωτός µε αποτέλεσµα να καταστρέφεται η ποιότητα των αιθέριων 

ελαίων. Για το λόγο αυτό κυκλοφορούν στο εµπόριο αιθέρια έλαια από τα οποία 

έχουν αποµακρυνθεί µέρος ή όλα τα τερπένια. Αυτά λέγονται αποτερπενιωµένα ή 

συµπυκνωµένα αιθέρια έλαια. Η αποτερπενίωση γίνεται µε κλασµατική απόσταξη, ή 

µε αιθυλική αλκοόλη ή άλλο διαλύτη όπου διαλύονται οι άλλες οξυγονούχες ουσίες.  

 

2.7 ∆ιατήρηση των αιθέριων ελαίων 

 Αν κατά τη διάρκεια αποθήκευσης των αιθέριων ελαίων οι συνθήκες δεν είναι καλές, 

υφίσταται ορισµένες αλλοιώσεις µε αποτέλεσµα να καταστρέφεται η ποιότητα τους. 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα των αιθέριων ελαίων είναι οι 

εξής:  

♦Θερµοκρασία αποθήκευσης: πρέπει να βρίσκεται µερικούς βαθµούς πάνω από το 

µηδέν (0).  

φώς: για να προστατευθούν από την επίδραση του φωτός πρέπει να διατηρούνται 

µέσα σε αδιαφανή δοχεία.  

♦Νερό: πριν από την αποθήκευση υφίσταται αφυδάτωση (ξήρανση). Αυτή γίνεται µε 

µετάγγιση ή µε την χρησιµοποίηση χηµικών ουσιών όπως θειικού νατρίου, θειικού 

µαγνησίου κλπ.  

♦Αέρας: για να αποφεύγονται αλλοιώσεις από την επίδραση του αέρα τα δοχεία όπου 

φυλάγονται τα αιθέρια έλαια πρέπει να γεµίζουν τελείως.  

 ♦∆οχεία αποθήκευσης: κατάλληλα δοχεία είναι τα γυάλινα ή µεταλλικά από 

ανοξείδωτο χάλυβα. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται πλαστικά ή ξύλινα δοχεία.  
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2.8 Ωφελιµότητα και χρησιµοποίηση αρωµατικών φυτών και 

αιθέριων ελαίων 

 Παρόλο που η Ελλάδα έχει πλούσια χλωρίδα και προσφέρεται για την καλλιέργεια 

των αρωµατικών φυτών, µέχρι τώρα προµηθεύεται πολλά αιθέρια έλαια από το 

εξωτερικό. Η καλλιέργεια αρωµατικών φυτών σε µεγάλες εκτάσεις σε συνδυασµό µε 

την αξιοποίηση της υπάρχουσας αυτοφυούς χλωρίδας θα συµβάλλει στην:  

♦αναδιάρθρωση των καλλιεργειών  

♦εκµετάλλευση φτωχών ή εγκαταλελειµµένων χωραφιών  

♦αύξηση του γεωργικού εισοδήµατος, ιδίως των ορεινών και ηµιορεινών περιοχών  

♦δηµιουργία µικρών βιοµηχανικών µονάδων στην ύπαιθρο  

♦αξιοποίηση εργατικών χεριών  

♦ανάπτυξη της µελισσοκοµίας  

♦τουριστική αξιοποίηση διαφόρων περιοχών.  

 Τα αρωµατικά φυτά καλλιεργούνται είτε για τα αιθέρια έλαια, είτε για τις ξηρές 

δρόγες. Τα πρώτα χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην αρωµατοποιία, τη σαπωνοποιεία, 

τη ζαχαροπλαστική, τη βιοµηχανία τροφίµων, τη φαρµακευτική κ. λ. π. Οι ξηρές 

δρόγες χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ροφηµάτων και σε ειδικές περιπτώσεις 

για τη λήψη ορισµένων φαρµακευτικών ουσιών όπως είναι τα αλκαλοειδή, τα 

φλαβονοειδή, οι γλυκοζίτες κ. α. Τα τελευταία χρόνια ανθεί η «εναλλακτική» Ιατρική 

η οποία χρησιµοποιεί µεταξύ άλλων και την αρωµατοθεραπεία. Άλλες εναλλακτικές 

θεραπείες που χρησιµοποιούνται συχνά είναι το µασάζ, ο βελονισµός, η 

οµοιοπαθητική, η ρεφλεξολογία κλπ. Ας έχουµε υπόψη ότι το αιθέριο έλαιο δεν είναι 

πανάκια ούτε µπορούν να θεραπεύσουν όλες τις ασθένειες ούτε να αντικαταστήσουν 

ολοκληρωτικά τα συνθετικά φάρµακα.  

 

2.9 Προφυλάξεις από την χρήση αιθέριων ελαίων 

 Χρειάζονται µεγάλες ποσότητες από ένα φρέσκο φυτό για να αποστάξουµε λίγες 

µόνο σταγόνες από το αιθέριο έλαιό του. Όσο περισσότερο φυτό χρειάζεται, τόσο πιο 

ακριβό είναι το αιθέριο έλαιο που προκύπτει.  
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Τα αιθέρια λάδια που χρησιµοποιούνται στην αρωµατοθεραπεία πρέπει να 

προέρχονται από γνωστές και επιβεβαιωµένες πηγές. Η σύστασή τους να είναι πλήρως 

διευκρινισµένη και να είναι ποιοτικά άριστα.  

Πρέπει να θυµόµαστε ότι τα αιθέρια έλαια δεν χρησιµοποιούνται ποτέ αυτούσια στο 

δέρµα, ούτε ακόµη αυτούσια και σε εισπνοές αλλά πάντα διαλυµένα σε κάποιο φορέα, 

σε συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει το 3%. Επίσης δεν πρέπει να τα καταπίνουµε. 
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3.ΕΝ∆ΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ 

3.1 Ενδηµικά φυτά 

 Από το 1970 έως και σήµερα το ενδιαφέρον των ανθρώπων για την ενδηµική 

χλωρίδα, την προστασία τους και την χρήση των ενδηµικών φυτών στην 

αρχιτεκτονική τοπίου αυξήθηκε . Η εισαγωγή ¨ξένων¨, εξωτικών φυτών στην 

αρχιτεκτονική τοπίου και ανθοκοµία όπως επίσης και η παρέµβαση του ανθρώπου σε 

πολλές περιοχές µε σηµαντική πανίδα έφερε σαν αποτέλεσµα την µειωµένη χρήση 

των ενδηµικών φυτών όπως επίσης σε πολλές περιπτώσεις και την καταστροφή αυτής 

της τοπικής πανίδας .Η διατήρηση και προστασία πολλών διαφορετικών ειδών φυτών 

διαφέρει λόγω του ότι ένας µεγάλος αριθµός αυτών των φυτών έχει εξαφανιστεί ή 

βρίσκεται υπό εξαφάνιση. Υπολογίζεται ότι από τα 250,000 είδη φυτών στον κόσµο 

περίπου τα 25,000 απειλούνται . Για παράδειγµα στις Φιλιππίνες από τα 13,000φυτα 

τα 3,000 απειλούνται και πολλά από αυτά είναι υπό εξαφάνιση. Η κυβέρνηση εκεί 

κάνει προσπάθειες στο να προστατέψει τα φυτά που απειλούνται προς εξαφάνιση 

δηµιουργώντας νέους οργανισµούς για την προστασία των φυτών θέτοντας κανόνες 

και απαγορεύοντας την συγκοµιδή των φυτών που είναι υπό εξαφάνιση. Η χρήση 

εξωτικών και µη-ενδογενών φυτών στην ανθοκοµία και κηποτεχνία, όπως επίσης η 

βιοµηχανική και τουριστική ανάπτυξη στα προάστια πόλεων είναι σηµαντικοί 

παράγοντες που προκαλούν εξαφάνιση πολλών ενδηµικών φυτών. Σε πολλές 

περιπτώσεις το φυσικό τοπίο καταστρέφεται από τους ανθρώπους για να 

αντικατασταθεί µε γκαζόν ή άλλα είδη φυτών τα οποία απαιτούν τακτικό πότισµα, 

περιποίηση και σε πολλές περιπτώσεις µεγαλώνουν εις βάρος των τοπικών φυτών. Η 

διατήρηση της βιό-ποικιλίας είναι ένα παγκόσµιο θέµα καθώς ένα στα 10 φυτά 

κινδυνεύει  

 

3.2 Αυτοφυή φυτά 

Τα τελευταία χρόνια υπήρχε ένα αυξηµένο ενδιαφέρον των ανθρώπων για την τοπική 

αυτοφυή χλωρίδα και την χρήση πολλών από αυτών των φυτών στην αρχιτεκτονική 

τοπίου. Αυτοφυή είναι τα φυτά που¨ υπάρχουν και αναπτύσσονται φυσικά σε µια 

συγκεκριµένη περιοχή, τόπο, οικοσύστηµα , αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται 

χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση. Επίσης τα αυτοφυή φυτά ( ή ενδογενή) 

αναπτύσσονται και µεγαλώνουν σε συγκεκριµένες περιοχές για χιλιάδες χρόνια, τα 
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οποία είναι προσαρµοσµένα στις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες και σαν 

αποτέλεσµα αυτού προσελκύουν την τοπική πανίδα.  

 

 

3.3 Τρόποι προστασίας φυτών 

 Η ιδέα της χρήσης αυτοφυών και ενδηµικών φυτών στην αρχιτεκτονική τοπίου είναι 

µια πολύ σηµαντική και πολύ υποσχόµενη ιδέα για την οικολογία.Το πλεονέκτηµα της 

ανάπτυξης φυτών στην περιοχή οπού φυτρώνουν µε φυσικό τρόπο είναι ότι 

προσαρµόζονται ευκολότερα κατά την φύτευση τους . Τα ενδηµικά φυτά είναι καλά 

προσαρµοσµένα στις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες , συντηρούν η και ακόµα 

βελτιώνουν την γονιµότητα του εδάφους , µειώνουν την χρήση νερού και χρειάζονται 

λιγότερες λιπάνσεις και ψεκασµούς από τα ¨ξένα¨ φυτά. Τα ενδηµικά φυτά είναι καλά 

προσαρµοσµένα σε συγκεκριµένες τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες από όπου 

προέρχονται αν και µπορεί να είναι ποιο απαιτητικά ως προς την περιποίηση 

τους.Επίσης ένας συνδυασµός συγκεκριµένων ενδηµικών φυτών ανάλογα µε την 

περιοχή όπου θα φυτευτούν µπορούν να δηµιουργήσουν ένα πολύ όµορφο ανθεκτικό 

στην ξηρασία και εύκολης συντήρησης χώρο, το οποίο µπορεί να δηµιουργηθεί ακόµα 

και σε µια αστική περιοχή προκειµένου να ωφεληθεί το περιβάλλον εκεί. Γενικά τα 

ενδηµικά και αυτοφυή φυτά προσαρµόζονται σε διαφορετικές (πολύ ξηρές , υγρές 

κτλ) τοπικές κλιµατικές συνθήκες και χρειάζονται σχετικά λίγη φροντίδα και 

συντήρηση, όταν φυτεύονται και αναπτύσσονται σε συνθήκες παρόµοιες µε αυτές που 

µεγαλώνουν τα φυτά στο φυσικό τους περιβάλλον. Επίσης τα φυτά αυτά παρέχουν 

καταφύγιο και φαγητό για την πανίδα όπως επίσης προσεγγίζουν µια µεγάλη ποικιλία 

πουλιών, πεταλούδων κτλ. Τα τελευταία χρόνια ο κόσµος έγινε ποιο 

ευαισθητοποιηµένος και οικολογικά συνειδητοποιηµένος βοηθώντας στην προστασία 

και χρήση των ενδηµικών φυτών στην ανθοκοµία και αρχιτεκτονική τοπίου.  

 

3.4 Καλλιέργεια αυτοφυών και ενδηµικών φυτών 

 Η εισαγωγή των αυτοφυών φυτών στις τοπικές και διεθνείς αγορές .  

Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε µια επανάσταση στην ανάπτυξη και διαµόρφωση 

καλλωπιστικών χώρων σε αστικές περιοχές . Σε πολλές χώρες όπως το Ενωµένο 

Βασίλειο υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον για την διατήρηση και προστασία του 
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φυσικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και την εισαγωγή αυτοφυών και ενδηµικών 

φυτών στην αρχιτεκτονική τοπίου. Η ποιο σηµαντική αιτία αυτής της τάσης είναι η 

επιθυµία των ανθρώπων να ζουν σε ένα φυσικό περιβάλλον και να αισθάνονται ότι 

είναι κοντά στην φύση.  Οι καταναλωτές απαιτούν για µια µεγαλύτερη ποικιλία φυτών 

και θέλουν να χρησιµοποιούν φυτά που µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως, σχήµα, 

χρώµα και µέγεθος τα οποία µπορούν να καλλιεργηθούν στον κήπο τους µε χαµηλό 

κόστος και φροντίδα από τα ήδη υπάρχοντα στην αγορά. Για αυτούς τους λόγους 

γίνεται σηµαντική έρευνα για την εισαγωγή νέων φυτών , αυτοφυών και ενδηµικών, 

στις τοπικές και διεθνείς αγορές . Όλα αυτά τα είδη φυτών πρέπει να ικανοποιούν 

κάποια καλλιεργητικά χαρακτηριστικά για την επιτυχή εισαγωγή τους στην αγορά τα 

οποία µπορούν να εξεταστούν κάνοντας κάποιες συγκεκριµένες µετρήσεις όπως η ροή 

της ανάπτυξης τους , αριθµός λουλουδιών, ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες . 

Επίσης η εισαγωγή νέων φυτών στην αγορά απαιτεί υψηλές επενδύσεις γιατί το νέο 

τους περιβάλλον θα πρέπει να είναι ιδανικό για την ανάπτυξη και , αναπαραγωγή τους 

. Νέα ή βελτιωµένα προϊόντα στην αγορά δηµιουργούν και άλλα κέρδη και πωλήσεις 

και είναι καλύτερα προσαρµοσµένα στην κάθε περιοχή  και στα γεωγραφικά και 

κλιµατολογικά χαρακτηριστικά  

 

3.5 Παραγωγή των φυτών 

Η χρήση των αυτοφυών και ενδηµικών φυτών στην αρχιτεκτονική τοπίου µπορεί να 

γίνει έτσι ώστε να αποφευχθεί η χρήση ¨ξένων¨ φυτών όπως η τύρφη, δίνοντας µια 

εξίσου ωραία και διαφορετική εικόνα προσφέροντας παράλληλα µια καλύτερη 

οικολογική επιλογή για τις αστικές όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα σε αυτή την 

έρευνα. Παράλληλα σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να βρεθούν αυτά τα φυτά 

λόγω του ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι σπάνια και υπό προστασία, δύσκολα να 

αναπαραχθούν και σε πολλές περιπτώσεις να προσαρµοστούν στο καινούργιο τους 

περιβάλλον. Η παραγωγή των φυτών που πρόκειται να εισαχθούν στην αγορά θα 

πρέπει να γίνει υπό τις οδηγίες συγκεκριµένων κανονισµών από ειδικούς έτσι ώστε να 

διαβεβαιωθεί ότι η αναπαραγωγή τους θα είναι ασφαλής και θα συµβάλει στην 

προστασία του φυτού. Μια έρευνα που έχει γίνει για την αναπαραγωγή κάποιων 

αυτοφυών φυτών στην Μεσόγειο, έδειξε ότι κάποιοι µέθοδοι αναπαραγωγής είναι 

κατάλληλος για την αναπαραγωγή τους . Επίσης συµπληρωµατικές έρευνες έδειξαν 

ότι σε πολλές περιπτώσεις τα φυτά µπορούν να πολλαπλασιάσουν µε σπόρο. Μερικά 
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παραδείγµατα είναι των φυτών αυτών είναι Centaurea from Spain, Crinummacowanii, 

a threatened species in South Africa which, Frιtillaria unibracteata in China Τα 

τελευταία χρόνια έχει γίνει έρευνα στο Ινστιτούτο Μεσογειακής στην Κρήτη ΜΑΙΧ, 

σχετικά µε την προστασία αυτών των φυτών και την αναπαραγωγή µερικών από αυτά 

υπό ιδανικές συνθήκες για την επιτυχή εισαγωγή των φυτών αυτών πρωτίστως στην 

Κρητική αγορά και στην αρχιτεκτονική τοπίου. Από το 2002 υπάρχει στο ινστιτούτο 

ένας βοτανικός κήπος φυτεµένος αποκλειστικά µε ενδηµικά φυτά της Κρήτης για να 

παρατηρηθεί ο βαθµός προσαρµογής τους στο καινούργιο τους περιβάλλον , να 

εξεταστεί η καλλωπιστική τους αξία και να εξοικειώσουν τον κόσµο σχετικά µε τη 

χρήση ενδηµικών φυτών στην αρχιτεκτονική τοπίου. Επίσης έχει γίνει µια πλήρης 

καταγραφή της χλωρίδας δίνοντας έµφαση στα ενδηµικά φυτά αλλά η έρευνα σχετικά 

µε την καλλιέργεια και την αναπαραγωγή των φυτών αυτών είναι ακόµα σε 

πειραµατικό στάδιο.  

 

3.6 Προσαρµοστικότητα των φυτών 

 Είναι προφανές ότι οι αστικές περιοχές διαφέρουν από την αγροτικές . Τα αυτοφυή 

και ενδηµικά φυτά τα οποία θα φυτευτούν σε αστικές περιοχές θα πρέπει να 

προσαρµοστούν σε νέες συνθήκες και να αναπτυχθούν επιτυχώς. Γενικά τα αυτοφυή 

και ενδηµικά φυτά µεγαλώνουν σε ορεινές περιοχές ή σε παραθαλάσσιες ερηµικές 

περιοχές µακριά από κάθε είδους µόλυνση και ανθρώπινη παρέµβαση. Επίσης 

µεγαλώνουν υπό δύσκολες συνθήκες όπως ξηρασία, αέρα , χαµηλή γονιµότητα 

εδάφους . Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά των αυτοφυών και ενδηµικών φυτών 

σηµαίνουν ότι µπορούν να προσαρµοστούν και να µεγαλώσουν εύκολα σε αστικές 

περιοχές µε λίγη συντήρηση και χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση (π. χ. άρδευση, 

λίπανση, προστασία από τον αέρα κτλ). Στην Ελλάδα όπως επίσης και σε άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες µερικά από τα αυτοφυή φυτά που είδη χρησιµοποιούνται στην 

ανθοκοµία και αρχιτεκτονική τοπίου είναι: Phlomis fruticosa, Cistus incanus, 

Thymelaea hirsuta, Lavandula stoechas, Euphorbia characias, Euphorbia 

acanthothamnos, Genista acanthoclada and Thymus mastichina, Lotus cytisoides, 

Centranthus rubber, Limonium pectinatum.  
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3.7 Προστασία των φυτών 

 Η προστασία των φυτών είναι πολύ σηµαντική για την ισορροπία του 

οικοσυστήµατος και τη ζωή του πλανήτη µας . Η επιστήµη συνέχεια ανακαλύπτει 

νέους µεθόδους από βιολογικούς πόρους οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι µε την γενετική 

βελτίωση από τα καλλιεργήσιµα φυτά, την τεχνολογία φαρµάκων και άλλους 

παραµέτρους .Σύµφωνα µε το συνέδριο στο Ρίο της Βραζιλίας (199 η διαχείριση της 

βιοποικιλίας θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε οι βελτιώσεις να είναι µακροπρόθεσµες και 

όχι για το παρόν µόνο. Ένα παράδειγµα για την χρησιµότητα αυτών των πόρων είναι 

αποξήλωση και καταστροφή των τροπικών δασών. Αυτά τα δάση καλύπτουν το 7% 

από την επιφάνεια της γης και 50% από τα είδη φυτών στην χώρα µεγαλώνουν εκεί 

(Myers 1989, Heywood 1992, Kadis 1995).  

 

3.8 Αρωµατικά και φαρµακευτικά ενδηµικά φυτά 

 Τα αρωµατικά και φαρµακευτικά ενδηµικά φυτά της Κρήτης έχουν εξεταστεί πολλές 

φορές τα τελευταία χρόνια από πολλούς ερευνητές ( Θεόφραστος 3ος αιώνας , 

∆ασκουλίδης 1ος αιώνας , Σκουµπής 1965, Φωκάς 1979, Χαµπάκης 1983, Φραγάκη 

1969,Κικίνη1989 κτλ ). Ένα από τα ποιο δηµοφιλή αρωµατικά φυτά, ο δίκταµος 

(Origanum dictamus), καλλιεργείται στο νησί κυρίως σε ορεινά χώριά. Τα κύρια 

αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά τα οποία εξάγονται είναι : Origanum dictamus, 

Origanum onites, Origanum vulgare, Salvia fruticosa, Cistus creticus και µέχρι το 

1987 εξαγόταν και το Laurus nobilis Οι ποσότητες οι οποίες εξάγονται διαφέρουν από 

χρόνο σε χρόνο κυρίως λόγω της µη οργανοµένης αγοράς , της περιορισµένης 

προσφοράς των προϊόντων και του ανταγωνισµού από άλλες χώρες όπως η Τουρκία 

όπου το κόστος παραγωγής είναι µικρότερο. Πολλά από τα αρωµατικά και 

φαρµακευτικά φυτά έχουν υψηλή καλλωπιστική αξία όπως: Origanum dictamus, 

Origanum onites, Cistus creticus ,τα οποία µπορούν τα φυτευτούν σε συστάδες σε 

παρτέρια ή βραχόκηπους. Γενικά τα φυτά αυτά χρειάζονται λίγη περιποίηση σχεδόν 

καθόλου νερό. 
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4. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 
 

4.1 Ορισµός της βιοποικιλότητας 

Ο όρος «βιολογική ποικιλότητα», όρος που αποδίδεται στον αµερικανό βιολόγο Dr. 

Thomas Eugene Lovejoy, προτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 και αφορά 

στην ποικιλία της ζωής σε όλες της µορφές, τα επίπεδα και τους συνδυασµούς τους. Η 

έννοια της βιοποικιλότητας αναφέρεται στην ποικιλία γενών, ειδών και 

οικοσυστηµάτων από τα οποία αποτελείται η ζωή στη Γη. Στη Σύµβαση για τη 

Βιολογική Ποικιλότητα που υπογράφηκε από πολλά κράτη µέλη κατά την Παγκόσµια 

Σύνοδο Κορυφής στο Rio de Janeiro (Βραζιλία) το 1992, η βιοποικιλότητα ορίζεται 

ως εξής:  

“Βιολογική ποικιλότητα-Biological Diversity είναι η ποικιλότητα των ζώντων 

οργανισµών όλων των οικοσυστηµάτων (χερσαίων, θαλάσσιων και άλλων υδάτινων 

οικοσυστηµάτων) καθώς και η ποικιλότητα των οικολογικών σχηµατισµών των 

οποίων είναι µέλη. Στο τελευταίο περιλαµβάνεται η ποικιλότητα εντός των ειδών, 

ανάµεσα σε είδη και η ποικιλότητα οικοσυστηµάτων.”  

Η µελέτη της βιοποικιλότητας είναι πολύπλευρη 

και γίνεται σε πολλά επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο 

γίνεται η αναλυτική περιγραφή των 

οικοσυστηµάτων που υπάρχουν σε µια περιοχή, 

στη συνέχεια γίνεται µελέτη των οργανισµών που 

βρίσκονται στο συγκεκριµένο οικοσύστηµα καθώς 

και των σχέσεων που αναπτύσσουν µεταξύ τους, 

ενώ σε τελευταίο επίπεδο µελετάται η γενετική 

διαφοροποίηση που εν τέλει προσδιορίζει τις ταξινοµικές  

Βιοποικιλότητα είναι ένας γενικός όρος που µπορεί να συσχετιστεί µε διάφορα 

περιβάλλοντα και είδη, όπως είναι τα δάση, τα γλυκά ύδατα, τα θαλάσσια και εύκρατα 

οικοσυστήµατα, το έδαφος, οι καλλιέργειες, τα κατοικίδια ζώα, καθώς και τα άγρια 

είδη και οι µικροοργανισµοί .  

Αγροοικοσύστηµα είναι το τεχνητό οικοσύστηµα που έχει δηµιουργηθεί από τον 

άνθρωπο µε την άσκηση της γεωργίας προκειµένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες της 

διατροφής του. Είναι ανοιχτό σύστηµα, βρίσκεται δηλαδή σε επικοινωνία µε το 
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εξωτερικό του περιβάλλον, µε το οποίο ανταλλάσσει ύλη και ενέργεια. Συνήθως 

ενισχύεται µε εισροές από τον άνθρωπο (νερό, αγροχηµικά κ.τ.λ.) και εξάγει ως 

εκροές τα παραγόµενα αγροτικά προϊόντα. Η βιοποικιλότητα ενός οικοσυστήµατος 

συσχετίζεται µε την πολυπλοκότητα των σχέσεων και των λειτουργιών των διαφόρων 

έµβιων ειδών. Ένα οικοσύστηµα χαρακτηρίζεται ως περισσότερο σταθερό όσο 

µεγαλύτερη είναι η βιοποικιλότητά του. Η υψηλή βιοποικιλότητα ενός 

οικοσυστήµατος του παρέχει περισσότερους µηχανισµούς αντιµετώπισης και 

αυτορρύθµισης πιθανών εξωτερικών 

διαταραχών, συνεισφέροντας στην επαναφορά 

του στην αρχική κατάσταση ισορροπίας.  

Η µεγαλύτερη βιοποικιλότητα ισοδυναµεί µε 

περισσότερα είδη και µεγέθη τροφικών 

σχέσεων ανάµεσα στους οργανισµούς που 

εντάσσονται σε αυτή. Το µέγεθός της ορίζεται 

από το πλήθος των ειδών από τα οποία 

απαρτίζεται η βιοκοινότητα. Σε περίπτωση που αυτή είναι µικρή, τότε σε µια 

σηµαντική εξωτερική διαταραχή είναι πιθανόν το οικοσύστηµα να µη διαθέτει τους 

µηχανισµούς που θα το επαναφέρουν στην αρχική κατάσταση ισορροπίας του και να 

καταστραφεί. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα ελάχιστο όριο ειδών, κάτω 

από το οποίο τα οικοσυστήµατα δεν µπορούν να λειτουργήσουν.  

Η βιολογική ποικιλότητα µπορεί να διακριθεί, ανάλογα µε το επίπεδο οργάνωσης της 

ζωής, σε:  
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Γενετική ποικιλότητα, η οποία αναφέρεται στην 

ποικιλία γονιδίων και χρωµατοσωµάτων. Η 

γενετική ποικιλότητα είδους αφορά στη 

διαφοροποίηση του γενετικού υλικού µεταξύ 

των ατόµων του ίδιου είδους, στο εύρος δηλαδή 

των κληρονοµήσιµων χαρακτηριστικών και 

αντιστοιχεί στη γενετική ποικιλία µεταξύ των 

πληθυσµών του ίδιου είδους (διαφοροποίηση 

στη συχνότητα εµφάνισης συγκεκριµένων 

γονιδιακών αλληλοµόρφων) ή/και στη γενετική 

ποικιλία µεταξύ των ατόµων του ίδιου 

πληθυσµού (ποικιλία στους συνδυασµούς γονιδιακών αλληλοµόρφων). Αυξηµένη 

γενετική ποικιλότητα είδους αντιστοιχεί σε αυξηµένες πιθανότητες διαχρονικής 

επιβίωσης του είδους.  

Ποικιλότητα ειδών (φυτών και ζώων), η οποία αναφέρεται στον αριθµό των ζωντανών 

οργανισµών του πλανήτη µας. Τα περισσότερα 

από τα είδη που έζησαν στη Γη έχουν 

εξαφανιστεί, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 

99%. Ωστόσο ο αριθµός των σύγχρονων ειδών 

είναι µεγαλύτερος συγκρινόµενος µε αυτόν σε 

οποιοδήποτε άλλη εποχή της ιστορίας του 

πλανήτη µας. Μέσω διαδικασιών βιολογικής 

εξέλιξης νέα είδη δηµιουργούνται συνεχώς από 

προϋπάρχοντα που µπορεί να εκλείπουν.  Σύµφωνα µε τις πιο συγκρατηµένες 

εκτιµήσεις στον πλανήτη µας υπάρχουν 10 εκατοµµύρια διαφορετικά είδη. Μόνο 1,8 

εκατοµµύρια όµως από αυτά έχουν µέχρι 

σήµερα καταγραφεί και ταξινοµηθεί.  

 

Οικολογική ποικιλότητα, η οποία αναφέρεται 

στον αριθµό των κοινοτήτων, οικοτύπων και 

οικοσυστηµάτων του πλανήτη.  

Η βιοποικιλότητα αποτελεί τη φυσική 

κληρονοµιά του ανθρώπινου είδους και ως εκ 
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τούτου υπερβαίνει τα σύνορα των κρατών, εµφανίζοντας πλανητικό ενδιαφέρον.  

 

4.2 Αξία της βιοποικιλότητας 

Η σηµασία της βιοποικιλότητας για τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής είναι 

σηµαντική γιατί οι βιολογικοί πόροι και η ποικιλία τους µε τα αγαθά που 

εξασφαλίζουν (τροφή, φαρµακευτικές ουσίες, οικοδοµικά υλικά, καύσιµα, 

βιοµηχανικές πρώτες ύλες κ.ά.) κι οι υπηρεσίες των φυσικών οικοσυστηµάτων 

(καθαρισµός του αέρα και του νερού, µερική σταθεροποίηση του κλίµατος, 

ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών, επικονίαση καλλιεργούµενων φυτών και έλεγχος 

των ζιζανίων, δυνατότητες ανάπτυξης της βιοτεχνολογίας κ.ά.) συνιστούν παράγοντες 

πρωταρχικής σηµασίας για την επιβίωση του είδους µας και την ανάπτυξη των 

πολιτισµών µας.  

 

4.3 Απειλές της Βιοποικιλότητας 

Η έντονη οικονοµική, τεχνολογική και βιοµηχανική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων 

γίνεται συχνά χωρίς να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι 

οποίες τις τελευταίες δεκαετίες πήραν ανησυχητικές διαστάσεις. Οι πρώτες επιπτώσεις 

έγιναν εµφανείς στη βιοποικιλότητα, καθώς µειώθηκαν ή εξαφανίστηκαν ορισµένοι 

πληθυσµοί ευπαθών ειδών φυτών και ζώων λόγω της τροποποίησης των 

χαρακτηριστικών των οικοσυστηµάτων και της δηµιουργίας νέων συνθηκών, στις 

οποίες οι συγκεκριµένοι οργανισµοί δεν έχουν αναπτύξει µηχανισµούς προσαρµογής. 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν περιβαλλοντικές µεταβολές και 

απειλούν τη βιοποικιλότητα είναι πολλές. Από τις σηµαντικότερες είναι η ρύπανση 

της ατµόσφαιρας, των υδάτων και των χερσαίων εδαφών, η αυξανόµενη θερµοκρασία 

του πλανήτη, η αλόγιστη εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, η καταστροφή των 

βιοτόπων για τη δηµιουργία τεχνικών έργων ή γεωργικών εκτάσεων αλλά και η 

διαρροή ραδιενέργειας στο περιβάλλον. Αιτίες πρόκλησης των παραπάνω φαινοµένων 

είναι η άδικη κατανοµή πόρων, η έλλειψη γνώσης για τη βιοποικιλότητα, η 

αντικατάσταση των παλαιών τεχνολογιών µε καινούργιες αλλά και η χωροχρονική 

διάσταση µεταξύ λήψεως αποφάσεων και των επιπτώσεών τους 
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4.4 Μείωση της βιοποικιλότητας 

Η βιοποικιλότητα και οι ανησυχητικοί ρυθµοί µείωσης της αποτελούν ένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα της σύγχρονης εποχής. Έχει υπολογισθεί ότι ο σηµερινός 

ρυθµός απώλειας της βιοποικιλότητας είναι 1.000 φορές υψηλότερος από τον ρυθµό 

εξαφάνισης των ειδών πριν από τη βιοµηχανική επανάσταση. Οι έντονοι ρυθµοί 

απώλειας της βιοποικιλότητας που παρατηρούνται στις µέρες µας συνδυάζονται 

παράλληλα µε τις παρατηρούµενες κλιµατικές αλλαγές, που αποδίδονται εν µέρει στις 

ανθρώπινες δραστηριότητες και στην προκαλούµενη ρύπανση και την τυχαία ή 

σκόπιµη εισαγωγή εξωτικών ή ξενικών ειδών που ευθύνονται σε πολλές περιπτώσεις 

για τη συρρίκνωση της ποικιλότητας γηγενών ειδών  

Τα εκατοµµύρια είδη που υπάρχουν στον πλανήτη µας αποτελούν εξέλιξη 

δισεκατοµµυρίων ετών µέσω δύο διαδικασιών, της γέννησης και της εξαφάνισης. Ένα 

νέο είδος δηµιουργείται όταν ένα είδος αποµονώνεται γεωγραφικά σε µία περιοχή 

όπου επικρατούν διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, οπότε και αναπτύσσει 

διαφορετικές τροφικές συνήθειες. Η δεύτερη διαδικασία που επηρεάζει τα διάφορα 

είδη είναι η εξαφάνιση. Η διαδικασία αυτή ξεκινά όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες 

αλλάξουν και ένα είδος δεν µπορέσει να προσαρµοστεί ή να εξελιχθεί, µε αποτέλεσµα 

την εξαφάνισή του.  

Οι κύριες αιτίες είναι οι αλλαγές 

στους φυσικούς οικοτύπους που 

οφείλονται στα συστήµατα 

εντατικής γεωργικής παραγωγής, 

στην ανοικοδόµηση, τις εξορύξεις, 

την υπερεκµετάλλευση δασών, 

ωκεανών, ποταµών, λιµνών και 

εδάφους, στις διεισδύσεις αλλόχθονων ειδών, στη µόλυνση και, όλο και περισσότερο, 

στην αλλαγή του παγκόσµιου κλίµατο. Η βιοποικιλότητα είναι καθοριστικής 

σηµασίας για τις "υπηρεσίες οικοσυστηµάτων", δηλ. τις υπηρεσίες που παρέχει η 

φύση: ρύθµιση του κλίµατος, ύδατα και ατµόσφαιρα, γονιµότητα του εδάφους και 

παραγωγή τροφίµων, καυσίµων, ινών και φαρµάκων. Είναι απαραίτητη για τη 

διατήρηση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας της γεωργίας και της αλιείας και 

αποτελεί τη βάση για πολλές βιοµηχανικές διεργασίες και για την παραγωγή νέων 

φαρµάκων. Η ανθρώπινη δραστηριότητα διαµορφώνει τη βιοποικιλότητα ήδη από την 
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εποχή της διάδοσης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, πριν από πάνω από 5000 

χρόνια. Η γεωργική και η βιοµηχανική επανάσταση οδήγησαν σε δραµατικές και 

επιταχυνόµενες αλλαγές στη χρήση των γαιών, στην εντατικοποίηση της γεωργίας, 

την αστικοποίηση και την εγκατάλειψη της γης. Αυτό µε τη σειρά του είχε ως 

αποτέλεσµα την κατάρρευση πολλών πρακτικών (π.χ. παραδοσιακές µέθοδοι 

γεωργίας) που συνέβαλλαν στη διατήρηση πλούσιων σε βιοποικιλότητα τοπίων. Οι 

τρόποι ζωής που κυριαρχούν στην Ευρώπη βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στην 

εισαγωγή πόρων και αγαθών από όλο τον κόσµο, συχνά ενθαρρύνοντας τη µη βιώσιµη 

εκµετάλλευση των φυσικών πόρων. Τούτο οδηγεί σε απώλεια της βιοποικιλότητας 

που µε τη σειρά της προκαλεί καταστροφή των πόρων του φυσικού κεφαλαίου, στους 

οποίους βασίζεται η κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη 

Η εξάπλωση του ανθρώπινου είδους έχει επηρεάσει σε διαφορετικό βαθµό τα 

περισσότερα πλανητικά οικοσυστήµατα. Με βάση την ανθρώπινη παρέµβαση 

µπορούµε να ταξινοµήσουµε τα οικοσυστήµατα του πλανήτη µας σε πέντε µεγάλες 

κατηγορίες:  

- Φυσικά οικοσυστήµατα, που δεν έχουν καταστραφεί ή υποβαθµιστεί σοβαρά από 

την ανθρώπινη δραστηριότητα.  

- Τροποποιηµένα συστήµατα, που έχουν υποστεί την παρουσία του ανθρώπου, αλλά 

στα οποία δεν έχει λάβει χώρα καλλιέργεια. Ένα παράδειγµα είναι το δάσος που 

υποβάλλεται σε δευτερογενή οικολογική διαδοχή αφού αποψιλωθεί.  

- Συστήµατα καλλιεργειών, στα οποία συγκεκριµένα είδη φυτών, δέντρων ή καρπών 

έχουν φυτευτεί και υποβάλλονται τακτικά σε συγκοµιδή. Η τυπική ανθρωπογενής 

βιοκοινότητα αποτελείται από κάποια είδη παραγωγών, όπως τα φυτά που παράγουν 

σπόρους ή χόρτο και κάποιους τοπικούς βασικούς καταναλωτές, όπως οι αγελάδες και 

οι άνθρωποι, οι οποίοι τρέφονται από τα δύο πρώτα επίπεδα.  

- Αστικά συστήµατα στα οποία οι άνθρωποι έχουν οικοδοµήσει κτίρια, δρόµους, 

πάρκα κ.ά.  

- Υποβαθµισµένα συστήµατα στα οποία τα ενδιαιτήµατα, η παραγωγικότητα και η 

βιοποικιλότητά τους έχουν µειωθεί ουσιαστικά  

Η παρατηρούµενη τα τελευταία χρόνια ραγδαία µείωση της πλανητικής 

βιοποικιλότητας ανησυχεί τους επιστήµονες, καθώς:  

- Η βιοποικιλότητα αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα ισορροπίας µεταξύ 

του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπινων κοινωνιών  



 59

- Οι πρόσφατες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας και της γενετικής ανακαλύπτουν 

διαρκώς νέες χρήσεις των βιολογικών πόρων, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό στηρίζονται 

στις υφιστάµενες αυτοφυείς ποικιλίες των φυτών και τα είδη της άγριας πανίδας 

Η ανεξέλεγκτη αύξηση του ανθρώπινου πληθυσµού υποβαθµίζει διαρκώς το 

περιβάλλον, καταστρέφοντας σηµαντικούς φυσικούς βιότοπους και εξαφανίζοντας 

µεγάλο αριθµό ειδών. Η µείωση της βιοποικιλότητας έχει σαν αποτέλεσµα τον 

περιορισµό των δυνατοτήτων µας για δηµιουργία νέων ποικιλιών, ενώ αποδυναµώνει 

τις ανθρώπινες καλλιέργειες απέναντι σε ακραίες καιρικές συνθήκες και σε 

παθογόνους οργανισµούς. Πιο συγκεκριµένα, η αποκλειστική καλλιέργεια 

συγκεκριµένης ποικιλίας φυτών 

εµπεριέχει τον κίνδυνο ολοκληρωτικής 

καταστροφής είτε από ακραίες καιρικές 

µεταβολές είτε από ασυνήθιστη 

προσβολή από παθογόνους 

µικροοργανισµούς, δεδοµένου ότι όλα τα 

φυτά θα παρουσιάζουν παρόµοια 

συµπεριφορά λόγω της γενετικής τους οµοιοµορφίας.  

