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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα ερευνητική εργασία εκπονήθηκε από τους μαθητές της Α’ Λυκείου 

του 1ο Επαγγελματικού Λυκείου Αμαρουσίου μαζί με την αρμόδια καθηγήτριά 

τους Τάκη Χριστίνα (Γεωπόνος). Οι μαθητές σε σύνολο 25 ατόμων επέλεξαν 

να ασχοληθούν και να μελετήσουν το θέμα των «Αρωματικών & 

Φαρμακευτικών Φυτών». 

Μετά από μια σύντομη παρουσίαση των Αρωματικών και Φαρμακευτικών 

Φυτών (ΑΦΦ), ως πρώτη δραστηριότητα ορίστηκε η αγορά και η φύτευση ΑΦΦ 

σε χώρο του σχολείου. Έτσι λοιπόν, η έρευνα αγοράς πραγματοποιήθηκε από 

τους μαθητές μέσω του διαδικτύου και η φύτευση αυτών έγινε ανά ομάδα στον 

προαύλιο χώρο του ΕΠΑΛ. 

Ως δεύτερη δραστηριότητα ορίστηκε η επιλογή (με κλήρωση) των ΑΦΦ που 

μελέτησε η κάθε ομάδα αναλυτικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή των 

ΑΦΦ έγινε με βάση την ¨επιρροή¨ τους στον Ελλαδικό χώρο, δηλαδή 

επιλέχθησαν ΑΦΦ που φύονται στη Χώρα μας. 

Ως τρίτη δραστηριότητα ορίστηκε η παρασκευή σαπουνιών με τη χρήση ΑΦΦ 

καθώς επίσης και η συσκευασία αυτών. 

Ως τέταρτη δραστηριότητα ορίστηκε η παρουσίαση των παραπάνω εργασιών 

ανά ομάδα. Επιπροσθέτως, αυτή η δραστηριότητα περιείχε και τη 

συμπλήρωση ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο αξιολογούσε την 

εργασία-παρουσίαση των μαθητών από τους ίδιους τους συμμαθητές τους. 

Τέλος, ως πέμπτη δραστηριότητα ορίστηκε η επεξεργασία των δεδομένων 

που προήλθαν από τα ερωτηματολόγια, η ανάλυσή τους και η παρουσίασή τους 

στην αίθουσα. 

 



Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά • 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου 

 

4 

Σκοπός της Ερευνητικής Εργασίας 

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήτανε να γνωρίσουν οι μαθητές τα αυτοφυή 

Ελληνικά αρωματικά φυτά, καθώς επίσης και τη χρήση αυτών ως «φάρμακο». 

Οι μαθητές καλλιέργησαν σε χώρο του σχολείου τα αρωματικά και 

φαρμακευτικά φυτά που μελετήθηκαν στην εργασία και εν συνεχεία, 

χρησιμοποίησαν μερικά από αυτά στην παρασκευή σαπουνιού. 

Κριτήρια επιλογής του θέματος 

Ως κριτήριο επιλογής του θέματος είναι η συνεχόμενη ανάπτυξη της χρήσης 

των αρωματικών φυτών (π.χ. στη μαγειρική, αφεψήματα) και των 

φαρμακευτικών φυτών (π.χ. ως βιταμίνες, σε καλλυντικά κτλ). Επίσης, η τάση 

για την ανάπτυξη των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών παρουσιάζεται 

και μέσα από τις επιδοτήσεις που δίνονται στους αγρότες μέσα από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην καινούργια 

προγραμματική περίοδο 2014-2020. Όλα τα παραπάνω, έχουν ως στόχο να 

προβληματίσουν αλλά και να επηρεάσουν τους μαθητές στην ορθή χρήση των 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στις μέρες μας. 

 



Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά • 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου 

 

5 

ΠΡΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές εργάστηκαν σκληρά και με μεγάλο 

ενδιαφέρον. Αφού επιλέξαμε τα ΑΦΦ που θα φυτευτούν σε χώρο του 

σχολείου, εν συνεχεία καθαρίστηκε η περιοχή από τα διάφορα αγριόχορτα και 

με αυτό τον τρόπο η κάθε ομάδα φύτευε με μεγάλη προσοχή τα ΑΦΦ. Αξίζει 

να σημειωθεί πως τα ΑΦΦ που φυτεύτηκαν είναι τα εξής: δενδρολίβανο, 

δίκταμο, λεβάντα, λουΐζα, μελισσόχορτο, μέντα, φασκόμηλο, ρίγανη, θυμάρι, 

δυόσμος. Φυσικά οι μαθητές ήτανε υπεύθυνοι για το εβδομαδιαίο πότισμα των 

ΑΦΦ. 