 

 Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι αλληλένδετα συνδεδεµένη µε την υποβάθµιση 

των υπηρεσιών των οικοσυστηµάτων που υποστηρίζουν τη ζωή στον πλανήτη 

 Από την Αξιολόγηση των Οικοσυστηµάτων της Χιλιετίας που πραγµατοποίησε ο ΟΗΕ 

το 2005 µε τη συµβολή περίπου 1.300 ειδικών διαπιστώθηκε ότι η βιοποικιλότητα 

µειώνεται παγκοσµίως ο δε ρυθµός εξαφάνισης των ειδών είναι µεγαλύτερος από ποτέ 

µε ταυτόχρονη µείωση της έκτασης των βιοτόπων τους. Η απώλεια αυτή συνεπάγεται 

την υποβάθµιση των υπηρεσιών και των αγαθών που παρέχουν τα οικοσυστήµατα και, 

φυσικά, την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης, µε αντίκτυπο στην ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Παράλληλα, διακυβεύεται η ικανότητα των 

οικοσυστηµάτων να υποστηρίξουν τις µέλλουσες γενιές.  

Οι κυριότεροι λόγοι που ευθύνονται για την απώλεια της βιοποικιλότητας είναι η :  

- υποβάθµιση, ο κατακερµατισµός και η καταστροφή των βιοτόπων  

- κλιµατική αλλαγή δεδοµένου ότι κατά κύριο λόγο η αύξηση της θερµοκρασίας 

επηρεάζει την βιολογία πολλών ειδών,  
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- εισβολή ξενικών χωρο-κατακτητικών ειδών, δηλαδή η εισαγωγή ξενικών ειδών σε 

νέες περιοχές, µε αποτέλεσµα αυτά να ανταγωνίζονται τα ντόπια είδη για τους ίδιους 

πόρους. µε έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και την οικονοµία.  

- µη αειφορική άσκηση δραστηριοτήτων και η υπερεκµετάλλευση των ειδών. (π.χ. 

εντατικοποίηση της γεωργίας και κτηνοτροφίας, η υπερ-αλίευση) οι οποίες δεν 

επιτρέπουν την φυσική ανανέωση των πόρων και οδηγούν σταδιακά στην εξάντλησή 

τους και  

- ρύπανση του νερού, του εδάφους και της ατµόσφαιρας (απόβλητα αστικά, 

γεωργικά, βιοµηχανικά, τοξικά) που προκύπτουν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.  

Η επικράτηση κατά τη µεταπολεµική περίοδο των κανόνων της ελεύθερης δράσης και 

του ανταγωνισµού σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσµο, όχι µόνο στην οικονοµία αλλά σε 

όλους σχεδόν τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε συνδυασµό µε την 

αυξηµένη επικοινωνία και αλληλεπίδραση των ανθρώπινων κοινωνιών και την 

εκπληκτική πρόοδο της επιστήµης και τεχνολογίας, οδήγησαν σταδιακά στην σχεδόν 

ολοκληρωτική επικράτηση συγκεκριµένων προτύπων που ανταποκρίνονται καλύτερα 

στις σηµερινές οικονοµικές, 

κοινωνικές και πολιτιστικές 

συνθήκες. Αρνητική συνέπεια 

αυτής της εκρηκτικής µε τεχνο-

οικονοµικά κριτήρια προόδου, 

υπήρξε η εκτόπιση από το 

προσκήνιο και η βαθµιαία 

εξαφάνιση πολλών µη άµεσα 

χρήσιµων και λιγότερο 

ανταγωνιστικών παραδοσιακών πολιτισµικών, γεωργικών και φυσικών πόρων και γενικά 

µια σηµαντική και ανησυχητική µείωση της ποικιλότητας σε ένα ευρύτατο φάσµα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και στο φυσικό και γεωργικό περιβάλλον.  

Η Γεωργία και το φυσικό περιβάλλον έχασαν πολύ γρήγορα µεγάλο κοµµάτι της 

βιοποικιλότητάς τους. Ειδικά στη Γεωργία, το µεγαλύτερο µέρος του εντόπιου γενετικού 

υλικού εκτοπίσθηκε ταχύτατα από την παραγωγική διαδικασία ως λιγότερο 

ανταγωνιστικό και σύντοµα χάθηκε οριστικά. Μικρό µόνο µέρος του διασώζεται ακόµη 

σήµερα σε οριακές ορεινές κοινότητες από µικρό αριθµό υπερηλίκων γεωργών που 

ακόµη καλλιεργούν τις µη ανταγωνιστικές εντόπιες ποικιλίες σε πείσµα των καιρών, 
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θεωρώντας τες κοµµάτι της γεωργικής παράδοσης και του γεωργικού πολιτισµού του 

τόπου τους. Σήµερα όµως ο κίνδυνος έγινε αντιληπτός, όχι µόνο από την επιστηµονική 

κοινότητα, αλλά και από τον απλό πολίτη. Οι Φυτογενετικοί Πόροι και οι Γεωργική 

Βιοποικιλότητα γενικότερα, παραµεληµένη και απειλούµενη στο πρόσφατο παρελθόν 

µε εξαφάνιση, αποκτά στις µέρες µας όλο και µεγαλύτερη στρατηγική αξία, γιατί 

αποτελεί το θεµέλιο για την ∆ιασφάλιση της ∆ιατροφής των ανθρώπων και των ζώων 

και την πρώτη ύλη για τη δηµιουργία των σύγχρονων ποικιλιών της ανταγωνιστικής 

γεωργίας του µέλλοντος, µε δεδοµένες τις επαναστατικές δυνατότητες που δίνει η 

καλπάζουσα σήµερα γενετική επιστήµη. Πλήθος διεθνών ρυθµίσεων έχουν ήδη 

θεσπισθεί ή βρίσκονται σήµερα υπό διαπραγµάτευση (Συνθήκη Προστασίας 

Βιοποικιλότητας, Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, ∆ιεθνής ∆έσµευση του FAO, 

Παγκόσµιο Πρόγραµµα ∆ράσης του FAO, Προστασία ∆ικαιωµάτων των Βελτιωτών, 

Προστασία ∆ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας για τις Φυτικές δηµιουργίες κ. α.) 

µε σκοπό την προστασία, µελέτη, αξιοποίηση και τον έλεγχο αυτού του στρατηγικού 

αγαθού. Στα πλαίσια των παραπάνω διεθνών συνθηκών, η χώρα έχει δεσµευθεί να 

δηµιουργήσει την απαραίτητη υποδοµή και να εκπονήσει την αναγκαία εθνική 

στρατηγική για την ανάπτυξη δράσεων προστασίας, µελέτης και αξιοποίησης των 

φυτογενετικών πόρων και της γεωργικής βιοποικιλότητάς της, και να συµµετάσχει σε 

διεθνείς δράσεις συνεργασίας σε περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο. 

 Ανεξάρτητα πάντως από τις διεθνείς υποχρεώσεις, η χώρα έχει κάθε συµφέρον να 

προστατεύσει και αξιοποιήσει προς όφελός της το σηµαντικό αυτό για τη γεωργική 

οικονοµία και την επιστηµονική ανάπτυξη στρατηγικό αγαθό, µε το οποίο την 

προίκισε η φύση και οι γενεές των παραδοσιακών γεωργών που ανάπτυξαν αυτό το 

γενετικό πλούτο µέσα στους αιώνες και τον διατήρησαν µέχρι τις µέρες µας.  

4.5 2010 - ∆ιεθνές Έτος Βιοποικιλότητας 

Στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουρκ 

το 2002, η βιοποικιλότητα αναγνωρίστηκε ως παράγοντας µε κρίσιµης σηµασίας ρόλο 

για τη συνολική βιώσιµη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας σε παγκόσµιο 

επίπεδο, για την ανθρώπινη επιβίωση και ευηµέρια και την πολιτισµική ανάπτυξη των 

κοινωνιών. Ο Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) ανακήρυξε το 2010 ως 

Παγκόσµιο Έτος Βιοποικιλότητας, µε στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσµου. Το 

∆ιεθνές Έτος Βιοποικιλότητας αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία να κατανοήσουµε 
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καλύτερα τον ζωτικό ρόλο που διαδραµατίζει η βιοποικιλότητα στη διατήρηση της 

ζωής στη Γη 

 
 

 

Η βιοποικιλότητα είναι ζωτική για την υγεία, τη διατροφή και την ευηµερία µας. 

Βελτιώνει την ποιότητα ζωής µας και ενισχύει το βιοτικό µας επίπεδο, συντελεί στην 

κοινωνική ευηµερία και συνοχή και προσφέρει νέες ευκαιρίες για επένδυση και 

εργασία. Τα περισσότερα γνωστά φάρµακα προέρχονται από ουσίες που περιέχονται 

σε φυτικά ή ζωικά είδη. Ποικιλίες καλλιεργούµενων φυτικών ειδών και φυλές 

εκτρεφόµενων ζώων απόλυτα προσαρµοσµένες στις κλιµατικές, εδαφικές και 

κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες κάθε περιοχής παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 

διατροφή του ανθρώπου. Από τα φυτά και τα ζώα προέρχονται πρώτες ύλες 

απαραίτητες για την ανάπτυξη κλάδων της οικονοµίας (καύσιµα, ίνες κ.λπ.). 

Περαιτέρω, τα οικοσυστήµατα ρυθµίζουν τα νερά και τον αέρα, διατηρούν τη 

γονιµότητα του εδάφους και τον κύκλο των θρεπτικών στοιχείων. 

 

4.6 Ελληνική Βιοποικιλότητα  

 Η Ελλάδα έχει µια από τις πιο πλούσιες χλωρίδες στην Ευρώπη, λόγω της γεωλογικής 

της ιστορίας, των ιδιαίτερων κλιµατικών συνθηκών και κυρίως της γεωγραφικής της 

διαµόρφωσης και θέσης, η οποία της επιτρέπει να εµφανίζει ποικιλία φυτών από τη 

Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Ασία αλλά και τη Β. Αφρική. Η διάταξη των ∆ειναρικών 

Άλπεων και των Ελληνικών οροσειρών από Βορρά προς Νότο επέτρεψε τη 

µετανάστευση πολλών ειδών νοτιότερα µε αποτέλεσµα τον εµπλουτισµό της χλωρίδας 

και της πανίδας της περιοχής και την εµφάνιση πολλών ποικιλιών. Η Ελλάδα 

καταλαµβάνει το νότιο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου και αποτελεί τµήµα της 

ευρωπαϊκής ανατολικής Μεσογείου. Η έκτασή της ανέρχεται σε 132.000 km², οι ακτές 

της έχουν µήκος περίπου 15.000 km και παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία γεωλογικών 

σχηµατισµών και πετρωµάτων. Το κλίµα της Ελλάδας µπορεί γενικά να θεωρηθεί ως 
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µεσογειακού τύπου, µε ήπιο χειµώνα και ξηρό καλοκαίρι. Η περίοδος των 

βροχοπτώσεων εντοπίζεται κυρίως το φθινόπωρο και την άνοιξη. Η διαφορετική 

σύσταση του υποστρώµατος, ο ορεινός χαρακτήρας της χώρας, που έχει ως 

αποτέλεσµα το έντονο εδαφικό ανάγλυφο, η παρουσία των περίπου 42 κορυφών µε 

ύψος πάνω από 2.000 m, το µεγάλο µήκος των ακτών και οι πολυάριθµες χερσόνησοι 

και νησιά, συµβάλλουν στη µεγάλη ποικιλία του φυσικού τοπίου. Επιπλέον, η 

διάκριση και αποµόνωση ορισµένων βιοτόπων οδήγησαν στη δηµιουργία σχετικά 

µεγάλου αριθµού ενδηµικών και σπάνιων ειδών φυτών και ζώων. Η Ελλάδα 

διακρίνεται από µεγάλη ποικιλία κλιµατικών τύπων που φθάνουν από τον ηµίξηρο 

ηµιερηµικό της νοτιοανατολικής Κρήτης, µέχρι τον υγρόψυχρο ηπειρωτικό της 

Ροδόπης, µε ενδιάµεσους µια σειρά τύπους µεσογειακού κλίµατος. Στη χλωρίδα της 

µετέχουν µεσογειακά, µεσευρωπαϊκά και ιρανοκασπιακά (ποντικά) στοιχεία. Το 

γεωµορφολογικό ανάγλυφο είναι επίσης πολυσχιδές. Το 70% της χώρας είναι ορεινό. 

Το γεωλογικό και πετρολογικό υπόθεµα είναι πολύµορφο και παρουσιάζει µεγάλη 

ποικιλότητα. Η ποικιλία των βιοκλιµάτων που διαµορφώνονται, σε συνδυασµό µε 

τους παραπάνω παράγοντες, αντικατοπτρίζεται στην ποικιλία και στο µωσαϊκό της 

βλάστησης, καθώς και στον µεγάλο αριθµό ειδών φυτών και ζώων. Επιπλέον, ο 

έντονος διαµελισµός της χώρας µας σε βουνά, χαράδρες, οροπέδια και πεδιάδες, η 

ύπαρξη µικρών και µεγάλων ποταµών και λιµνών, που συχνά αποτελούν µοναδικούς 

υδροβιότοπους, αλλά κυρίως η παρουσία µικρών και µεγάλων νησιών ευνοεί το 

σχηµατισµό ξεχωριστών βιότοπων µε ιδιαίτερες κλιµατικές συνθήκες. Παρά το 

γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος της βιοποικιλότητας της Ελλάδας παραµένει 

άγνωστο, από τα ήδη γνωστά στοιχεία προκύπτει µε σαφήνεια ότι αυτή είναι 

εξαιρετικά υψηλή, όσον αφορά τόσο στην άγρια πανίδα και τη χλωρίδα, όσο και τους 

γενετικούς πόρους που σχετίζονται µε τη γεωργία και τη διατροφή. Υπολογίζεται ότι 

υπάρχουν περί τα 50.000 είδη ζώων, ενώ είναι ήδη γνωστά περί τα 15.000, µε έναν 

ενδηµισµό που φθάνει το 25% περίπου. Αντίστοιχα, υπάρχουν περισσότερα από 5.500 

είδη φυτών, από τα οποία τα ενδηµικά είναι πάνω από 1.000. Τα προστατευόµενα από 

τη νοµοθεσία είδη είναι συγκριτικά λίγα (περί τα 700 είδη ζώων και 900 είδη φυτών) 

και, µάλιστα, για ελάχιστα από αυτά έχουν στην πράξη ληφθεί µέτρα προστασίας. Οι 

γενετικοί πόροι βρίσκονται στη διαδικασία καταγραφής, αν και ήδη γνωρίζουµε 

αρκετές ενδηµικές ποικιλίες φυτών, πολλά είδη αρωµατικών και φαρµακευτικών 

φυτών, αλλά και έναν αξιόλογο αριθµό φυλών αγροτικών και οικόσιτων ζώων.  
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H βιοποικιλότητα της Ελλάδας σε επίπεδο φυτικών ειδών, όπως αυτή εκφράζεται από 

τη σχέση αριθµού ειδών και έκτασης της χώρας, είναι µεταξύ των υψηλότερων της 

Ευρώπης και της Μεσογείου. Η ελληνική χλωρίδα περιλαµβάνει 6.308 τάξα (είδη και 

υποείδη), σύµφωνα µε τα ως σήµερα στοιχεία της βάσης δεδοµένων της Flora 

Hellenica, ενώ ο αριθµός των ειδών υπολογίζεται ότι είναι 4.900 - 5.500. 

Προηγούµενες εκτιµήσεις έδιναν 5.500 τάξα (Rechinger 1965) και 5.700 τάξα. Η 

αύξηση του αριθµού των τάξων κατά τα τελευταία χρόνια οφείλεται τόσο στην 

αναγνώριση νέων για την επιστήµη ειδών όσο και στην πρώτη αναφορά από την 

Ελλάδα γνωστών τάξων. 

Όσον αφορά τη βλάστηση, στη χώρα µας απαντάται µια µεγάλη ποικιλία µορφών από 

τα δάση των αειθαλών πλατύφυλλων, τα πεύκα και τα φρύγανα των χαµηλών 

υψοµέτρων της Μεσογειακής Ζώνης έως τα πλατύφυλλα και τα κωνοφόρα των 

µεσαίων και υψηλών ζωνών βλάστησης. Στα δάση αυτά ανήκουν και οι δέκα περιοχές 

που έχουν ανακηρυχθεί ως εθνικοί δρυµοί, καθώς και σηµαντικός αριθµός τοπικών 

δασών υψηλής αισθητικής. Παρά την έντονη παρουσία του ανθρώπου στο ελληνικό 

οικοσύστηµα, κατάφεραν να επιζήσουν µέχρι σήµερα περισσότερα από 5700 είδη 

φυτών, κυρίως στην Κρήτη και στα βουνά της Πελοποννήσου, δηµιουργώντας µια 

από τις πλουσιότερες χλωρίδες της Ευρώπης. Ένα από τα σηµαντικότερα 

χαρακτηριστικά της ελληνικής χλωρίδας είναι ο υψηλός αριθµός ενδηµικών ειδών, 

δηλαδή φυτών που αναπτύσσονται µόνο στην Ελλάδα. Ο αριθµός των ενδηµικών 

αυτών ειδών τελευταία αναφέρεται ότι φτάνει στα 740, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

που 13-15% επί του συνόλου, αρκετά περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή 

χώρα.  

Ο αριθµός των ενδηµικών ειδών της Ελλάδας ανέρχεται σε 742 σύµφωνα µε τις 

τελευταίες δηµοσιευµένες εκτιµήσεις, δηλαδή, ο 

ενδηµισµός ανέρχεται στο 15 % της χλωρίδας. Ο 

αριθµός των ενδηµικών τάξων είχε υπολογιστεί σε 

1.225 και τελευταία αναφέρεται ότι φτάνει στα 

1.275. Η απογραφή των ελληνικών ενδηµικών στη 

βάση δεδοµένων “Chloris” από το σύνολο σχεδόν 

των βιβλιογραφικών πηγών, ανεβάζει τον αριθµό 

των ενδηµικών ειδών σε 936 (Πίνακας 1). 
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Η κατανοµή των ελληνικών ενδηµικών ειδών και των τοπικών ενδηµικών (ενδηµικών 

σε µία περιοχή) σε φυτογεωγραφικές υποδιαιρέσεις παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. Οι 

φυτογεωγραφικές υποδιαιρέσεις µε το µεγαλύτερο αριθµό ελληνικών ενδηµικών 

τάξων είναι κατά φθίνουσα σειρά η Πελοπόννησος, η Κρήτη και η Στερεά Ελλάδα, 

αλλά η Κρήτη έχει το µεγαλύτερο αριθµό τοπικών ενδηµικών. Σε παρόµοια 

συµπεράσµατα ως προς τον ενδηµισµό των φυτογεωγραφικών υποδιαιρέσεων 

οδήγησε και η ανάλυση της Ορεινής Χλωρίδας της Ελλάδας . Είναι φανερό ότι η 

νότια Ελλάδα υπερτερεί τόσο σε πλήθος ελληνικών όσο και τοπικών ενδηµικών 

φυτών. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ενδηµικών 

τάξων απαντούν σε µία µόνο φυτογεωγραφική περιοχή. 

Ο αριθµός των ενδηµικών τάξων δεν συσχετίζεται µε την έκταση των 

φυτογεωγραφικών περιοχών. Όταν οι φυτογεωγραφικές περιοχές συγκριθούν ως προς 

τον αριθµό των ενδηµικών ανά µονάδα έκτασης. είναι φανερή η υπεροχή των 

νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου, µε την Κρητική περιοχή να υπερτερεί πάλι σε 

τοπικά ενδηµικα είδη.Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι µεταξύ νησιών στη Μεσόγειο, και 

ειδικά µεταξύ των νησιών του Αιγαίου, έχει βρεθεί ότι ισχύει θετική σχέση έκτασης 

και συνολικού αριθµού ειδών (γραµµική συσχέτιση µεταξύ λογαρίθµου του αριθµού 

ειδών και λογαρίθµου έκτασης)  

Πίνακας 1: Ενδηµικά, απειλούµενα και προστατευόµενα είδη της ελληνικής χλωρίδας (βάση 

δεδοµένων Chloris). 

 Ενδηµικά Αµφίβολα 

ενδηµικά 

Μη 

ενδηµικά 

Μη απειλούµενα & Μη προστατευόµενα 359 28  

Προστατευόµενα 76 4 160 

Απειλούµενα 117 3 108 

Απειλούµενα & Προστατευόµενα 386 8 202 

 

 

 



 66

Πίνακας 2: Κατανοµή των ενδηµικών και απειλούµενων τάξων της ελληνικής χλωρίδας σε 

φυτογεωγραφικές υποδιαιρέσεις (βάση δεδοµένων Chloris) 

Φυτογεωγραφική υποδιαίρεση Ενδηµικά 

τάξα 

Τοπικά 

ενδηµικά 

τάξα 

Απειλούµενα 

τάξα 

Πελοπόννησος Pe 368 158 190 

Κρήτη KK 338 226 276 

Στερεά Ελλάδα StE 282 68 139 

∆υτικό Αιγαίο WAe 167 51 90 

Ανατολικό Αιγαίο EAe 126 63 176 

Κυκλάδες Cyc 124 30 80 

Κεντρική Β. Ελλάδα NC 114 53 105 

Νότια Πίνδος SPi 77 8 46 

Βόρεια Πίνδος NPi 76 26 68 

Ανατολική Β. Ελλάδα NE 74 39 85 

Ανατολική Κ. Ελλάδα EC 69 9 26 

Ιόνιοι Νήσοι IoI 66 19 40 

Βόρειο Αιγαίο NAe 32 13 26 

 

4.7 Βιοποικιλότητα των αγροοικοσυστηµάτων  

 Στο αγροοικοσύστηµα, ο γεωργός διαχειρίζεται τους φυσικούς πόρους (το έδαφος, τα 

νερά, το κλίµα και τη βλάστηση µιας περιοχής) για να δηµιουργήσει αγροτική 

παραγωγή, φυτική ή ζωική. Για πολλούς αιώνες, οι γνώσεις του γεωργού για το τι και 

πώς θα καλλιεργήσει προέρχονταν από την πείρα των προηγούµενων γενεών και τις 

επιτυχηµένες ή αποτυχηµένες δοκιµές που έκανε ο ίδιος. Η γεωργία είχε παραδοσιακό 

χαρακτήρα εξαρτηµένο σηµαντικά από τις συνθήκες (φυσικές, κοινωνικές, 

οικονοµικές, πολιτιστικές) που επικρατούσαν στην κάθε περιοχή. Οι Έλληνες αγρότες 

αξιοποίησαν τη µεγάλη ποικιλοµορφία των εδαφικών και κλιµατικών συνθηκών και 

σχετική γεωγραφική αποµόνωση πολλών περιοχών της χώρας αναπτύσσοντας µια 
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πολυτυπία παραγωγικών συστηµάτων στα οποία συναντώνται ένας µεγάλος αριθµός 

τοπικών ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτικών ειδών καθώς και εκτροφών φυλών 

αγροτικών ζώων. Στη διάρκεια αυτής της αργόσυρτης εξέλιξης η βιοποικιλότητα του 

αγροτικού χώρου εµπλουτίστηκε από την εισαγωγή και την παραγωγική 

εκµετάλλευση εισαχθέντων µη αυτοχθόνων ειδών.  

Η Ελλάδα ακολούθησε από το 1950 µε ταχύτατο ρυθµό τις επαναστατικές αλλαγές 

και βελτιώσεις που συνέβησαν στον τοµέα της γεωργίας. Η εντατικοποίηση, µε στόχο 

τη µεγιστοποίηση και όχι τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων, οδήγησε στην 

κατάχρηση χηµικών λιπασµάτων, αρδευτικού νερού, φυτοφαρµάκων και µηχανικής 

κατεργασίας του εδάφους, στην εγκατάλειψη της αµειψισποράς και στην εξαφάνιση 

πολύτιµου γενετικού υλικού φυτών και ζώων. Οι µετασχηµατισµοί του αγροτικού 

χώρου που άρχισαν στο µεσοπόλεµο και κυριάρχησαν µετά το 1950, µε κύρια 

χαρακτηριστικά την επέκταση της εντατικής γεωργίας στις πεδινές και ορισµένες 

ηµιορεινές-ορεινές περιοχές και την ανατροπή της ισορροπίας µεταξύ φυτικής και 

ζωικής παραγωγής, σε βάρος της τελευταίας, είχαν σαν αποτέλεσµα τη µείωση της 

βιοποικιλότητας, αλλοιώσεις των παραδοσιακών αγροτικών τοπίων και τη φυσική 

υποβάθµιση τόσο των υπό εκµετάλλευση όσο και των γειτνιαζόντων προς αυτά, 

οικοσυστηµάτων. 

Η Γεωργική Βιοποικιλότητα αποτελεί ένα υποσύνολο, ένα σηµαντικό κοµµάτι της 

συνολικής βιοποικιλότητας. Με τον όρο αυτό περιγράφεται η πολυµορφία και 

πολυλειτουργικότητα όλων των έµβιων οργανισµών, φυτών, ζώων, µικροβίων κ. α. 

που έχουν σηµασία για τη γεωργία σήµερα, ή µπορεί να έχουν σηµασία στο µέλλον , 

καθώς και των οικολογικών συµπλόκων των οποίων αποτελούν µέρος. Περιλαµβάνει 

όλα τα χρησιµοποιούµενα σήµερα στη γεωργική παραγωγή φυτά, ζώα, 

µικροοργανισµούς κλπ. , όσο και τα άγρια συγγενικά είδη που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τη γενετική τους βελτίωση. Οι φυτογενετικοί πόροι είναι µια 

στενότερη έννοια που περιλαµβάνει µόνο εκείνες τις κατηγορίες του γενετικού υλικού 

που δεν προστατεύονται από ειδικές νοµοθεσίες, όπως : Ντόπιες ποικιλίες παραδοσιακής 

καλλιέργειας ( landraces ή varieties ). Άγρια ( wild) ή ηµιάγρια ( weedy ) είδη , που είναι 

συγγενή ή προγονικά των καλλιεργούµενων ειδών. Άγρια φυτικά είδη 

χρησιµοποιούµενα άµεσα για την διατροφή ανθρώπων και ζώων, την βιοµηχανική 

παραγωγή ή την διακόσµηση (αυτοφυή αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά). Παλιές 

ποικιλίες, δηµιουργίες βελτιωτών που αποσύρθηκαν από την παραγωγή αλλά 
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διασώζονται µέχρι σήµερα ( obsolete cultivars ) ή έληξε η νοµική τους προστασία 

Καθαρές σειρές µε µεγάλη σηµασία για τη γεωργία. Σηµαντικός αριθµός 

αγροοικοσυστηµάτων στα οποία ασκείται πολυκαλλιέργεια ή εκτατική 

µονοκαλλιέργεια (π.χ. εκτατικοί ελαιώνες) χαρακτηρίζονται από αξιόλογο πλούτο 

ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας, συχνά συγκρίσιµο, αν όχι µεγαλύτερο, από 

τον συναντώµενο στα γειτνιάζοντα φυσικά οικοσυστήµατα. Καλλιεργείται µεγάλος 

αριθµός ειδών και ποικιλιών φυτών προερχοµένων από εγχώριο αβελτίωτο γενετικό 

υλικό.  

Ο συνδυασµός της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας µεταξύ τριών ηπείρων (Ευρώπη, 

Ασία, Αφρική), το ιδανικό µεσογειακό κλίµα, το έντονο ανάγλυφο, οι δαντελωτέ 

ακρογιαλιές, τα χιλιάδες νησιά και η πλούσια παλαιογεωγραφική ιστορία του 

ελληνικού χώρου δηµιούργησαν οικότοπους ζωτικής σηµασίας στην Ευρώπη και τον 

κόσµο. 
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5. Ονοµασία ενός φυτού 

Με αφετηρία τον Άγγλο Ray, που προσπάθησε να δηµιουργήσει µια συνεκτική 

ταξινόµηση, η οποία θα επέτρεπε την αναγνώριση των διαφόρων φυτών, ακολουθούν 

αµέτρητοι βοτανολόγοι που διαµορφώνουν τις βάσεις για την καθιέρωση των ειδών 

και τον προσδιορισµό των γενών. Τελικά οKarl von Linne, τον 18ο αι. , προσδιόρισε 

την έννοια του είδους και όρισε σαν ‘‘γένος’’ ένα άθροισµα συγγενών ειδών που 

έχουν τα βασικά γνωρίσµατα και διαφέρουν ως προς τα δευτερεύοντα γνωρίσµατα. Τα 

αθροίσµατα των συγγενών γενών σχηµατίζουν τις οικογένειες, αυτές σχηµατίζουν τις 

τάξεις, οι τάξεις τις κλάσεις, οι κλάσεις συνενώνονται σε φύλα και όλα τα φύλα µαζί 

αποτελούν το Φυτικό Βασίλειο(regnum vegetabile). Για να ταξινοµήσει και να δώσει 

όνοµα σε ένα φυτό, ο Λινναίος χρησιµοποίησε για πρώτη φορά τη διπλή 

ονοµατολογία προσδιορίζοντας κάθε φυτό µε βάση το γένος και το είδος στο οποίο 

ανήκε. Για να τους δώσει ένα όνοµα, συµφωνήθηκε η υιοθέτηση των λατινικών, µιας 

γλώσσας παγκόσµιας, που θα επέτρεπε την αναγνώριση του φυτού σε κάθε χώρα ή 

γλώσσα µια που τα λατινικά, καθώς ήταν νεκρή γλώσσα, δε διέτρεχαν κίνδυνο 

αλλοίωσης. Από εκείνη τη στιγµή κάθε φυτό απέκτησε ένα επίσηµο όνοµα, το οποίο 

ήταν δύσκολο στην προφορά και στην µνήµη αλλά πιο σταθερό από τα διάφορα κοινά 

ονόµατα που του έδιναν σε κάθε περιοχή που αναπτυσσόταν. ∆εν παύει να αποτελεί 

ένα καινοφανές γεγονός η αναγραφή των γενών αρσενικού ή θηλυκού στα ονόµατα 

των φυτών, από γραµµατική άποψη. Τα φυτά στην πλειοψηφία τους, έχουν άνθη µε 

στήµονες και ύπερους, γι’ αυτό λοιπόν είναι διγενή. Για να προσδιοριστεί το φύλλο, 

ακολουθήθηκε η συνήθεια να αποδίδεται το αρσενικό γένος στα είδη µε όψη τραχιά, 

δυνατή ή συµπαγή και το θηλυκό στα φυτά µε λεπτοφυή εµφάνιση. Έτσι, για 

παράδειγµα, στη φτέρη Dryopteris filix-mas, δόθηκε το όνοµα ‘αρσενική φτέρη’ και 

στην Athyrium filix-femina,το όνοµα ‘θηλυκή φτέρη’, παρά το γεγονός ότι κανένα από 

τα δύο είδη φτέρης δεν έχει διγενή άνθη και αναπαράγονται µε σπόρια. Αρκούσε που 

τα φύλλα του δεύτερου είδους ήταν η πιο λεπτεπίλεπτα και κοµψά οδοντωτά για να 

του αποδώσουν µια υποθετική θηλυκότητα. Ένα µυθολογικό πρόσωπο αποτέλεσε την 

έµπνευση για το όνοµα της Centaurea calcitrapa (κν. καλαγκάθι) καθώς αποδίδεται 

σ’ αυτό το φυτό η θεραπεία των πληγών του Κένταυρου Χείρωνα. Το teucrium 

chamaedrys (κν. χαµαιδρυά), θυµίζει τον Τεύκρο,αρχαίο Τρώα πρίγκιπα, ο οποίος 

ανακάλυψε τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Προς τιµήν του Ολλανδού βοτανολόγου 
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Bartsch, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 25 ετών, ενώ ερευνούσε τη χλωρίδα της Γουιάνα, 

ο Λινναίος έδωσε σε ένα γένος το όνοµα Bartschia. Σε άλλες περιπτώσεις το όνοµα 

ενός φυτού προέρχεται από την αρχαία, κοινή του ονοµασία. Έτσι το Ceterach 

officinarum (κν. σκορπιδόχορτο) πήρε το όνοµα του από τον Άραβα Ceterach.  

  

5.1 Έννοιες της ανατοµίας και φυσιολογίας των φυτών  

 Αρχικά, η δοµή ενός φυτού περιορίζεται σε τρία ανατοµικά τµήµατα που κατά τρόπο 

εξατοµικευµένο σε σχέση µε τις λειτουργίες τους σχηµατίζουν το σύµπλεγµα όλων 

των οργάνων τους. Αυτά τα τµήµατα είναι:  

1. Η ρίζα: Το όργανο θρέψεως, στηρίξεως και αποταµιεύσεως.  

2.Ο βλαστός: Το συνεχές σύστηµα διακλαδιζόµενων και αναστοµούµενων 

σωληνώσεων από αγωγούς ιστούς, που συνδέουν το υπόγειο µε το υπέργειο φυτικό 

σώµα και τα φύλλα.  

3. Τα φύλλα: Το σύστηµα κυκλοφορίας του αέρα µέσω των πόρων τους για την 

εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα (CO .  

 Εκτός από αυτά τα βασικά τµήµατα, πρέπει να αναφερθούµε στην εµβρυακή εξέλιξη 

του φυτού που ακολουθεί τις εξής φάσεις:  

1. Τοποθέτηση του σπόρου στο κατάλληλο έδαφος όπου βλασταίνει και αρχίζει η 

τροφοδοσία του εµβρύου µε θρεπτικές ουσίες, που υπάρχουν αποταµιευµένες στις 

κοτυληδόνες.  

 2. Αρχίζει η απορρόφηση θρεπτικών ουσιών από το έδαφος. Αρχίζουν οι πεπτικές και 

αναπνευστικές λειτουργίες ενώ η ρίζα εξαπλώνεται τόσο οριζοντίως όσο και καθέτως.  

3. Τα φύλλα αναπτύσσονται και αποτελούν το κύριο φωτοσυνθετικό όργανο του 

φυτού. Οι αγωγοί ιστοί είναι το κυκλοφοριακό όργανο µέσω του οποίου µεταφέρονται 

το νερό, τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία καθώς και οι οργανικές ουσίες.  

 4. Τα άνθη, που αποτελούν τα γενετήσια όργανα των ανώτερων φυτών και τα οποία 

είναι φύλλα που έχουν µεταµορφωθεί κατά ιδιάζοντα τρόπο, ώστε να εξυπηρετήσουν 

την αναπαραγωγή. 

 Έλεγε ο Παράκελσος ότι µε δεδοµένο πως ένας µόνο σπόρος περιέχει ένα δένδρο, 

ήταν λογικό να σκεφτεί κανείς ότι αυτός ο σπόρος έκλεινε µέσα του ένα µέγα 

µυστήριο. Έτσι συµπέραιναν ότι η εξέλιξη του σπόρου µας δείχνει την εικόνα της 

δηµιουργίας του κόσµου. Και παρ’ όλο που το δένδρο εµφανίζεται από τη στιγµή που 

ο σπόρος έχει τοποθετηθεί στη γη (φυσική µήτρα), αυτή δεν επαρκεί για να εκδηλωθεί 
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και να εξελιχθεί η δυναµικότητα του σπόρου. Είναι απαραίτητη η παρουσία του 

φωτός και της θερµοκρασίας του ήλιου προκειµένου τα τρία αρχικά στοιχεία, τα 

άλατα, το θείο και ο υδράργυρος να αποκτήσουν υπόσταση.  

 

5.2 Φυτικά κύτταρα 

 Τα φυτικά κύτταρα ποικίλουν ως προς τη µορφή τους. Είναι σφαιρικά, κυλινδρικά, 

πολυεδρικά, ατρακτοειδή κλπ. Το µέγεθος τους γενικά είναι πολύ µικρό και 

κυµαίνεται από αυτό των µικροσκοπικών κυττάρων των βακτηρίων µέχρι τα 4 ή 5 

εκατοστά κατά µια διάσταση,που φτάνουν κάποια γιγάντια κύτταρα όπως αυτά του 

ιστού της κάνναβης. Στα µέσα του 19ου αι. ο Hugo Von Mohl ανακάλυψε ότι τα 

κύτταρα περιείχαν µια παχύρρευστη ουσία, το πήγµα,µη διαλυτή στο νερό και της 

έδωσε το όνοµα πρωτόπλασµα. Το 1881 ο Max Schultze όρισε κατά τρόπο 

συστηµατικό το κύτταρο, ορισµός που µέχρι και σήµερα ισχύει απολύτως: Κύτταρο 

είναι µια µάζα πρωτοπλάσµατος που έχει ένα πυρήνα και περιβάλλεται από µια 

κυτταρική µεµβράνη. Η σύνθεση του πρωτοπλάσµατος είναι ένα περίπλοκο µείγµα 

από πρωτεΐνες,λιπίδια και υδατάνθρακες, άλατα µέταλλα και άλλα στοιχεία που 

σχετίζονται συνεχώς µεταξύ τους. Το τυπικό φυτικό κύτταρο διαφέρει από το ζωικό 

σε δυο πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία: 1. Στη σταθερή παρουσία ενός διαπερατού 

κυτταρικού τοιχώµατος. 2. Στην ύπαρξη στο πρωτόπλασµα µερικών οργανιδίων που 

είναι γνωστά σαν πλαστίδια. Αυτά είναι: 1. Οι χλωροπλάστες, προικισµένοι µε 

ιδιαίτερη ζωντάνια, είναι υπεύθυνοι για το πράσινο χρώµα των φυτών που οφείλεται 

στη χρωστική, γνωστή σαν χλωροφύλλη. 2. Οι χρωµοπλάστες: Παράγουν πορτοκάλια 

και κίτρινη απόχρωση, λόγω των χρωστικών καροτίνη 

και ξανθοφύλλη. 3. Οι λευκοπλάστες: Είναι άχρωµοι 

καθώς στερούνται χρωστικών.  

 

 Η χλωροφύλλη ίσως να αποτελεί το ισοδύναµο ή 

παρεµφερές της αιµοσφαιρίνης του αίµατος. Η διαφορά 

τους έγκειται κυρίως στο µαγνήσιο που περιέχει η χλωροφύλλη αντί για το σίδηρο που 

περιέχουν τα αιµοσφαίρια. Το πράσινο χρώµα της χλωροφύλλης οφείλεται στο ότι 

απορροφά σχεδόν όλες τις ηλιακές ακτινοβολίες εκτός από τις πράσινες. Στην ουσία 

όλα τα φυτά (εκτός από ορισµένα κατώτερα φυτά που στερούνται χλωροφύλλης, όπως 

π. χ. µυξόφυτα, µύκητες κ. α. ) έχουν την ιδιότητα να παίρνουν από τον αέρα το 
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διοξείδιο του άνθρακα και να αποβάλλουν το οξυγόνο. Αυτή η σειρά από αντιδράσεις 

µέσω των οποίων τα φυτά πραγµατοποιούν τη µετατροπή ανόργανων ουσιών σε 

οργανικές, είναι γνωστή σαν χλωροφυλλική λειτουργία ή φωτοσύνθεση.  

Άλλα συστατικά του φυτικού κυττάρου µε µεγάλη σηµασία είναι οι αµυλόκοκκοι και 

τα χυµοτόπια στα οποία αποθηκεύεται ο κυτταρικός χυµός και διάφορες διαλυτές 

ουσίες. Οι αµυλόκοκκοι σχηµατίζονται από τη συµπύκνωση άνυδρων σακχάρων και 

έχουν εµφάνιση σφαιρική µε ακανόνιστες αλλεπάλληλες στρώσεις. Ανάµεσα στις 

ουσίες αυτές που περιέχουν ο κυτταρικός χυµός και τα χυµοτόπια, είναι άξια 

προσοχής: Τα σάκχαρα, που παρουσιάζονται µε µορφή γλυκόζης στα 

σταφύλια,φρουκτόζης στην πλειοψηφία των καρπών και σακχαρόζης στα 

σακχαρότευτλα. Τα οξέα, µε µορφή κιτρικού οξέος στα λεµόνια, το κίτρο και τα 

πορτοκάλια, µε µορφή οξαλικού οξέος στα λάπαθα, µε µορφή µηλικού οξέος στα 

µήλα και τα αχλάδια και σε µορφή δεψικού οξέος στους καρπούς και τους φλοιούς 

των δένδρων. Τα έλαια, τόσο άφθονα στους σπόρους της ελιάς, του ηλίανθου, της 

ρετσινολαδιάς,της καρυδιάς, του αραβόσιτου, της ελαιοκράµβης κλπ. Οι ουσίες, που 

προσδίδουν το χαρακτηριστικό τους άρωµα σε τόσα φυτά. Οι ανθοκυάνες, που 

προσδίδουν τους χρωµατισµούς ιώδες, γαλάζιο, µαύρο, ροζ κλπ. Στη περίπτωση των 

λαχανικών, τα αποξηραµένα κύτταρα καταδεικνύουν κυτταρικές ουσίες, που 

προέρχονται από την αποξήρανση των χυµοτοπίων. Όταν ο κυτταρικός χυµός 

αυξάνεται, η µεµβράνη τεντώνεται και µεγεθύνεται, όταν µειώνεται, η µεµβράνη 

χαλαρώνει και γίνεται πλαδαρή. Στη δεύτερη περίπτωση το φυτό µαραίνεται και 

συνήθως ξηραίνεται.  

 Το περίβληµα του φυτικού κυττάρου έχει µια εξαιρετική σηµασία, γι’ αυτό είναι 

διπλό. Κατ’ αρχήν υπάρχει µια εσωτερική, πλασµατική ή κυτταρική, πολύ λεπτή 

µεµβράνη που παράγεται από τη συµπύκνωση του εξωτερικού τµήµατος του 

κυτταροπλάσµατος και µια άλλη εξωτερική, το κυτταρικό τοίχωµα, που είναι κυρίως 

από κυτταρίνη. Επίσης, το κυτταρικό τοίχωµα παρουσιάζει µεγάλο αριθµό πόρων, που 

επιτρέπουν το πέρασµα πολύ λεπτών κυτταροπλασµατικών προεκτάσεων, που 

ονοµάζονται πλασµοδέσµες και οι οποίες ενώνουν τα κύτταρα µεταξύ τους. Ο 

πυρήνας αποτελεί το κεντρικό τµήµα του κυττάρου και το µέγεθος του- όταν το 

κύτταρο είναι νεαρό – είναι αρκετά µεγάλο σε σχέση µε το κύτταρο, όταν όµως 

ωριµάσει το κύτταρο, ο πυρήνας δε µεγαλώνει στην ίδια αναλογία και εκτοπίζεται από 

το κέντρο του κυττάρου. Η κύρια λειτουργία του πυρήνα είναι αυτή του φορέα των 
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γενετικών πληροφοριών του κυττάρου. Τα κύτταρα των οργάνων του 

αναπτυσσόµενου φυτού συχνά διαιρούνται και έτσι από ένα παλιό προκύπτουν δυο 

νέα κύτταρα.  

Οργανωση: Η οργάνωση των φυτών αντιστοιχεί σε δυο βασικά είδη, αυτό του θαλλού 

και αυτό του βλαστού. Ο βλαστός είναι το φυσικό όργανο των ανώτερων φυτών. 

Αποτελείται από δυο µέρη: τη ρίζα και το στέλεχος. Ο θαλλός είναι το φυτικό όργανο 

των κατώτερων φυτών. Αποτελείται από ένα κύτταρο ή από µια µάζα κυττάρων χωρίς 

ειδικό αγωγό σύστηµα από ηθµαγγειώδεις δεσµίδες, ενώ δε διακρίνονται γνήσιες 

ρίζες. Αποδεχόµενοι αυτήν την ταξινόµηση, για να µελετήσουµε τα φυτά τα διαιρούµε 

σε δυο µεγάλες οµάδες, τα Θαλλόφυτα και τα Κορµόφυτα.  

Αναπαραγωγη: Βασικά τα φυτά αναπαράγονται κατά τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

 1. Με γαµέτες, δηλαδή εγγενώς.  

 2. Με σπόρους, δηλαδή αγενώς, που σχηµατίζονται σε όργανα, τα οποία είναι γνωστά 

σαν σποριάγγεια.  

3. Με το φυτικό πολλαπλασιασµό, µέσω τµηµάτων ή οργάνων του φυτού που 

ξεχωρίζουν από αυτό ή επιζούν και µετατρέπονται σε νέα φυτά (καταβολάδες, 

ριζώµατα, κόνδυλοι, βολβοί κλπ. )  

Θρεψη: Το φυτό είναι ένα ζωντανό ον, που τρέφεται αποκλειστικά µε ουσίες που 

προέρχονται από το νερό, τον αέρα και το έδαφος. Μέσω των απορροφητικών 

τριχιδίων των ριζών τα φυτά εφοδιάζονται µε µέταλλα,που είναι διαλυµένα στο 

έδαφος, καθώς και στο νερό του εδάφους. Είναι άλατα µετάλλων που περιέχουν 

άζωτο, κάλιο, ασβέστιο, υδρογόνο κλπ. Από τον αέρα και δια µέσου των στοµατίων ή 

πόρων των φύλλων παίρνουν τον άνθρακα, που προέρχεται από το διοξείδιο του 

άνθρακα και το οξυγόνο. Το άζωτο το παίρνουν από τα µεταλλικά άλατα που 

βρίσκονται στο έδαφος, στο οποίο συνήθως παρέχονται µε λιπάσµατα, απορρίµµατα 

και άλλες οργανικές ύλες, οι οποίες ‘αζωτοποιούνται’ µέσω της αποσύνθεσης. Σε 

ορισµένα φυτικά είδη, όπως για παράδειγµα τα ψυχανθή, το άζωτο το προσφέρουν 

κάποια βακτήρια γνωστά σαν αζωτοβακτήρια και τα οποία βρίσκονται στις ρίζες, 

όπου και σχηµατίζουν ογκίδια που λέγονται φυµάτια. Το νερό, που υπάρχει στο 

έδαφος µε τα µεταλλικά στοιχεία διαλυµένα, εισχωρεί από τη ρίζα και ανεβαίνει µέχρι 

τα φύλλα σαν αποτέλεσµα του τριχοειδούς φαινοµένου.  
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6. Καλλιεργούµενα αρωµατικά φυτά 

 

6.1 Βασιλικός 

  

Όνοµα:Ocimum basilicum  

Οικογένεια:Lamiaceae (χειλανθή)  

 Ο βασιλιάς των µυριστικών. ∆ροσιστικός, αρωµατικός, 

πανέµορφος µε 500 διαφορετικά είδη ανά τον κόσµο, 

έχει κερδίσει επάξια την καλύτερη θέση στους κήπους, 

στην κουζίνα αλλά και στην παραδοσιακή ινδική 

ιατρική. «Toulsi» αποκαλείται στην γενέτειρά του την 

Ινδία, όπου το φυτό είναι αφιερωµένο στην οµώνυµη νύµφη η οποία µεταµορφώθηκε 

όπως η ∆άφνη σ’ένα µικρό θάµνο προκειµένου να γλιτώσει από τον έρωτα κάποιου 

θεού της άπω ανατολής. Στην Ινδία ακόµα και σήµερα είναι ιερό φυτό του «Βινσού» 

θεού των ινδουιστών και των Κρίσνα. Το πολύτιµο αυτό φυτό ταξίδεψε 4000 είναι 

φυτό αρωµατικό και φαρµακευτικό (διουρητικό, ευστόµοχο διεγερτικό κ. λπ. ). χρόνια 

πριν µέχρι την Αφρική, την Αίγυπτο, την αρχαία Ελλάδα και τέλος την Ευρώπη. Οι 

ιθαγενείς της δυτικής Αφρικής το χρησιµοποιούσαν ως εξαιρετικό αντιπυρετικό 

φάρµακο, οι αιγύπτιοι το χρησιµοποιούσαν µαζί µε το µύρο και το λιβάνι ως πρώτη 

ύλη στο βαλσάµωµα των νεκρών Φαραώ. Για τους ρωµαίους υπήρξε το έµβληµα των 

ερωτευµένων. Ακόµα και σήµερα τόσο στην Ιταλία όσο και στην Κρήτη το φυτό 

θεωρείται σύµβολο της αγάπης και οι νεαρές κοπέλες συνήθιζαν να προσφέρουν 

στους αγαπηµένους τους κλωνάρια βασιλικού. Όσο για την ορθοδοξία ο βασιλικός 

θεωρείται ιερό φυτό µις και φύτρωσε εκεί όπου η αγία Ελένη ανακάλυψε τον τίµιο 

σταυρό. Ο ∆ιοσκουρίδης το συνιστούσε για την καταπολέµηση της δυσουρίας. 

Παραδοσιακά χρησιµοποιήθηκαν πολτοποιηµένα φύλλα του για το τσίµπηµα της 

σφήγκας, των κουνουπιών και το δάγκωµα του σκορπιού. Το αφέψηµά του είναι 

χωνευτικό και καταπραΰνει τους σπασµούς των εντέρων. Το εκχύλισµα του βασιλικού 

ανακουφίζει από τις στοµατίτιδες, από ηµικρανίες, τους πονοκεφάλους και τις ναυτίες 

του αεροπλάνου και της εγκυµοσύνης. Οι γεννηµένες γυναίκες συνήθιζαν να µασούν 

φύλλα βασιλικού για να «κατεβάσουν» γάλα. Τα ξερά τριµµένα φύλλα βασιλικού 

συνιστούνται για τη χρόνια ρινίτιδα και την ιγµορίτιδα. Ο Ιπποκράτης το συνιστούσε 

εναντίον του εµετού. Κατά την αρχαιότητα το χρησιµοποιούσαν εναντίον της 
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µελαγχολίας και της µανίας. Η εκκλησία µας θεωρεί τον βασιλικό σαν ευλογηµένο 

φυτό, οι δε ιερείς τον χρησιµοποιούν στους αγιασµούς. Η δηµοτική µούσα αφιέρωσε 

σε αυτόν πολλά δίστιχα. Ο βασιλικός που πρωτοήρθε στην Ελλάδα από την Ινδία, 

καλλιεργείται για φαρµακευτική χρήση και για το αιθέριο έλαιο που χρησιµοποιείται 

στη σαπωνοποιεία, αρωµατοποιία κ. λπ. Σε µικρή κλίµακα χρησιµοποιείται και σαν 

σαλατικό (Ιταλία κ. λπ. ). Οι κυριότερες χώρες παραγωγής αιθέριου ελαίου βασιλικού 

είναι, η Μαδαγασκάρη, η Ινδία, η Γαλλία και αλλού. Στην Ελλάδα άρχισε να 

καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια σε µικρή έκταση για την παραγωγή ξηρής δρόγης 

που εξάγεται στη Γερµανία. 

 Ταξινόµηση περιγραφή του φυτού:Ο 

βασιλικός ανήκει στην οικογένεια των 

Χειλανθών (Lamiaceae) και το γένος Ocimum 

basilicum . Είναι φυτό πολύκλαδο µε ύψος 

ανάλογα µε την ποικιλία 20-80 εκατοστών. 

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες και υβρίδια που 

οφείλονται στην εύκολη διασταύρωση και τον πολυµορφισµό που παρατηρείται στο 

βασιλικό (λεπτόφυλλος, πλατύφυλλος, σγουρός, αραιόκλαδος, συµπαγής κ. λπ. ). Η 

ποικιλία που καλλιεργείται στην Ελλάδα έχει µεγάλα φύλλα και πολύ αρωµατικά. 

Είναι ως εκ τούτου κατάλληλη τόσο για ξηρή δρόγη όσο και για αιθέριο έλαιο. Η τιµή 

του τελευταίου εξαρτάται πολύ από την ποιότητά του και κυµαίνεται µέσα σε µεγάλα 

περιθώρια.  

 Κλίµα και έδαφος:Ο βασιλικός είναι φυτό που µπορεί να καλλιεργηθεί τόσο σε 

θερµές όσο και ψυχρές περιοχές. Οι πιο κατάλληλες όµως είναι αυτές που έχουν 

εύκρατο κλίµα, µε ήπιο και βραχύ χειµώνα και δροσερό καλοκαίρι. Στις περιοχές 

αυτές η διάρκεια της βλαστικής περιόδου είναι µεγαλύτερη, µε αποτέλεσµα η 

παραγωγή να είναι επίσης µεγαλύτερη αφού συγκοµίζεται περισσότερες φορές. Ως 

προς τα εδάφη πιο κατάλληλα είναι τα µέσης συστάσεως βαθειά, πλούσια σε οργανική 

ουσία και καλά αρδευόµενα.  

Πολλαπλασιασµός:Ο βασιλικός πολλαπλασιάζεται κυρίως µε σπόρο που παράγεται 

σε αφθονία. Ο σπόρος σπέρνεται σε καλά προετοιµασµένο σπορείο, νωρίς την άνοιξη 

στο ύπαιθρο, ή και νωρίτερα σε θερµοκήπιο. Όσο πιο νωρίς σπέρνεται στο υπαίθριο 

σπορείο τόσο πιο πολλές ηµέρες κάνει να φυτρώσει ο σπόρος. Πάντως κατάλληλη 

εποχή για τη σπορά του είναι οι αρχές µε µέσα Μαρτίου. Ο σπόρος εκτός από το 
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σπορείο σπέρνεται και απευθείας στο χωράφι σε όρχους όπου τοποθετούνται 6-10 

σπόροι στον καθένα. Επίσης µε τις µηχανές. Μετά το φύτρωµα τα φυτά αραιώνονται 

και παραµένουν 1-2 σε κάθε όρχο. Ένα γραµµάριο σπόρου περιέχει 500 περίπου 

σπόρους, ενώ για ένα στρέµµα χωραφιού χρειάζεται σπορείο 6-7 τετρ. µέτρων.  

Εποχή και τρόπος φυτεύσεως:Ο βασιλικός φυτεύεται στο χωράφι (µεταφυτεύεται) 

όταν τα νεαρά φυτά έχουν ύψος 10 περίπου εκατοστά. Η εποχή αυτή εξαρτάται από το 

κλίµα της περιοχής και ανάλογα συµπίπτει από τα µέσα Απριλίου ως τα µέσα Μαΐου. 

Η µεταφύτευση όταν γίνεται αργότερα από τις 15 Μαΐου, έχει σαν αποτέλεσµα τη 

µείωση της παραγωγής.  

 Καλλιεργητικές φροντίδες: Καταπολέµηση ζιζανίων. Τα ζιζάνια που αναπτύσσονται 

στις καλλιέργειες του βασιλικού πρέπει να καταστρέφονται, µε σκαλίσµατα, . Επειδή 

ο βασιλικός είναι επιπολαιόριζο φυτό, δεν πρέπει να γίνονται πολλά σκαλίσµατα για 

να µην καταστρέφονται οι ρίζες. Ποτίσµατα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή 

ανάπτυξη του βασιλικού είναι τα κανονικά ποτίσµατα, που γίνονται µε κατάκλιση ή 

µε τεχνητή βροχή κάθε 10-12 ηµέρες. Τα ποτίσµατα πρέπει να διακόπτονται 4-5 

ηµέρες πριν από τη συλλογή των φυτών. Συλλογή. Ο βασιλικός είναι φυτό µε µεγάλη 

αναβλαστική ικανότητα για αυτό και γίνονται αρκετές συλλογές το χρόνο. Η συλλογή 

γίνεται όταν τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους ανθήσεως. ∆ύο τρόποι 

χρησιµοποιούνται για τη συλλογή. Ο πρώτος κατά τον οποίο κόβονται ολόκληρα τα 

φυτά σε ύψος 10 περίπου εκατοστών από το έδαφος και ο δεύτερος που συλλέγονται 

µόνο οι ανθοφόροι βλαστοί (κορυφές). Στην πρώτη περίπτωση, που χρησιµοποιείται 

το φυτό για ξήρανση γίνονται 3-4 συλλογές, ενώ στη δεύτερη, που το υλικό 

αποστάζεται γίνονται 6-7 συλλογές το χρόνο. Από πειράµατα που κάναµε στη χώρα 

µας βρέθηκε ότι το αιθέριο έλαιο που παίρνουµε στο στρέµµα µε το δεύτερο τρόπο 

συλλογής (ανθοφόρες κορυφές), είναι διπλάσιο σε ποσότητα από εκείνο που 

λαµβάνεται όταν συλλέγονται ολόκληρα τα φυτά. Για τη συλλογή των ανθοφόρων 

κορυφών που γίνεται µε τα χέρια χρειάζονται πολλά ηµεροµίσθια. Ενώ ολόκληρα τα 

φυτά συλλέγονται µε δρεπάνι, κόσσα ή και µε χορτοκοπτική µηχανή. Έτσι ο τρόπος 

που θα διαλέξουµε για τη συλλογή εξαρτάται από την τιµή της ξηρής δρόγης και του 

αιθέριου ελαίου. Η ξήρανση γίνεται σε υπόστεγα σε σκιά ή σε ειδικά ξηραντήρια. Για 

την απόσταξη χρησιµοποιούνται οι ίδιοι αποστακτήρες και για άλλα φυτά (µέντα, 

λεβάντα κ. λπ. ).  
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 Μονοετές φυτό, ύψους 20-80 εκ. και άνθη άσπρα ή ασπροκόκκινα. ∆εν αυτοφύεται 

αλλά µόνο καλλιεργείται. Ευδοκιµεί σε περιοχές µε εύκρατο κλίµα, ήπιο και βραχύ 

χειµώνα και δροσερό καλοκαίρι και σε χωράφια µέσης σύστασης- πλούσια, ποτιστικά 

και στραγγερά. Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο που σπέρνεται σε σπορείο νωρίς την 

άνοιξη. Η µεταφύτευση γίνεται τον Απρίλιο-Μάιο σε αποστάσεις 30-40 επί 40-50 εκ. 

Ο σπόρος σπέρνεται και απευθείας στο χωράφι την ίδια εποχή. Ανθίζει Ιούνιο µε 

Αύγουστο. Το υπέργειο τµήµα συλλέγεται σε πλήρη άνθηση, 2-3 φορές το χρόνο. 

Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό, µελισσοτροφικό και εδώδιµο. Ο βασιλικός έχει 

καταγωγή από τροπικές περιοχές. Ανήκει στο γένος Ocimum που περιλαµβάνει 60 

είδη. Υπάρχουν βασιλικοί µε φύλλα µεγάλα, µήκους µέχρι και 10 εκ. , µε τα οποία 

έκαναν ντολµάδες στη Κρήτη παλαιότερα! Το άρωµα τους είναι επίσης διαφορετικό, 

µπορεί να θυµίζει λεµόνι, λιβάνι, κανέλα, γαρύφαλλο κ. α. Η ονοµασία του 

προέρχεται από την ελληνική λέξη βασιλεύς. Μονοετής ή πολυετής (σε θερµές 

περιοχές) πόα 20-100 εκ. , µε φύλλα ωοειδή ακέραια ή οδοντωτά, πράσινα ή 

ιωδίζοντα ή µελανωπά και άνθή µικρά, λευκά ή λευκορόδινα, σε επάκριους στάχεις. 

Είναι πολύµορφο είδος όσον αφορά το µέγεθος και το χρώµα των φύλλων κ. λ. π. µε 

ονόµατα όπως σγουρός, πλατύφυλλός, αθάνατος (πολυετής) κ. λ. π. Φυτό λαϊκό, 

ευδοκιµεί σε έδαφος πλούσιο σε οργανική ουσία. ∆εν πρέπει να αφήνουµε να διψά, 

διαφορετικά ανθίζει πρόωρα και καταστρέφεται. Ο Ιπποκράτης έδινε τον βασιλικό ως 

φάρµακο εναντίον της δυσκοιλιότητας, ως αντιεµετικό και για την καρδιά. Ο Πλίνιος 

συνιστούσε αρωµατισµένο µε βασιλικό ξύδι για τις λιποθυµίες. Ο ∆ιοσκουρίδης τον 

θεωρούσε µαλακτικό της κοιλιάς, διουρητικό, γαλακταγωγό αλλά και δύσπεπτο. 

Συνιστούσε το χυµό του για το θάµπωµα των µατιών και για την καταρροή. Ο ίδιος 

αναφέρει ότι έφτιαχναν ένα άρωµα από βασιλικό, το «ωκίµινον µύρον». Η λαϊκή 

ιατρική θεωρεί τον βασιλικό φυτό µε σπασµολυτικές ιδιότητες, ηρεµιστικό και 

βοηθητικό των λειτουργιών του στοµάχου. Πιστεύεται πως εκείνος που διέδωσε τον 

βασιλικό στη Μεσόγειο ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Εκείνος τον είδε στην Ινδία, 

εντυπωσιάστηκε, και ο στρατός του τον µετέφερε στην Ευρώπη. Είναι βέβαιο, όµως, 

ότι οι Έλληνες τον γνώριζαν πολύ πριν από την εκστρατεία του Αλέξανδρου και τον 

αναφέρουν προγενέστεροί του ποιητές. Η ελληνική λαϊκή παράδοση συνδέει το φυτό 

µε την Αγία Ελένη: Όταν πήγε στην Παλαιστίνη αναζητώντας το σταυρό του χριστού, 

είδε ένα θάµνο που µοσχοµύριζε. Το θεώρησε θεϊκό σηµάδι. Έσκαψε κάτω από τη 

ρίζα του και βρήκε τον σταυρό, το πιο ιερό σύµβολο του χριστιανικού κόσµου. 

Χρησιµοποιείται στην µαγειρική για αρωµατισµό σαλτσών. Το εκχύλισµα του 
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βασιλικού προλαµβάνει τις άφτρες, τους πονοκεφάλους, βοηθά στην πέψη και 

καταπραΰνει νεύρα και σπασµούς.  

Εχθροι και ασθενειες:Προσβάλλεται από τον υιό της µωσαϊκής καθώς και από τους 

µύλητες Fusarium και Botrytis. Στη χώρα µας φυτείες βασιλικού προσβλήθηκαν από 

το πράσινο σκουλήκι που προσβάλει το βαµβάκι.  

 



 79

6.2 ∆εντρολίβανο 

  Το δεντρολίβανο ή ροζµαρί και ροζµαρί ήταν γνωστό στους αρχαίους Έλληνες, όπως δε 

αναφέρουν ο ∆ιοσκουρίδης και Οβίδιος, το χρησιµοποιούσαν ως αρωµατικό. Επίσης µαζί µε 

τη µυρτιά και τη δάφνη κατασκεύαζαν ανθοδέσµες ή στεφάνια που στεφάνωναν τους νικητές. 

Εξάλλου, το χρησιµοποιούσαν σε εύθυµες γιορτές και επιτάφιες ποµπές, ενώ στο Μεσαίωνα 

το συναντάµε στις µυθολογικές αναπαραστάσεις και στα τραγούδια. Γνωστό ήταν και στους 

Αιγυπτίους, Ρωµαίους και Άραβες οι οποίοι το καλλιεργούσαν. Είναι φυτό που αυτοφύεται ή 

καλλιεργείται στις παραµεσόγειες χώρες. 

      Στην Ελλάδα αυτοφύεται σε µεγάλη σχετικά έκταση στην 

περιοχή Χάλια της Βοιωτίας και σε άλλες περιοχές, ενώ 

καλλιεργείται σαν καλλωπιστικό σε πάρκα και κήπους 

σπιτιών και εκκλησιών σε όλα τα διαµερίσµατα. Επίσης 

καλλιεργείται σε µικρή έκταση και για πειραµατικούς 

σκοπούς στους νοµούς Ροδόπης και Θεσσαλονίκης.Χρησιµοποιούνται τα φύλλα και τα άνθη 

του ως άρτυµα (καρύκευµα) σε πολλά φαγητά. Έχει επίσης φαρµακευτικές ιδιότητες και στη 

λαϊκή φαρµακολογία αναφέρεται ως τονωτικό, σπασµολυτικό, χωνευτικό, χολαγωγό, 

εµµηναγωγό, εκτρωτικό, αντιρευµατικό κ. λπ. Οι πολύ µεγάλες δόσεις προκαλούν 

δηλητηριάσεις και µερικές φορές το θάνατο. Το δεντρολίβανο είναι τέλος πολύ καλό 

µελισσοτροφικό φυτό. Το αιθέριο έλαιό του χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία, 

σαπωνοποιία και φαρµακευτική.  

Ιδιοτητες:Είναι σε διάφορα φυτό αρωµατικό, και φαρµακευτικό, αρτυµατικό και 

µελισσοτροφικό. Τα φύλλα και τα άνθη χρησιµοποιούνται ως άρτυµα φαγητά 

θεωρούνται τονωτικά, ευστόµαχο, αντιρρευµατικά, ηρεµιστικά. Επίσης περιέχουν 

αιθέριο έλαιο που χρησιµοποιείται στη φαρµακοποιία και στη σαπωνοποιία.  

Εχθροι και ασθενειες: Προσβάλλεται από ριζοκτονία µε κύριο χαρακτηριστικό τη 

σήψη και την ξήρανση των φυτών.  

Ταξινόµηση – περιγραφή του φυτού: 

Είναι αειθαλής µικρός θάµνος που ανήκει στην 

οικογένεια των χειλανθών (Lamiaceae) Rosmarinus 

officinalis. Φθάνει σε ύψος 0,50 – 1 µέτρο ή και 

περισσότερο. Είναι πολύκλαδο και πυκνόφυλλο φυτό. 

Έχει φύλλα δερµατώδη, γραµµοειδή, άµισχα µε χρώµα 
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σταχτοπράσινο. Τα άνθη του είναι ασπρογάλαζα ή ασπριδερά χωρίς ποδίσκο και 

πολλά µαζί στις µασχάλες των φύλλων.  

Κλίµα και έδαφος:Το δεντρολίβανο ευδοκιµεί σε περιοχές τόσο µε ήπιο και θερµό, 

όσο και ψυχρό κλίµα. Ως προς το υψόµετρο αναπτύσσεται σε πεδινές αλλά και 

ορεινές περιοχές. Σε δοκιµαστική καλλιέργεια που έγινε σε περιοχή που βρίσκεται στα 

600 µέτρα αναπτύχθηκε πολύ καλά. Ως κατάλληλα εδάφη θεωρούνται όλα σχεδόν 

εκτός από τα πολύ βαριά που δεν αποστραγγίζονται καλά. Σχετικά µε το Ph και την 

περιεκτικότητα των εδαφών σε ασβέστιο, παρατηρήθηκε ότι το δεντρολίβανο 

αναπτύσσεται κανονικά σε εδάφη µε χαµηλό Ph (5,5) και µη ασβεστούχα, ενώ 

ευνοείται το από το µεγάλο Ph = 7 και τη µεγάλη περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Το 

δεντρολίβανο ευδοκιµεί τόσο σε ποτιστικά, όσο και σε ξηρικά χωράφια.  

 Πολλαπλασιασµός :Πολλαπλασιάζετε κυρίως µε µοσχεύµατα, που είναι τµήµατα 

βλαστών 10 εκατοστών περίπου. Τα µοσχεύµατα αυτά φυτεύονται για να 

ριζοβολήσουν σε µίγµα κοπριάς και άµµου. Πριν από τη φύτευσή τους αφαιρούνται 

όλα τα φύλλα εκτός από εκείνα της κορυφής. Η φύτευση µπορεί να γίνει όλο το χρόνο 

και ανάλογα µε την εποχή, ο χρόνος που χρειάζεται να ριζοβολήσουν, κυµαίνεται από 

2 έως 4 µήνες. Καλύτερη πάντως εποχή είναι η άνοιξη. Τα µοσχεύµατα που 

ριζοβολούν φυτεύονται στο χωράφι τον Οκτώβριο – Νοέµβριο ή τον Φεβρουάριο – 

Μάρτιο. Εκτός από τα έρριζα µοσχεύµατα χρησιµοποιούνται και παραφυάδες που 

φυτεύονται κι αυτές στο χωράφι την ίδια εποχή. Το δεντρολίβανο στα ξηρικά χωράφια 

φυτεύεται σε γραµµές που απέχουν 1 περίπου µέτρο και η απόσταση σε αυτές των 

φυτών είναι 0,60 – 0,80 µέτρα, ενώ στα ποτιστικά οι αποστάσεις αυτές είναι 

µεγαλύτερες. Η φύτευση γίνεται µε το χέρι σε µικρούς λάκκους ή µε φυτευτήρια. 

Επίσης µε καπνοφυτευτικές µηχανές.  

Καλλιεργητικές φροντίδες:Πριν από τη φύτευση των µοσχευµάτων το χωράφι πρέπει 

να οργώνεται βαθιά και να καθαρίζεται από τις πέτρες και άλλα ξένα αντικείµενα 

(ρίζες, κ. λπ. ). Τον πρώτο και δεύτερο χρόνο η φυτεία πρέπει να απαλλάσσεται από 

τα ζιζάνια. Αυτό γίνεται µε σκαλίσµατα και ζιζανιοκτόνα. Καλύτερα αποτελέσµατα 

δίνουν τα σκαλίσµατα, γιατί διευκολύνουν την ανάπτυξη των φυτών. Από τον τρίτο 

και µετά χρόνο τα φυτά αναπτύσσονται πολύ και σχεδόν καλύπτουν όλη την 

επιφάνεια του χωραφιού µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται µόνο λίγα ζιζάνια, που τα 

ξεβοτανίζουµε µε το χέρι. Σαν ζιζανιοκτόνα δοκιµάστηκαν τα lenacil, prometryne και 
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simazine, χωρίς όµως να βγουν ακόµα οριστικά συµπεράσµατα. Σε περιοχές όπου 

υπάρχει νερό καλό είναι η φυτεία να ποτίζεται 3 -4 φορές το καλοκαίρι.  

 Συλλογή – απόδοση:Το δεντρολίβανο όπως και όλα σχεδόν τα αρωµατικά φυτά 

πρέπει να συλλέγονται όταν βρίσκονται στην άνθηση. Επειδή όµως ανθίζει σχεδόν 

όλο το χρόνο, η συλλογή µπορεί να γίνει όλους τους µήνες, αρκεί να υπάρχει η 

δυνατότητα ξηράνσεώς του. Η καλύτερη πάντως εποχή είναι οι µήνες Μάιος – Ιούνιος 

και Ιούλιος. Τον πρώτο χρόνο η παραγωγή είναι πολύ µικρή και για αυτό δεν γίνεται 

συλλογή. Το δεύτερο χρόνο αυξάνεται και είναι σχεδόν η µισή από την πλήρη 

απόδοση που φτάνει το φυτό στον τρίτο χρόνο. Η µέση στρεµµατική απόδοση σε 

χλωρό βάρος είναι 1. 500, 2. 000 κιλά. Η σχέση ξηρού προς χλωρό είναι 35%, ενώ οι 

βλαστοί είναι 47,5% και φύλλα 52,5%. Η παραγωγή ξηρών φύλλων ανέρχεται σε 260-

350 κιλά στο στρέµµα. Η συλλογή γίνεται µε δρεπάνια ή άλλα κοφτερά εργαλεία 

(σαρακάκια, κατσουνίτες κ. λπ. ). Αµέσως οι χλωροί βλαστοί µεταφέρονται σε 

υπόστεγα, για να ξηραθούν ώστε να διατηρηθεί το πράσινο χρώµα των φύλλων που 

αφαιρούνται από αυτούς µε τα χέρια. Το ξηρό προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε 

ξηρές και δροσερές αποθήκες µέχρις ότου διατεθεί στο εµπόριο.  

 Ασθένειες:Σε φυτευθέντα για ριζοβολία µοσχεύµατα παρατηρήθηκε σήψη και 

ξήρανση αυτών σε µεγάλο ποσοστό. Η ασθένεια αυτή βρέθηκε ότι οφείλεται σε 

ριζοκτόνια, για την οποία συνιστάται ριζοπότισµα µε brassicol. Η ίδια ασθένεια 

παρουσιάστηκε και σε φυτεία δεντρολίβανου µε ποσοστό προσβολής 20% περίπου. 

Και για αυτή την περίπτωση συνιστάται το brassicol.  
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6.3 ∆ίκταµο  

Οικογένεια: Labiatae 

  Ο δίκταµος είναι το φυτό που ήταν γνωστό στην αρχαιότητα µε το όνοµα ∆ίκταµνος, 

που προέρχεται από τις λέξεις ∆ίκτη (βουνό της Κρήτης) και θάµνος. Είναι ένα από τα 

σπουδαιότερα αρωµατικοφαρµακευτικά φυτά της αρχαιότητας αφού το θεωρούσαν 

σαν πανάκεια (δηλαδή θεράπευε όλες τις ασθένειες. Ο Ιπποκράτης το χρησιµοποιούσε 

εναντίον των παθήσεων του στοµάχου και του πεπτικού συστήµατος καθώς και της 

σπλήνας, των ρευµατισµών, των αρθριτικών, της µήτρας και της 

δυστοκίας. Ειδικότερα θεωρούνταν σαν αποτελεσµατικό 

παυσίπονο και επουλωτικό των πληγών. Έτσι ο Αριστοτέλης και 

αργότερα ο µαθητής του Θεόφραστος αναφέρουν ότι οι 

αγριοκατσίκες (αγρίµια) όταν πληγώνονταν µε τα τόξα από τους 

κυνηγούς, έτρεχαν να βρουν και να φάνε δίκταµο, µε αποτέλεσµα να αποβάλλονται τα 

τόξα και να κλείνουν οι πληγές. Με το δίκταµο ασχολήθηκαν και άλλοι διαπρεπείς 

συγγραφείς της αρχαιότητας, όπως ο ∆ιοσκουρίδης, ο Πλίνιος, ο Πλούταρχος κ. α. Ο 

δίκταµος είναι γνωστός στον κόσµο µε τα εξής κοινά ονόµατα: αδίχταµος, ατίταµος, 

δίκταµο, δίκταµο, έρωντας, λιβανόχορτο, µαλλιαρόχορτο, στοµατόχορτο, τίταµο, κ. 

λπ. Παγκόσµια αυτοφύεται και καλλιεργείται µόνο στην Κρήτη. Προπολεµικά οι 

Κρήτες τον µάζευαν από τα βουνά και τον πουλούσαν για εξαγωγή σε µεγάλη τιµή. 

Επειδή µε το συχνό µάζεµα άρχισε να σπανίζει, αναγκάζονταν να ανεβαίνουν σε 

απόκρηµνες βουνοκορφές µε αποτέλεσµα να πέφτουν και να θρηνούν θύµατα. Από 

τότε άρχισε σιγά – σιγά να καλλιεργείται στις γλάστρες των σπιτιών και αργότερα, 

όταν η ζήτηση αυξήθηκε, σε µικροεκτάσεις στα χωράφια. Σήµερα καλλιεργείται στην 

περιοχή του χωριού Έµπαρος του νοµού Ηρακλείου και της επισκοπής του νοµού 

Ρεθύµνης. Το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής εξάγεται στην Ιταλία, όπου 

χρησιµοποιείται για την Παρασκευή του βερµούτ, µαζί µε άλλα βότανα. Μικρές 

ποσότητες παραγωγής καταναλίσκονται στο εσωτερικό σαν τσάι (αφέψηµα).Από την 

αρχαιότητα ο δίκταµος θεωρούνταν πολύτιµο φαρµακευτικό φυτό και χρησίµευε ως 

πανάκεια σε διάφορες παθήσεις και ως θεραπευτικό των τραυµάτων.Κατά τη 

µυθολογία ήταν αφιερωµένος στη θεά Αρτέµιδα γιατί βοηθούσε, όπως κι εκείνη, τις 

γυναίκες στον τοκετό. Για τον ίδιο λόγο οι αρχαίοι παρίσταναν το άγαλµα της θεάς µε 

στεφάνι από το φυτό αυτό. Τον ονόµαζαν και «αρτεµίδιον» δίνοντας του το όνοµα της 



 83

θεάς που πλήγωνε µε τα δηλητηριασµένα βέλη της αλλά γιάτρευε και τις πληγές πού 

προκαλούσε. Η θαυµατουργή δύναµη του φυτού εκθειάζεται µέχρι και τον 4ο µ.Χ. 

αιώνα από 24 διαφορετικούς συγγραφείς. Με το δίκταµο ή Αφροδίτη θεράπευσε τον 

Αινεία στον Τρωικό Πόλεµο (Βιργίλιος Αίν. 1 2. 41 . Την πιο φανταστική όµως 

ιστορία για τη δύναµη του δίκταµου µας την λέει ο Αριστοτέλης: όταν τα 

αγριοκάτσικα στον Ψηλορείτη δέχονταν τα δηλητηριασµένα βέλη των κυνηγών 

έτρωγαν δίκταµο, και έτσι απόβαλαν τα βέλη και έκλειναν οι πληγές τους. Ό 

Θεόφραστος επανάλαβε την ιστορία του µεγάλου του δάσκαλου και ο µύθος αυτός 

εξακολούθησε ν' απασχολεί τους ξένους περιηγητές µέχρι τον 1 7ο αιώνα. Στο 

µεσαίωνα, τα µοναστήρια έφτιαχναν ένα ποτό, πού είχε µέσα δίκταµο, και σήµερα 

ακόµα τα καλά βερµούτ αρωµατίζονται µε δίκταµο. Ο δίκταµος φυτρώνει αφθονος 

στις απότοµες πλαγιες του Αγιερινιωτικου φαραγγιου, καθως και στα γκρεµνα πανω 

απ το χωριο Κουστογερακο, που βρισκεται στην ευρυτερη περιοχη του φαραγγιου, 

ακοµη και στους βραχους της παραλιας της Σουγιας.  

Περιγραφη: Origanum dictamus, αδίκταµος, ατίταµος, δίκταµνο, έρωντας, 

λιβανόχορτο, µαλλιαρόχορτο, στοµαχόχορτο, τίταµο Είναι µικρό αειθαλές φρύγανο. 

Έχει βλαστό τετραγωνικό, πολύκλαδο, µε πυκνό άσπρο τρίχωµα και άνθη ανοικτά 

ρόδινα, σε κορύµβους. Αυτοφύεται µόνο στα βουνά της Κρήτης, όπου επίσης 

καλλιεργείται σε µικρή έκταση. Ευδοκιµεί σε δροσερές ηµιορεινές και πεδινές 

περιοχές και σε χωράφια φτωχά-µέτριας γονιµότητας ξηρικά ή ποτιστικά. 

Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο που σπέρνεται σε σπορείο, µε µοσχεύµατα και µε 

παραφυάδες. Η µεταφύτευση γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη σε αποστάσεις 30-40 

επί 50-60 εκ. ανθίζει Μάιο-Ιούνιο. Συλλέγουµε το υπέργειο τµήµα σε πλήρη άνθηση. 

Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό, µελισσοτροφικό. Το ξηρό υπέργειο τµήµα 

χρησιµοποιείται ως τσάι και για τη παρασκευή του βερµούτ µαζί µε άλλα βότανα. 

Επίσης θεωρείται ευστόµαχο, αντιδυσεντερικό, τονωτικό, αντισπασµωδικό, 

αιµοστατικό, αντισηπτικό και εµµηναγωγό.  