Ο χώρος που επιλέχθηκε για την εγκατάσταση των ΑΦΦ και το 

ξεβοτάνισμα των μαθητών 
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Άρχισε η φύτευση των ΑΦΦ 
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Σε αυτή τη δραστηριότητα ορίστηκαν οι παρακάτω ομάδες και το ΑΦΦ που 

μελέτησαν. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με ένα πλάνο που δόθηκε από την 

καθηγήτριά τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) οι ομάδες παρέδωσαν τις παρακάτω 

εργασίες.  

ΟΜΑΔΕΣ 

Παρακάτω δίνονται τα μέλη των ομάδων, ο συντονιστής της κάθε ομάδας και 

το φυτό που μελετήθηκε. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή ήτανε να 

κατευθύνει την ομάδα του σωστά, να καταμερίζει τις εργασίες της ομάδας του 

και στο τέλος να βαθμολογεί καθένα από τα μέλη του με βάση τις αποδόσεις 

τους. 

 

2η ΟΜΑΔΑ ΛΟΥΪΖΑ 

Μπογκντάνι Άλμπα Συντονιστής 

Μπολάνο Δήμητρα Μέλος 

Κομματά Κωνσταντίνα Μέλος 

Κατσαντώνη Αγγελική Μέλος 

 

3η ΟΜΑΔΑ ΡΙΓΑΝΗ 

Τεχοβίτης Γιάννης  Συντονιστής 

Ραμαντάν Φεράς Μέλος 

Σκανδάλης Ανδρέας Μέλος 

Χοτζάϊ Αρμάντο Μέλος 

 

4η ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 

Τσαλή Ευαγγελία Συντονιστής 

Σεχάϊ Άννα Μέλος 

Νικολάου Αλεξάνδρα Μέλος 

Φιλιππαίου Ελεάννα Μέλος 

Ρόϊμπα Βιβή Μέλος 

1η ΟΜΑΔΑ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ 

Θεοχαροπούλου Ευφραιμία Συντονιστής 

Τζούτζης Χρήστος Μέλος 

Λουκατάρη Κυριακή Μέλος 

Αναστασάκης Ιωάννης Μέλος 



Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά • 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου 

 

10 

 

6η ΟΜΑΔΑ ΛΕΒΑΝΤΑ 

Λυμπερόπουλος Παναγιώτης Συντονιστής 

Βεϊζι Σάντρο  

Τοπαλίδης Δημήτρης  

 

 

5η ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΤΑΜΟ 

Χατζοπούλου Βικτωρία Συντονιστής 

Ηλιατζίκη  Γεωργία Μέλος 

Σταυροπούλου Κατερίνα Μέλος 

Θεοδωροπούλου Κρυσταλλία Μέλος 
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Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά 

Ο άνθρωπος από τις πρώτες στιγμές της παρουσίας του στη γη, 

χρησιμοποίησε τα φυτά κατά πρώτον για τις διατροφικές του ανάγκες. 

Εξελικτικά, στη διάρκεια της ιστορικής πορείας χρησιμοποίησε τα φυτά για να 

καλύψει ανάγκες ένδυσης, υπόδησης, διανομής, διατροφής των οικιακών 

ζώων, κατασκευών και άμυνας. Παράλληλα, άρχισε να χρησιμοποιεί τα φυτά 

και για άλλους σκοπούς, όπως π.χ. διακοσμητικούς, θεραπευτικούς, 

τελετουργικούς, υγιεινής, κτλ. Η κάλυψη αναγκών επιβίωσης, αλλά και οι 

πολιτισμικές αναζητήσεις επέβαλαν την καλλιέργεια και σταδιακά τη μελέτη 

και καταγραφή των ιδιοτήτων των διαφόρων φυτικών ειδών. Η περαιτέρω 

μετεξέλιξη της παρατήρησης και της εμπειρίας σε επιστήμη, αλλά και η στενή 

εξάρτιση της επιβίωσης του ανθρώπου από τα φυτά, επέφερε τη συστηματική 

μελέτη και ταξινόμησή τους. 