Κλίµα και έδαφος:Όπως προαναφέραµε, ολόκληρη η παραγωγή του δίκταµου 

προέρχεται από καλλιέργειες που γίνονται σε δύο κυρίως περιοχές της Κρήτης 

(Έµπαρος – Επισκοπή) όπου το κλίµα είναι ήπιο – µεσογειακό. Τα καλύτερα εδάφη 

για την καλλιέργειά του είναι τα αµµοαργιλώδη που αερίζονται καλά και που πρέπει 

να οργώνονται βαθιά. Βαριά εδάφη που συγκρατούν υγρασία, είναι τελείως 

ακατάλληλα. Πρέπει να αποφεύγονται περιοχές όπου φυσούν άνεµοι.  
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Πολλαπλασιασµός:Τρεις είναι οι τρόποι που πολλαπλασιάζεται ο δίκταµος: µε σπόρο, 

µοσχεύµατα και παραφυάδες. Ο σπόρος σπέρνεται σε σπορεία το φθινόπωρο ή την 

άνοιξη και τα µικρά φυτά µεταφυτεύονται στο χωράφι όταν φτάσουν σε ύψος 8-10 

εκατοστά. Τα µοσχεύµατα είναι τµήµατα βλαστών 6-8 εκατοστών που φυτεύονται για 

να ριζοβολήσουν το φθινόπωρο ή την άνοιξη και που µετά τη ριζοβολία τους 

µεταφυτεύονται κι αυτά στο χωράφι. Ο τρόπος αυτός είναι πολυέξοδος για αυτό δεν 

εφαρµόζεται παρά σε µεµονωµένες περιπτώσεις. Ο καλύτερος τρόπος είναι µε 

παραφυάδες που τις παίρνουµε από τα φυτά παλιών φυτειών και τις µεταφυτεύουµε 

αµέσως στο χωράφι. Τα φυτά από τα οποία παίρνουµε τις παραφυάδες ή τα 

µοσχεύµατα πρέπει να είναι υγιή και εύρωστα.  

Εποχή και τρόπος φυτεύσεως:Η φύτευση τόσο των φυτών που προέρχονται από 

σπόρο όσο και από µοσχεύµατα ή και παραφυάδες, γίνεται το φθινόπωρο (Οκτώβριο – 

Νοέµβριο) ή την άνοιξη (Φεβρουάριο – Μάρτιο). Η φύτευση γίνεται σε γραµµές που 

απέχουν 50 60 εκατοστά και η απόσταση των φυτών σε αυτές είναι 30 40 εκατοστά.  

Καλλιεργητικές φροντίδες:Πριν από τη φύτευση το χωράφι οργώνεται καλά και 

βαθιά και ακολουθεί σβάρνισµα ώστε να ισοπεδωθεί. Τα φυτά φυτεύονται ή µε το 

χέρι ή µε µηχανές. Καλό είναι τα φυτά να ποτίζονται µε λίγο νερό αµέσως µετά τη 

φύτευσή τους. Οι άλλες καλλιεργητικές εργασίες που πρέπει να γίνονται µετά τη 

φύτευση, είναι η ζιζανοκτονία, το ελαφρό πότισµα όπου υπάρχει νερό και η φύτευση. 

Η πρώτη ζιζανοκτονία είναι απαραίτητη, γιατί τα ζιζάνια καταπνίγουν τα φυτά του 

δίκταµου και καταστρέφουν την καλλιέργειά του. Τα ζιζάνια καταστρέφονται µε 

συνεχή σκαλίσµατα – βοτανίσµατα που γίνονται έγκαιρα. Ο τρόπος αυτός είναι πολύ 

δαπανηρός και επίπονος. Άλλος τρόπος είναι η χρησιµοποίηση ζιζανιοκτόνων. Πριν 

όµως χρησιµοποιηθεί σε µεγάλη κλίµακα πρέπει να δοκιµαστεί σε µικρή έκταση. 

Πάντως, σε άλλα συγγενή φυτά που χρησιµοποιείται (µέντα, ρίγανη κ. α. ) δίνει πολύ 

καλά αποτελέσµατα. Τα ποτίσµατα όπου υπάρχει νερό πρέπει να γίνονται µε προσοχή 

και σε αραιά διαστήµατα, γιατί τα συχνά και πολλά ευνοούν την ανάπτυξη των 

ζιζανίων και καταστρέφουν την ποιότητα του προϊόντος.  

Συλλογή:Ο δίκταµος συλλέγεται όταν βρίσκεται στο στάδιο της ανθήσεως. 

Συλλέγονται χωριστά οι ανθοφόροι βλαστοί µε λίγα φύλλα της βάσεως τους και 

χωριστά τα υπόλοιπα µέρη του φυτού. Σε όλη τη βλαστική περίοδο γίνονται 2-4 

συλλογές. Η πρώτη συλλογή στις πρώιµες συλλογές γίνεται στο τέλος Μαΐου, ενώ 
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στις όψιµες ένα περίπου µήνα αργότερα. Η συλλογή πρέπει να γίνεται µε ξηρό καιρό 

και αµέσως τα συλλεγόµενα µέρη να τοποθετούνται για ξήρανση σε σκιά. Όταν 

ξηραθούν καλά καθαρίζονται από τις ξένες ύλες και τοποθετούνται σε τσουβάλια ή 

κουτιά µέχρις ότου διατεθούν στο εµπόριο. Η σχέση ξηρού προς χλωρό βάρος είναι 

περίπου 40%.  

 ∆ιάρκεια καλλιέργειας:Ο δίκταµος µε τις κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας µπορεί 

να παραµείνει στο ίδιο χωράφι περισσότερα από πέντε χρόνια. Ύστερα όµως από τη 

χρονική περίοδο των 4-5 χρόνων η παραγωγή µειώνεται συνεχώς και η καλλιέργεια 

γίνεται ασύµφορος, για αυτό και δεν πρέπει να παραµείνει περισσότερο. Για την 

ανανέωση της φυτείας καλό είναι να µην χρησιµοποιείται το ίδιο χωράφι πριν 

περάσουν δύο τουλάχιστον χρόνια.  
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6.4 ∆υόσµος 

Οικογένεια: Labiatae Φυτό ποώδες, πολυετές, όµοιο µε τη 

µέντα, διαφέρει ότι έχει ιδιάζουσα οσµή, τα φύλλα του είναι 

άµισχα, λεπτότερης υφής και λίγο ρυτιδωµένα, οι ταξιανθίες 

του πιο λεπτές και πιο µικρές. Η καταγωγή αυτού του είδος 

είναι άγνωστη. Στην αρχαιότητα ήταν φάρµακο εναντίον της 

χολέρας αλλά και αντιεµετικό. Ο ∆ιοσκουρίδης τον 

συνιστούσε ως κατάπλασµα για πονοκεφάλους. Ο χυµός του 

θεράπευε πόνους των αυτιών. Χρησιµοποιείται πολύ στην 

µαγειρική. Στον δυόσµο αποδίδονται πολλές ευεργετικές 

ιδιότητες, όπως καταπολέµηση των πόνων του στοµάχου, της 

ναυτίας, του λόξυγκα και υποβοήθηση στην πέψη. Επίσης 

προσφέρει πολλά κατά της νευρώσεων και τις διάφορες εκδηλώσεις της: αϋπνίες, 

σπασµοί, τρεµούλες, ηµικρανίες, ταχυπαλµίες.  
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6.5 Θρούµπι 

  

 Οι αρχαίοι έλληνες το θεωρούσαν ισχυρό αφροδισιακό βότανο και έφτιαχναν µε αυτό 

το λεγόµενο «θραµβήτη οίνο». Οι ρωµαίοι την χρησιµοποιούσαν ως καρύκευµα στα 

φαγητά τους αλλά και ως συντηρητικό των τροφών µια και έχει αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες.  

Τον µεσαίωνα έτριβαν την ραχοκολλιά των ανδρών και των 

γυναικών µε αφέψηµα θρούµπας για να προκαλέσουν και να 

αυξήσουν την ερωτική διάθεση. Χωνευτικό ρόφηµα θρούµπας 

χρησιµοποιήθηκε στο παρελθόν µετά από µεγάλα φαγοπότια. Οι 

αγρότες στα χωρία της Κρήτης έβραζαν θρούµπα και έπλυναν τα βαρέλια τους πριν 

βάλουν το καινούργιο κρασί για να σκοτώσουν τα µικρόβια και 

τους µύκητες. Χρησιµοποιήθηκε επίσης κατά της διάρροιας, των 

αποστηµάτων των δοντιών και των πληγών του στόµατος, στο 

κρυολόγηµα του στοµάχου και για παράσιτα των εντέρων.  

 

Περιγραφη:Satureia hortensis η κηπευτική 45 Ηµι-ανθεκτικό µονοετές. Το καλοκαίρι 

έχει µικρά λευκά/ µοβ άνθη. Τα φύλλα είναι πράσινα, αρωµατικά, επιµήκη και 

µυτερά. Satureia montana η ορεινή Ηµι-αειθαλές ανθεκτικό πολυετές. Το καλοκαίρι 

έχει µικρά λευκά/ ροζ άνθη. Τα φύλλα είναι βαθυπράσινα, πολύ αρωµατικά, και 

επιµήκη. Satureia spicigera η σταχυοφόρος Έρπον θρούµπι. Πολυετές, έχει πολλά 

µικράλευκά άνθη το καλοκαίρι. Πρασινωπά µακρόστενα φύλλα, πολύ ελκυστικό 

φυτό. Συχνά το συγχέουν µε το θυµάρι.  

Αλλα ειδη:Satureia alpina S. calamintha S. candica S. cretica S. jyliana S. nervosa 46 S. 

spinosa S. vulgaris 

 



 88

6.6 Θυµάρι 

 Οικογένεια: Labiatae  Θάµνος φρυγανώδεις, ύψους 25-50 εκ. Βλαστοί 

διακλαδιζόµενοι χαµηλά, όρθιας ανάπτυξης. Σε παραθαλάσσιες περιοχές ή σε µεγάλα 

υψόµετρα η κόµη του παρουσιάζει µια ηµισφαιρική µαξιλαροειδή εµφάνιση από το 

κλάδεµα του ψυχρού αέρα. Τα φύλλα είναι γραµµοειδή, σχεδόν λεία, άµισχα, 

διαστάσεων 4-10?1-1,5 χιλ. Ανθη ροζ σπανίως λευκά, που σχηµατίζουν κωνικές 

ταξιανθίες σαν µικρά κεφάλια (6*2 χιλ. ). είναι ο 

κυριότερος εκπρόσωπος των φρυγανικών οικοσυστηµάτων 

των παραµεσόγειων χωρών. Φυτρώνει σε βραχώδεις 

βιότοπους σε υψόµετρα 0-600 µ. , συνήθως σε περιοχές 

που γειτονεύουν µε τη θάλασσα. Στην Κρήτη το συναντάµε 

και σε µεγαλύτερα υψόµετρα, που φτάνουν τα 1500µ. Το εµπορικό όνοµα του 

θυµαριού στη διεθνή αγορά είναι Ισπανική ρίγανη. Πολλοί το χρησιµοποιούν ως 

ρίγανη γιατί έχει παρόµοια οσµή. Είναι από τα καλύτερα µελισσοτροφικά φυτά. Η 

απόδοση του σε αιθέριο έλαιο κυµαίνεται από (0,5)1,5-2(5)% και τα κυριότερα 

συστατικά του είναι οι φαινόλες, θυµόλη, και καρβακρόλη. Έχει την ίδια περίπου 

σύσταση µε τα αιθέριο έλαιο της ρίγανης και τις ίδιες αντιοξειδωτικές και 

µικροβιοκτόνες ιδιότητες. Είναι ισχυρό αντισηπτικό, αποχρεµπτικό και 

σπασµολυτικό. Χρησιµοποιείται σε αναπνευστικά προβλήµατα, σε κρυολογήµατα, 

πονόλαιµο, στοµατικά προβλήµατα και άλλα. Στην αρχαιότητα τα χορηγούσαν ως 

φάρµακο κατά του άσθµατος, όπως γίνεται και σήµερα. Μέσα στον τάφο του Φαραώ 

της Αιγύπτου Τουταγχαµών βρέθηκε ένα κλαδί θυµαριού! Προφανώς ήταν εισηγµένο 

στην Αίγυπτο από άλλες περιοχές στις οποίες ευδοκιµεί, ίσως από την Μινωική 

Κρήτη µε την οποία η Αίγυπτος διατηρούσε εµπορικές σχέσεις. Το θυµάρι 

χρησιµοποιείται πολύ στη κουζίνα, αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική. Επίσης 

χρησιµοποιείται, µόνο του ή σε µείγµα µε άλλα βότανα, για την παρασκευή 

αφεψηµάτων. Στην αρχαιότητα το χαρακτήριζαν «ευτελή βοτάνη» επειδή υπήρχε 

παντού και το χρησιµοποιούσαν οι φτωχοί. Γνωστό και αγαπηµένο σε όλους για το 

δυνατό µεθυστικό άρωµά του. Ανοίγει την όρεξη και βελτιώνει µε τον καλύτερο 

τρόπο τις σούπες, τις µανέστρες, το στιφάδο, όλα τα πιάτα µε χορταρικά και όσπρια, 

το µαγειρεµένο ψάρι (εδώ το προτιµάµε από το δεντρολίβανο), τις µαρινάτες, τα 

γεµιστά, τα τουρσιά σε λαδόξυδο και ιδιαίτερα τις ελιές. Πολυετής πόα, που φτάνει σε 

ύψος 15-25 εκ. κι έχει άνθη µικρά ροδόχρωµα. Αυτοφύεται σε λιβάδια και χέρσα 
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εδάφη της Βόρειας Ελλάδας. Ευδοκιµεί σε ηµιορεινές δροσερές περιοχές και σε 

χωράφια φτωχά-µέτριας γονιµότητας, ξηρικά. Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο που 

σπέρνεται σε σπορείο και µε παραφυάδες. Η µεταφύτευση γίνεται το φθινόπωρο και 

την άνοιξη σε αποστάσεις 40-50 επί 60-70 εκ. Ανθίζει το Μάιο και τον Ιούνιο. Το 

υπέργειο τµήµα του συλλέγεται σε πλήρη άνθηση. Είναι φυτό αρωµατικό, 

φαρµακευτικό και µελισσοτροφικό.  

Περιγραφή: Thymus sibthorpii Θύµος ο Σιβθόρπιος, θυµαράκι Πολυετής πόα. Έχει 

βλαστό ισχυρό, όρθιο, τετραγωνικό, µε µικρό χνούδι ύψους 15-25 εκ. , φύλλα 

έµµισχα, αντίθετα, λογχοειδή- ελλειψοειδή, τα παράνθια µε άσπρες νευρώσεις και 

άνθη µικρά, ροδόχρωµα. Αυτοφύεται σε λιβάδια και χέρσα εδάφη της βόρειας 

Ελλάδας. Ευδοκιµεί σε ηµιορεινές δροσερές περιοχές και σε χωράφια φτωχά- µέτριας 

γονιµότητας, ξηρικά. Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο που σπέρνεται σε σπορείο και µε 

παραφυάδες. Η µεταφύτευση γίνεται το φθινόπωρο και την άνοιξη σε αποστάσεις 40-

50 επί 60-70 εκ. ανθίζει Μάιος- Ιούλιος. Συλλέγουµε το υπέργειο τµήµα σε πλήρη 

άνθηση. Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό και µελισσοτροφικό. Το υπέργειο 

τµήµα περιέχει αιθέριο έλαιο κατάλληλο για αρωµατοποιία. Θεωρείται τονωτικό, 

ανθελµινθικό και αντιβηχικό.  

Thymus caespititius  Θύµος ο χλοώδης Αειθαλές ανθεκτικό πολυετές. Έχει ύψος 10 

εκ. , τα άνθη έχουν χρώµα ροζ, τα φύλλα είναι στενά, πυκνά, πράσινου χρώµατος. 

Είναι κατάλληλο για φύτευση ανάµεσα σε πέτρινα βήµατα.  

Thymus camphoratus Θυµάρι καµφορά Αειθαλές ηµι-

ανθεκτικό πολυετές. Έχει ύψος 30 εκ. , τα άνθη έχουν 

χρώµα ροζ/ µοβ, τα φύλλα είναι µεγάλα πράσινου 

χρώµατος µε µυρωδιά κάµφορας. Σχηµατίζει όµορφο 

συµπαγή θάµνο.  

Thymus citriodorus  Θυµάρι - λεµόνι Αειθαλές ανθεκτικό πολυετές. Έχει ύψος 30 εκ. , 

τα άνθη έχουν χρώµα ροζ τα φύλλα είναι µεγάλα πράσινου χρώµατος µε έντονο 

άρωµα λεµονιού. Εξαιρετικό µαγειρικό είδος.  

Thymus doerfleri  Αειθαλές ηµιανθεκτικό, πολυετές. Έχει ύψος 2 εκ. , τα άνθη έχουν 

χρώµα ροζ/ µοβ. Τα φύλλα είναι γκρίζα, τριχωτά, λεπτά που σχηµατίζουν τάπητα. 
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Είναι διακοσµητικό κατάλληλο για βραχόκηπους, αντιπαθεί το υγρό χώµα το χειµώνα. 

Κατάγεται από τα Βαλκάνια.  

Thymus polytrichus spp. Britannicus Άγριο έρπον θυµάρι. Γνωστό και ως 

θυµαροµάνα. Αειθαλές, ανθεκτικό, πολυετές. Έχει ύψος 2 εκ. τα άνθη το καλοκαίρι 

έχουν απαλό µοβ χρώµα. Τα φύλλα είναι µικρά σκουροπράσινα, λίγο αρωµατικά. Τα 

φύλλα είναι κάπως µεγάλα, πράσινα. Έχει αντιβακτηριδιακές και αντιµυκητιακές 

ιδιότητες.  

Thymus pseudolanuginosus Τριχωτό θυµάρι. Αειθαλές ανθεκτικό πολυετές. Έχει ύψος 

2εκ. απαλά ροζ/ µοβ άνθη σχεδόν όλο το καλοκαίρι. γκρίζα τριχωτά φύλλα που 

σχηµατίζουν τάπητα. Κατάλληλο για βραχόκηπους και πέτρινα µονοπάτια. Αντιπαθεί 

τους υγρούς χειµώνες.  

Thymus serpyllum “Lemon Curd” Αειθαλές ανθεκτικό πολυετές, πρηνής µορφή- 

έρπον. Λευκά/ ροζ άνθη το καλοκαίρι. φύλλα µικρα, φωτεινού πράσινου χρώµατος, µε 

άρωµα λεµονιού. ∆ιακοσµητικό, αρωµατικό, κατάλληλο για εδαφοκάλυψη.  

Thymus serpyllum Coccineus Κόκκινο θυµάρι, έρπον. Αειθαλές ανθεκτικό, πολυετές, 

πρηνής µορφή. Κόκκινα άνθη το καλοκαίρι. πράσινα µικρά φύλλα. ∆ιακοσµητικό, 

αρωµατικό και κατάλληλο για εδαφοκάλυψη  

Thymus serpyllum “Minimus” Μικρό θυµάρι. Αειθαλές, ανθεκτικό, πολυετές, πρηνής 

µορφή. Ροζ άνθη το καλοκαίρι. πολύ µικρά και πυκνά φύλλα. ∆ιακοσµητικό, 

αρωµατικό, καλό για εδαφοκάλυψη. Ιδανικό για φύτευση ανάµεσα σε πέτρινα βήµατα 

και κατά µήκος µονοπατιών.  

Thymus zygis Ζυγίδα. Αειθαλές ηµι-ανθεκτικό, πολυετές. Ύψος 30 εκ. λευκά 

ελκυστικά άνθη, µικρά, λεπτά, αρωµατικά, γκριζοπράσινα φύλλα. Κατάλληλο για 

βραχόκηπους. Κατάγεται από την Ισπανία και την Πορτογαλία, αντιπαθεί τους 

ψυχρούς χειµώνες.  

Ιδιοτητες:Οι κρητικοί συνήθιζαν να τρίβουν τα ούλα τους µε θυµάρι για να 

θεραπεύσουν την ουλίτιδα. Σήµερα έχει αποδειχτεί µετά από έρευνες ότι οι γαργάρες 

µε αφέψηµα θυµαριού έχουν πολύ καλά αποτελέσµατα κατά της ουλίτιδας, του 

πονόλαιµου και του έντονου βήχα. Το θυµάρι όµως έχει µια πολύ σηµαντική ιδιότητα: 

σκοτώνει τα µικρόβια. Τα δύο βασικά έλαια που περιέχει η «θυµόλη» και η 
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«καρβακρόλη» του προσδίδουν ιδιαίτερες αντιβακτηριακές, το διάλυµα 

αντιµυκητιακές και αντισηπτικές ιδιότητες. Αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος στο 

παρελθόν χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα θυµαριού σε συνδυασµό µε σαπούνι για την 

απολύµανση των χεριών και των εργαλείων σε χειρουργεία της Ευρώπης. Το ρόφηµα 

του θυµαριού βοηθά την εντερική λειτουργία και καταπραΰνει τα φουσκώµατα, ενώ 

βοηθάει στην καταπολέµηση της ατονίας και του άγχους. Μπάνια από θυµάρι 

συνιστάται σε όσους πάσχουν από ρευµατισµούς. Καταπλάσµατα από θυµάρι για την 

επούλωση πληγών, την εξάλειψη του κνησµού από τσιµπήµατα εντόµων. Στον Λίβανο 

οι µητέρες το πρωί δίνουν στα παιδιά ψωµί, όπου επάνω έχουν αλείψει ένα µείγµα από 

φρέσκο θυµάρι και λάδι 50 έτσι ώστε να αυξηθεί η πνευµατική τους ενέργεια. 

Υπάρχουν περισσότερες από 100 ποικιλίες θυµαριού πολλές από τις οποίες είναι 

καλλωπιστικές.  

Εχθροι ασθενειες:Προσβάλλλεται από νηµατώδεις, βοτρύτιδα και αλευρώδη. Είναι 

ευπρόσβλητο στην αλτενάρια (Altenaria oleraceae) και τη σκωρίαση (Puccinia 

menthae).  

Κλίµα και έδαφος:Το θυµάρι ευδοκιµεί τόσο σε θερµές όσο και σε ψυχρές περιοχές, 

µε προτίµηση τις ηµιορεινές. Αναπτύσσεται καλά σε ξηρικές εκτάσεις, ενώ σε 

ποτιστικές δίνει µεγαλύτερη παραγωγή, αλλά προϊόν κατώτερης ποιότητας. Ως προς 

τα εδάφη δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ενώ τα πιο καλά είναι τα µέσης συστάσεως, 

ασβεστούχα και χαλικώδη. Ακατάλληλα θεωρούνται τα εδάφη που έχουν πολλή 

υγρασία.  

Πολλαπλασιασµός :Το θυµάρι πολλαπλασιάζεται µε τους εξής τρόπους: Με σπόρο Ο 

σπόρος που είναι πολύ µικρός (σε ένα γραµµάριο περιέχονται 3000 περίπου σπόροι) 

σπέρνεται σε σπορεία όπως ο καπνός. Η καλύτερη εποχή για τη δηµιουργία του 

σπορείου είναι οι αρχές Αυγούστου. Έτσι µπορούµε να έχουµε φυτά για µεταφύτευση 

τον Οκτώβριο – Νοέµβριο. Σπορεία επίσης µπορούν να γίνουν και το φθινόπωρο 

(Οκτώβριο) ή την άνοιξη (Φεβρουάριο – Μάρτιο). Από τα πρώτα θα πάρουµε φυτά 

που θα µεταφυτευτούν την άνοιξη, ενώ η µεταφύτευση των φυτών από τα δεύτερα θα 

γίνει αργά την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Το σπορείο του Αυγούστου πρέπει να 

σκεπάζεται µε φρύγανα ή άχυρο µέχρι να φυτρώσει ο σπόρος και να µεγαλώσουν λίγο 

τα φυτάρια. Γενικά στα σπορεία πρέπει να γίνονται συχνά ποτίσµατα και 

βοτανίσµατα. Ο τρόπος αυτός είναι πολύ καλός αλλά δαπανηρός. Με παραφυάδες 
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Είναι κι αυτός πολύ καλός τρόπος. Τις παραφυάδες τις παίρνουµε από τα φυτά που 

επιλέγουµε από παλιές φυτείες. Το ξερίζωµα των φυτών γίνεται το φθινόπωρο ή την 

άνοιξη και γρήγορα οι παραφυάδες φυτεύονται στο χωράφι, όπως και τα φυτά των 

σπορείων. Από κάθε φυτό µπορούµε να πάρουµε 10-20 παραφυάδες. Με µοσχεύµατα 

20 Οι βλαστοί του θυµαριού ριζοβολούν όταν τους βάζουµε σε µίγµα από χώµα και 

άµµο. Ο τρόπος αυτός είναι δύσκολος και δαπανηρός για αυτό εφαρµόζεται σε 

πειραµατικές εργασίες.  

 Εποχή και τρόπος φυτεύσεως:Η καλύτερη εποχή για τη φύτευση του θυµαριού είναι 

το φθινόπωρο. Μπορεί όµως να φυτευτεί και την άνοιξη. Η φύτευση τόσο των φυτών 

του σπορείου όσο και των παραφυάδων γίνεται µε το χέρι σε γραµµές όταν η έκταση 

είναι µικρή. Για µεγάλες εκτάσεις χρησιµοποιούνται καπνοφυτευτικές µηχανές. Η 

απόσταση µεταξύ των γραµµών είναι 50-60 εκατοστά, ενώ τα φυτά πάνω στην ίδια 

γραµµή απέχουν 30-40 εκατοστά.  

 ∆ιάρκεια καλλιέργειας: Το θυµάρι σαν πολυετές φυτό που είναι, όταν βρεθεί στις 

κατάλληλες εδαφοκλιµατικές συνθήκες και γίνουν όλες οι καλλιεργητικές εργασίες, 

διατηρείται στο ίδιο χωράφι 7-8 ή και περισσότερα χρόνια.  

 Καλλιεργητικές φροντίδες: Στις φυτείες του θυµαριού είναι απαραίτητο να γίνονται 

κάθε χρόνο λίπανση και καταπολέµηση των ζιζανίων.  

 Συλλογή – απόδοση:Η καλύτερη εποχή για τη συλλογή του θυµαριού είναι όταν 

βρίσκεται σε πλήρη άνθιση (Ιούνιο). Η κοπή γίνεται µε χορτοκοπτική µηχανή, τα δε 

φυτά, εφόσον πρόκειται να αποσταχθούν µεταφέρονται ύστερα από λίγες ώρες στο 

αποστακτικό συγκρότηµα. Αν όµως πρόκειται να ξηραθούν, τότε αµέσως µετά την 

κοπή συγκεντρώνονται µε χορτοσυλλέκτη σε µικρούς σωρούς όπου παραµένουν 2-3 

µέρες. Από εκεί µεταφέρονται ξηρά στην αποθήκη. Συνήθως γίνεται µια συλλογή το 

χρόνο, η δε απόδοση στο στρέµµα σε χλωρό χόρτο ανέρχεται σε 700 – 800 κιλά και 

σε ξηρό σε 200 περίπου κιλά. Σε περιπτώσεις που γίνεται και δεύτερη κοπή 

(Αύγουστο) η απόδοση αυξάνει κατά 30-40% περίπου.  
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6.7  Κορίανδρος ή Κολίανδρος 

Coriandrum sativum L.  

 Ανήκει στην οικογένεια των σκιαδανθών (Apiaceae). Είναι φυτό 

γνωστό από την αρχαιότητα. Αναφέρεται ότι το καλλιεργούσαν από το 

1000 π. Χ. Καρποί του βρέθηκαν σε τάφους της αρχαίας Αιγύπτου, ενώ 

το αναφέρουν και όλα τα ιατρικά συγγράµµατα του Μεσαίωνα. Είναι 

µονοετές φυτό, έχει βλαστό λεπτό, όρθιο, ύψους 40-70 εκ. φύλλα φτεροσχιδή µε ένα, 

δύο, ή τρεις λοβούς και άνθη µικρά, άσπρα ή ροδόχρωµα σε ακραία σκιάδα. Ο καρπός 

έχει σχήµα σφαιρικό και χρώµα ανοιχτό καστανό. Καλλιεργείται σε µικρή έκταση 

στην Βοιωτία, στη Φθιώτιδα κ. α. Ευδοκιµεί σε πεδινές και ηµιπεδινές περιοχές και σε 

χωράφια µέτριας γονιµότητας, ξηρικά. Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο που σπέρνεται 

απ’ευθείας στο χωράφι κυρίως το φθινόπωρο αλλά και την άνοιξη «στα πεταχτά», ή 

σε γραµµές που απέχουν 40-50 εκατοστά. Η άνθησή του γίνεται κατά τους µήνες 

Ιούνιο και Ιούλιο. Οι καρποί συλλέγονται όταν πάρουν ανοιχτό 

καστανό χρώµα. Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό και 

αρτυµατικό. Οι καρποί χρησιµοποιούνται ως άρτυµα 

(καρύκευµα) καθώς και στην παρασκευή διαφόρων ποτών (ούζο, 

τζιν) ενώ θεωρούνται τονωτικοί.  
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6.8 Κρόκος ή Σαφράν: 

 Οικογένεια: Iridaceae Ενδηµικό φυτό της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης και της δυτικής Ασίας. Είναι πόα βολβώδη, πολυετής 

που σήµερα καλλιεργείται συστηµατικά. Στην Ελλάδα 

παράγεται εξαιρετικός κρόκος, στην περιοχή του χωριού 

Κρόκος Κοζάνης. ’νθη 1-2 ανά βολβό, σε χρώµα ιώδες 

(ανοικτό), σε αστεροειδές σχήµα και ανοίγουν τη νύχτα. Τα στίγµατα του (το κάθε 

φυτό έχει τρία) έχουν χρώµα πορτοκαλί. Χρειάζονται πάνω από 1000000 άνθη για να 

παραχθεί µισό κιλό κρόκος.Πολύτιµο φυτό κατά την αρχαιότητα, υπάρχουν σήµερα 

πολλά αρχαιολογικά τεκµήρια που αποκαλύπτουν τη σηµασία του. Ο 

κροκοσυλλέκτης, η τοιχογραφία του µινωικού ανακτόρου της Κνωσού, δείχνει ένα 

πίθηκο να συλλέγει άνθη κρόκου. Στην προϊστορική Σαντορίνη βρέθηκαν και άλλες 

τοιχογραφίες. Η συλλογή του κρόκου φαίνεται να είναι µια πράξη µε τελετουργικό 

χαρακτήρα. Ήταν επίσηµη γιορτή του µινωικού κόσµου και είναι πιθανόν να συνέδεε 

τη συλλογή του κρόκου µε το τελετουργικό πέρασµα από την παιδική ζωή στην 

ενηλικίωση.Οι κροκοσυλλέκτριες που απεικονίζονται στις τοιχογραφίες είναι ωραίες 

κοπέλες µε γιορτινές φορεσιές και εξαιρετικά κοσµήµατα! Η συγκοµιδή του κρόκου 

σχετίστηκε µε τη Μεγάλη Μητέρα, τη Μητέρα-Θεά του προϊστορικού κόσµου στην 

οποία, µάλιστα, αφιέρωναν την ετήσια παραγωγή. Ο ρόλος του κρόκου ήταν πάντα 

πολλαπλός: Καρύκευµα, ίαµα και πολύτιµη χρωστική ύλη από την οποία, µάλιστα, 

έβαψαν τα πιο ωραία υφάσµατα του αρχαίου κόσµου. ∆εν είναι λοιπόν τυχαίο το ότι 

αναφέρεται από τον Όµηρο µέχρι και τους ελάσσονες συγγραφείς της αρχαιότητας. 

Φαίνεται πως όσοι συµµετείχαν στα συµπόσια των αρχαίων Ελλήνων φορούσαν 

στεφάνια µε διάφορα άνθη. Ανάµεσα στα άνθη αυτά ήταν και ο κρόκος! Πίστευαν 

πως τα στεφάνια από κρόκο οδηγούσαν σε ήρεµο ύπνο.Τα στίγµατα του άνθους 

περιέχουν κροκίνη, µια χρωστική καροτίνη. Είναι τόσο ισχυρή που µπορεί να 

χρωµατίσει το νερό ακόµη και σε διάλυση 1:100000! Σε µεγάλες ποσότητες τα 

στίγµατα του κρόκου είναι πολύ τοξικά. Για περισσότερα από 3000 χρόνια ο κρόκος 

φαίνεται να χρησιµοποιείται ευρύτατα στις θεραπευτικές πρακτικές. Ο Ιπποκράτης 

τον συνιστούσε για την αντιµετώπιση παλαιών και πρόσφατων τραυµάτων, επί ελκών 

των γεννητικών οργάνων και άλλα νοσήµατα. Ο ∆ιοσκουρίδης έγραψε ότι έχει 

µαλακτικές, πεπτικές και διουρητικές ιδιότητες και ότι εµποδίζει το µεθύσι, είναι 

αφροδισιακός. Από την εποχή του ∆ιοσκουρίδη, πάντως, γνώριζαν ότι είναι 
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θανατηφόρος αν καταναλωθεί σε µεγάλη ποσότητα. Στην αρχαιότητα αρωµάτιζε 

κρασιά! ∆ίνει χρώµα, γεύση και άρωµα. Είναι πολυετές φυτό, που φτάνει σε ύψος 15-

20 εκ. κι έχει άνθη ιώδη. Ευδοκιµεί σε ηµιορεινές περιοχές και σε χωράφια 

αµµουδερά, λίγο ασβεστούχα, ξηρικά, στραγγερά. Πολλαπλασιάζεται µε βολβούς που 

φυτεύονται Μάιο-Ιούνιο σε αποστάσεις 10-15 επί 20-25 εκ. Ανθίζει τους µήνες 

Οκτώβριο-Νοέµβριο. Τα άνθη του συλλέγονται σε πλήρη άνθηση, τις πρωινές ώρες. 

Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό, βαφικό και αρτυµατικό.  
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6.9 Λεβάντα  

 Από την αρχαιότητα ως σήµερα η λεβάντα διένυσε αιώνες ολόκληρους έχοντας ίσως 

µια από τις σηµαντικότερες θέσεις ανάµεσα στα αρωµατικά και θεραπευτικά φυτά. Η 

λεβάντα πήρε το όνοµά της από το λατινικό Lavare το οποίο σηµαίνει «πλένω». 

∆ικαιολογηµένα φυσικά αν σκεφτεί κάποιος ότι η κύρια χρηστικότητα του φυτού σε 

ολόκληρη την αρχαιότητα ήταν ο αρωµατισµός των λουτρών µε τα µοβ ανθάκια του. 

Αργότερα και ιδιαίτερα την περίοδο του µεσαίωνα φρεσκοπλυµένα τα ασπρόρουχα 

αρωµατίζονται µε το γλυκό και δροσιστικό άρωµα της λεβάντας. Υπάρχουν 4 είδη 

λεβάντας τα οποία µοιάζουν όλα µεταξύ τους εκτός από κάποιες ανεπαίσθητες 

διαφορές, οι οποίες παρουσιάζονται στο σχήµα και το 

χρώµα των φύλλων και των λουλουδιών.  

Περιγραφη:Lavandula spica Είναι ίσως η πιο 

πολύτιµη λεβάντα λόγω των πολλαπλών 

φαρµακευτικών χρήσεών της. Στην αραβική ιατρική η 

λεβάντα θεωρήθηκε πολύτιµο σπασµολυτικό και αντιβηχικό φάρµακο. Το αρωµατικό 

έλαιό της χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα για την επούλωση εγκαυµάτων, µικρών πληγών 

αλλά και ως αποτελεσµατικό καταπραϋντικό σε κνησµούς από τσιµπήµατα εντόµων 

µώλωπες και ελαφριές δερµατοπάθειες. Τα άνθη της λεβάντας έχουν ισχυρή 

αντιµικροβιακή δράση γι’ αυτό και εξουδετερώνουν τους βακίλους της διφθερίτιδας 

του τύφου, του στρεπτόκοκκου και του πνευµονιόκοκου. Αιθέριο έλαιο λεβάντας 

συνιστάται για εισπνοές σε θωρακικές λοιµώξεις, δρα τονωτικά στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα µε αποτέλεσµα να βοηθάει στη χαλάρωση των µυών και την καταπολέµηση 

του άγχους, της υπερέντασης και των ηµικρανιών. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε 

στην αρωµατοθεραπεία. Τα άνθη συλλέγονται από τον Απρίλιο ως το Σεπτέµβρη. 

Πολλαπλασιάζεται σχετικά εύκολα µε σπόρους νωρίς την άνοιξη ή µε µοσχεύµατα το 

φθινόπωρο. Απαιτεί αρκετό ήλιο. Πρόκειται για µια αειθαλής και πολυετή πόα η 

οποία ανθίζει κάθε καλοκαίρι. 

 Lavandula vera λεβάντα η γνήσια, λαβαντούλα, καλογερόχορτο. Είναι µικρός 

αειθαλής θάµνος. Έχει βλαστό όρθιο, τετραγωνικό, ύψους 30-80 εκ. , φύλλα αντίθετα, 

προµήκη, γραµµοειδή, µε λίγο χνούδι, τεφρά και άνθη µπλε, σε απλούς ανθοφόρους 

βλαστούς που σχηµατίζουν κυλινδρικά στάχυα και σε χωράφια ασβεστούχα, φτωχά-

µέτριας γονιµότητας, ξηρικά. Πολλαπλασιάζεται µε µοσχεύµατα και µε παραφυάδες. 
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Η µεταφύτευση γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη σε αποστάσεις 0,80-1 επί 1-1020µ. 

Ανθίζει Ιούνιο- Ιούλιο. Συλλέγουµε τους ανθοφόρους βλαστούς σε πλήρη άνθιση. 

Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό, µελισσοτροφικό και καλλωπιστικό. Το αιθέριο 

έλαιο που λαµβάνεται από τους ανθοφόρους βλαστούς και που είναι το καλύτερο από 

όλα τα είδη λεβάντας, χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία, τη σαπωνοποιία και τη 

φαρµακευτική. Εξάλλου το υπέργειο τµήµα θεωρείται αεραγωγό, τονωτικό, 

διουρητικό, αντισπασµωδικό, αντισηπτικό, αντιασθµατικό, αντικαταρροικό και 

χολαγωγό. Επίσης τα άνθη όταν τοποθετούνται στις ιµατιοθήκες, τις αρωµατίζουν και 

διώχνουν τον σκόρο. Lavandula stoechas λεβάντα η στοιχάς, αγριολεβάντα, 

µαυροκέφαλο, χαµολίβανο, λαµπρή, µυροφόρα. Γνωστό από την αρχαιότητα. Ο 

∆ιοσκουρίδης αναφέρει ότι από αυτό οι αρχαίοι παρασκεύαζαν το στοιχαδίτη οίνο και 

το στοιχαδικό ξίδι. Είναι µικρό πολυετές φρύγανο. Έχει βλαστό όρθιο, τετραγωνικό, 

χνουδωτό, ύψους 30-70 εκ. , φύλλα αντίθετα, γραµµοειδή, µε λίγο χνούδι και άνθη 

πορφυροϊδή, σε ακραία πυκνά αυγοειδή στάχυα. Αυτοφύεται στη Χαλκιδική, 

Μεσσηνία, Κρήτη, Εύβοια, Αττική κ. ά. Ευδοκιµεί σε δροσερές, ηµιορεινές περιοχές 

και σε χωράφια χωρίς ασβέστιο, φτωχά ξηρικά. Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο που 

σπέρνεται σε σπορείο µε µοσχεύµατα και µε παραφυάδες. Η µεταφύτευση γίνεται το 

φθινόπωρο ή την άνοιξη σε αποστάσεις 70 επί 80εκ. Ανθίζει Μάιο- Ιούνιο. 