Πέρα από την επιστημονική ταξινόμηση, για πρακτικούς λόγους τα 

χρησιμοποιούμενα φυτά κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως π.χ. 

σιτηρά, βιομηχανικά, κλωστικά, λαχανικά, κτηνοτροφικά, κτλ. 

Από όλο τον αριθμό των φυτικών ειδών, που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για τη 

κάλυψη των αναγκών του, μια μεγάλη κατηγορία χαρακτηρίζεται με τον όρο, 

αρωματικά ή φαρμακευτικά. Ο όρος αυτός υποδηλώνει ευνόητα τις ιδιότητες 

των φυτών αυτών και τις χρήσεις του. 

Επομένως, αρωματικά ή φαρμακευτικά φυτά είναι αυτοφυή ή καλλιεργούμενα 

φυτά, τα οποία φυσιολογικά παράγουν αρωματικές ουσίες, ρητίνες ή κόμμεα, 

αιθέρια έλαια, ή διάφορες οργανικές ενώσεις με φαρμακευτικές, αρτυματικές 

ή κοσμετολογικές ιδιότητες. 

Γνωστά στο ευρύ κοινό καλλιεργούμενα αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά είναι 

η μέντα, η λεβάντα, ο βασιλικός, η τριανταφυλλιά, κλπ, ενώ αυτοφυή 
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αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά είναι η ρίγανη, το φασκόμηλο, το χαμομήλι, το 

τσάι του βουνού, κ.ά. 

Η κατηγοριοποίηση των φυτών αυτών σε αποκλειστικά σε αρωματικά ή 

φαρμακευτικά πολλές φορές δεν είναι απόλυτη, γιατί πολλά αρωματικά φυτά 

είναι και φαρμακευτικά, ενώ μερικά φαρμακευτικά φυτά δεν είναι αρωματικά. 

Ακόμη πρέπει να τονιστεί, ότι η παρουσία αρώματος σε ένα φυτο δεν το 

κατατάσσει αυτόματα στη κατηγορία των αρωματικών, όπως π.χ. ο καπνός. 

Οι αρωματικές και φαρμακευτικές ουσίες, που φυσιολογικά παράγουν τα φυτά 

αυτά, μπορεί να βρίσκονται σε όλο το φυτό ή σε ορισμένα τμήματα αυτού, 

όπως π.χ. στα φύλλα, στους βλαστούς, στις ρίζες ή τους καρπούς. Σε άλλα 

πάλι, οι αρωματικές/ φαρμακευτικές ουσίες μπορεί να βρίσκονται στην 

επιφάνεια βλαστικών ή αναπαραγωγικών ιστών και οργάνων, όπου 

εκκρίνονται ως ρητίνες ή κόμμεα. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν αυτή καθορίζει και 

το φυτικό τμήμα που συλλέγεται και αξιοποιείται. 

Οι τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη τα αρωματικά και 

φαρμακευτικά φυτά είναι: 

 Φαρμακευτική, Κλασσική Ιατρική. 

 Ειδική Ιατρική (ομοιοπαθητική, βοτανοθεραπεία, κλπ) 

 Φαρμακοβιομηχανία. 

 Αρωματοποιία, βιομηχανία καλλυντικών και γενικά κοσμετολογία. 

 Βιομηχανία τροφίμων, ως: συμπληρώματα τροφής, φυσικές χρωστικές, 

βελτιωτικά γεύσεως και αρώματος, συντηρητικά, μέρος της υγιεινής 

διατροφής. 

 Μαγειρική και ζαχαροπλαστική ως αρτύματα, μπαχαρικά, γλυκαντικά 

κλπ. 

 Κτηνιατρική. 

 Γεωργία, ως βιοκτόνα ή στοιχεία αλληλοπάθειας. 
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ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ 

Λατινική ονομασία του Φασκόμηλου 

Το φασκόμηλο είναι πολυετές 

θαμνώδης  φυτό γνωστό από την 

αρχαιότητα .Η αρχαίοι έλληνες το 

χρησιμοποιούσαν ως φάρμακο κι έχει 

εκθαστή από τον Διοσκουρίδη τον 

Γαληνό, τον Αέτιο και τον Ιπποκράτη. 

Οι Άραβες πίστευαν ότι μπορούσε να θεραπεύσει τα πάντα. Οι Λατύνοι το 

θεωρούσαν το ιερό φυτό της αθανασία και το χρησιμοποιούσαν σε τελετές. Οι 

Γάλλοι το ονομάζουν «ελληνικό τσάι» και το χρησιμοποιούν-όπως και η 

υπόλοιποι Ευρωπαίοι -τόσο στη μαγειρική, όσο και για της θεραπευτικές του 

ιδιότητες. Οι Κινέζοι το αποκαλούν  «ελληνικό βραστάρη» και το θεωρούσαν 

καλύτερο από το τσάι. 

Το φασκόμηλο ή φασκομηλιά (Σάλβια η φαρμακευτική ελλ. Ελελίφασκος ο 

φαρμακευτικός, Salvia officinalis) ανήκει στο γένος των Αγγειόσπερμων 

δικότυλων φυτών Ελελίφασκος (Salvia). Στα αγγλικά η κοινή του ονομασία 

είναι sage, ή garden sage, ή common sage. Το φασκόμηλο, πολυετές, 

θαμνώδες, με πολυάριθμα κλαδιά, ύψους μέχρι μισό μέτρο, βρίσκεται σε όλες 

τις περιοχές της Ελλάδας κυρίως σε ξηρούς και πετρώδεις τόπους. (Πηγή: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%B

B%CE%BF) 

Καλλιέργεια 

Προετοιμασία εδάφους στον αγρό: Βαθύ όργωμα τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Βασική λίπανση με προσθήκη 50 kg/στρ λιπάσματος 11-15-15 μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε συμβατικές καλλιέργειες. Για βιολογικές καλλιέργειες 

καλά χωνεμένη κοπριά ή σκευάσματα εγκεκριμένα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%BF
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 Εποχή-πυκνότητα φύτευσης: Μέσα φθινοπώρου, μετά τις πρώτες 

βροχές. Εναλλακτικά αρχές άνοιξης. Πυκνότητα φύτευσης έως 2.200 

φυτά το στρέμμα καθώς τα φυτά αναπτύσσονται αρκετά (0,70-1m 

μεταξύ των γραμμών Χ 0,50-0,60m επί των γραμμών). 

 Εδαφικές απατήσεις-Λίπανση: Προτιμά εδάφη που ζεσταίνονται νωρίς 

την άνοιξη όπως αμμώδη, χαλικώδη, ασβεστολιθικά με έκθεση στον 

ήλιο, με εύρος pH από 6,5-8 (προτιμότερο ουδέτερο). Συνιστάται 

ετησίως λίπανση με 7-8 μονάδες Ν, 8-10 Κ και 8-10 P σε περίπτωση 

συμβατικής καλλιέργειας, σε βιολογικές κοπριά ή ανάλογα εγκεκριμένα 

σκευάσματα. 

 Άρδευση: Άρδευση απαιτείται μόνο κατά την εποχή εγκατάστασης των 

φυτών. Στην συνέχεια η καλλιέργεια αναπτύσσεται ξηρική χωρίς 

απαιτήσεις σε νερό. 

 Εχθροί-Ασθένειες: Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα από 

εχθρούς ή ασθένειες. Σε περιπτώσεις εδαφών που δεν στραγγίζουν 

υπάρχει περίπτωση ανάπτυξης μυκητολογικών ασθενειών στο ριζικό 

σύστημα (σηψιριζίες). 

 Συγκομιδή-Ξήρανση: Συγκομιδή στην πλήρη άνθιση Απρίλιο-Μάιο 

ανάλογα με την περιοχή καλλιέργειας. Συλλέγεται όλο το υπέργειο 

μέρος σε ύψος 10cm πάνω από το έδαφος. Υπάρχει περίπτωση 

δεύτερης συγκομιδής αρχές Σεπτεμβρίου. Ξήρανση σε σκιερό μέρος σε 

θερμοκρασία μικρότερη των 40 oC. 

 Απόδοση: Διάρκεια καλλιέργειας 10-12 έτη. Η απόδοση σε νωπό 

προϊόν μπορεί να φτάσει τα 1.300kg/στρ στον δεύτερο-τρίτο χρόνο 

καλλιέργειας. Η σχέση νωπού: ξηρού είναι περίπου 3,5:1.  