Συλλέγουµε τους ανθοφόρους βλαστούς σε πλήρη άνθιση. Είναι φυτό αρωµατικό, 

φαρµακευτικό, µελισσοτροφικό και καλλωπιστικό. Το αιθέριο έλαιο που λαµβάνεται 

από τους ανθοφόρους βλαστούς είναι πλούσιο σε καµφορά, χρησιµοποιείται στη 

σαπωνοποιία και τη φαρµακευτική. Το υπέργειο τµήµα θεωρείται αεραγωγό, 

ορεκτικό, νευροτονωτικό, αντισπασµωδικό. Lavandula hybrida λεβάντα υβρίδιο Είναι 

νέο φυτό που προήλθε από τη διασταύρωση της γνήσιας και της σταχυώδους 

λεβάντας. Τα κυριότερα υβρίδια που υπάρχουν στην Ελλάδα και προέρχονται από τη 

Γαλλία είναι: Abrial, special, super και M. G. Είναι µικρός αειθαλής θάµνος. Έχει 

βλαστό όρθιο, τετραγωνικό, ύψους 30-80εκ. , φύλλα αντίθετα, γραµµοειδή, 

τεφροπράσινα και άνθη σκούρα ή κυανότεφρα σε ακραία στάχυα. Στη χώρα µας 

καλλιεργήθηκε σε µικρή έκταση πριν από λίγα χρόνια στους νοµούς Αρκαδίας, 

Κεφαλληνίας και Σερρών. Ευδοκιµεί σε ηµιορεινές περιοχές µε υψόµετρο 400-700µ. 

και σε χωράφια ασβεστούχα. Μάλλον φτωχά, ξηρικά. Πολλαπλασιάζεται µε 

µοσχεύµατα και µε παραφυάδες. Η µεταφύτευση γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη 

σε αποστάσεις 1-1,20 επί 1,50-1,80µ. ανθίζει τον Ιούλιο. Συλλέγουµε τους 

ανθοφόρους βλαστούς σε πλήρη άνθηση. Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό, 
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µελισσοτροφικό και καλλωπιστικό. Από τους ανθοφόρους βλαστούς λαµβάνεται 

αιθέριο έλαιο που χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία, στη σαπωνοποιία και τη 

φαρµακευτική. Το υπέργειο τµήµα έχει σχεδόν τις ίδιες θεραπευτικές ιδιότητες µε 

εκείνες της γνήσιας λεβάντας.  

Αλλα ειδη:Lavandula “nana alba” λευκή νάνος Lavandula angustifolia “alba” η 

στενόφυλλη λευκή Lavandula angustifolia “bowles early” η στενόφυλλη bowles early 

Lavandula angustifolia “folgate” η στενόφυλλη folgate Lavandula angustifolia 

‘hidcote” η στενόφυλλη hidcote Lavandula angustifolia “London blue” η στενόφυλλη 

London blue Lavandula angustifolia “rosea” η στενόφυλλη ροδινη Lavandula dentate 

η οδοντωτή.  

 

 Εδαφοκλιµατικές συνθήκες: Το κλίµα, το έδαφος, το υψόµετρο και η τοποθεσία της 

περιοχής όπου καλλιεργείται η λεβάντα επιδρούν τόσο στη χηµική σύνθεση του 

αιθέριου ελαίου, όσο και στα ίδια τα φυτά µε αποτέλεσµα να διαφέρουν από περιοχή 

σε περιοχή και να εµφανίζονται έτσι διάφοροι 

τύποι – µορφές λεβάντας. Για αυτό η εκλογή 

των κατάλληλων εδαφοκλιµατικών συνθηκών 

πρέπει να γίνεται µε προσοχή ώστε να 

διατηρείται ο επιθυµητός τύπος των φυτών και 

εποµένως του αιθέριου ελαίου. Κλίµα Η 

τοποθεσία της περιοχής πρέπει να έχει έκθεση βορεινή µεγάλη ηλιοφάνεια και να 

φυσά ξηρός αέρας. Πρέπει να αποφεύγονται περιοχές όπου επικρατούν παγετοί ιδίως 

την άνοιξη και έχουν ξηρό και πολύ θερµό καλοκαίρι. Απεναντίας πρέπει να 

προτιµούνται εκείνες στις οποίες πέφτουν αρκετές βροχές το Μάιο – Ιούνιο και σε 

αραιά διαστήµατα τους υπόλοιπους µήνες του καλοκαιριού. Η λεβάντα καλλιεργείται 

µε επιτυχία και σε επικλινείς τοποθεσίες. Έδαφος Τα πιο κατάλληλα εδάφη είναι τα 

ελαφρά χαλικώδη και οπωσδήποτε ασβεστούχα, γιατί παρατηρήθηκε ότι όσο 

µεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητά τους σε ενεργό ασβέστιο τόσο καλύτερη η 

ποιότητα του αιθέριου ελαίου. Ακατάλληλα θεωρούνται τα αµµώδη και λεπτής υφής 

εδάφη, τα κακώς αποστραγγιζόµενα και εκείνα στα οποία υπάρχει το φυτό Tussilago 

farfara L. (χαµολεύκα) της οικογένειας των συνθέτων, γιατί όπως πιστεύεται 

δηλητηριάζονται τα φυτά της λεβάντας από τα δηλητήρια που εκκρίνουν οι ρίζες του. 
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Υψόµετρο Μεγάλη σηµασία για την καλλιέργεια της λεβάντας έχει το υψόµετρο. Έτσι 

το καταλληλότερο δια τα είδη που µας ενδιαφέρουν είναι: Για την Lavandula vera D. 

C 600 – 1300 µέτρα για την Lavandula spica L 0 – 600 µέτρα, και για την Lavandula 

hybrida Rev. 400 – 700 µέτρα Το µεγαλύτερο υψόµετρο επιδρά ευνοϊκά στην 

ποιότητα του αιθέριου ελαίου που περιέχουν τα φυτά της λεβάντας. Επιπλέον σε 

περιπτώσεις που η λεβάντα αποστάζεται επιτόπου, η απόσταξη λαµβάνει χώρα σε 

θερµοκρασία µικρότερη των 100 °C (90 – 92 °C), λόγω της µικρότερης 

ατµοσφαιρικής πιέσεως που υπάρχει στο µεγάλο υψόµετρο, µε αποτέλεσµα τον 

περιορισµό της υδρολύσεως των συστατικών του αιθέριου ελαίου.  

 Πολλαπλασιασµός: Η λεβάντα πολλαπλασιάζεται µε σπόρο (εγγενώς) και µε 

µοσχεύµατα ή παραφυάδες (αγενώς) ως εξής: Με σπόρο Ο τρόπος αυτός 

χρησιµοποιείται κυρίως για βελτιωτικές εργασίες. Είναι εύκολος και συνιστάται στη 

δηµιουργία σπορείου µε τον γνωστό τρόπο. Ο χρησιµοποιούµενος σπόρος πρέπει να 

συλλέγεται από υγιή µητρικά φυτά που να διατηρούν τους χαρακτήρες του είδους ή 

ποικιλίας που θέλουµε να πολλαπλασιάσουµε. Ο σπόρος των υβριδίων είναι άγονος. 

Με µοσχεύµατα Ο τρόπος αυτός είναι ο πιο εύχρηστος. Τα χρησιµοποιούµενα 

µοσχεύµατα είναι τµήµατα βλαστών µήκους 8-12 εκατοστών από τα οποία 

αφαιρούνται όλα τα φύλλα εκτός από εκείνα της κορυφής. Η ριζοβολιά γίνεται σε 

µείγµα χώµατος και άµµου . Η φύτευση των µοσχευµάτων γίνεται τον Αύγουστο – 

Οκτώβριο ή Μάρτιο – Απρίλιο και η µεταφύτευση στο χωράφι όταν ριζοβολήσουν 

καλά. Το ποσοστό ριζοβολιάς είναι µεγάλο και φτάνει τα 80-90%. Μεγάλο ποσοστό 

ριζοβολιάς επιτυγχάνεται και µε την υδρονέφωση. Με παραφυάδες Η δηµιουργία 

παραφυάδων επιτυγχάνεται µε το παράχωµα των µητρικών φυτών που είχαν 

προηγουµένως επιλεγεί. Το παράχωµα γίνεται το φθινόπωρο και επαναλαµβάνεται την 

άνοιξη για να σκεπαστούν όλα τα φυτικά µέρη που ξεσκεπάστηκαν λόγω των βροχών. 

Η ριζοβολιά διαρκεί σε όλο το διάστηµα του παραχώµατος, η δε κοπή και 

µεταφύτευση των ριζοφόρων βλαστών (παραφυάδων) γίνεται το επόµενο φθινόπωρο. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η παραγωγή πολλών φυτών που ο αριθµός σε καλά 

αναπτυγµένα µητρικά φυτά ανέρχεται σε 50 -70 κατά φυτό.  

 Εποχή και τρόπος φυτεύσεως:Τα φυτά της λεβάντας που δηµιουργήθηκαν µε τους 

παραπάνω τρόπους µπορούν να φυτευτούν τόσο το φθινόπωρο (Οκτώβριο – 

Νοέµβριο) όσο και την άνοιξη (Μάρτιο – Απρίλιο). Η φύτευση είναι απλή και γίνεται 

σε γραµµές µέσα σε µικρούς λάκκους ή µε φυτευτήρι. Όταν ο καιρός είναι ξηρός καλό 
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είναι µετά την φύτευση να γίνεται ριζοπότισµα. Η φύτευση γίνεται σε γραµµές, οι δε 

αποστάσεις φυτεύσεων για µεν την Για την Lavandula vera D. C. κυµαίνονται από 1 

Χ (0,8 – 1) µέτρα, για δε την Lavandula hybrida Rev. (1,50 – Χ (1 – 1,20) µέτρα 

αναλόγως της κλίσεως και της γονιµότητας των καλλιεργουµένων χωραφιών. Εκτός 

από τη χρησιµοποίηση φυτών που αναφέραµε παραπάνω, µπορούµε να φυτέψουµε 

κατευθείαν στο χωράφι και άρριζα µοσχεύµατα. Ο τρόπος και χρόνος φυτεύσεως είναι 

ο ίδιος, η απόσταση µεταξύ των γραµµών επίσης η ίδια, ενώ εκείνη στις γραµµές είναι 

πολύ µικρή (20 -25 εκατοστά). Σε κάθε θέση (όρχο) φυτεύουµε 4-5 άρριζα 

µοσχεύµατα. Το ποσοστό επιτυχίας φτάνει τα 40 – 50%. Μετά τη ριζοβολιά αφήνουµε 

στο χωράφι τον αριθµό των φυτών που µας ενδιαφέρει, ενώ όσα περισσεύουν τα 

µεταφυτεύουµε σε άλλο χωράφι. 

∆ιάρκεια καλλιέργειας:Η λεβάντα είναι φυτό πολυετές που µπορεί να παραµείνει στο 

ίδιο χωράφι 10 ή και περισσότερα χρόνια. Η διάρκεια της ζωής της εξαρτάται από τις 

εδαφοκλιµατικές συνθήκες και τις κατάλληλες καλλιεργητικές εργασίες. Τον πρώτο 

χρόνο η ανάπτυξη των φυτών είναι µικρή, η δε παραγωγή των ανθοφόρων βλαστών 

πολύ περιορισµένη. Παρόλα αυτά η συλλογή τους πρέπει να γίνεται γιατί αλλιώς 

εξασθενίζουν τα φυτά. Τον δεύτερο και τρίτο χρόνο τα φυτά αναπτύσσονται 

περισσότερο, η παραγωγή των ανθοφόρων βλαστών αυξάνει και τον τέταρτο η 

λεβάντα µπαίνει στο στάδιο της πλήρους παραγωγής που διαρκεί ανάλογα µε τις 

συνθήκες που αναφέραµε 8-10 ή και περισσότερα χρόνια. Τα τελευταία 2-3 χρόνια 

της ζωής της η παραγωγή ελαττώνεται.  

 Καλλιεργητικές φροντίδες:Η λεβάντα είναι ίσως από τα λίγα φυτά που χρειάζεται τις 

λιγότερες καλλιεργητικές φροντίδες. Οι πιο απαραίτητες είναι οι παρακάτω. 

Προετοιµασία του χωραφιού Το καλοκαίρι γίνεται βαθύ όργωµα και λίγο πριν από τη 

φύτευση ένα άλλο ελαφρότερο που το ακολουθεί δισκοσβάρνισµα. 

Καταπολέµηση ζιζανίων Κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως των φυτών, ιδίως δε τον 

πρώτο και το δεύτερο χρόνο πρέπει να απαλλάσσεται η φυτεία από τα ζιζάνια. Η 

καταστροφή των ζιζανίων γίνεται µε ζιζανιοκτόνα ή κατά προτίµηση µε σκαλίσµατα 

όταν υπάρχουν εργατικά χέρια. Σαν τα πιο κατάλληλα ζιζανιοκτόνα θεωρούνται το 

gesatop 80 και το karmex σε ποσότητα 250 γραµµαρίων/στρέµµα και 350 

γραµµαρίων/στρέµµα αντιστοίχως. Συνήθως γίνεται ένας ψεκασµός την άνοιξη 

(Φεβρουάριο – Μάρτιο), αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις και ένας δεύτερος τον 
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∆εκέµβριο. Λίπανση Η προσθήκη κοπριάς ή χηµικών λιπασµάτων έδωσε καλά 

αποτελέσµατα σε πειράµατα που έγιναν 26 στη Γαλλία. Σύµφωνα µε αυτά τα 

λιπάσµατα επέδρασαν ευνοϊκά µετά από 2-3 χρόνια από την προσθήκη τους, µε 

αύξηση της παραγωγής ανθοφόρων βλαστών κατά 50% περίπου. Το λίπασµα που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν µικτό (4-12-10) σε ποσότητα 50 κιλών κατά στρέµµα. Σε άλλα 

πειράµατα η προσθήκη Ν και Ρ σε ποσότητα 9 µονάδων κατά στρέµµα, από το καθένα 

έδωσε την µεγαλύτερη παραγωγή ανθοφόρων βλαστών. Στη Ρωσία η προσθήκη 0,3 

κιλού οργανικής ουσίας (χούµου) και 10 γραµµάρια υπερφωσφορικού λιπάσµατος σε 

κάθε φυτό έδωσε καλύτερη ανάπτυξη στα φυτά. ∆ικά µας πειράµατα που έγιναν στο 

Νοµό Σερρών, χωρίς ακόµα να έχουν ολοκληρωθεί έδειξαν ότι η προσθήκη Ν και Κ 

σε ποσότητα 10-15 µονάδες από το καθένα αυξάνει την παραγωγή των ανθοφόρων 

βλαστών. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν παρατηρήθηκε επίδραση της λιπάνσεως στη 

χηµική σύνθεση του αιθέριου ελαίου.  

 Συλλογή και απόδοση:Όταν η έκταση είναι µικρή, η συλλογή γίνεται µε εργάτες που 

χρησιµοποιούν σαρακάκια ή δρεπάνια και συνιστάται στην αποκοπή µόνο των 

ανθοφόρων βλαστών. Σε µεγάλες εκτάσεις χρησιµοποιούνται ειδικές χορτοκοπτικές 

µηχανές. Οι µηχανές αυτές είναι αυτοκίνητες ή ελκόµενες και έχουν δυναµικότητα 3,5 

ως 4 στρέµµατα την ώρα. Η µεγαλύτερη ποσότητα αιθέριου ελαίου λαµβάνεται όταν: 

Α) η συλλογή γίνεται µε καλό και ξηρό καιρό Β) τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο της 

πλήρους ανθήσεως – απανθήσεως και τα άνθη αρχίζουν να γίνονται καστανόχρωµα. 

Απεναντίας πρώιµη συλλογή έχει σαν αποτέλεσµα τη λήψη µικρότερης ποσότητας 

αιθέριου ελαίου, ενώ όψιµη την ελάττωση της περιεκτικότητάς του σε οξικό 

λιναλυλεστέρα που είναι το κύριο και σπουδαιότερο συστατικό του. Η συλλογή 

αρχίζει από τον πρώτο χρόνο της φυτεύσεως, η δε παραγωγή είναι πολύ µικρή (50 

περίπου κιλά/στρέµµα). Τον δεύτερο και τρίτο χρόνο η παραγωγή αυξάνει αντίστοιχα 

σε 100 και 200 περίπου κιλά/στρέµµα και τον τέταρτο η λεβάντα µπαίνει στην πλήρη 

παραγωγή (300 – 400 κιλά/στρέµµα). Οι ποσότητες αυτές αναφέρονται στα υβρίδια 

της λεβάντας ενώ στη Lavandula vera L. αυτές είναι πολύ µικρότερες.  

Ασθένειες – ζωικοί εχθροί :Οι σπουδαιότερες προσβολές από ασθένειες είναι οι 

νηµατώδεις και διάφορα έντοµα που προκαλούν µικρές ή µεγάλες ζηµιές.  
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6.10 Λεβαντίνη  

 Όνοµα :Santolina chamecyparissus L. , σαντολίνα η 

χαµαιοκυπάρισσος.  

 Οικογένεια:Compositae (Asteraceae), σύνθετα.  

Περιγραφή:Είναι αειθαλής θάµνος. Έχει βλαστό ξυλώδη, 

αργυρότεφρο, πολύκλαδο, ύψος 20 – 50 εκατοστά, φύλλα επιφυή, πτεροσχιδή, επίσης 

αργυρότεφρα και άνθη κίτρινα σε ακραία κεφάλια.∆εν αυτοφύεται στη χώρα µας 

αλλά καλλιεργείται για περιχειλώµατα (µπορντούρες) σε όλη την Ελλάδα. Ευδοκιµεί 

σε πεδινές περιοχές και ηµιορεινές περιοχές και σε χωράφια µέτριας γονιµότητας – 

πλούσια, ποτιστικά Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό και καλλωπιστικό. Το 

υπέργεια τµήµα περιέχει αιθέριο έλαιο κατάλληλο για την αρωµατοποιία και τη 

σαπωνοποιία. Επίσης θεωρείται αντισπασµωδικό, επουλωτικό, ευστόµαχο και 

ανθελµινθικό.  

 

Πολλαπλασιασµός:Με σπόρο που σπέρνεται σε σπορείο και 

κυρίως µε µοσχεύµατα και µε παραφυάδες. Η µεταφύτευση 

γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη σε αποστάσεις 50 – 60 επί 60 – 70 εκατοστά.  

 Άνθηση:Μάιος – Ιούλιος  

Συλλογή:Το υπέργειο τµήµα σε πλήρη άνθηση.  
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6.11 Μαϊντανός (Petroselinum sativum)  

Οικογένεια: Apiaceae (Umpelliferae), σκιαδανθή.  

 Περιγραφή:Είναι διετής πόα. Έχει βλαστό λείο, γραµµωτό κατά 

µήκος, πολύκλαδο, ύψους 40 – 80 εκατοστά, φύλλα τα κατώτερα 

2 -3 πτεροσχιδή σε αυγοειδή τµήµατα, σφηνοειδή τρισχιδή, 

οδοντωτά, ενώ τα ανώτερα τρισχιδή µε ακέραια τµήµατα, 

γραµµοειδή – λογχοειδή και άνθη πρασινοκίτρινα,σε µακρόποδα σκιάδια. Αυτοφύεται 

σε πετρώδη µέρη στη Θεσσαλία,Μακεδονία και Θράκη, ενώ καλλιεργείται σε 

µικροεκτάσεις ή σε κήπους σε όλη την Ελλάδα. Ευδοκιµεί σε πεδινές και ηµιορεινές 

περιοχές και σε χωράφια πλούσια, ποτιστικά, στραγγερά.  

Πολλαπλασιασµός:Με σπόρο που σπέρνεται σε σπορείο ή απευθείας στο χωράφι. Η 

µεταφύτευση γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη σε αποστάσεις 30 – 40 επί 50 – 60 

εκατοστά.  

 Άνθηση:Ιούνιος – Σεπτέµβριος.  

 Συλλογή:Το υπέργειο τµήµα όλο το χρόνο, ενώ οι ρίζες το 

φθινόπωρο και οι καρποί όταν ωριµάσουν καλά.  
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6.12.Μάραθος  

 Ο µάραθος ή το µάραθο είναι φυτό ιθαγενές των παραµεσόγειων χωρών όπου ήταν 

γνωστό κατά την αρχαιότητα. Από αυτό πήραν την ονοµασία διάφορες περιοχές όπως 

ο Μαραθόκαµπος, η Μαραθόπολις, τα Μαραθοχώρια κ. λπ. Κατά µια εκδοχή και ο 

Μαραθώνας πήρε το όνοµά του από το µάραθο που υπήρχε σε αφθονία στην περιοχή 

αυτή κατά την αρχαία εποχή. Από την εποχή του Ιπποκράτη οι καρποί του µάραθου 

χρησιµοποιούνται σαν ορεκτικοί, διουρητικοί, 

αντιπυρετικοί κ. λπ. Σήµερα χρησιµοποιούνται σαν 

άρτυµα καθώς και στην αρτοποιία. Μεγάλες 

ποσότητες χρησιµοποιούνται στην παρασκευή του 

ούζου και τσίπουρου. Οι κυριότερες περιοχές όπου 

καλλιεργείται ο µάραθος είναι η Ιταλία, Ρωσία, 

Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία, Γερµανία, Βουλγαρία, Ρουµανία 

κ. λπ. στην Ελλάδα καλλιεργείται κυρίως στη Θεσσαλονίκη, Μακεδονία και Εύβοια.  

 Ταξινόµηση – περιγραφή του φυτού:Ο µάραθος ανήκει στην οικογένεια των 

σκιαδανθών (Umbelliferae) και το Foeniculum vulgare. Είναι φυτό µονοετές, διετές ή 

πολυετές. Έχει βλαστό όρθιο, ισχυρό, πολύκλαδο, λείο που φτάνει σε ύψος 1-1,5 

µέτρα. Τα φύλλα του είναι λεία τρις ή πολλαπλά πτεροσχιδή, τα δε άνθη του µικρά 

κίτρινα που σχηµατίζουν ακραία σκιάδα. Ο καρπός του (µαραθόσπορος) έχει χρώµα 

κίτρινο, πράσινο ή πρασινοκίτρινο και µήκος 4-10 χιλιοστά, διαφέρει δηλαδή από 

εκείνο του γλυκάνισου τόσο στο µέγεθος, όσο και στο σχήµα και χρώµα και είναι ο 

µεγαλύτερος από όλα τα φυτά των σκιαδανθών. Στον πολυετή µάραθο ο καρπός 

διαχωρίζεται (σπάζει) εύκολα σε µεγάλο ποσοστό στα δύο ηµικάρπια, ενώ στον 

ετήσιο το ποσοστό σπασίµατος είναι µικρό. Έτσι εύκολα µπορούµε να καταλάβουµε 

αν ο µάραθος είναι ετήσιος ή πολυετής.  

Κλίµα και έδαφος:Ο µάραθος ευδοκιµεί σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδας. Οι 

πιο κατάλληλες όµως είναι αυτές που έχουν κλίµα ήπιο – µεσογειακό και µεσηµβρινό 

προσανατολισµό. Πάντως πρέπει να αποφεύγονται οι ορεινές περιοχές καθώς κι 

εκείνες όπου κάνει πολύ κρύο την άνοιξη. Ως προς τα εδάφη τα καταλληλότερα είναι 

τα ασβεστώδη, πλούσια, γόνιµα, πηλώδη ή αµµοαργιλλώδη που αποστραγγίζονται 

καλά. ∆εν ενδείκνυνται τα όξινα ή πολύ υγρά εδάφη γιατί τα φυτά αναπτύσσουν 
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περισσότερο φύλλωµα παρά καρπούς. Η καλλιέργεια γίνεται συνήθως σε ξηρικά 

χωράφια. Υπάρχουν και ποτιστικές καλλιέργειες.  

 Πολλαπλασιασµός:Ο µάραθος πολλαπλασιάζεται κυρίως µε σπόρο. Ο πολυετής 

µάραθος πολλαπλασιάζεται επίσης και µε φυτικά τµήµατα βλαστού και ρίζας. Ο 

σπόρος σπέρνεται στο χωράφι το φθινόπωρο (Οκτώβριο – Νοέµβριο) ή την άνοιξη 

(Μάρτιο – Απρίλιο). Η σπορά γίνεται µε το χέρι στα πεταχτά ή µε µηχανή σε γραµµές 

που απέχουν 40 – 60 εκατοστά µεταξύ τους. Η ποσότητα του σπόρου που χρειάζεται 

για ένα στρέµµα είναι 600 – 1200 γραµµάρια. Σε ειδικές περιπτώσεις ο σπόρος 

σπέρνεται σε σπορείο από όπου µεταφυτεύονται τα νεαρά φυτά όταν έχουν ύψος 8-10 

εκατοστά, το φύτρωµα του σπόρου είναι εύκολο αρκεί το χωράφι να είναι καλά 

καλλιεργηµένο και να µην έχει κρούστα.  

Καλλιεργητικές φροντίδες:Οι σπουδαιότερες καλλιεργητικές φροντίδες είναι οι εξής: 

Καταπολέµηση ζιζανίων Μετά το φύτρωµα αναπτύσσονται διάφορα ζιζάνια τα οποία 

πρέπει να καταστρέφονται γιατί αλλιώς η καλλιέργεια του µάραθου υποφέρει πολύ 

και τα φυτά µένουν καθυστερηµένα. Ο καλύτερος αλλά και ο δαπανηρότερος τρόπος 

για την καταστροφή των αγριόχορτων είναι τα σκαλίσµατα. Το πρώτο σκάλισµα 

γίνεται µετά το φύτρωµα όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 περίπου εκατοστά. Με το 

σκάλισµα αυτό γίνεται και το αραίωµα των φυτών κατά το οποίο σε κάθε θέση (όρχο) 

αφήνουµε 3-4 φυτά κι όχι ένα όπως συνηθίζεται να γίνεται. Οι όρχοι µεταξύ τους στις 

γραµµές απέχουν 30-40 εκατοστά. Αργότερα εφόσον αναπτυχθούν πάλι τα ζιζάνια 

γίνεται δεύτερο σκάλισµα. Άλλος τρόπος είναι η χρησιµοποίηση ζιζανιοκτόνων, το 

καλύτερο από τα οποία είναι το afalon (linuron) σε ποσότητα 120-150 γραµµάρια ανά 

στρέµµα. Η εφαρµογή του γίνεται προφυτρωτικά, ή µεταφυτρωτικά όταν τα ζιζάνια 

είναι πολύ µικρά. Στον πολυετή µάραθο η 31 ζιζανιοκτονία γίνεται µόνο τον πρώτο 

χρόνο, ενώ τα επόµενα χρόνια τα φυτά αναπτύσσονται πολύ και εµποδίζουν την 

ανάπτυξη των ζιζανίων. Η ωρίµανση του µαραθόσπορου είναι ανοµοιόµορφος. Έτσι 

σε ένα φυτό παρατηρούνται ώριµα, ανώριµα αλλά και ανθισµένα σκιάδια. Η 

ανοµοιοµορφία αυτή δηµιουργεί προβλήµατα στη συλλογή, που κανονικά πρέπει να 

γίνεται τµηµατικά πράγµα που επιβαρύνει πολύ το κόστος. Στην πράξη η συλλογή 

γίνεται όταν τα περισσότερα σκιάδια βρίσκονται στο στάδιο της ωριµάνσεως και οι 

καρποί είναι σκληροί και έχουν χρώµα γκριζοπράσινο. Αυτό συµβαίνει συνήθως τον 

Ιούλιο. Η παραγωγή του µονοετούς µαράθου ανέρχεται σε 100 περίπου κιλά, για τον 

ξηρικό, ενώ για τον ποτιστικό σε 150 – 200 κιλά στο στρέµµα.  
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6.13 Μαντζουράνα 

  Καλύτερο φάρµακο για την βρογχίτιδα και την κλεισµένη µύτη. Η µαντζουράνα, ο 

αείφυλλος αµάραγκος (πάντα µε φύλλα) του Θεόφραστου και το «σαµψύχιο» του 

∆ιοσκουρίδη κατάγεται από την µέση ανατολή. Καλλιεργήθηκε ευρύτατα στην 

Ελλάδα ήδη από την αρχαιότητα ως καλλωπιστικό φυτό µε αρτυµατικές αλλά και 

φαρµακευτικές ιδιότητες. Οι αρχαίοι έλληνες 

πίστευαν ότι άρωµα µαντζουράνας χρησιµοποιούσε η 

Αφροδίτη και γι’ αυτό στεφάνωναν µε τα άνθη τα 

νέα ζευγάρια στις γαµήλιες τελετές. Οι αιγύπτιοι και 

οι άραβες αργότερα έκαναν σε αφέψηµα 

µαντζουράνας τονωτικά µπάνια. Ενώ όπως αφηγείται 

ο Θεόφραστος οι σύριοι έφτιαχναν µεθυστικό άρωµα 

µε τα φύλλα και τα άνθη της µαντζουράνας. Οι τραγουδιστές και οι ψάλτες στον 

µεσαίωνα έπιναν αφέψηµα µαντζουράνας µαζί µε µέλι για να γιατρέψουν τον 

κουρασµένο λαιµό τους και να βελτιώσουν τη φωνή τους. Παραδοσιακά η 

µαντζουράνα χρησιµοποιήθηκε από την ελληνική δηµώδη ιατρική κατά των ίλιγγων 

και κατά των εµετών. Ένα ρόφηµα µαντζουράνας και φλούδας λεµονιού πινόταν για 

τους πόνους του στήθους οι οποίοι προέρχονταν από κρύωµα ή από άγχος. Θεωρείται 

ότι καταπολεµά τη δυσπεψία και τον στοµαχόπονο που προέρχονται από άγχος και 

στρες. Η καλύτερη µαντζουράνα µαζεύεται πριν ανθίσει το φυτό(Μάιος- Ιούνιος) 

διότι τότε δε πικρίζουν τα φύλλα της. Αποξηραίνεται σε 79 δροσερό µέρος µακριά 

από τον ήλιο. Ως αφέψηµα καταναλώνεται και φρέσκια.  

Περιγραφη:Origanum majorana ή Majorana hortensis Είναι πολυετές φυτό. Έχει 

βλαστό λεπτό, σκληρό, τετραγωνικό, πολύκλαδο, κοκκινωπό, τριχωτό ή σχεδόν λείο, 

ύψους 20-40 εκ. , φύλλα µικρά, αυγοειδή, µαλακά και άνθη µικρά, ασπροπράσινα, σε 

σφαιρικές φόβες. Καλλιεργείται ως καλλωπιστικό σε γλάστρες και κήπους σε όλη την 

Ελλάδα. Ευδοκιµεί σε ηµιορεινές δροσερές περιοχές µε ήπιο κλίµα και σε χωράφια 

πλούσια, ξηρικά ή ποτιστικά, στραγγερά. Ευαίσθητη στην καλλιέργειά της φυτεύεται 

µε σπόρους ή για γρηγορότερα αποτελέσµατα µε παραφυάδες. Η µεταφύτευση γίνεται 

το φθινόπωρο ή την άνοιξη σε αποστάσεις 30-40 επί 40-50 εκ. συλλέγουµε το 

υπέργειο τµήµα στην αρχή της άνθησης δύο φορές το χρόνο. Θέλει αρκετό νερό και 

προστασία από τον καυτό ήλιο αλλά και από το πολύ κρύο. Είναι φυτό αρωµατικό, 
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φαρµακευτικό, αρτυµατικό, µελισσοτροφικό. Το υπέργειο τµήµα περιέχει αιθέριο 

έλαιο κατάλληλο για τη φαρµακοποιία. Επίσης χρησιµοποιείται ως άρτυµα, ενώ 

θεωρείται αντισπασµωδικό, αντισηπτικό, αντινευραλγικό και αντικεφαλγικό.  
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6.14 Μελισσόχορτο 

  Το µελισσόχορτο ήταν γνωστό στην αρχαιότητα, το αναφέρουν ο Θεόφραστος και ο 

∆ιοσκουρίδης σαν µελισσόφυλλο. Από τον τελευταίο αναφέρεται επίσης και σαν 

µελιττίς, µελίττιον, µελίτταιον και µελόφυλλον. Το επιστηµονικό του όνοµα είναι 

µέλισσα η φαρµακευτική, ενώ από το λαό αναφέρεται και σαν µέλισσα, 

µελισσοβότανο και κιτροβάλσαµο. Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό και 

µελισσοτροφικό. Τα φύλλα του θεωρούνται ότι έχουν τονωτικές, αντισπασµωδικές 

και ορεκτικές ιδιότητες. Το αφέψηµά τους 

θεωρείται επίσης ότι είναι εναντίον των νευρικών 

παθήσεων, της υποχονδρίας, της υστερίας, των 

ιλίγγων, των χρόνιων κατάρρων και των 

ρευµατισµών. Το αιθέριο έλαιό του 

χρησιµοποιείται κυρίως στην αρωµατοποιία και 

την Παρασκευή ηδύποτων. Επίσης 

χρησιµοποιείται στην φαρµακευτική σαν 

αντιµικροβιοκτόνο επειδή περιέχει µεγάλη ποσότητα κιτράλης στην οποία πολλοί 

µικροοργανισµοί είναι ευπαθείς. Το όνοµά του (µελισσόχορτο) το πήρε από το 

γεγονός ότι το χρησιµοποιούν οι µελισσοτρόφοι όταν θέλουν να προσελκύσουν τις 

µέλισσες. Σήµερα το µελισσόχορτο καλλιεργείται τόσο για το αιθέριο έλαιό του όσο 

και για την ξηρή δρόγη του. Η κυριότερη χώρα παραγωγής είναι η Σοβιετική Ένωση, 

ενώ σε µικρότερη κλίµακα καλλιεργείται στη Βουλγαρία, Ρουµανία και άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα το µελισσόχορτο καλλιεργείται σε πολύ µικρή 

έκταση στο νοµό Ροδόπης, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για την επέκτασή του.  

Περιγραφη:Melissa officinalis , µέλισσα η φαρµακευτική, µελισσοβότανο, µελισσάκι, 

κιτροβάλσαµο Είναι πολυετής πόα. Έχει βλαστό τετραγωνικό, πολύκλαδο, ύψους 40-

80 εκ. , τα φύλλα είναι µεγάλα αυγοειδή, λίγο πριονωτά, µε γλυκιά οσµή λεµονιού και 

άνθη άσπρα ή ροζ. Αυτοφύεται σε δασώδη και χέρσα µέρη σε πολλές περιοχές της 

Ελλάδας. Ευδοκιµεί σε ηµιορεινές και πεδινές δροσερές περιοχές και σε χωράφια 

πλούσια , ποτιστικά, στραγγερά. Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο που σπέρνεται σε 

σπορείο, µε παραφυάδες και µε µοσχεύµατα. Η µεταφύτευση γίνεται το φθινόπωρο ή 

την άνοιξη σε αποστάσεις 40-50 επί 60-70 εκ. ανθίζει Ιούνιο – Αύγουστο, συλλέγουµε 

το υπέργειο τµήµα σε πλήρη άνθιση δύο φορές το χρόνο.  
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Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό και µελισσοτροφικό. Το υπέργειο τµήµα 

περιέχει αιθέριο έλαιο που χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία, στην παρασκευή 

ηδύποτων και στη φαρµακοποιία. Η ξηρή δρόγη χρησιµοποιείται ως τσάι, ενώ 

θεωρείται τονωτική, αντισπασµωδική, ορεκτική, ευστόµαχη, εφιδρωτική και 

εµµηναγωγή.  

Melissa officinalis  “Aurea” Ανθεκτικό, πολυετές. Τα άνθη είναι µικρά, ωχροκίτρινα/ 

λευκά το καλοκαίρι. Οβάλ φύλλα σε χρυσοπράσινες αποχρώσεις, οδοντωτά, ελαφρώς 

ρικνά, αναδίδουν άρωµα λεµονιού όταν συνθλίβονται. Το πρόβληµα είναι ότι στην 

κορύφωση της σεζόν γίνεται πράσινο. Για να διατηρηθούν οι αποχρώσεις πρέπει να 

κλαδεύεται.  

Melissa officinalis “All Gold” Ανθεκτικό, πολυετές. Τα άνθη είναι µικρά, 

ωχροκίτρινα/ λευκά το καλοκαίρι. Οβάλ φύλλα σε χρυσοπράσινες αποχρώσεις, 

οδοντωτά, ελαφρώς ρικνά, αναδίδουν άρωµα λεµονιού όταν συνθλίβονται. Τα φύλλα 

παθαίνουν ηλιοκάµατα στην κορύφωση του καλοκαιριού. Είναι πιο ευαίσθητο από τις 

άλλες ποικιλίες.  

  Εχθροι και ασθενειες: Προσβάλλεται 

κατ’ εξοχήν από τους µύκητες Septoria 

melissae, Puccinia mentbae οι οποίοι 

προκαλούν κηλίδες στα φύλλα όµοιου 

χρώµατος µε αυτοί της σκουριάς. 

Προσβάλλεται από τον αλευρώδη 

Erysiphe galeopsidis καθώς και από τον 

υιό της µωσαικής του καπνού.  

Κλίµα και έδαφος:Το µελισσόχορτο ευδοκιµεί τόσο σε θερµές όσο και σε ψυχρές 

περιοχές, ενώ οι πιο κατάλληλες είναι οι ηµιορεινές µε ήπιο χειµώνα, δροσερό 

καλοκαίρι και µεσηµβρινό προσανατολισµό. Κατάλληλα εδάφη είναι τα βαθειά 

γόνιµα προσχωµατικά που συγκρατούν λίγη υγρασία, ενώ πολύ ακατάλληλα 

θεωρούνται τα πολύ υγρά και συνεκτικά. Η καλλιέργεια του µελισσόχορτου γίνεται 

συνήθως σε ποτιστικά χωράφια, σε περιοχές όµως δροσερές µπορεί να γίνει και σε 

ξηρικά.  
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 Πολλαπλασιασµός:Το µελισσόχορτο πολλαπλασιάζεται µε τους εξής τρόπους: Με 

σπόρο Ο σπόρος σπέρνεται σε σπορείο όπως ο καπνός. Η καλύτερη εποχή για τη 

δηµιουργία του σπορείου είναι οι αρχές Αυγούστου, οπότε και τα φυτά είναι έτοιµα 

για µεταφύτευση τον Οκτώβριο – Νοέµβριο. Επίσης σπορεία γίνονται και το 

φθινόπωρο (Οκτώβριο) ή την άνοιξη (Φεβρουάριο – Μάρτιο). Στην περίπτωση αυτή 

από τα πρώτα θα πάρουµε φυτά την άνοιξη, ενώ από τα δεύτερα αργά την άνοιξη 

(Μάιο) ή το φθινόπωρο. Τα καλοκαιρινά σπορεία πρέπει να σκεπάζονται µε φρύγανα 

ή άχυρο και να ποτίζονται συχνά, γιατί αλλιώς ο σπόρος που είναι πολύ µικρός (1500 

περίπου σπόροι στο γραµµάριο) δεν φυτρώνει. Σε όλα τα σπορεία πρέπει να γίνονται 

και τα απαραίτητα βοτανίσµατα. Και στην περίπτωση του µελισσόχορτου ο τρόπος 

αυτός είναι πολύ καλός αλλά δαπανηρός. Με παραφυάδες Κάθε φυτό µελισσόχορτου 

σχηµατίζει στο χωράφι πολλές παραφυάδες. Έτσι αν ξεριζώσουµε φυτά που 

επιλέγουµε από παλιά φυτεία, παίρνουµε αρκετές παραφυάδες (50 ή περισσότερες) 

από κάθε φυτό που τις µεταφυτεύουµε στο χωράφι όπως και τα φυτά των σπορείων. 