(Πηγή: http://www.back-to-nature.gr/2012/11/blog-post_7596.html) 

Η καλλιέργεια Φασκόμηλου στην Ελλάδα 

Στην Κρήτη που το φασκόμηλο φύεται εν αφθονία υπήρχε παράδοση να 

http://www.back-to-nature.gr/2012/11/blog-post_7596.html
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γίνεται η συγκομιδή την πρώτη και την δεύτερη μέρα του Μάη και πριν από 

την ανατολή του ήλιου. Η αγενής αναπαραγωγή με μοσχεύματα μαλακού 

ξύλου-κορυφής αντιμετωπίζει δυσκολίες, ωστόσο συνιστάται. Πολλαπλα-

σιασμός με σπόρο δημιουργεί ανομοιομορφία φυτικού υλικού, κατά συνέπεια 

υποβάθμιση παραγωγής. Απαιτεί ελαφρύ υπόστρωμα ριζοβολίας, μίγμα 

τύρφης (τύπου KTS1):περλίτη (1:4), χρήση ορμόνης ριζοβολίας 2.000 ppm 

IBA και περιορισμένη σχετική υγρασία. Το ριζικό σύστημα εμφανίζεται 

γρήγορα, σε διάστημα 12 ημερών, δημιουργούνται όμως πολλές φορές 

προβλήματα λόγω τήξεων που στη συνέχεια μπορούν να οδηγήσουν σε 

καταστροφή των νεαρών φυτών. Η τιμή του φασκόμηλου στην αγορά στη 

χονδρική κυμαίνεται από 5 έως 7 ευρώ/κιλό. (Πηγές: http://www.back-to-

nature.gr/2012/11/blog-post_7596.html, http://www.commodities.gr/agora/faskomilo/el) 

Φαρμακευτικές Ιδιότητες 

Τα φύλλα έχουν αντισηπτικές, αποχρεμπτικές και σπασμολυτικές ιδιότητες. 

Το φυτό έχει στομαχικές, τονωτικές και καρδιοτονωτικές ιδιότητες ενώ 

χρησιμοποιείται και κατά των νευραλγιών. Η φασκομηλιά χρησιμοποιείται στη 

θεραπευτική με τη μορφή αφεψήματος εσωτερικά ως ανθιδρωτικό (ιδιαίτερα 

κατά του νυχτερινού ιδρώτα φυματικών και νευρασθενών)Το φασκόμηλο με 

τη μορφή αφεψήματος είναι ιδανικό για την θεραπευτική του στόματος σε 

περίπτωση τραυματισμών, άφτρων, φαρυγγίτιδας και κατά της ουλίτιδας. 

Ελαττώνει τα αέρια του εντέρου, είναι διουρητικό και εμμηναγωγό. Ακόμη 

είναι αιμοστατικό, και τοπικό αναισθητικό του δέρματος.Επίσης έχει 

αντιβιοτική, αντιμυκητική, αντισπασμωδική και υπογλυκαιμική δράση . Στον 

αρχαίο κόσμο το χρησιμοποιούσαν για δαγκώματα φιδιών και εντόμων, για να 

αυξήσουν τη γονιμότητα των γυναικών και για να διώχνουν τα κακά πνεύματα 

κτλ. Στις περιοχές της Μεσογείου αποξηραίνεται και πίνεται ως αφέψημα, το 

γνωστό φασκόμηλο. 

(Πηγή:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE

%BF) 

http://www.back-to-nature.gr/2012/11/blog-post_7596.html
http://www.back-to-nature.gr/2012/11/blog-post_7596.html
http://www.commodities.gr/agora/faskomilo/el
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%BF
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Η χρήση του Φασκόμηλου 

Το εκχύλισμα φασκόμηλου στην κατάλληλη δοσολογία και συχνότητα 

επαναφέρει το αρχικό χρώμα των μαλλιών, το φυσικό, πριν αρχίσουν να 

ασπρίζουν. Σήμερα χρησιμοποιούν τα φύλλα και τα λουλούδια του φυτού στη 

φαρμακοποιία, την αρωματοποιία, σε καρυκεύματα και φαγητά. Το αιθέριο 

έλαιο που παράγεται από το φυτό δεν πρέπει να πίνεται γιατί θεωρείται πολύ 

πιο τοξικό ακόμη και από το αψέντι. (Πηγή: 

http://www.briefingnews.gr/ygeia/item/63747 ) 

 

http://www.briefingnews.gr/ygeia/item/63747
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ΛΟΥΪΖΑ 

Λατινική ονομασία της Λουΐζας 

Η Λουΐζα ανήκει στην οικογένεια των 

verbenacea. Η λατινική ονομασία της 

Λουΐζας είναι: Aloysia triphylla ή 

Lippia citriodora. Το συγκεκριμένο 

βότανο το συναντάμε σε πολλές 

περιοχές της Ελλάδας όπως στην 

Κρήτη σε πολλά νησιά  του Αιγαίου 

αλλά και σε παραλιακές περιοχές της Πελοποννήσου. (Πηγή: http://realfarm.gr) 

Η καλλιέργεια Λουΐζας στην Ελλάδα 

Είναι θάμνος σαν δενδράκι πολύ όμορφο και με κανονικό σχήμα και ύψος 1-2 

μέτρων. Άρχισε να καλλιεργείται ως ανθοκομικό από διετίας. Τα φύλλα του 

είναι μικρόσχημα, μυτερά με πλάγιες νευρώσεις, αλλά πολύ μυρωδάτα. Τα 

λουλούδια της είναι μικρά, σχεδόν άσπρα, αλλά και αυτά αρωματικά. Η άνθηση 

της αρχίζει από τον Ιούλιο μήνα. Είναι επίσης φαρμακευτικό φυτό. Το 

επιστημονικό του όνομα είναι Λιππία η Κίτροσμος διότι λουλούδια και φύλλα, 

όταν τριφτούν με το χέρι αναδίδουν ευχάριστη δυνατή και διαπεραστική 

μυρωδιά που μοιάζει σαν του λεμονιού και του κίτρου. 

Δεν υπάρχει πιο εύκολος πολλαπλασιασμός από της Λουΐζας. Όταν πάρουμε 

μερικά κλαδιά μοσχεύματα κατά προτίμηση από την βάση του κορμού και τα 

φυτεύουμε αμέσως πιάνουν. Χρειάζονται 2-3 νερά κάθε μήνα για να 

φουντώσουν και να αποτελέσουν ιδιαίτερα φυτά. Μόνον τα μοσχεύματα 

πρέπει νε είναι κάπως τραχιά, ξυλώδη. Η δουλειά αυτή γίνεται από τον 

http://realfarm.gr/
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Μάρτιο, οπότε το φθινόπωρο θα χουμε έριζα μοσχεύματα, τα όποια θα 

φυτεύσουμε στο μέρος του κήπου μας που θέλουμε.  

Στον τόπο μας καλλιεργείται μόνο ως ανθοκομικό φυτό. Στην Αμερική, 

Τύνιδα, Αλγερία, Γαλλία καλλιεργείται αποκλειστικώς για το αιθέριο έλαιο 

των λουλουδιών και των φύλλων του. Στα βόρεια μέρη, την Γερμανία και 

Νορβηγία, καλλιεργείται μέσα σε θερμοκήπια για τον ίδιο σκοπό. Μια καλή 

φυτεία Λουΐζας είναι δυνατόν να διαρκέσει πολλά χρόνια και να αποδώσει 

πολλά στον καλλιεργητή. Για να ευδοκιμήσει το φυτό θέλει χώματα γερά και 

κοπρισμένα του κήπου, γόνιμα και δροσερά. Θέλει μέρος ηλιόλουστο, ώστε να 

δώσει 2-3 συγκομιδές από άνθη και φύλλα. Προτού φυτευτεί το ριζωμένο 

μόσχευμα, είναι απαραίτητο το χώμα να σκαφτεί βαθιά δυο και τρεις φορές. Η 

καλύτερη δε διάταξη είναι σε γραμμές με αποστάσεις αναμεταξύ των κατά 

πλάτος ένα μέτρο. Φυτό από φυτό θα πρέπει να απέχει 60 πόντους. Κατά το 

φύτεμα κόβουμε το πάνω μέρος του μοσχεύματος και κονταίνουμε τις ρίζες. 