Το ξερίζωµα των φυτών γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη και η µεταφύτευση των 

παραφυάδων πρέπει να γίνεται γρήγορα. Με µοσχεύµατα Από τους βλαστούς του 

µελισσόχορτου κόβουµε µικρά κοµµάτια (8-10 εκατοστά) και τους βάζουµε σε µίγµα 

από χώµα και άµµο όπου ριζοβολούν. Ο τρόπος αυτός εφαρµόζεται µόνο σε 

πειραµατικές εργασίες γιατί είναι δύσκολος και δαπανηρός.  

 Εποχή και τρόπος φυτεύσεως:Το µελισσόχορτο φυτεύεται τόσο το φθινόπωρο όσο 

και την άνοιξη. Η καλύτερη όµως εποχή είναι το φθινόπωρο µετά τις πρώτες βροχές. 

Η φύτευση τόσο των φυτών του σπορείου όσο και των παραφυάδων γίνεται µε το χέρι 

σε γραµµές όταν η έκταση είναι µικρή. Για µεγάλες εκτάσεις χρησιµοποιούνται 

καπνοφυτευτικές µηχανές. Η απόσταση των φυτών µεταξύ των γραµµών είναι 60-70 

εκατοστά και πάνω στην ίδια γραµµή 40-50 εκατοστά.  

 ∆ιάρκεια καλλιέργειας:Το µελισσόχορτο σαν πολυετές φυτό που είναι, όταν βρεθεί 

στις κατάλληλες εδαφοκλιµατικές συνθήκες και γίνουν όλες οι καλλιεργητικές 

εργασίες, διατηρείται στο ίδιο χωράφι 5-6 ή και περισσότερα χρόνια.  

Καλλιεργητικές φροντίδες:Οι σπουδαιότερες καλλιεργητικές φροντίδες είναι η 

λίπανση, η καταστροφή των ζιζανίων και το πότισµα. Για λίπασµα καλό είναι να 

χρησιµοποιείται το Νοέµβριο η φωσφορική αµµωνία σε ποσότητα 25-30 κιλά στο 

στρέµµα. Επίσης 10 κιλά στο στρέµµα αµµωνία πρέπει να προσθέτουµε στη φυτεία 
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αµέσως µετά από κάθε συλλογή. Η καταστροφή των ζιζανίων γίνεται. Με σκάλισµα. 

Τέλος η καλλιέργεια του µελισσόχορτου ευνοείται από τα ποτίσµατα που αρχίζουν 

τον Ιούνιο και επαναλαµβάνονται κάθε 15 περίπου µέρες. Ποτίσµατα πρέπει να 

γίνονται αµέσως µετά την προσθήκη του λιπάσµατος που ρίχνουµε ύστερα από κάθε 

συλλογή  

Συλλογή – απόδοση:Τον πρώτο χρόνο από τη φύτευση γίνεται µια µόνο συλλογή τον 

Ιούλιο – Αύγουστο, η δε παραγωγή είναι σχεδόν η µισή από εκείνη των άλλων 

χρόνων. Από το δεύτερο χρόνο και µετά γίνονται συνήθως δύο συλλογές, η πρώτη τον 

Ιούνιο και η δεύτερη τον Αύγουστο. Σε µερικές περιπτώσεις γίνεται και Τρίτη 

συλλογή αργά το Σεπτέµβριο. Την εποχή της αλλαγής τα φυτά βρίσκονται στην αρχή 

της ανθήσεως, οπότε παίρνουν το χαρακτηριστικό άρωµα του λεµονιού. Η µέση 

στρεµµατική παραγωγή στην πλήρη απόδοση (δεύτερο και µετά χρόνο) ανέρχεται σε 

1500 – 200 κιλά χλωρού ή 300 – 400 κιλά ξηρού χόρτου. Η κοπή γίνεται µε 

χορτοκοπτικό, η δε ξήρανση του χόρτου σε µικρούς σωρούς που συγκεντρώνεται µε 

χορτοσυλλέκτη αµέσως µετά την κοπή. Η ξήρανση µπορεί επίσης να γίνει και σε 

ειδικά ξηραντήρια, το κόστος όµως στην περίπτωση αυτή είναι πολύ µεγάλο.  
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6.15 Μέντα  

 Ένα από τα πιο κοινά αρωµατικά φυτά είναι η µέντα που ήταν γνωστή από την 

αρχαιότητα. Στην ελληνική µυθολογία αναφέρεται ότι πήρε το όνοµά της από τη νύφη 

του Άδη Μίνθη που αυτός τη µεταµόρφωσε σε φυτό για να αποφύγει τη ζηλοτυπία της 

Περσεφόνης. Η µέντα καλλιεργόταν στη Μινωική 

εποχή οι δε Ιπποκράτης, Γαληνός και άλλοι γιατροί 

της αρχαιότητας απέδιδαν σε αυτήν θεραπευτικές 

ιδιότητες. Σαν πατρίδα θεωρούνται οι παραµεσόγειες 

χώρες και η Κίνα. Σήµερα η µέντα καλλιεργείται σε 

πολλά µέρη του κόσµου για το αιθέριο έλαιο που 

χρησιµοποιείται στην καραµελοποιία, την ποτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, τη 

φαρµακευτική ακόµα δε και στην αρωµατοποιία. Επίσης χρησιµοποιούνται τα 

αποξηραµένα φύλλα της σαν τσάι, που θεωρείται ότι καταπολεµά τις ασθένειες του 

στοµάχου, εντέρων και χολής. Οι κυριότερες χώρες παραγωγής της είναι οι ΗΠΑ, 

Βραζιλία, Αργεντινή, Ρωσία, Ιταλία, Βουλγαρία, Μαρόκο, Πολωνία, Ολλανδία, 

Ισπανία, Γιουγκοσλαβία, Ουγγαρία, Γερµανία, Ρουµανία, Αγγλία, Ινδία και 

Αυστραλία. Στη χώρα µας το η µέντα καλλιεργήθηκε κυρίως στο νοµό Ροδόπης ενώ 

καταβάλλεται προσπάθεια να καλλιεργηθεί στην Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία.  

Περιγραφή: Mentha pulegium L. µέντα η πουλέγιος, φλισκούνι, βληχώνι, βληχούνι, 

γληφώνι, γληχούνι, φλεσκούνι. Το βότανο αυτό είναι ιθαγενές της Ευρώπης και της 

βόρειας Αφρικής. Σήµερα είναι διαδεδοµένο σε παρόµοια κλίµατα. Το όνοµα του 

είδους pulegium προέρχεται από το λατινικό pulex (ψύλλος). Χρησιµοποιούσαν το 

νωπό φυτό και τον καπνό από την καύση των φύλλων για την εξολόθρευση του 

εντόµου. Παλαιότερα οι µαίες στα χωριά χρησιµοποιούσαν το φλησκούνι για να 

προκαλέσουν άµβλωση. Αργότερα χρησιµοποιήθηκε για τη διέγερση της 

εµµηνορρυσιακής λειτουργίας και την αύξηση των συσπάσεων της µήτρας. Ο 

Ελισαβετιανός βοτανολόγος John Genard ισχυριζόταν ότι το φυτό µπορούσε να 

καθαρίζει το αλλοιωµένο νερό στα θαλάσσια ταξίδια και να θεραπεύσει ιλίγγους, 

πονοκεφάλους και ζαλάδες. Το ζεστό έγχυµά του, αποτελούσε ανέκαθεν αγαπηµένη 

συνταγή για τα κρυολογήµατα, επειδή προκαλεί εφίδρωση. Αν τρίψετε φλησκούνι στη 

διαδροµή µιας στρατιάς µυρµηγκιών, θα αλλάξουν δρόµο. Αν τρίψετε φύλλα σε γυµνό 

δέρµα, δρα ως πολύ καλό εντοµοαπωθητικό. Είναι πολυετής πόα. Έχει βλαστό όρθιο 
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ή πλαγιαστό, λίγο τριχωτό ή σχεδόν λείο, πρασινωπό, ύψους 15-20 εκ. , φύλλα µικρά 

αυγοειδή ή προµήκη, µε µικρό µίσχο και άνθη ρόδινα ή ιώδη σε µασχαλιαίους 

σπονδύλους. Αυτοφύεται σε υγρά µέρη και σε όχθες ποταµών και ρυακιών σε όλη την 

Ελλάδα. Ευδοκιµεί σε δροσερές πεδινές ή ηµιορεινές περιοχές και σε χωράφια φτωχά- 

πλούσια, ποτιστικά.  

Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο που σπέρνεται σε σπορείο και µε παραφυάδες. Η 

µεταφύτευση γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη σε 

αποστάσεις 40-50 επί 60-70 εκ. ανθίζει Ιούνιο- Οκτώβριο. 

Συλλέγουµε το υπέργειο τµήµα σε πλήρη άνθιση. Είναι φυτό 

αρωµατικό, φαρµακευτικό και µελισσοτροφικό. Το υπέργειο 

τµήµα και περιέχει τη αιθέριο έλαιο κατάλληλο για την 

αρωµατοποιία σαπωνοποιία. Θεωρείται αποχρεµπτικό, αντιασθµατικό, αντιβρογχικό, 

εµµηναγωγό, αντιαρθριτικό, διουρητικό, αντιρρευµατικό, ευστόµαχο, 

αντισπασµωδικό και αναισθητικό. (βλέπε αναλυτικά το είδος αυτό παρακάτω). 

Γνωστό και ως έρπον φλισκούνι, έχει έκταση απεριόριστη. Το ύψος του είναι στα 15 

εκ. έχει µοβ άνθη στα τέλη της άνοιξης. Φύλλα φωτεινού πράσινου χρώµατος µε πολύ 

έντονο άρωµα µέντας.  

Mentha pulegium “Upright” Όρθιο φλησκούνι. Έχει ύψος 30 εκ. έκταση απεριόριστη. 

Τα άνθη είναι µοβ χρώµα. Φύλλα φωτεινού πράσινου χρώµατος µε πολύ έντονο 

άρωµα µέντας. Είναι πολυετής πόα. Έχει βλαστό όρθιο, τετραγωνικό, χνουδωτό, 

ύψους 40-80 εκ. , φύλλα αυγοειδή-στρογγυλά, επιφυή, τεφρόασπρα, χνουδωτά στη 

κάτω επιφάνεια και άνθη ρόδινα ή άσπρα σε ακραία στάχυα. Αυτοφύεται σε υγρά 

µέρη και σε όχθες ποταµών και ρυακιών σε όλη την Ελλάδα. Ευδοκιµεί σε δροσερές 

πεδινές χωράφια φτωχά- πλούσια, ποτιστικά. και πολλαπλασιάζεται µε ριζώµατα που 

φυτεύονται το φθινόπωρο ή την άνοιξη σε αυλάκια που απέχουν µεταξύ τους 60-70 

εκ. Ανθίζει Ιούλιο - Σεπτέµβριο. Συλλέγουµε το υπέργειο τµήµα σε πλήρη άνθιση. 

Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό και µελισσοτροφικό. Το υπέργειο τµήµα 

περιέχει αιθέριο έλαιο κατάλληλο για κατώτερης ποιότητας προϊόντα στην 

αρωµατοποιία και τη σαπωνοποιία. Θεωρείται ευστόµαχο και αντισπασµωδικό.  

Mentha longifolia Huds µέντα η µακρόφυλλη, αγριοδυόσµος, καλαµίθρα. Πιθανόν να 

πρόκειται για τη τρίτη καλαµίνθη του ∆ιοσκουρίδη, που όπως έλεγε, µοιάζει µε άγριο 

δυόσµο. Είναι πολυετής πόα. Έχει βλαστό όρθιο, τετραγωνικό, µε πολύ άσπρο χνούδι, 
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ύψους 40-70 εκ. , φύλλα αυγοειδή-προµήκη ή λογχοειδή, πριονωτά, επιφυή, άσπρα, 

χνουδωτά στη κάτω επιφάνεια και άνθη ρόδινα ή ιώδη σε ακραίους κυλινδρικούς 

βότρεις. Αυτοφύεται σε υγρά µέρη και σε όχθες ποταµών και ρυακιών σε όλη την 

Ελλάδα. Ευδοκιµεί σε δροσερές πεδινές χωράφια φτωχά- πλούσια, ποτιστικά. 

Πολλαπλασιάζεται µε ριζώµατα που φυτεύονται το φθινόπωρο ή την άνοιξη σε 

αυλάκια που απέχουν µεταξύ τους 60-70 εκ. Ανθίζει Ιούλιο - Σεπτέµβριο. Συλλέγουµε 

το υπέργειο τµήµα σε πλήρη άνθιση. Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό και 

µελισσοτροφικό. Το υπέργειο τµήµα περιέχει αιθέριο έλαιο κατάλληλο για κατώτερης 

ποιότητας προϊόντα στην αρωµατοποιία και τη σαπωνοποιία. Θεωρείται ευστόµαχο 

και αντισπασµωδικό.  

Mentha piperita L. µέντα η πιπερώδης Είναι πολυετές φυτό. Έχει βλαστό 

τετραγωνικό, λείο, όρθιο ύψους 60-90 εκ. φύλλα µικρόµισχα, λογχοειδή-αυγοειδή, 

πράσινα και άνθη ιώδη σε ακραία στάχυα. ∆εν αυτοφύεται στη χώρα µας, αλλά 

καλλιεργείται σε αρκετή έκταση στο νοµό Ροδόπης. Ευδοκιµεί σε πεδινές κυρίως 

περιοχές και σε χωράφια πλούσια και ποτιστικά. Πολλαπλασιάζεται µε ριζώµατα, η 

φύτευση γίνεται σε αυλάκια που απέχουν 50-60 εκ. , η καλύτερη εποχή είναι 

Νοέµβριος. Ανθίζει 64 περιοχές και σε Ιούνιο- Ιούλιο. Συλλέγουµε το υπέργειο τµήµα 

σε πλήρη άνθηση µια φορά το χρόνο όταν χρησιµοποιείται για αιθέριο έλαιο και λίγο 

πριν από την άνθηση 2-3 φορές τον χρόνο, όταν χρησιµοποιείται για ξηρή δρόγη. 

Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό και µελισσοτροφικό. Το αιθέριο έλαιο 

χρησιµοποιείται στη ποτοποιία, στη ζαχαροπλαστική, στη φαρµακοποιία, στην 

οδοντοκρεµοποιία και ακόµα στη αρωµατοποιία. Η ξηρή δρόγη χρησιµοποιείται ως 

τσάι ενώ θεωρείται ευστόµαχη, χολαγωγή, αντιναυτιακή, αντικολική και 

αντικεφαλαλγική.  

Mentha piperita citrata µέντα η πιπερώδης, κιτρώδης Κιτροµέντα. Γνωστό ως µέντα 

πορτοκάλι και µέντα περγαµόντο. Είναι ανθεκτικό πολυετές, ύψους 60-80 εκ. , και 

έκταση απεριόριστη. Τα άνθη έχουν χρώµα πορφυρά/ µοβ το καλοκαίρι. Φύλλα 

σκουροπράσινα, κάπως στρογγυλά, µε πορφυρή χροιά. Θαυµάσιο άρωµα που έχει 

περιγραφεί σαν λεµονιού, πορτοκαλιού, περγαµόντου, λεβάντας.  

Mentha arvensis var. piperascens Πιπερώδης Ιαπωνική µέντα. Ανθεκτικό πολυετές 

ύψους 0,6- 1 µ. , έκταση 60 εκ και περισσότερο. Χαλαρά πορφυρά σπονδυλώµατα 
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ανθέων το καλοκαίρι. Τα φύλλα είναι χνουδωτά, επιµήκη, οδοντωτά και 

γκριζοπράσινα.  

Mentha aquatica Μίνθη η υδροχαρής Υδροµέντα. Ανθεκτικό πολυετές. Έχει ύψος 15-

60 εκ. , έκταση απεριόριστη. Τα άνθη είναι πορφυρά ιώδη, όλο το καλοκαίρι. Τα 

φύλλα είναι µαλακά, ελαφρώς χνουδωτά, πράσινου χρώµατος. Το άρωµα ποικίλλει 

από εξασθενηµένη έως έντονη µυρωδιά µέντας. Φυτεύεται σε νερό ή πολύ υγρό 

βαλτώδες έδαφος. Αναπτύσσεται άγρια γύρω από µικρές λίµνες και ρυάκια.  

Mentha gracilis Μέντα - Τζίντζερ Γνωστό και ως Σκοτική µέντα. Ανθεκτικό πολυετές. 

Έχει ύψος 45 εκ. µίσχοι µε κονδυλώµατα, µε µικρά δίχειλα, µοβ άνθη το καλοκαίρι. 

Τα φύλλα είναι χρυσοπράσινα µε οδοντωτή περιφέρεια. Μίνθη η αρουραία ποικ. 

Ζεστό ντελικάτο άρωµα µέντας που συνδυάζεται σε σαλάτες και πιάτα µε τοµάτα.  

Mentha requienii Μίνθη η ρεκουιένεια Κορσικανική µέντα. Ανθεκτικό ηµιαειθαλές 

πολυετές. Φυτό εδαφοκάλυψης, έκταση απεριόριστη. Μικροσκοπικά πορφυρά άνθη 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μικροσκοπικά φωτεινού πράσινου χρώµατος 

φύλλα. Όταν συνθλίβεται, αναδίδει έντονο άρωµα µέντας. Κατάλληλο για βραχόκηπο 

ή λιθόστρωτα µονοπάτια, φύεται µόνο του σε σχισµές βράχων. Χρειάζεται σκιά και 

νοτερό έδαφος.  

Mentha spicata Μίνθη η σταχυοφόρος ∆υόσµος. Ανθεκτικό πολυετές. Έχει ύψος 45-

60 εκ. , έκταση απεριόριστη. Πορφυρά/ µοβ άνθη το καλοκαίρι. Πράσινα µυτερά 

φύλλα µε οδοντωτή περιφέρεια.  

Mentha spicata var. crispa Μίνθη η σταχυοφόρος ποικ. σγουρή. Σγουρός δυόσµος. 

Ανθεκτικό πολυετές. Έχει ύψος 45-60 εκ. , έκταση απεριόριστη. Ελαφρώς µοβ άνθη 

την άνοιξη. Πράσινα φύλλα µε οδοντωτή περιφέρεια, ελαφρώς πλισέ. Άρωµα 

παρόµοιο µε του δυόσµου.  

Μαροκινός δυόσµος.Ανθεκτικό πολυετές, ύψους 45- 60 εκ. , µε απεριόριστη έκταση. 

Τα άνθη έχουν χρώµα λευκό, το καλοκαίρι. Τα φύλλα είναι φωτεινού πράσινου 

χρώµατος.  

Mentha suaveolens Μίνθη η ηδύοσµο Μέντα – µήλο. Ανθεκτικό πολυετές. Ύψος 60 

εκ- 1µ. , έκταση απεριόριστη. Μοβ άνθη το καλοκαίρι. κάπως στρογγυλά, τριχωτά 
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φύλλα. Ψηλό εύρωστο φυτό. Το όνοµά του οφείλεται στο άρωµά του που είναι 

συνδυασµός µέντας και µήλου.  

Mentha suaveolens “Variegata” Μίνθη η ηδύοσµος “ποικιλόχρους”.  

Μέντα- ανανάς. Ανθεκτικό πολυετές. Ύψος 45- 60 εκ. , έκταση απεριόριστη. Σπάνια 

δίνει άνθη. Όλη η ενέργειά του µεταβιβάζεται στην παραγωγή πολύ όµορφων, κρεµ 

και πράσινων, ελαφρώς τριχωτών φύλλων. Αναπτύσσεται καλά σε κρεµαστά καλάθια.  

Pycnanthemum pilosum Πυκνάνθεµο το πιληµατώδες Ανθεκτικό πολυετές. Ύψος 90 

εκ. , έκταση 60 εκ. µικρά λευκά/ ροζ άνθη, σαν κόµποι το καλοκαίρι. φύλλα µακριά, 

λεπτά, µυτερά και γκριζοπράσινα, µε όµορφο άρωµα και γεύση µέντας. ∆εν ανήκει 

στο γένος, οπότε δεν είναι πραγµατική µέντα. ∆είχνει πολύ ελκυστικό σε µπορντούρα.  

Εχθροι και ασθενειες:Στην Ελλάδα δεν παρατηρήθηκε καµία προσβολή. Γενικά είναι 

ευπρόσβλητη σε ανθράκωση, βερτισιλλίωση, σκωρίαση και ωίδιο.  

Κλίµα και έδαφος:Η µέντα είναι φυτό που µπορεί να καλλιεργηθεί τόσο σε θερµές 

όσο και ψυχρές περιοχές. Οι πιο κατάλληλες περιοχές είναι αυτές που έχουν εύκρατο 

κλίµα, µικρό και όχι βαρύ χειµώνα και δροσερό καλοκαίρι. Ως προς τα εδάφη τα 

καλύτερα είναι τα µέσης συστάσεως, πλούσια, βαθιά που αποστραγγίζονται καλά. 

Καλό είναι να αποφεύγονται τα πολύ όξινα (Ph = 6-7,5). Η µέντα καλλιεργείται σε 

ποτιστικά χωράφια, γιατί σε ξηρικά καταστρέφεται το καλοκαίρι, ενώ πρέπει να 

αποφεύγονται χωράφια που τον προηγούµενο χρόνο είχαν καλλιεργηθεί µε φυτά της 

οικογένειας των χειλανθών (π. χ. µελισσόχορτο κ. λπ.). Μετά από µέντα στο χωράφι 

π΄ρεπει να σπέρνονται σιτηρά.  

 Πολλαπλασιασµός :Η µέντα πολλαπλασιάζεται µε ριζώµατα που αναπτύσσονται σε 

αφθονία λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Τα ριζώµατα τα παίρνουµε από 

άλλες φυτείες και τα µεταφυτεύουµε στο χωράφι. Για την εξαγωγή υπάρχουν ειδικές 

εκριζωτικές µηχανές που µοιάζουν µε τους πατατοεξαγωγείς. Τα ριζώµατα πρέπει να 

φυτεύονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα από την ηµέρα εξαγωγής τους. Από ένα 

στρέµµα φυτείας παίρνουµε ριζώµατα για 5-8 στρέµµατα. Άλλος τρόπος είναι µε 

µοσχεύµατα που παίρνουµε στις αρχές Μαίου και τα φυτεύουµε για να ριζοβολήσουν. 

Η ριζοβολία διαρκεί 4 εβδοµάδες οπότε τα φυτά µεταφυτεύονται τον Ιούνιο. Τον ίδιο 

χρόνο παίρνουµε την πρώτη συλλογή τον Σεπτέµβριο – Οκτώβριο ενώ τα φυτά αυτά 

είναι πολύ καλό υλικό για τον πολλαπλασιασµό.  
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 Εποχή και τρόπος φυτεύσεως:Η καλύτερη εποχή για την φύτευση είναι τα µέσα 

Νοεµβρίου. Όταν η φύτευση γίνει µετά τον Νοέµβριο και ιδίως τον Φεβρουάριο ή 

Μάρτιο, η παραγωγή της µέντας µειώνεται πολύ. Ένας οικονοµικός τρόπος 

φυτεύσεως γίνεται µε το τελευταίο όργωµα. Έτσι ενώ ανοίγει µια αυλακιά 

τοποθετούνται σε όλο το µήκος της τα ριζώµατα που σκεπάζονται µε τη δεύτερη 

αυλακιά στην οποία δεν τοποθετούνται ριζώµατα. Αυτό επαναλαµβάνεται στην άλλη 

αυλακιά κι έτσι η φύτευση γίνεται κάθε δεύτερη αυλακιά. Το βάθος της αυλακιάς δεν 

ξεπερνά τα 10 εκατοστά γιατί αλλιώς δύσκολα φυτρώνουν τα ριζώµατα. Η φύτευση 

γίνεται µε ειδικές φυτευτικές µηχανές που µοιάζουν µε κοπροδιανοµείς. Αυτός είναι ο 

ταχύτερος και οικονοµικότερος τρόπος.  

Ποσότητα ριζωµάτων:Αυτή εξαρτάται από τη φυσικοχηµική σύσταση του εδάφους, 

της κατεργασίας του, καθώς και του βάθους φυτεύσεως. Γενικά χρειάζονται για κάθε 

στρέµµα 150 – 200 κιλά.  

 ∆ιάρκεια καλλιέργειας:Η µέντα παρόλο που όπως αναφέραµε είναι φυτό πολυετές µε 

τις ελληνικές συνθήκες όταν παραµένει στο ίδιο χωράφι περισσότερο από ένα χρόνο, 

πυκνώνει πολύ και πέφτουν τα φύλλα της. Για αυτό είναι καλύτερα να µεταφυτεύεται 

κάθε χρόνο σε άλλο χωράφι. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει οπωσδήποτε να 

βγάζουµε µε εκριζωτήρα µια µεγάλη ποσότητα ριζωµάτων ώστε αυτά που θα µείνουν 

να είναι αραιά. Έτσι µπορεί να διατηρηθεί το ίδιο χωράφι 3-4 χρόνια.  

Καλλιεργητικές φροντίδες:Οι κυριότερες είναι οι εξής: Λίπανση ∆εν υπάρχουν για τη 

λίπανση πειραµατικά δεδοµένα στη χώρα µας. Από τη βιβλιογραφία συνιστάται 

γενικώς να προσθέτουµε µε το τελευταίο όργωµα 5-6 µονάδες αζώτου, 7-9 φωσφόρου 

και 10-15 καλίου. Μετά από κάθε κόψιµο πρέπει να προσθέτουµε 10-15 κιλά στο 

στρέµµα νιτρική αµµωνία και στη συνέχεια να ποτίζουµε. Επίσης την καλλιέργεια της 

µέντας ευνοεί η προσθήκη ιχνοστοιχείων και ιδίως το µαγγάνιο σε ποσότητα 250-500 

γραµµάρια το στρέµµα. Καταπολέµηση των ζιζανίων Τα ζιζάνια κάνουν µεγάλη ζηµιά 

στην καλλιέργεια της µέντας, γιατί εκτός από τον ανταγωνισµό, πολλά από αυτά όταν 

συλλέγουν και αποταχθούν µαζί µε τη µέντα, καταστρέφουν την ποιότητα του 

αιθέριου ελαίου. Για αυτό τα ζιζάνια πρέπει να καταπολεµούνται. Η καταπολέµηση 

γίνεται µε σκάλισµα-βοτάνισµα και µε ζιζανιοκτόνα. Ποτίσµατα Η µέντα όπως 

προαναφέραµε είναι ποτιστικό φυτό. Χρειάζεται εποµένως συχνά ποτίσµατα που 

ανάλογα µε τη σύσταση του χωραφιού γίνονται κάθε 10-15 µέρες. Όταν η µέντα δεν 
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ποτιστεί ρίχνει τα κάτω φύλλα και µειώνεται έτσι η παραγωγή της. Τα ποτίσµατα 

σταµατούν λίγες µέρες πριν από κάθε κοπή.  

Συλλογή απόδοση:Η εποχή της µέντας εξαρτάται από το προϊόν που θα πάρουµε. 

Έτσι όταν τη µέντα τη χρησιµοποιήσουµε για αιθέριο έλαιο τότε την κόβουµε όταν 

βρίσκεται σε πλήρη άνθηση (Ιούλιο). Τον Σεπτέµβριο κάνουµε κι άλλη µια συλλογή 

όχι για αιθέριο έλαιο, αλλά για ξηρή δρόγη. Αντίθετα αν τη χρησιµοποιούµε σαν ξηρή 

δρόγη τη συλλέγουµε πριν από την άνθηση, όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 40 

εκατοστά (Ιούνιο). Στην περίπτωση αυτή κάνουµε τρεις ( συλλογές το χρόνο (Ιούνιο, 

Ιούλιο, Αύγουστο). Η απόδοση για αιθέριο έλαιο φτάνει τα 1500-2000 κιλά χλωρό 

χόρτο, ενώ για ξηρή δρόγη σε 250 – 300 κιλά το στρέµµα. Η απόσταξη γίνεται σε 

ειδικούς αποστακτήρες, η δε ποσότητα του αιθέριου ελαίου είναι 6-7 κιλά στο 

στρέµµα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το ελληνικό αιθέριο έλαιο της µέντας είναι 

εκλεκτής ποιότητας.  
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6.16 Ραδίκι  

Όνοµα: Cichoriun intybus L. , κιχώριον το ίντυβο, πικραλίδα, πίκρα, πικροκόλλα, 

ποκροµάρουλο, πικρορράδικο, αροδίκι, παπαδούλια, κιχώρι.  

 Οικογένεια:Asteraceae (Compositae), σύνθετα.  

Περιγραφή: Είναι πολυετής πόα. Έχει βλαστό όρθιο 

πολύκλαδο, σκληρό, ύψους 80 – 100 εκατοστά, φύλλα τα 

κατώτερα πτεροσχιδή, τα υπόλοιπα λογχοειδή περίβλαστα και 

άνθη κυανά, ανά δύο ως τρία σε ακραία κεφάλια.Αυτοφύεται 

σε χέρσα µέρη σε όλη την Ελλάδα. Ευδοκιµεί σε πεδινές και 

ηµιορεινές δροσερές περιοχές και σε χωράφια µέτριας 

γονιµότητας, ξηρικά ή ποτιστικά. Είναι φυτό εδώδιµο, φαρµακευτικό και 

µελισσοτροφικό. Τα φύλλα του τρώγονται βρασµένα, η δε ρίζα του όταν καβουρδιστεί 

είναι ένα από τα καλύτερα υποκατάστατα του καφέ. Ολόκληρο το φυτό θεωρείται 

αντιπυρετικό, τονωτικό, ορεκτικό, ευστόµαχο, ηπατικό, χολαγωγό, διουρητικό, 

εφιδρωτικό, ανθελµινθικό, καθαρτικό, καταπραϋντικό και αντιδιαβητικό.  

Πολλαπλασιασµός: Με σπόρο που σπέρνεται σε σπορείο ή απευθείας στο χωράφι και 

µε παραφυάδες. Η µεταφύτευση γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη σε αποστάσεις 40 

– 50 επί 60 – 70 εκατοστά.  

 Άνθηση:Ιούλιος – Σεπτέµβριος.  

 Συλλογή: Τα φύλλα σε όλη τη βλαστική περίοδο και οι ρίζες το φθινόπωρο.  
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6.17 Ρίγανη 

 Με το όνοµα ρίγανη στην Ελλάδα εννοούνται δυο διαφορετικά είδη. Το πρώτο (O. 

vulgare) είναι πολυετές, ηµιξυλώδεις στη βάση του, τριχωτό φυτό, ύψους µέχρι 80-90 

εκ. Φυτό ορθίας ανάπτυξης, µε βλαστούς πολύκλαδους. Φύλλα έµµισχα ωοειδή ή 

ελλειψοειδή, πυκνά, τριχωτά. άνθη λευκά σχηµατίζοντας 

επάκριες ταξιανθίες (κορύµβους). Φυτό ξηροφυτικό που 

φυτρώνει σε βραχώδεις λόφους και σε γκρεµνά. 

Αυτοφύεται στην Ανατολική Μεσόγειο, απ’ όπου και 

κατάγεται. Απαντάται σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά 

προτιµά τις ξηροθερµικές πριοχές της Ν. Ελλάδας σε 

υψόµετρα από 0 έως 1500µ. Πιθανώς είναι η ορίγανος η λευκή του Θεοφράστου και η 

ορίγανος η ηρακλειώτικη του ∆ιοσκουρίδη την οποία χρησιµοποιούσαν από 

αρχαιοτάτων χρόνων ως αρτυµατικό. Το δεύτερο είδος ρίγανης (O. onites) είναι όµοιο 

µε το πρώτο αλλά διαφέρει κυρίως στο ότι έχει φύλλα καρδιοειδή ή ωοειδή 

βραχύµισχα. Τα άνθη σχηµατίζουν µεγαλύτερες και συµπαγείς ταξιανθίες που είναι 

συνήθως στη κορφή του κύριου βλαστού. Μεταξύ τους τα δύο είδη σχηµατίζουν ένα 

φυσικό υβρίδιο στις περιοχές όπου τα δύο είδη γειτονεύουν.  

 Περιέχει αιθέριο έλαιο από 2-5% και τα κύρια συστατικά του είναι οι φαινόλες, 

καρβακρόλη και θυµόλη. Φυτά από την Κρήτη έδειξαν υψηλό ποσοστό καρβακρόλης 

(µέχρι 75%) και ελάχιστη θυµόλη. Το αιθέριο έλαιο έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και 

χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία τροφίµων ως συντηρητικό. Επίσης βρέθηκε 

πειραµατικά ότι είναι ισχυρό µικροβιοκτόνο, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε 

καρβακρόλη. Στην αρχαιότητα χρησιµοποιήθηκε για τη θεραπεία του βήχα (µαζί µε 

µέλι), των αµυγδαλών και τις άφθες. Επίσης, χορηγούσαν το αφέψηµα της ρίγανης σε 

θεραπευτικά λουτρά για τη φαγούρα και την ψώρα. Η λαϊκή θεραπευτική τη 

χρησιµοποιεί ως τονωτικό και ευστόµαχο. Και τα δύο είδη ρίγανης είναι από τα 

ωραιότερα αρτυµατικά και µυρωδικά φυτά. Είναι από τα πιο γνωστά ευρέως 

χρησιµοποιούµενα βότανα σε διάφορες κουζίνες. Χρησιµοποιούνται τα φύλλα και οι 

κορφές του φυτού, φρέσκα ή αποξηραµένα.  

 

Περιγραφη:Origanum Είναι onites, Origanum πόα. heracleoticum βλαστό L. Ορίγανο 

το ηρακλειώτικο, ρίανο, ρούανο, ρούβανο. πολυετής Έχει όρθιο, τετραγωνικό, 
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πολύκλαδο, τριχωτό ύψους 30-80 εκ. φύλλα αντίθετα, έµµισχα, αυγοειδή ή προµήκη, 

πολύ πριονωτά και άνθη άσπρα σε ακραίους κορύµβους. Αυτοφύεται σε θαµνώδη και 

χέρσα µέρη σε όλη την Ελλάδα και καλλιεργείται σε µικρή 

έκταση. Ευδοκιµεί σε ηµιορεινές δροσερές περιοχές και σε 

χωράφια ασβεστούχα, φτωχά- πλούσια, ξηρικά. 

Πολλαπλασιάζεται σε σπόρο που σπέρνεται σε σπορείο, µε 

µοσχεύµατα και παραφυάδες. Η φύτευση γίνεται το φθινόπωρο ή 

την άνοιξη σε αποστάσεις 40-50 επί 60-70 εκ. ανθίζει Ιούνιο- 

Αύγουστο. Συλλέγουµε το υπέργειο τµήµα σε πλήρη άνθιση. Φυτό αρωµατικό, 

φαρµακευτικό, αρτυµατικό και µελισσοτροφικό. Το αιθέριο έλαιο χρησιµοποιείται 

στην αρωµατοποιία και 77 φαρµακοποιία, ενώ η ξηρή δρόγη ως άρτυµα. Επίσης 

θεωρείται τονωτική, ευστόµαχη, αποχρεµπτική, διουρητική, καθαρτική, εµµηναγωγή, 

αντιψωριακή και αντιεπιληπτική.  

Αλλα ειδη:Origanum amanum το αµανικό Origanum “Kent Beauty” kent beauty 

Origanum laevigatum το λείο Origanum rotundifolium το στρογγυλόφυλλο Origanum 

vulgare το κοινό 

Κλίµα και έδαφος:Όλα τα αυτοφυή της ρίγανης που αναφέραµε παραπάνω 

αναπτύσσονται σε ποικίλες κλιµατικές συνθήκες. Έτσι η ρίγανη βρίσκεται τόσο στην 

ηπειρωτική, όσο και την νησιωτική Ελλάδα, από τις παραθαλάσσιες µέχρι και τις 

ορεινές περιοχές. Αυτό δείχνει ότι αντέχει πολύ στο κρύο. Τον χειµώνα 

καταστρέφεται το υπέργειο τµήµα της, ενώ το υπόγειο διατηρείται και ξαναβλαστάνει 

την άνοιξη. Εξάλλου αντέχει και στην ξηρασία αφού αναπτύσσεται σε ξηρούς τόπους. 

Για την καλλιέργειές της πρέπει να προτιµηθούν ασβεστολιθικές ηµιορεινές κυρίως 

περιοχές µε δροσερό καλοκαίρι, τα δε χωράφια να µην έχουν πολυετή ζιζάνια 

(αγριάδα, κ. λπ. ).  

Πολλαπλασιασµός:Όλα τα είδη της ρίγανης πολλαπλασιάζονται τόσο εγγενώς (µε 

σπόρο) όσο και αγενώς (µε µοσχεύµατα ή παραφυάδες), ως εξής: Με σπόρο Σπέρνεται 

σε σπορεία όπως ο καπνός κλπ. Η καλύτερη εποχή για τη δηµιουργία των σπορείων 

είναι οι αρχές Αυγούστου. Έτσι µπορούµε να έχουµε φυτά για µεταφύτευση τον 

Οκτώβριο – Νοέµβριο. Σπορεία 43 επίσης µπορούν να γίνουν και το φθινόπωρο 

(Οκτώβριο) ή άνοιξη (Φεβρουάριο – Μάιο). Από τα πρώτα θα πάρουµε φυτά που θα 

µεταφυτευτούν την άνοιξη, ενώ η µεταφύτευση των φυτών που θα παρθούν από τα 
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δεύτερα θα µεταφυτευτούν αργά την άνοιξη (Μάιο) ή το φθινόπωρο. Η ποσότητα του 

σπόρου που χρειάζεται για ένα τετραγωνικό µέτρο σπορείου φτάνει τα 10-15 

γραµµάρια και η έκταση του σπορείου που χρειάζεται για να φυτευτεί ένα στρέµµα 

χωραφιού είναι περίπου 7-8 τετραγωνικά µέτρα. Επειδή ο σπόρος της ρίγανης είναι 

πολύ µικρός για να σπαρθεί κανονικά πρέπει να ανακατεύεται µε άµµο. Το σπορείο, 

ιδίως αυτό που γίνεται τον Αύγουστο, πρέπει να ποτίζεται συχνά για να διατηρείται 

πάντοτε λίγο υγρό. Καλό επίσης είναι να το σκεπάζουµε µε ξηρά χόρτα ώστε να 

διατηρείται δροσερό. Κάνουµε συχνά βοτανίσµατα για να αναπτυχθούν καλά τα φυτά 

της ρίγανης. Ένας άλλος τρόπος που δοκιµάστηκε στο τµήµα Αρωµατικών φυτών µε 

επιτυχία είναι ο εξής: Το µέρος όπου θα σπείρουµε το σπόρο διαµορφώνεται σε 

βραγιές (αλέες) µε υπερυψωµένα τα γύρω τοιχώµατα ώστε να συγκρατείται το νερό. 

Την εποχή της σποράς οι βραγιές αυτές γεµίζονται µε νερό ύψους 5 περίπου 

εκατοστών και αµέσως σκορπίζουµε οµοιόµορφα την ανάλογη ποσότητα του σπόρου. 

Όταν κατασταλάξει το νερό ο σπόρος επικάθεται στην επιφάνεια της βραγιάς και 

σκεπάζεται µε ψιλοχωµατισµένο χώµα ή κοπριά. Σε αυτήν την κατάσταση παραµένει 

µέχρις ότου φυτρώσει, πράγµα που γίνεται µέσα σε µια εβδοµάδα. Με τον τρόπο 

αυτόν αποφεύγεται το σκέπασµα των σπορείων καθώς και το συχνό πότισµα µέχρις 

ότου φυτρώσει ο σπόρος, οπότε γίνονται όλες οι άλλες εργασίες που αναφέρονται 

στον προηγούµενο τρόπο (βοτανίσµατα, ποτίσµατα κλπ. ) Με µοσχεύµατα Είναι 

τµήµατα βλαστών µήκους 8-10 εκατοστών που λαµβάνονται από τα φυτά σε όλη τη 

διάρκεια της βλαστήσεώς τους και ιδίως τον Απρίλιο – Μάιο. Τα µοσχεύµατα τα 

βάζουµε για να ριζοβολήσουν σε µίγµα από χώµα και άµµο. Η ριζοβολία ανάλογα µε 

τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος διαρκεί 30-40 µέρες. Ο τρόπος αυτός εφαρµόζεται 

κυρίως σε βελτιωτικές εργασίες. Με παραφυάδες Όλα τα είδη της ρίγανης 

αναπτύσσουν πολλούς βλαστούς και πλούσιο ριζικό σύστηµα. Έτσι ένα φυτό που 

ξεριζώνεται µετά το δεύτερο χρόνο δίνει αρκετές παραφυάδες 

(βλαστοί µε λίγες ρίζες στη βάση). Το ξερίζωµα γίνεται το 

φθινόπωρο ή την άνοιξη και αµέσως η παραφυάδες φυτεύονται 

στο χωράφι, όπως και τα φυτά των σπορείων. Καλό είναι να 

µη ξεριζώνονται ολόκληρα τα φυτά αλλά µόνο ένα µέρος, 

ώστε το υπόλοιπο να παραµένει στην αρχική θέση και να διατηρείται έτσι το φυτό. 
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 Εποχή και τρόπος φυτεύσεως: Η ρίγανη µπορεί να φυτευτεί τόσο το φθινόπωρο 

(Οκτώβριο – Νοέµβριο) όσο και την άνοιξη (Φεβρουάριο – Μάρτιο). Η καλύτερη 

εποχή είναι το φθινόπωρο µετά τις πρώτες βροχές. Η φύτευση είναι απλή και γίνεται 

µε το χέρι σε γραµµές ή καπνοφυτευτικές µηχανές που χρησιµοποιούνται σε µεγάλες 

εκτάσεις. Η απόσταση µεταξύ των γραµµών είναι 50-60 εκατοστά, ενώ τα φυτά επάνω 

στην ίδια γραµµή απέχουν 30-40 εκατοστά  

 ∆ιάρκεια καλλιέργειας: Όταν η ρίγανη βρεθεί σε κατάλληλες εδαφοκλιµατικές 

συνθήκες και γίνουν όλες οι παρακάτω καλλιεργητικές φροντίδες διατηρείται στο ίδιο 

χωράφι 8-10 ή και περισσότερα χρόνια.  

 Καλλιεργητικές φροντίδες:Η ρίγανη σαν ξηρική καλλιέργεια δεν έχει µεγάλες 

απαιτήσεις. Η πιο απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες είναι οι εξής: Προετοιµασία 

του χωραφιού Το καλοκαίρι γίνεται ένα βαθύ όργωµα και λίγο πριν από τη φύτευση 

ένα άλλο ελαφρότερο που το ακολουθεί δισκοσβάρνισµα για να σκεπάσει το λίπασµα, 

να καταστρέψει τα ζιζάνια και να διευκολύνει το φύτευµα ιδίως όταν γίνεται µε 

φυτευτικές µηχανές.  

 Συλλογή και απόδοση: Η συλλογή της αυτοφυούς ρίγανης γίνεται από τους χωρικούς 

κατά το στάδιο της ανθήσεως, η δε εποχή της ποικίλει ανάλογα µε το κλίµα και το 

υψόµετρο της περιοχής. Έτσι στις νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές τον Ιούλιο 

και πολλές φορές συνεχίζεται και τον Αύγουστο. Η ποσότητα της ρίγανης που 

συλλέγεται τοποθετείται σε κατάλληλο (αλώνι) όπου αποξηραίνεται στον ήλιο. 

Μικροποσότητες επίσης αποξηραίνονται στη σκιά σε µικρά δεµατάκια (µάτσα) που τα 

κρεµούν στις οροφές των υποστέγων, αποθηκών κλπ. Μετά την αποξήρανση γίνεται 

το τρίψιµο και το κοσκίνισµα µε το οποίο αποµακρύνονται όλα τα µεγάλα τεµάχια 

των βλαστών. Η χοντροκοµµένη αυτή ρίγανη που αποµένει είναι σχεδόν το 50% της 

αρχικής. Σε αυτήν την κατάσταση την πουλάνε οι συλλέκτες στους µεσάζοντες των 

εµπόρων – εξαγωγέων. Η τελική επεξεργασία γίνεται από τους εξαγωγείς οι οποίοι µε 

ειδικά κόσκινα την καθαρίζουν και την κατατάσσουν σε τύπους όπως προβλέπει το 

σχετικό για τον ποιοτικό έλεγχο που αναφέρουµε πιο κάτω. Στην περίπτωση της 

καλλιεργούµενης ρίγανης η συλλογή γίνεται πάλι όταν τα φυτά βρίσκονται σε 

άνθηση. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται εργάτες µε δρεπάνια ή κόσσες, ή για 

οικονοµία χορτοκοπτικές µηχανές. Τον πρώτο χρόνο από τη φύτευση της ρίγανης η 

παραγωγή σε χοντροτριµµένο ξηρό προϊόν είναι πολύ µικρή, ιδίως όταν η ρίγανη 
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φυτεύεται την άνοιξη (5-20 κιλά/στρέµµα). Το δεύτερο χρόνο η παραγωγή ανέρχεται 

σ 40-70, ενώ από τον τρίτο και µετά φτάνει τα 70-100 κιλά/στρέµµα χοντροτριµµένου 

προϊόντος.  

 Ξήρανση: Ο τρόπος µε τον οποίο η αυτοφυής ρίγανη αποξηραίνεται στα αλώνια έχει 

σαν αποτέλεσµα τον αποχρωµατισµό των φυτών που έρχονται σε άµεση επαφή µε τον 

ήλιο. Έτσι µειώνεται η ποιότητα και φυσικά η τιµή της. Για να έχουµε εκλεκτή 

ποιότητα η αποξήρανση πρέπει να γίνεται στη σκιά σε ειδικά υπόστεγα ή ακόµη σε 

σύγχρονα ξηραντήρια που λειτουργούν τελευταία και στη χώρα µας. Έτσι αµέσως 

µετά τη συλλογή η ρίγανη µεταφέρεται στις παραπάνω εγκαταστάσεις. Στα υπόστεγα 

στα οποία η ρίγανη τοποθετείται σε πάχος 15-20 εκατοστών και σχεδόν ανακατεύεται 

κάθε µέρα µε δικράνια, η ξήρανση διαρκεί 4-5 µέρες, ενώ στα σύγχρονα ξηραντήρια 

µερικές ώρες.  

 Τρίψιµο:Μετά την ξήρανση που γίνεται στα υπόστεγα ακολουθεί το τρίψιµο µε 

«στούµπισµα» καθώς και κοσκίνισµα για την αφαίρεση των ξένων υλών (πέτρες κλπ. 

) και των τµηµάτων των βλαστών. Καλύτερος τρόπος για το τρίψιµο είναι η 

χρησιµοποίηση µικρών µηχανών σαν τις παλιές µπατόζες που τις χρησιµοποιούσαν 

για τον αλωνισµό του σιταριού. Στα σύγχρονα αποξηραντήρια τόσο το τρίψιµο όσο 

και το κοσκίνισµα γίνονται συγχρόνως κατά τη διάρκεια της ξηράνσεως. Το τριµµένο 

προϊόν που παίρνουµε µε οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, το 

επεξεργάζονται πριν εξαχθεί σε ειδικά εργαστήρια-εργοστάσια. Ο πιο γρήγορος και 

φτηνός τρόπος είναι η χρησιµοποίηση θεριζοαλωνιστικών µηχανών που αλωνίζουν τη 

ρίγανη στο χωράφι όπου συγκεντρώνεται σε σωρούς µετά το κόψιµο και τη ξήρανση 

που γίνεται σε αυτό.  

 Συσκευασία – αποθήκευση:Η τριµµένη ρίγανη όταν διατεθεί στους εµπόρους – 

εξαγωγείς τοποθετείται σε σάκους και αποθηκεύεται σε χώρους (αποθήκες, υπόστεγα 

κλπ. ) που αερίζονται καλά. Η εξαγωγή µετά το τελικό κοσκίνισµα και τη διαλογή σε 

τύπους ανάλογα µε το µέγεθος, την τοποθετούν σε σάκους. Εκτός από την εξαγώµενη 

ρίγανη, αρκετή σχετικώς ποσότητα διατίθεται και στην εσωτερική αγορά τριµµένη ή 

σε µάτσα για άρτυµα. Ξένες ύλες:Πολλές φορές η ρίγανη, ιδίως εκείνη που ξηραίνεται 

στα αλώνια, περιέχει διάφορες ξένες ύλες (πέτρες, απορρίµµατα ζώων και πτηνών 

κλπ. ) που µειώνουν πολύ την ποιότητά της. Αυτές πρέπει να αποµακρύνονται για να 

µην υποβαθµίζουν το προϊόν.  
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 Ασθένειες – έντοµα:Επειδή η καλλιέργεια της ρίγανης είναι πολύ νέα στη χώρα µας, 

δεν παρουσιάστηκαν ακόµη ασθένειες. Σε καλλιέργεια όµως του 

νοµού Καρδίτσας παρατηρήσαµε τον Ιούνιο προσβολή υπό 

βλαστορήκτου έντοµο το οποίο σχηµατίζει µικρή στοά στο άνω µέρος 

του βλαστού µε αποτέλεσµα να αποξηραίνεται το υπεράνω αυτής 

βλασικό τµήµα. Η προσβολή αυτή, που είναι όµοια µε εκείνη που 

επίσης παρατηρήσαµε σε καλλιέργεια µέντας, παρουσιάστηκε σε λίγα 

µόνο φυτά, για αυτό κι η ζηµιά είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Σε περίπτωση όµως που 

τυχών θα παρουσιαστεί µεγάλη προσβολή πρέπει να γίνει έγκαιρα η καταπολέµηση µε 

ένα από τα γνωστά εντοµοκτόνα πολύ πριν από τη συλλογή της ρίγανης, ώστε να µην 

παραµείνουν σε αυτήν υπολείµµατα επικίνδυνα για τον άνθρωπο.  
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6.18 Σέλινο  

 Όνοµα:Apium graveolens . , άπιο το βαρύοσµο, αγριοσέλινο. 

  Το σελινο µε 2χ=22 χρωµατοσωµατα, δηλαδη το Apium graveolens var. Dulce ( το 

σελινο φυλλο ), όπως και το σελινο κεφαλι , Apium graveolens var. Rapaceum 

ανηκουν στην οικογενεια των σκιαδανθων. Η πασαλωδης ριζα του σελινου κοβεται 

στην µεταφυτευση. Το ριζικο του συστηµα είναι επιπολαιο 

και γιαυτο απαιτει πλουσιο εδαφος και συχνα ποτισµατα. 

Στο σελινο κεφαλι η ριζα εξογκουται και χρησιµευει σαν 

κεντρο συγκεντρωσης θρεπτικων στοιχειων. Τα φυλλα του 

είναι συνθετα µικρα, υψους µεχρι 80 cm, τα δε σκιαδια των λουλουδιων βγαινουν το 

δευτερο χρονο από τη σπορα του σε µακρυ στελεχος 60-80 cm. Είναι φυτο ανθεκτικο 

σε χαµηλες θερµοκρασιες (αντεχει µεχρι -3C). Οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται ότι 

θεωρούσαν το σέλινο φυτό πένθιµο, γιατί στόλιζαν µε αυτό τους τάφους. Οι 

πενθούντες συγγενείς έφτιαχναν στεφάνια από σέλινο όταν συνόδευαν το νεκρό στη 

τελευταία του κατοικία. Με σέλινο στέφονταν οι αθλητές των Νεµέων Αγώνων που 

γίνονταν στη µνήµη του Αρχέµονα, γιου του βασιλιά της Νεµέας επειδή πέθανε 

δαγκωµένος από φίδι που ήταν κρυµµένο µέσα στο σέλινο. Το εκτιµούσαν σαν φυτό 

µε ωραία µυρωδιά αλλά και σαν φαρµακευτικό. Απέδιδαν στο σέλινο πολλές 

θεραπευτικές ιδιότητες: τονωτικό, διουρητικό και αντιπυρετικό. Επίσης το 

χρησιµοποιούσαν κατά της δυσπεψίας, της δυσοσµίας του στόµατος, της 

δυσκοιλιότητας, της εµµηνορραγίας και για την 

επούλωση των τραυµάτων. Η ρίζα του έχει φήµη 

αφροδισιακού, φήµη που µάλλον ξεκίνησε από την 

αρχαία Ελλάδα, ήταν γνωστή στην αρχαία Ρώµη και 

ευρέως διαδεδοµένη κατά το Μεσαίωνα. Το σέλινο 

χρησιµοποιείται σαν συστατικό σκευασµάτων για 

θεραπείες από αρθριτικά και δυσπεψίες, στην πρακτική ιατρική όµως µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί βράζοντας τη ρίζα από το σέλινο για να αντιµετωπίσουµε το διαβήτη, 

τα άλατα και τους ρευµατισµούς.   

 

Οικογένεια: Apiaceae (Umbelliferae), Σκιαδανθή.  
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 Πολλαπλασιασµός: Με σπόρο που σπέρνεται σε σπορείο ή απευθείας στο χωράφι. Η 

σπορά ή η µεταφύτευση γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο σε αποστάσεις 30 – 40 επί 

50 – 60 εκατοστά.  

 Άνθηση:Ιούνιος – Αύγουστος.  

Συλλογή:Ως εδώδιµο συλλέγεται το υπέργειο τµήµα όλο το χρόνο ενώ τα σπέρµατα 

όταν ωριµάσουν καλά.  
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6.19 Τσάι του βουνού  

 Το τσάι του βουνού είναι ένα από τα πολλά αρωµατικά φυτά που αυτοφύονται στην 

Ελλάδα. Λέγεται και σιδηρίτις. Το όνοµα αυτό που αναφέρεται από τους αρχαίους 

Έλληνες συγγραφείς, προέρχεται κατά µια µεν εκδοχή από την ικανότητα του φυτού 

να θεραπεύει τις πληγές που προκαλούνται από σιδερένια 

αντικείµενα, κατά άλλους δε από τα δόντια του κάλυκα που έχουν 

σχήµα αιχµής λόγχης. Μια νέα εκδοχή λέει ότι το όνοµα 

σιδηρότης προέρχεται από το σίδηρο επειδή το φυτό αυτό 

περιέχει αρκετή σχετικώς ποσότητα από το στοιχείο αυτό. Στη 

χώρα µας υπάρχουν 13 είδη τσάι του βουνού που αυτοφύονται σε 

υψόµετρο πάνω από 1000 µέτρα. Όλα είναι πολυετής πόες και αναπτύσσονται σε 

φτωχές ασβεστολιθικές εκτάσεις κατά αραιές ή πυκνές συστάδες. Παλαιότερα το τσάι 

του βουνού θεωρούνταν σαν µελισσοτροφικό φυτό αι µόνο µικρές ποσότητες 

µαζεύονταν από τους χωρικούς των ορεινών περιοχών που τις χρησιµοποιούσαν σαν 

αφέψηµα (τσάι). Μετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, πολλοί κάτοικοι των ορεινών 

περιοχών ήρθαν στις πόλεις όπου διέδωσαν τη χρησιµοποίησή του και στον αστικό 

πληθυσµό, οπότε άρχισε να αυξάνει η κατανάλωσή του. Με την αύξησης της 

καταναλώσεως άρχισε να αυξάνει και η τιµή του. Έτσι µεγάλωσε και το ενδιαφέρον 

των χωρικών οι οποίοι για να συλλέγουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερες ποσότητες 

επιδόθηκαν στη ληστρική συλλογή του.  

 Ταξινόµηση – περιγραφή:Το τσάι του βουνού ανήκει στην οικογένεια των χειλανθών 

(Lamiaceae) και το γένος Sideritis το οποίο περιλαµβάνει 100 περίπου είδη που 

απαντούν τόσο στις παραµεσόγειες περιοχές όσο και στην Ασία. Τα κυριότερα είδη 

που αυτοφύονται στην Ελλάδα και παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι τα εξής:  

1. Sideritis athoa, Pap. Et Kok. ,. κοινώς λέγεται τσάι βλάχικο και στο Άγιο Όρος 

µπεττόνικα. Είναι πολυετής πόα ύψους µέχρι 40 εκατοστών που καλύπτεται ολόκληρο 

µε λεπτές αδενώδεις τρίχες. Ο βλαστός είναι όρθιος απλός ή διακλαδισµένος και 

ξηλώδης στη βάση του. Αυτοφύεται στον Άθω, στην Πίνδο και στην Σαµοθράκη. 

Συνώνυµο αυτού είναικαι το S. perfoliata L.  

2. Sideritis clandestine (Chaub. Bory) Hayek. Κοινώς λέγεται τσάι του Μαλεβού ή 

τσάι του Ταϋγέτου. Είναι πολυετής πόα ύψους µέχρι 40 εκατοστών. Ο βλαστός του 
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είναι όπως και στο προηγούµενο είδος απλός ή διακλαδισµένος. Αυτοφύεται σε 

βράχους στις υπαλπικές και αλπικές περιοχές του Μαλεβύ, του Ταϋγέτου και της 

Κυλήνης. Συνώνυµα του είδους αυτού είναι τα : S. theezans Boiss & Held. , S. cretica 

Sibth. & Sm. , S. syriaca Bory & Chaub. , S. peloponnesiaca Boiss & Heldr. , Phlomis 

clandestine Ch. & B.  

 3.Sideritis scardica Griseb. Κοινώς λέγεται τσάι του Ολύµπου. Είναι πολυετής πόα. 

Ο βλαστός του που είναι λίγο ξυλώδης στη βάση, είναι απλός ή διακλαδισµένος. 

Αυτοφύεται σε βραχώδη µέρη της υπαλπικής ζώνης του Ολύµπου, του Κισσάβου, του 

Πηλίου και του Σκάρδου. Συνώνυµο του είδους αυτού είναι το S. florida Boiss & 

Heldr.  

4.Siderites raeseri Boiss & Heldr. Κοινώς λέγεται τσάι του Παρνασσού, ή τσάι του 

Βελουχιού. Είναι πολυετής πόα ύψους µέχρι 40 εκατοστών. Ο βλαστός είναι λεπτός, 

χνοώδης, απλός και σπάνια διακλαδισµένος. Αυτοφύεται στον Παρνασσό, Τυµφρηστό 

(Βελούχι) και σε άλλα βουνά της Αιτωλίας, ∆ώριδας και Φθιώτιδας. Στο είδος αυτό 

υπάγονται τα υποείδη: α) Siderites raeseri Boiss & Heldr. ssp raeseri, β) το Siderites 

raeseri Boiss & Heldr. ssp attica (Heldr. ) που αυτοφύεται στην Πάρνηθα και στο 

όρος Πατέρα της Αττικής και γ) Siderites raeseri Boiss & Heldr. ssp Florida Boiss & 

Heldr.  

 5.Siderites syriaca L. Κοινώς λέγεται τσάι της Κρήτης γνωστό σαν µαλοτήρα. Είναι 

πολυετής πόα ύψους µέχρι 50 εκατοστών. Έχει βλαστό συνήθως απλό, ισχυρό, όρθιο, 

που καλύπτεται µε πυκνό και άσπρο χνούδι. Αυτοφύεται στα βουνά της Κρήτης και 

κυρίως στα Λευκά Όρη και στον Ψηλορείτη σε υψόµετρο 1300 – 2000 µέτρα. 

Συνώνυµο του είδους αυτού είναι το Siderites cretica Boiss.  

 6.Sideritis Euboea Heldr. Κοινώς λέγεται τσάι της Εύβοιας ή τσάι από το ∆έλφι. 

Είναι πολυετής πόα ύψους 30 – 50 εκατοστά, µε πυκνό και λευκό χνούδι σε όλα τα 

µέρη του. Ο βλαστός που είναι ξυλώδης στη βάση είναι ισχυρός, απλός, ή µερικές 

φορές διακλαδισµένος. Αυτοφύεται στην Εύβοια και κυρίως στα βουνά ∆ίρφυ σε 

υψόµετρο 1000 – 1500 µέτρα (∆ιάσελο, Σκοτεινή, Σέτα, Στρόπωνες, Μετόχι, κ. λπ. ), 

Ξεροβούνι σε υψόµετρο 1400 µέτρα και στην Όχη.  

 Κλίµα και έδαφος:Όπως είπαµε το τσάι του βουνού αυτοφύεται σε µεγάλο υψόµετρο 

1000 και πάνω µέτρα και σε ασβεστολιθικές εκτάσεις. Έτσι και η καλλιέργειά του 
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πρέπει να γίνεται σε περιοχές µε τις ίδιες συνθήκες διαφορετικά κινδυνεύει να 

υποβαθµιστεί η ποιότητα του προϊόντος και φυσικά η τιµή του. Είναι µεγάλο σφάλµα 

µερικών καλλιεργητών που θέλοντας να αυξήσουν τη στρεµµατική παραγωγή και να 

διευκολυνθούν στην καλλιέργεια (κατέβασαν) και καλλιεργούν το τσάι του βουνού 

στα 500 – 600 µέτρα. Προσωρινά η παραγωγή αυτοί θα ωφεληθούν αλλά µελλοντικά 

και µακροπρόθεσµα θα ζηµιωθούν γιατί το προϊόν τους δεν θα αγοράζεται από τους 

καταναλωτές. Έτσι λοιπόν για να διατηρηθεί η καλή ποιότητα και η φήµη που έχει το 

τσάι του βουνού πρέπει να καλλιεργείται στις φυσικές του συνθήκες, δηλαδή σε 

µεγάλο υψόµετρο και σε ασβεστολιθικά χωράφια.  

Πολλαπλασιασµός: Το τσάι του βουνού πολλαπλασιάζεται µε τους εξής τρόπους:  

Με σπόρο Ο σπόρος σπέρνεται κατά τα γνωστά σε σπορείο την άνοιξη ή νωρίς το 

φθινόπωρο (Σεπτέµβριο) ακόµα δε και τον Ιούλιο ή Αύγουστο και µεταφυτεύονται τα 

φυτά όταν έχουν ύψος 8 -10 εκατοστά. Ένα γραµµάριο περιέχει 600 περίπου σπόρους. 

Για ένα στρέµµα χρειάζονται 10 – 15 σπόροι, η δε έκταση του σπορείου είναι 5 

τετραγωνικά µέτρα. Ο τρόπος αυτός είναι ο καλύτερος.  

Με παραφυάδες Ο τρόπος αυτός είναι επίσης εύχρηστος, αλλά δεν έχει την ίδια 

επιτυχία µε τον πρώτο επειδή αρκετές από τις παραφυάδες που δεν έχουν ρίζες 

ξηραίνονται µετά την φύτευση. Η παραφυάδες παίρνονται από υγιή φυτά.  

 Μεταφύτευση Η καλύτερη εποχή για την µεταφύτευση είναι ο Οκτώβριος-Νοέµβριος, 

µετά τα πρώτα πρωτοβρόχια. Η φύτευση γίνεται µε το φυτευτήρι ή µε το χέρι σε 

µικρούς λάκκους. Επίσης γίνεται µε φυτευτική µηχανή σαν κι αυτή που 

χρησιµοποιούµε στην φύτευση του καπνού. Οι αποστάσεις φυτεύσεως είναι µεταξύ 

των γραµµών 50 – 60 εκατοστά και στις γραµµές 40 περίπου εκατοστά. Έτσι ο 

αριθµός των φυτών ανέρχεται σε 4000 – 5000 στο στρέµµα.  

 Καλλιεργητικές φροντίδες: Προετοιµασία του χωραφιού Το χωράφι όπου θα 

εγκατασταθεί η φυτεία οργώνεται καλά, δισκοσβαρνίζεται και ισοπεδώνεται ώστε να 

είναι εύκολη η φύτευση και οι µετέπειτα εργασίες.  

Καταπολέµηση ζιζανίων Η σπουδαιότερη εργασία που πρέπει να γίνεται στη φυτεία 

είναι η καταστροφή των ζιζανίων. Για το τσάι του βουνού δεν βρέθηκε ακόµη το 

κατάλληλο ζιζανιοκτόνο ώστε µε ψεκασµό να καταστρέφονται τα ζιζάνια, παρ’ όλες 

τις προσπάθειες και τα πειράµατα που κάναµε µέχρι τώρα. Επειδή τα πειράµατα θα 
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συνεχιστούν ελπίζουµε ότι κάτι θα βρεθεί και για αυτήν την καλλιέργεια. Έτσι ο 

καλύτερος αλλά και δαπανηρότερος τρόπος για να απαλλαγεί η φυτεία από τα ζιζάνια 

είναι το σκάλισµα. Με τον τρόπο αυτό που όπως είπαµε είναι δαπανηρός, η φυτεία 

απαλλάσσεται από τα ζιζάνια και το τσάι του βουνού, που υποφέρει όταν υπάρχουν 

αναπτύσσεται πολύ καλά και δίνει προϊόν καλής ποιότητας και µεγάλη παραγωγή. 

Συνήθως γίνονται δύο σκαλίσµατα την άνοιξη.  

 

6.19.1 Συστατικά φυτών του γένους Sideritis.  

 Τα τελευταία 20 χρόνια γίνεται προσπάθεια για αποµόνωση και ταυτοποίηση των 

συστατικών από διάφορα είδη του σιδερίτη και εντοπισµό των κυριoτέρων ουσιών 

που παρουσιάζουν βοτανικό και φαρµακολογικό ενδιαφέρον. Τα συστατικά αυτά 

µελετώνται ως προς τη δοµή και τη δράση αλλά ταυτόχρονα αποτελούν ένα καλό 

χηµειοταξινοµικό δείκτη για την αναγνώριση και ταξινόµηση των ειδών. Ειδικά για τα 

είδη του γένους Sideritis η ταξινόµηση είναι δύσκολη λόγω της ισχυρής τάσης που 

έχουν για υβριδοποίηση. Είναι σηµαντικό να αναγνωρίζονται τα µητρικά φυτά από τα 

οποία προέρχονται τα υβρίδια, αλλά µόνο µε τα µορφολογικά χαρακτηριστικά δεν 

είναι εφικτό. Για το λόγο αυτό µε τη βιοχηµική ανάλυση ξεκαθαρίζεται η σύσταση 

των φυτών και βάση αυτής γίνεται η ταξινόµηση. Στη σύσταση τους απαντώνται 

ενώσεις που ανήκουν στα πτητικά µονοτερπένια, τα οποία συναποτελούν µε τα 

σεσκιτερπένια το αιθέριο έλαιο των φυτών, διτερπένια, τριτερπένια, στερόλες, 

κουµαρίνες, λιγνάνες, φλαβονοειδή και άλλες κατηγορίες ίσως µικρότερης σηµασίας 

και περιεκτικότητας.  

  

6.19.2 Φαρµακολογικές ιδιότητες του γένους Sideritis.  

 

 Η σηµαντικότητα των ειδών του γένους Sideritis έγκειται στις πολλαπλές τους 

φαρµακολογικές ιδιότητες, οι οποίες είναι αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης τα 

τελευταία χρόνια κυρίως. Από τις µελέτες αυτές προκύπτει ένα µεγάλο φάσµα 

δράσεων στον ανθρώπινο οργανισµό, που ήταν γνωστές στα παλαιότερα χρόνια µε 

εµπειρικό τρόπο και τώρα γίνεται προσπάθεια να εξηγηθούν επιστηµονικά, µε 

πειράµατα in vivo και in vitro. Οι δράσεις που έχουν µεγάλο ενδιαφέρον είναι η 

αντιφλεγµονώδης, η αναλγητική, η αντιµικροβιακή, η αντιοξειδωτική, η αντιελκωτική 
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και ορισµένες άλλες που µελετήθηκαν λιγότερο. Στις παραπάνω ιδιότητες που 

εµφανίζουν τα φυτά του γένους Sideritis εµπλέκονται ορισµένες ουσίες ή οµάδες 

ουσιών όπως τα αιθέρια έλαια, τα διτερπένια, τα οργανικά οξέα και τα φλαβονοειδή. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις έχει διευκρινιστεί ποια ουσία η ποιες εµφανίζουν τη 

συγκεκριµένη δράση ενώ σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται επιπλέον έρευνα για τον 

εντοπισµό τoυς. Παρακάτω θα αναφερθούν αναλυτικά οι κυριότερες δράσεις των 

ειδών του Sideritis.  

Αντιφλεγµονώδης δράση.  

Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η αντιφλεγµονώδης δράση έχει απασχολήσει πολύ 

τους ερευνητές, διότι υπάρχουν πολλές µελέτες πάνω στην ιδιότητα αυτή των 

εκχυλισµάτων του γένους Sideritis. Σε κάποιες από αυτές δεν έχει εντοπισθεί ποια 

ουσία είναι η αιτία της δράσης αυτής, όπως για παράδειγµα στα είδη S. lotsyi και S. 

canariensis στα οποία βρέθηκε ότι το αιθανολικό εκχύλισµα και κυρίως το 

χλωροφορµιακό εµφανίζουν ιδιότητες κατά της φλεγµονής. Παροµοίως, στο είδος S. 

taurica περισσότερο δραστικό βρέθηκε το µίγµα που προκύπτει από το 

χλωροφορµιακό εκχύλισµα. Στο S. javalambrensis αποδείχτηκε µε πειράµατα η 

δραστικότητα του εκχυλίσµατος του εξανίου, ενώ επιπλέον έρευνες εντόπισαν ότι οι 

δραστικές ουσίες ανήκουν στις οµάδες των φλαβονοειδών, των τερπενίων και των 

λιπιδίων. Κυρίως τα διτερπένια ent-13-epi-12a-acetoxymanoyl-oxide και ent-8a-

hydroxy-labda-13(16),14-dien συµµετέχουν στην αντιµετώπιση της φλεγµονής. Στο 

είδος S. candicans αναφέρονται ως υπεύθυνες κατά της φλεγµονής οι φυτοστερόλες, 

οι άλφα- και βήτα- αµυρίνες και τα διτερπένια, οι οποίες δεν έχουν εκλεκτική δράση 

κατά των διαφόρων παραγόντων που συµµετέχουν στη διαδικασία της φλεγµονής 

άλλα δρουν γενικά κατά του φαινόµενου αυτού. Ένα άλλο διτερπένιο µε έντονη 

αντιφλεγµονώδη δράση είναι η βογατριόλη που εντοπίσθηκε από έρευνα στο είδος S. 

mugronensis. . Στη συγκεκριµένη µελέτη αναφέρεται και ο 8- Ο-γλυκοζίτης της 

υπολαετίνης ως υπεύθυνη ουσία κατά της οξείας φάσης της φλεγµονής αλλά όχι τόσο 

δραστική στην χρόνια φάση. Τέλος, στο είδος S. raeseri µελετήθηκαν τα εκχυλίσµατα 

του οξικού αιθυλεστέρα και της µεθανόλης καθώς και η απιγενίνη 7-(4-Ο-β-

γλυκόσυλ-trans-p- κουµαρικό), ουσία που αποµονώθηκε από αυτά. Τα αποτελέσµατα 

εµφάνισαν ασθενή, σε σχέση µε τις δραστικές ουσίες – µάρτυρες, δράση των δύο 

εκχυλισµάτων και κυρίως του µεθανολικού, αλλά την ισοδύναµη δράση της 

αποµονωµένης ακυλοφλαβόνης που αναφέρθηκε παραπάνω.  
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Αναλγητική δράση.  

 Η εµφάνιση της αναλγητικής δράσης επίσης, µελετήθηκε σε κάποια από τα είδη του 

γένους Sideritis και γενικά προέκυψε το συµπέρασµα ότι ενώσεις λιγότερο πολικές, 

από αυτές που εµπλέκονται στην αντιφλεγµονώδη δράση, είναι υπεύθυνες για την 

ιδιότητα αυτή. Ειδικότερα, στο είδος S. lotsyi, που η µελέτη έγινε σε επίπεδο 

εκχυλισµάτων, περισσότερο δραστικά αποδείχτηκαν το µεθανολικό και το 

χλωροφορµιακό εκχύλισµα. Στα ίδια συµπεράσµατα κατέληξαν µελέτες στα είδη S. 

candicans, S. taurica και S. canariensis στα οποία η δράση οφείλεται στις 

φυτοστερόλες, τις α- και β αµιρίνες, τα διτερπένια µε σκελετό καουρενίου, τα 

τριτερπένια και γενικότερα σε κατηγορίες ενώσεων των εκχυλισµάτων του 

χλωροφορµίου και του πετρελαϊκού αιθέρα.  

Αντιµικροβιακή δράση.  

 Σηµαντική θεωρείται, επίσης, και η αντιµικροβιακή δράση των ειδών του γένους 

Sideritis, διότι σε πολλά από αυτά παρατηρήθηκε έντονα η δυνατότητά τουςνα 

αντιµετωπίζουν βακτήρια, ιούς, και ζύµες. Οι ενώσεις που φέρουν αυτή την ιδιότητα 

ανήκουν στα αιθέρια έλαια κυρίως.Σε µελέτη που έγινε σε πέντε από την Ελλάδα οι 

µονοτερπενικοί υδρογονάνθρακες φαίνεται να εµφανίζουν τη δράση αυτή. Η 

περιεκτικότητα των ειδών στα διάφορα µονοτερπένια είναι ανάλογη της εµφάνισης 

δραστικότητας καθώς µεγάλο ρόλο παίζει και το συγκεκριµένο αιθέριο έλαιο που 

εµπλέκεται στη δράση. Στα πέντε που ερευνήθηκαν, περισσότερο δραστικά 

προέκυψαν αυτά που στο σύνολο των αιθέριων ελαίων τους περιέχουν σε µεγαλύτερο 

ποσοστό α-πινένιο και καρβακρόλη. Το είδος S. raeseri subsp. raeseri λόγω της πολύ 

χαµηλής περιεκτικότητας του στα δύο µονοτερπένια εµφανίστηκε αδρανές. Τα αιθέρια 

έλαια δοκιµάστηκαν στην αντιµετώπιση πολλών µικροοργανισµών όπως των Gram+ 

βακτηρίων P. aeruginosa, E. cloacae, K. pneumoniae, E. coli, και των ιών C. albicans, 

C. tropicallis, T. glabrata και ήταν αποτελεσµατικά. Εκτός, από τα παραπάνω taxa 

ερευνήθηκαν και άλλα για την ίδια δράση όπως τα S. angustifolia, S. funkiana, S. 

javalambrensis, S. leucantha, S. mugronensis, S. tragoriganum, S. pusilla και τα 

αποτελέσµατα ήταν παρόµοια, δείχνοντας έτσι ότι τα αιθέρια έλαια ευθύνονται για τη 

αντιµικροβιακή δυνατότητά τους. Επιπλέον, µελέτες απέδειξαν την δραστικότητα και 

στις ζύµες όπου το εκχύλισµα φαίνεται να εµποδίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη του 

µικροοργανισµού.Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι και η µελέτη της επίδρασης του 
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υδατικού εκχυλίσµατος στην ανάπτυξη του Yarrowia lipolytica στο οποίο µετρώντας 

διάφορες παραµέτρους διαπιστώνεται η ασθενή δράση του φυτού στην αύξηση της 

φάσης υστέρησης του οργανισµού.  

Αντιοξειδωτική δράση.  

 Πολύς λόγος γίνεται για το φαινόµενο ορισµένων φυτών να µπλοκάρουν τις 

ελεύθερες ρίζες στον οργανισµό και οι έρευνες γύρω από το θέµα είναι αρκετές. Στα 

είδη του Sideritis έγιναν προσπάθειες για τη µέτρηση της αντιοξειδωτικής τους 

δράσης µε τις συνηθισµένες µεθόδους του DPPH, Co(II) EDTA-induced luminol, 

BHT, BCBT κ. α. Από τα εκχυλίσµατα ειδών του φυτού, αυτά του οξικού 

αιθυλεστέρα και της βουτανόλης εµφάνισαν την ισχυρότερη δράση. Το φαινόµενο 

αποδόθηκε στην ύπαρξη πολυφαινολικών ενώσεων στα συγκεκριµένα εκχυλίσµατα, οι 

οποίες είναι υπεύθυνες για τη σάρωση ελευθέρων ριζών. Ειδικότερα, στο είδος S. 

javalambrensis από τα φλαβονοειδή που αποµονώθηκαν, εµφάνισαν πιο έντονα την 

αντιοξειδωτική τους ικανότητα αυτά µε ελεύθερο το περισσότερο όξινο υδροξύλιο 

τους, άρα η πολικότητα των ενώσεων αυξάνει τη δραστικότητα. ∆εν συνέβη όµως το 

ίδιο µε τα φλαβονοειδή του S. raeseri, στα οποία η δραστικότητα τους δεν ήταν η 

αναµενόµενη. Σε µια πιο γενική έρευνα που περιελάµβανε αρκετά από τα Μεσογειακά 

φυτά ο Sideritis παρουσίασε µέτρια, σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα γένη, 

αντιοξειδωτική ικανότητα, ενώ σε έρευνα µεταξύ φυτών της οικογένειας Lamiaceae, η 

δραστικότητα εµφανίστηκε σε συνάρτηση µε την περιεκτικότητα σε φαινολικές 

ενώσεις.  

 

Άλλες δράσεις:Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο, το τσάι του Σιδερίτη 

ήταν ευρέως γνωστό για τις ιδιότητες του κατά των κρυολογηµάτων 

και ως αφέψηµα ειδικά τους χειµερινούς µήνες. Επίσης, ήταν 

αντιληπτές οι καταπραϋντικές του ιδιότητες, οι αντιβηχικές, οι 

ηρεµιστικές και οι επιδράσεις του στις στοµαχικές διαταραχές, το 

στρες και τις γαστροεντερικές ανωµαλίες. Οι έρευνες καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι οι δράσεις των ειδών του Sideritis ποικίλουν και είναι αρκετές σε 

αριθµό. Οπωσδήποτε, τα είδη του αποτελούν καλό αντικείµενο έρευνας για 

περισσότερες εξακριβώσεις των ενώσεών τους και των δράσεων που εµφανίζουν.  

 



 135

6.20 Φασκόµηλο  

Οικογένεια:Labiatae 

Θάµνος 30-80 εκ. αειθαλής µε ηµιξυλώδεις βλαστούς. Φύλλα γκριζοπράσινα, 

λογχοειδή, χνουδωτά που στη βάση τους φέρουν δύο λοβούς, ένα από κάθε πλευρά 

ώστε το φύλλο να φαίνεται τρίλοβο. ’νθη λευκά έως ιώδη ή ρόδινα 2-6 ανά σπόνδυλο, 

σχηµατίζουν βότρυ 10-15 εκ. Ανθίζει από Απρίλιο µέχρι 

Ιούνιο ανάλογα µε το υψόµετρο της. Φρυγανώδες φυτό 

που φυτρώνει σε χερσαίους ή πετρώδεις τόπους (υψόµετρο 

50-1000 µ). Η ευρύτερη γεωγραφική του εξάπλωση είναι 

οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Η ονοµασία του 

φυτού (Salvia) από το λατινικό ρήµα salvare, που σηµαίνει 

σώζω, φανερώνει την ιατρική αξία του βοτάνου. Είναι δηλαδή το φυτό σωτήρας! Η 

απόδοση σε αιθέριο έλαιο είναι 2-4 %. Κύρια συστατικά του είναι η κινεόλη, η 

θουγιόνη και η καµφορά. Είναι εντοµοδιωκτικό (σκώρος, έντοµα σιτηρών κ. λ. π. ). 

Ως φαρµακευτικό θεωρείται σπασµολυτικό, αντιδιαρροικό, αντιιδρωτικό, εναντίον 

του πονόλαιµου, πονοκεφάλου κ. λ. π. σύµφωνα µε τον Ιπποκράτη (4ος αιώνας π. Χ. 

), είναι φάρµακο κατά των πνευµονικών νόσων, αλλά το συνιστούσε και για διάφορα 

γυναικολογικά προβλήµατα. Ο ∆ιοσκουρίδης (1ος αιώνας µ. Χ. ), θεωρούσε τη 

φασκοµηλιά ως διουρητικό, αιµοστατικό, και εµµηναγωγό φάρµακο. Η λαϊκή ιατρική 

τη χρησιµοποιεί για τη θεραπεία πάρα πολλών νοσηµάτων. Θεωρείται σχεδόν 

πανάκεια! Πιο συχνά χρησιµοποιείται για παθήσεις του αναπνευστικού, σε 

γυναικολογικά προβλήµατα, αλλά και ως αφροδισιακό κ. α. Σε πολύ θερµές περιοχές 

της ερήµου πίνουν ένα αφέψηµα µε µείγµα βοτάνων στο οποίο κυριαρχεί το 

φασκόµηλο, πιστεύοντας ότι περιορίζει την απώλεια υγρών και εµποδίζει την 

αφυδάτωση. Το εξαίρετο τονωτικό, καταπολεµά την κούραση, βοηθά άτοµα που 

βρίσκονται σε ανάρρωση και φασκόµηλο είναι διευκολύνει την πέψη. Συνιστάται σε 

άτοµα που υποφέρουν από υψηλή εφίδρωση. Ισορροπεί ήπια τον οργανισµό των 

γυναικών που πάσχουν από σπάνια έµµηνα ή πρόωρη εµµηνόπαυση. (θα πρέπει να 

αποφεύγεται σε συχνή χρήση από γυναίκες που εκκρίνουν πολλά οιστρογόνα). Στην 

Κρήτη δίνανε παλαιότερα φασκόµηλο µε µέλι στα παιδία για να κοιµούνται. Όπως 

συµβαίνει µε όλα τα βότανα, δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση της, επειδή έχουν 

παρατηρηθεί περιπτώσεις δηλητηριάσεως. Χρησιµοποιείται ως καρύκευµα και ως 

συντηρητικό στη βιοµηχανία τροφίµων και ελαίων.  
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Κλίµα και έδαφος:Το φασκόµηλο αναπτύσσεται τόσο σε ψυχρές όσο και σε θερµές 

περιοχές. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι απαντάται σαν αυτοφυές σε πολλές 

περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας και σε υψόµετρο από 0-1500 

περίπου µέτρα. Αντέχει πολύ στο κρύο µέχρι -25°C. Ως προς τα εδάφη αναπτύσσεται 

σε διάφορους τύπους, προτιµά όµως τα µέσης συστάσεως, ασβεστούχα µε καλή 

αποστράγγιση και Ph 6,2-6,4. Τα πολύ ελαφρά αµµώδη εδάφη δεν είναι κατάλληλα 

γιατί εκτός που η ανάπτυξη των φυτών είναι καθυστερηµένη, όταν βρέχει οι λεπτοί 

κόκκοι της άµµου προσκολλώνται στα κατώτερα φύλλα των φυτών, όπου παραµένουν 

για πολύ χρόνο µε αποτέλεσµα να υποβαθµίζεται η ποιότητα του προϊόντος. Επίσης 

ακατάλληλα είναι τα βαριά και συνεκτικά εδάφη που συγκρατούν πολλή υγρασία.  

 Πολλαπλασιασµός: Όλα τα είδη του φασκόµηλου πολλαπλασιάζονται µε τους εξής 

τρόπους: Με σπόρο Ο σπόρος που παράγεται σε αρκετή ποσότητα σπέρνεται σε 

υπαίθριο σπορείο µε το γνωστό τρόπο. Η ποσότητα που χρειάζεται για τη σπορά ενός 

τετραγωνικού µέτρου είναι 8-10 γραµµάρια (κάθε γραµµάριο περιέχει 150 περίπου 

σπόρους). Εξάλλου για τη φύτευση ενός στρέµµατος χωραφιού απαιτούνται 7-8 53 

τετραγωνικά µέτρα. Ο σπόρος πρέπει να είναι 1-3 χρόνων, γιατί µετά χάνει τη 

βλαστικότητά του. Η καλύτερη εποχή για τη δηµιουργία του σπορείου είναι οι αρχές 

Αυγούστου αρκεί να ποτίζεται συχνά και να προφυλλάσσεται από την υπερβολική 

θερµοκρασία σκεπάζοντάς το µε ξηρά χόρτα ή άλλα υλικά. Ο σπόρος σπέρνεται 

επίσης και το φθινόπωρο (Οκτώβριο) ή την άνοιξη (Μάρτιο). Τέλος η σπορά µπορεί 

να γίνει και απευθείας στο χωράφι είτε σε όρχους είτε σε γραµµές, µε το χέρι ή µε 

µηχανές. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ποσότητα του σπόρου που χρειάζεται για ένα 

στρέµµα ανέρχεται σε 300 – 500 γραµµάρια. Με παραφυάδες Ξελακκώνοντας φυτά 

µεγάλης ηλικίας αποσπούµε όλους τους βλαστούς που έχουν ρίζες, τους οποίους στη 

συνέχεια µεταφυτεύουµε στο χωράφι. Παραφυάδες µπορούµε επίσης να πάρουµε 

ξεριζώνοντας ηλικιωµένα φυτά ιδίως όταν καταστρέφουµε µια φυτεία που βρίσκεται 

στο τέλος της αποδοτικής της περιόδου. Με µοσχεύµατα Αυτά είναι τεµάχια ετησίων 

συνήθως βλαστών µήκους 10-12 εκατοστών που φυτεύονται για να ριζοβολήσουν σε 

µίγµα χώµατος ή κοπριάς και άµµου. Η εποχή φυτεύσεως συµπίπτει µε εκείνη της 

σποράς στο σπορείο, οι δε αποστάσεις φυτεύσεως είναι 5 Χ 10 εκατοστά περίπου. Η 

ριζοβολία ολοκληρώνεται µέσα σε 70-75 µέρες, οπότε τα µοσχεύµατα είναι έτοιµα για 

µεταφύτευση. Ο τρόπος αυτός δεν χρησιµοποιείται σε µεγάλη κλίµακα, αλλά συνήθως 

για βελτιωτικούς σκοπούς.  
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 Εποχή και τρόπος φυτεύσεως:Η καλύτερη εποχή για τη φύτευση των φυτών που 

έγιναν µε έναν από τους παραπάνω τρόπους είναι το φθινόπωρο (Οκτώβριο – 

Νοέµβριο) µετά τις πρώτες βροχές. Επίσης τα φυτά µπορούν να µεταφυτευτούν και 

την άνοιξη (Φεβρουάριο – Μάρτιο). Η φύτευση γίνεται σε γραµµές που απέχουν 0,70 

– 0,80 µέτρα, η δε απόσταση στις γραµµές είναι 0,40 – 0,50 µέτρα. Για τη φύτευση 

χρησιµοποιούνται εργάτες ή καπνοφυτευτικές µηχανές.  

 Καλλιεργητικές φροντίδες:Η σπουδαιότερη εργασία στις φυτείες φασκόµηλου είναι 

η καταπολέµηση των ζιζανίων. Αυτή γίνεται µε σκαλίσµατα ή ζιζανιοκτόνα. Πολύ 

καλό ζιζανιοκτόνο για το φασκόµηλο δεν βρέθηκε ακόµα. Πάντως το gesatop έδωσε 

καλά αποτελέσµατα.  

Συλλογή – απόδοση:Το αυτοφυές φασκόµηλο συλλέγεται την εποχή που ανθίζει 

(Μάιο Ιούνιο) µέχρι και το Σεπτέµβριο. Η καλύτερη πάντως εποχή είναι όταν 

βρίσκεται στο στάδιο της πλήρους ανθήσεως. Αυτό εξαρτάται από την περιοχή όπου 

βρίσκεται. Έτσι στις µεν θερµές και παραθαλάσσιες περιοχές η συλλογή αρχίζει το 

Μάιο, στις δε ορεινές τον Ιούνιο – Ιούλιο. Προκειµένου για το καλλιεργούµενο 

φασκόµηλο η συλλογή γίνεται µια φορά τον πρώτο χρόνο, ενώ τα επόµενα χρόνια 

γίνονται 2-3 συλλογές. Η πρώτη συλλογή γίνεται το Μάιο και οι επόµενες Ιούλιο και 

Σεπτέµβριο. Κατά τη συλλογή αποκόπτεται ολόκληρο το φυτό λίγο πιο πάνω από τη 

διασταύρωση των πρώτων βλαστών.  

 ∆ιάρκεια καλλιέργειας:Εάν οι εδαφοκλιµατικές συνθήκες είναι κατάλληλες και 

γίνονται κάθε χρόνο οι απαραίτητες καλλιεργητικές περιποιήσεις, η διάρκεια ζωής του 

φασκόµηλου ανέρχεται σε 12 -15 ή και περισσότερα χρόνια.  

Αλλα ειδη:Salvia elegans “Scarlet Pineapple” Salvia lavandulifolia Salvia officinalis latifolia 

Salvia officinalis “Icterina” Salvia officinalis “Purpurascens” Salvia officinalis “Tricolor” Εικ. 

34: Salvia officinalis 
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6.21 Χαµοµήλι 

 Οικογένεια:Asteraceae 

 Μονοετές ποώδες φυτό µε βλαστούς λείους όρθιους 10-30 εκ. Φύλλα δις ή τρις 

πτεροσχιδή, µε φυλλάρια τριχοειδή. Τα άνθη σε κεφάλια που µοιάζουν σαν µικρή 

µαργαρίτα. Τα περιφερειακά ανθίδια είναι γλωσσοειδή λευκού χρώµατος. Τα 

κεντρικά είναι σωληνοειδή κίτρινα. Τα σπέρµατα (αχαίνια) είναι µικρά 1 χιλ. µήκος, 

σχήµατος υποκυλινρικού, λίγο κυρτά. Ανθίζει την άνοιξη και 

έχει χαρακτηριστική οσµή. Μεσογειακό φυτό που φυτρώνει σε 

χέρσους τόπους και άκρες µονοπατιών.  

 Η ελληνική ονοµασία χαµόµηλο οφείλεται στο αρχαίο 

χαµαίµηλον «δια την προς τα µήλα οµοιότητα της οσµής», όπως 

λέει ο Γαληνός. Ήταν δηλαδή τα µήλα που βρίσκονταν «χαµαί». 

Λόγω του σχήµατος του οι Αιγύπτιοι το αφιέρωσαν στον ήλιο. Στην Ελλάδα το λένε 

και λουλούδι του Αγίου Γεωργίου, επειδή ανθίζει την εποχή της γιορτής του (23 

Απριλίου). Φυτό που χρησιµοποιείται συνεχώς από τα προϊστορικά χρόνια µέχρι 

σήµερα και αναφέρεται από όλους τους γιατρούς της αρχαιότητας! Πλούσια πηγή 

αντιοξειδωτικών ουσιών (φλαβόνες). Είναι ευστόµαχο, αντιφυσητικό, 

αντιφλεγµονώδες, αντιαλλεργικό και αντιφλογιστικό σε δερµατίτιδες ή επιπεφυκίτιδα. 

Οι Έλληνες γιατροί της αρχαιότητας το συνιστούσαν για τα νεύρα και τις παθήσεις 

των νεφρών και του συκωτιού, ενώ ο Ιπποκράτης το θεωρούσε εµµηναγωγό, όταν 

καταναλωνόταν χλωρό. Έτσι, ίσως, εξηγείται το όνοµα του γένους (matricaria από το 

λατινικό matrix = µήτρα). Ο ∆ιοσκουρίδης αναφέρει ότι αποβάλλει τις πέτρες από την 

ουροδόχο κύστη και θεραπεύει τα φουσκώµατα, τον ίκτερο, τις άφθες του στόµατος. 

Η λαϊκή ιατρική το χρησιµοποιεί για τη θεραπεία δερµατικών παθήσεων, τραυµάτων, 

νοσηµάτων της στοµατικής κοιλότητας, κ. α. Θεωρείται καλό 

καταπραϋντικό και άριστο αντισηπτικό φάρµακο.  Συµµετέχει 

σε πολλά καλλυντικά όπως βαφές αντηλιακά, κρέµες κ. α. 

Ανθή χαµόµηλου και µολόχας συλλέγονται ακριβώς την ίδια 

εποχή (’νοιξη) και συνδυάζονται άριστα σε ροφήµατα. Με 

χαµόµηλο φτιάχνεται ένα από τα πιο διαδεδοµένα εγχύµατα, γνωστό σε πολλούς 

λαούς. Καταναλώνεται συνήθως ως χαλαρωτικό και για την αντιµετώπιση της 

αϋπνίας, καθώς και για κοµπρέσες στα µάτια, ενώ δίνει ζωηρές ανταύγειες στα ξανθά 
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µαλλιά. Η χρήση του στη µαγειρική είναι περιορισµένη. Στην παραδοσιακή µαγειρική 

δεν γνωρίζουµε να χρησιµοποιείται. 

 Κλίµα και έδαφος: Το χαµοµήλι παρόλο που αυτοφύεται σε όλα τα µέρη της 

Ελλάδας, ευδοκιµεί καλύτερα σε πεδινές περιοχές µε εύκρατο κλίµα, όπου τόσο τα 

φυτά όσο και τα άνθη είναι µεγαλύτερα από εκείνα των ορεινών περιοχών. Είναι φυτό 

ξηρικό αλλά η κανονική εδαφική υγρασία ευνοεί την ανάπτυξή του. Τα καλύτερα 

εδάφη είναι τα αµµοαργιλώδη µε αρκετή οργανική ουσία. Στα αµµώδη η ανάπτυξή 

του περιορίζεται και πολλές φορές από την ,µεγάλη ξηρασία δεν προλαβαίνει να 

ανθίσει. Εξάλλου εδάφη βαριά µε µεγάλη υγρασία είναι ακατάλληλα για καλλιέργεια 

χαµοµηλιού. Τέλος στα σκιερά µέρη αυξάνει η περιεκτικότητά του σε χαµαζουλένιο 

που όπως αναφέραµε είναι το βασικότερο συστατικό του.  

Πολλαπλασιασµός: Το χαµοµήλι πολλαπλασιάζεται µε σπόρο που σπέρνεται στο 

χωράφι στα πεταχτά ή µε µηχανές. Για να φυτρώσει ο σπόρος πρέπει το χωράφι να 

είναι καλά ψιλοχωµατισµένο. Η ποσότητα σπόρου που χρειάζεται για ένα στρέµµα 

ανέρχεται σε 1-2 κιλά. Για να γίνει οµοιόµορφη σπορά ανακατεύεται µε τριπλάσια 

ποσότητα λεπτής ποταµίσιας άµµου. Μετά τη σπορά είναι απαραίτητο να γίνεται 

κυλίνδρισµα που διευκολύνει πολύ το φύτρωµα του σπόρου. Παρατηρήθηκε ότι στις 

ποδιές του τρακτέρ, το φύτρωµα είναι καλύτερο. Η καλύτερη εποχή σποράς είναι το 

φθινόπωρο (Οκτώβριος) σε περίπτωση όµως ανοµβρίας, τότε η σπορά µπορεί να γίνει 

και το Νοέµβριο. Το χαµοµήλι που σπέρνεται το Φεβρουάριο – Μάρτιο, συνήθως 

αργεί να ανθίσει και η παραγωγή του είναι πολύ µικρή. Το χαµοµήλι όταν φυτρώσει 

αντέχει πολύ στις χαµηλές θερµοκρασίες το χειµώνα.  

Καλλιεργητικές φροντίδες: Το χωράφι όπου θα καλλιεργηθεί το χαµοµήλι χρειάζεται 

καλή προετοιµασία (1-2 οργώµατα και σβαρνίσµατα) ώστε τελικά να είναι 

ψιλοχωµατισµένο. Πριν από το τελευταίο δισκοσβάρνισµα γίνεται λίπανση µε 25 κιλά 

φωσφορική αµµωνία και 10 κιλά θειικό κάλι, περίπου. Για να διευκολυνθεί η 

ανάπτυξη των φυτών του χαµοµηλιού καλό είναι να γίνει ένα τουλάχιστον βοτάνισµα 

το Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Τα ζιζάνια καταπολεµούνται µε ζιζανιοκτόνα. Από 

πειράµατα που κάναµε στη χώρα µας βρέθηκε ότι το linuron σε ποσότητα 125 

γραµµαρίων στο στρέµµα δίνει καλά αποτελέσµατα.  

Συλλογή – απόδοση: Η συλλογή γίνεται όταν τα άνθη του χαµοµηλιού είναι καλά 

ανοιγµένα. Αυτό γίνεται 2-3 ηµέρες µετά την εµφάνισή τους στις ταξιανθίες. Η 
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συλλογή πρέπει να γίνεται αργά το πρωί, ώστε τα φυτά να είναι απαλλαγµένα από τη 

δροσιά. Επίσης δεν πρέπει να συλλέγονται µετά από βροχή, αλλά αφού στεγνώσουν. 

Η συλλογή λουλουδιών που δεν είναι καλά ανοιγµένα καταστρέφει την ποιότητα του 

προϊόντος γιατί στην αποξήρανση αυτά παίρνουν σκούρο χρώµα. Στις καλλιέργειες η 

συλλογή γίνεται το Μάιο. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται ειδικές τσουγκράνες 

µε τις οποίες κόβονται οι ταξιανθίες µε σχετικά µικρό µίσχο. Η εργασία αυτή όµως 

είναι επίπονος και ακριβή. Για αυτό ορισµένοι συλλέγουν το χαµοµήλι κόβοντάς το µε 

χορτοκοπτικό και σε αυτή την κατάσταση το διαθέτουν στους εµπόρους. Γίνεται 

προσπάθεια να κατασκευαστεί ειδική συλλεκτική µηχανή για το χαµοµήλι, που 

βρίσκεται στο στάδιο του πειραµατισµού. Η στρεµµατική παραγωγή σε χλωρές 

ταξιανθίες που συλλέγονται µε τσουγκράνες ανέρχεται σε 300 κιλά, ενώ όταν η 

συλλογή γίνει µε χορτοκοπτικό ανέρχεται σε 600 – 700 κιλά, γιατί εκτός από τις 

ταξιανθίες συλλέγονται και µεγάλα τµήµατα βλαστών.  

Ξήρανση:Τα άνθη του χαµοµηλιού διατίθενται στην κατανάλωση σε ξηρά µορφή. Η 

ξήρανση γίνεται σε σκιά, αφού τοποθετηθούν σε ειδικά τελάρα όπου ανακατεύονται 

συχνά για να συντοµευτεί ο χρόνος της. Για µεγάλες ποσότητες χρησιµοποιούνται 

ειδικά ξηραντήρια. Το χαµοµήλι για να ξεραθεί στη σκιά χρειάζεται περίπου µια 

εβδοµάδα. Η σχέση ξηρού προς χλωρό χαµοµήλι είναι 20%. Όταν το χαµοµήλι 

συλλέγεται µε χορτοκοπτικό, η ξήρανση γίνεται στο χωράφι, όπου ακολουθεί 

µπαλάρισµα. Σε αυτήν την µορφή, δηλαδή σε µπάλες, διατίθεται στο εµπόριο. 
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7.Βότανα για την διατροφή και την υγεία 

 Τα βότανα παίζουν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στη διατροφή,που έχει από παλιά 

αναγνωριστεί σε κάθε µαγειρική παράδοση. Γιατί τα βότανα και διάφορα αρωµατικά 

φυτά χρησιµοποιούνται καταρχήν στο µαγείρεµα τόσο για την γεύση τους όσο και για 

τις χωνευτικές και συντηρητικές τους ιδιότητες. Από την άποψη της πέψης,τα πτητικά 

έλαια είναι τα πιο σηµαντικά συστατικά των βοτάνων και βρίσκονται ειδικότερα στα 

φυτά της οικογένειας της µέντας, της µαντζουράνας, του δυόσµου και του 

δενδρολίβανου. Αλλά τα µαγειρικά βότανα περιέχουν επίσης τανίνες, πικρές ουσίες 

αλλά και διάφορα ενεργά συστατικά. Πολλά ακόµη διαθέτουν αντισηπτική δράση 

όπου η µολυσµένη τροφή είναι απειλή και για την υγεία. Το φάσµα των βοτάνων που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην µαγειρική είναι τεράστιο και αν χρησιµοποιηθούν 

µε φαντασία και µεράκι, δεν θα προσθέσουν µόνο νοστιµάδα και ποικιλία στη 

διατροφή αλλά ανοίγουν και καινούριους δρόµους στις διατροφικές συνήθειες.  

 

7.1 Ιδιότητες των µαγειρικών βοτάνων  

 Στη σύγχρονη δυτική κουζίνα, τα βότανα χρησιµοποιούνται κυρίως ως επιπλέον 

υλικά, για την ευχαρίστηση του ουρανίσκου και για να ζωντανέψουν το µενού µας. 

Όµως η αξία τους είναι πολύ πιο βαθιά. ∆ιεγείρουν την όρεξη, δυναµώνουν την πέψη 

και συντηρούν την τροφή µας. Σε πολλές χώρες, παραµένουν φρουροί της υγιεινής 

διατροφής, όπως ήταν παντού πριν τα χηµικά συντηρητικά και τα ψυγεία µπούνε στην 

ζωή του ανθρώπου. Τα βασικά δραστικά συστατικά των χωνευτικών βοτάνων είναι τα 

πτητικά τους έλαια. ∆ιεγείρουν τη έκκριση των πεπτικών υγρών,προστατεύουν από τις 

ζυµώσεις και την αποσύνθεση των τροφών. Μερικά βότανα περιέχουν επίσης 

τονωτικές και στυπτικές πικρές ουσίες που ανοίγουν την όρεξη. Άλλα µπορεί να 

περιέχουν τανίνες που συντελούν στην αποφυγή δυσπεψίας, συκρετίνες που βοηθούν 

το πάγκρεας. Όλες αυτές οι ιδιότητες βρίσκονται αυξηµένες στα φρέσκα βότανα, αλλά 

παραµένουν αποτελεσµατικές και στα βότανα που αποξηραίνονται µε τον κατάλληλο 

τρόπο. Οι αντιβακτηριακές και συντηρητικές τους ιδιότητες καθιστούν τα µαγειρικά 

βότανα και τα µπαχαρικά πολύτιµα για χρήση σε ξύδια, έλαια, πίκλες, κρασιά και σε 

κάθε είδους συντηρηµένη τροφή, όπου απελευθερώνουν τα αιθέρια έλαιά τους.  
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7.2 Χρησιµοποιώντας φρέσκα βότανα 

 Ορισµένα βότανα συνδυάζονται άρρηκτα µε συγκεκριµένες τροφές. Ο βασιλικός για 

παράδειγµα, είναι γνωστός ως το βότανο της τοµάτας, το µάραθο ταιριάζει µε τα 

ψάρια, το δενδρολίβανο µε το αρνί. Υπάρχουν ακόµα, ειδικοί συνδυασµοί βοτάνων 

που ταιριάζουν περίφηµα µαζί.  

Το κλασσικό µείγµα φρέσκων βοτάνων, περιέχουν µαϊντανό, 

φρέσκα κρεµµυδάκια και ταραγκόν και είναι εξαιρετικός 

συνδυασµός µε τα αυγά. Τα βότανα έτσι κι αλλιώς είναι 

προσαρµοστικά και µπορούν άνετα αυτά να αναµιχθούν µεταξύ 

τους κι εµείς να πειραµατιστούµε µε αυτά.  

 

7.3 Πως χρησιµοποιούνται τα βότανα και τα µπαχαρικά  

 Τα βότανα και τα µπαχαρικά πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή. Το καθένα 

έχει την ξεχωριστή του γεύση, την τροφή που του ταιριάζει περισσότερο. 

Προτιµότερο είναι η πρόσθεση ενός είδους κάθε φορά στο φαγητό µέχρι να 

ανακαλυφθεί. Πώς µπορούν να αναδεικνύουν παρά να υπερκαλύπτουν τη φυσική 

γεύση των τροφίµων.  

 Ένας κατάλληλος τρόπος είναι η χρησιµοποίηση ήδη γνωστών 

µαγειρικών µειγµάτων, όπως το µπουκέ γκαρνί και τα µείγµατα 

βοτάνων. Στο µπουκέ γκαρνί χρησιµοποιούνται ολόκληρα 

κλαδάκια από βότανα, ενώ τα άλλα συνδυάζονται µόνο µε τα 

φύλλα. Τέτοιας λογής µείγµατα δίνουν µια ολοκληρωµένη γεύση 

σε ένα πιάτο. Τα µείγµατα µπαχαρικών συνήθως αντανακλούν τις γευστικές 

παραδόσεις µιας περιοχής:το γκάραµ µασάλα, για παράδειγµα είναι αναµφισβήτητα 

ινδικό στη γεύση Η σκόνη τσίλι, µε το δριµύ ανακάτεµα καυτών µπαχαρικών, είναι 

ξεχωριστά µεξικάνικη. Ξεχωριστό κινέζικο άρωµα δηµιουργείται όταν συνδυάζονται 

ορισµένα µπαχαρικά και κυρίως καυτερά τα οποία πρέπει να είναι αλεσµένα. Τα 

µπαχαρικά είναι επίσης χρήσιµα για να γεφυρώνουν διαφορετικές γεύσεις: γλυκείς και 

γευστικοί συνδυασµοί, όπως το κρέας µε τα φρούτα, «παντρεύονται» πιο καλά µε την 

χρήση µπαχαρικών. Γνωρίζοντας τις ξεχωριστές ιδιότητες του καθενός,συνδυάζονται 

δύο ή τρία βότανα σε αρµονικές παραλλαγές. Χρησιµοποιούνται φρέσκα ή 

αποξηραµένα, ολόκληρα ή αλεσµένα σε µία εκπληκτικά µεγάλη σειρά φαγητών.  

 Μπουκε γκαρνι 
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Υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτού του κλασικού 

καρυκεύµατος. Η βασική συνταγή είναι η εξής: 

2 κλαδάκια θυµάρι 

2 κλαδάκια µαντζουράνα 

1 δέσµη κοτσάνια µαϊντανού 

1 φύλλο δάφνης 

δένουµε τα βότανα όλα µαζί µε σπάγκο ή κλωστή 

Μείγµα βοτάνων 

 Αναµειγνύοντας 4 κουταλιές της σούπας φρέσκο µαϊντανό,2 κουταλιές της σούπας 

φρέσκα κρεµµυδάκια και χαιρέφυλλα και 2 κουταλιές του τσαγιού ταραγκόν. 

Χρησιµοποιούνται αµέσως µετά το άλεσµά τους και έχουν εξαιρετική γεύση την 

οποία την µεταδίδουν στο φαγητό που χρησιµοποιούνται.  

 

Γκαραµ µασαλα 

 Τα συστατικά του γκάραµ µασάλα φτιάχνουν ένα γλυκο-πικάντικο µείγµα, ιδανικό 

για διάφορες συνταγές φαγητών,προσθέτοντάς το προς το τέλος του µαγειρέµατος. 

Μετριάζει την δριµύτητα των µειγµάτων κάρυ.  

1 κουταλιά της σούπας σπόροι κάρδαµου 

1 κουταλιά µαύρο πιπέρι 

1 κουταλιά σπυριά κύµινου 

1 κουταλιά γαρίφαλου 

2 κουταλιές µεγάλες µοσχοκάρυδο 

5 εκατοστά κλαράκι κανέλας 

τα µπαχαρικά αυτά αλέθονται όλα µαζί µέχρι να γίνουν λεπτή σκόνη και προστίθενται 

κατά το µαγείρεµα.  

 

7.4 Μπαχαρικά και καρυκεύµατα 

 Παραδοσιακά οριζόµενα ως οι αποξηραµένοι σπόροι ορισµένων φυτών και ευρύτερα 

γνωστά για τις µαγειρικές τους ιδιότητες. Είναι πιο δηµοφιλή στην ∆ύση µε την 

αποξηραµένη µορφή τους. Αυτό συµβαίνει επειδή τα περισσότερα είναι αυτοφυή σε 

τροπικές περιοχές ή στην Άπω Ανατολή, αν και ορισµένα καλλιεργούνται στη Βόρεια 
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Αµερική και την βορινή Ευρώπη. Εξαιτίας του ισχυρού συνδέσµου των µπαχαρικών 

µε ορισµένου είδους αρώµατα, µερικά τµήµατα, όχι σπόροι, κάποιων φυτών όπως οι 

ρίζες του τζίντζερ και τα φύλλα του κόλιανδρου. Υπάρχουν επίσης έτοιµα µπαχαρικά 

όπως αλεσµένοι και τριµµένοι σπόροι καθώς και ρίζες και τέλος υπάρχουν και οι 

βέργες κανέλας. Πολλά από αυτά τα φυτά εκτιµώνται τόσο για τις σηµαντικές 

θεραπευτικές τους εφαρµογές, όσο και για την µαγειρική τους χρήση. Τα µπαχαρικά 

είναι η γέφυρα που οδηγεί στην υψηλή απόλαυση και την ευεξία. Μπορούν να 

χρησιµοποιηθούν φρέσκα ή αποξηραµένα ολόκληρα, τριµµένα ή αλεσµένα και 

µπορούν να προστατεύσουν από παράσιτα και να εξολοθρεύσουν µικροοργανισµούς.  

 

7.5 Χρησιµοποιώντας ατόφια µπαχαρικά 

 Χρησιµοποιούνται µεγάλα, ατόφια µπαχαρικά όπως η κανέλλα, η βανίλια και οι 

καρποί του µοσχοπίπερου σε ζωµούς, σούπες και ξύδια, σουρώνοντας τα υγρά µετά το 

µαγείρεµα για να είναι το φαγητό καθαρό. Τα µικρότερα µπαχαρικά όπως ο άνηθος, 

το κύµινο,το αγριοκύµινο και ο µάραθος µπορούν να αφεθούν στο πιάτο ως έχουν. 

Πολλές συνταγές απαιτούν αλεσµένα ή ξυσµένα µπαχαρικά Η διαδικασία της άλεσης 

απελευθερώνει το άρωµα και διευκολύνει την καλύτερη ανάµειξη των µπαχαρικών 

στο φαγητό. Αξίζει τον κόπο να αγοράζονται ολόκληρα µπαχαρικά όπως το κάρδαµο, 

ο κορίανδρος,το µοσχοπίπερο, το µοσχοκάρυδο και το πιπέρι, έτσι ώστε να αλέθονται 

ή να ξύνονται όποτε χρειαστούν. Η κανέλλα, οι καυτερές πιπεριές, τα γαρίφαλα, το 

τζίντζερ και η µουστάρδα είναι δύσκολο να αλεσθούν στο σπίτι, για αυτό καλύτερο 

είναι να φυλάσσονται σε σκούρα αεροστεγή βάζα. Για τα στρογγυλά, σκληρά 

µπαχαρικά και γενικότερα για όλα τα σπυριά χρησιµοποιείται ο πιπερόµυλος. Ενώ για 

όσα µπαχαρικά έχουν τραχύτερη υφή είναι προτιµότερο το γουδί. Χρησιµοποιούνται 

αλεσµένα µπαχαρικά σε µαγειρευτά κατσαρόλας, ψητά, σάλτσες, κέικ και µπισκότα. 

Ελαφριά πάπρικα και καγιέν για την γαρνιτούρα πιάτων όπως ο χούµος και τα ντίπς. 

Τα µπαχαρικά του εµπορίου είναι καλά αλλά αξίζει τον κόπο να µαζεύονται και να 

αλέθονται από εµάς τους ίδιους που πρόκειται να τα χρησιµοποιήσουµε, έτσι ώστε να 

διαπιστωθεί η διαφορά τους. Ένα σωστό µείγµα κάρυ αποτελείται από ίσες ποσότητες 

κορίανδρου,πιπεριού, µαύρης µουστάρδας, γαρίφαλου και µάραθου. Αλέθονται πολύ 

καλά όλα µαζί µε µία ή δύο καυτερές πιπεριές (τσίλις). Για τα κινέζικα φαγητά 

αλέθονται µαζί ένα µείγµα από 5 µπαχαρικά:γλυκάνισο, πιπεριά σετσουάν, σπόρους 

µάραθου, γαρίφαλα και κανέλλα.  
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7.6 Χρήση αρωµατικών φυτών στην µαγειρική 

 Η ύπαρξη αρωµατικών φυτών έχει µεγάλη σηµασία και για το µαγείρεµα. Η 

δυνατότητα καλλιέργειας αρωµατικών φυτών , µας δίνει µια θαυµάσια ευκαιρία 

αυτοσχεδιασµού στο µαγείρεµα. Μπορούµε έτσι να ανακατεύουµε διάφορα 

µπαχαρικά µε το ψητό της κατσαρόλας ή µε τις κρεατόσουπες. Επίσης µπορούµε να 

δηµιουργούµε εντυπωσιακές σάλτσες κ. α. Ίσως η πιο γνωστή είναι η σάλτσα 

µαϊντανού, που γίνεται εξαιρετική ιδιαίτερα µα ψάρια ή µε τα φασολάκια. Αν θέλουµε 

να εξασφαλίσουµε εξαιρετικό άρωµα,κόβουµε πολύ ψιλό µαϊντανό και τον 

προσθέτουµε αφού φτιάξουµε την σάλτσα. Μπορούµε να δώσουµε όσο έντονη γεύση 

θέλουµε χρησιµοποιώντας ανάλογη ποσότητα. Είναι ατέλειωτες πραγµατικά οι 

δυνατότητες που µας δίνουν τα αρωµατικά φυτά. Με αρωµατικά φυτά µπορούµε 

επίσης να γαρνίρουµε και να διακοσµήσουµε τα φαγητά µας, δίνοντας ελκυστική όψη 

στις δηµιουργίες µας, µια και που ένα πετυχηµένο φαγητό πρέπει να έχει τόσο καλή 

εµφάνιση, όσο και γεύση. Βασικό ρόλο παίζει επίσης και η ποσότητα που 

χρησιµοποιούµε. Η ποσότητα που ευχαριστεί ένα άτοµο, ίσως να δυσαρεστεί κάποιο 

άλλο. Θα πρέπει επίσης να προσαρµόζουµε τις ποσότητες ανάλογα µε το αν 

χρησιµοποιούµε φρεσκοκοµµένα, ξερά ή κατεψυγµένα φυτά και θα διαπιστώσουµε 

ότι ορισµένα έχουν δυνατότερο άρωµα από άλλα. Τα ξερά αρωµατικά φυτά, έχουν 

περισσότερο άρωµα από τα φρέσκα, γι’αυτό πρέπει να χρησιµοποιούνται σε 

µικρότερες ποσότητες. Τα κατεψυγµένα πάλι, δεν διαθέτουν παρατεταµένο άρωµα 

που έχουν τα φρεσκοκοµµένα,γι’αυτό πρέπει να χρησιµοποιούνται σε µεγαλύτερες 

ποσότητες. Ο µαϊντανός, ο δυόσµος και ο άνηθος µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς 

µεγάλη σκέψη. Η δάφνη, ο ανθρίσκος, ο κρόκος, το θυµάρι, η µαντζουράνα και ο 

ύσσωπος, έχουν έντονο άρωµα και πρέπει να χρησιµοποιούνται µε µέτρο. Ας δούµε µε 

πιο αρωµατικό φυτό ταιριάζει το κάθε φαγητό, γλυκό, ρόφηµα ή ποτό: • 

ΒΟ∆ΙΝΟ:χρένο, βασιλικός, θυµάρι και δενδρολίβανο 

• ΧΟΙΡΙΝΟ:φασκόµηλο ,κρεµµύδι, µαϊντανός, δάφνη 

• ΑΡΝΙ:σκόρδο, άνηθος, θρούµπι, δάφνη 

• ΜΟΣΧΑΡΙ:θυµάρι, φασκόµηλο, λουΐζα, µελισσόχορτο 

• ΣΟΥΠΕΣ: βασιλικός, δυόσµος, µαϊντανός, θυµάρι,δάφνη και µάραθο 

• ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ: µαϊντανός, µάραθος, φασκόµηλο,θυµάρι και δενδρολίβανο 

• ΨΑΡΙΑ:µάραθος, βασιλικός, κρεµµύδι, ανθρίσκος και σχοινόπρασσο 

• ΑΥΓΑ: κρεµµύδι, κρόκος , ανθρίσκος και µαντζουράνα 
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• ΜΑΛΑΚΑ ΤΥΡΙΑ: δυόσµος, άνηθος 

• ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΡΙΑ: θυµάρι, ανθρίσκος, φασκόµηλο και βασιλικός 

• ΣΑΛΑΤΕΣ:κρεµµύδι, µάραθος, κρόκος, θυµάρι,σκόρδο, άνηθος, φασκόµηλο 

• ΖΥΜΑΡΙΚΑ:βασιλικός, δυόσµος, µαϊντανός, θυµάρι και κάρυ 

• ΛΑΧΑΝΟ:µαϊντανός, κάρδαµο 

• ΑΡΑΚΑΣ:θρούµπι, δυόσµος , άνηθος και κρεµµύδι 

• ΚΑΡΟΤΑ: θρούµπι, δυόσµος , άνηθος και κρεµµύδι 

• ΠΑΤΑΤΕΣ: δυόσµος, κρεµµύδι και σκόρδο 

• ΣΠΑΝΑΚΙ: κρεµµύδι, µάραθος, κρόκος, θυµάρι,σκόρδο, άνηθος, φασκόµηλο 

• ΦΑΣΟΛΙΑ: µάραθος, βασιλικός, κρεµµύδι ,ανθρίσκος και σχοινόπρασσο 

• ΝΤΟΜΑΤΕΣ: βασιλικός, κρεµµύδι ,ανθρίσκος 

• ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΗ: µαϊντανός, φασκόµηλο, ανθρίσκος και θυµάρι 

• ΣΑΛΤΣΕΣ: Για ψάρι χρησιµοποιούµε δάφνη, άνηθο και µάραθο. Για γλυκιά σάλτσα 

χρησιµοποιούµε σκόρδο, µαϊντανό και χρένο 

• ΨΩΜΙ, ΚΕΙΚ:βασιλικός, δεντρολίβανο 

• ΜΠΙΣΚΟΤΑ:σουσάµι και γλυκάνισο 

• ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ:δυόσµο, µέντα, δάφνη και άνηθο 

• ΜΑΡΜΕΛΑ∆ΕΣ:λουΐζα, δυόσµο, µαϊντανό, µέντα και άνηθο 

• ΡΟΦΗΜΑΤΑ: δυόσµο, µαϊντανό, µέντα 

• ΓΙΑ ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑ: δυόσµο, µαϊντανό, θυµάρι,θρούµπι, κρεµµύδι, βασιλικό, 

δεντρολίβανο, ανθρίσκο.  

 Με τα παραπάνω δεν εξαντλούνται οι δυνατότητες των αρωµατικών φυτών, γιατί η 

κάθε χώρα έχει τις δικές τις συνήθειες και γεύσεις στην µαγειρική. Έπειτα, δεν πρέπει 

κανείς να προσκολλάται στην συνήθεια, αλλά να δοκιµάζει συνεχώς νέες δυνατότητες 

αρωµάτων και γεύσεων.  
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