Το φύτεμα γίνεται με φυτευτήρι και κατόπιν πιέζουμε το χώμα ώστε να έρθει 

σε επαφή με τις ρίζες καλά και κατόπιν ποτίζουμε. Η παραπέρα καλλιέργεια 

δεν είναι δύσκολη. Σκαλίζουμε τακτικά για να αφαιρούμε τα αγριόχορτα και 

λιπαίνουμε με κοπριά ή με λίπασμα 6-8-8 την φυτεία μας με 20-80 οκάδες 

στο στρέμμα σκορπιστό και πριν το πότισμα, ή το σκάλισμα, όταν πάρουμε τα 

άνθη και τα φύλλα. Τα τελευταία, κόβονται τέλος Αυγούστου ή και τον Ιούλιο, 

όταν πάντως είναι ανθισμένα και εάν δεν δοθούν, όπως είναι χλωρά, είναι 

δυνατόν να αποξηρανθούν, διότι δεν χάνουν το άρωμά τους. (Πηγή: 

http://www.ftiaxno.gr) 

Η συλλογή γίνεται αρχές καλοκαιριού, με την έναρξη της άνθησης. Μπορεί να 

έχουμε και δεύτερη συγκομιδή συνήθως τέλη Αυγούστου- αρχές Σεπτεμβρίου 

αλλά η ποιότητα είναι υποβαθμισμένη. Στην πλήρη παραγωγή φτάνει το 

δεύτερο έτος. Η παραγωγή σε ξηρό βάρος μπορεί να φτάσει στα 400-500 

http://www.ftiaxno.gr/
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κιλά/στρ. Η τιμή πώλησης κυμαίνετε στη Λιανική πώληση: 20 γρ. μόνο 1 

ευρώ. 

Φαρμακευτικές Ιδιότητες 

Η Λουΐζα χρησιμοποιείται για τα νοσήματα του στομάχου και του πεπτικού 

συστήματος το αφέψημά της είναι ευεργετικό και βοηθάει, όταν υποφέρουμε 

από δυσπεψία, μετεωρισμό, νευραλγίες και κολικούς του στομάχου και των 

εντέρων. Σταματά τη διάρροια και την αιμορραγία. Βοηθά στο αδυνάτισμα και 

στην εξαφάνιση της κυτταρίτιδας και στην αποβολή των περιττών υγρών. 

Είναι αποτελεσματικό τονωτικό, αλλά ταυτόχρονα και καταπραϋντικό. Είναι 

αντιπυρετικό και διουρητικό και συνίσταται σε περιπτώσεις νεφρολιθιάσεων. 

Βοηθάει στην αποτοξίνωση του οργανισμού, ανακουφίζει από τις ημικρανίες 

και καταπολεμά την κακοσμία του στόματος. Χρησιμοποιείτε το έγχυμα του 

βοτάνου, για να πλύνετε και να καθαρίσετε το πρόσωπό σας, ενώ το έλαιο της 

βοηθά στο να επουλωθούν οι πληγές. Ευεργετικό με καταπλάσματα στους 

νευρικούς πόνους και νευρικές κεφαλαλγίες, καθώς και στους πόνους των 

αυτιών. (Πηγή: http://www.filenades.gr/ViewArticle.aspx?Id=24020)  

Η χρήση της Λουΐζας 

Η Λουΐζα χρησιμοποιείται ως φάρμακο, σαν αρωματικό φυτό επίσης και σαν 

αφέψημα οι ιδιότητες του είναι πολύ ευεργετικές  

http://www.filenades.gr/ViewArticle.aspx?Id=24020
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ΡΙΓΑΝΗ 

Λατινική ονομασία της Ρίγανης 

Η ρίγανη λατ. Origanum vulgare spp 

hirtum είναι αρωματικό ποώδες, 

πολυετές, ιθαγενές και θαμνώδες 

φυτό της Μεσογείου και της 

Κεντρικής Ασίας. Ανήκει στο γένος 

Ορίγανο της τάξης των λαμιωδών 

αγγειόσπερμων δικότυλων φυτών. 

Καλλιέργεια 

Η ρίγανη αναπτύσσεται σε ποικιλία εδαφών, με καλή στράγγιση. Δεν είναι 

φυτό απαιτητικό σε θρεπτικά στοιχεία, καθώς έχει μικρές απαιτήσεις σε 

άζωτο, φώσφορο και κάλιο, με τη λίπανση να εφαρμόζεται στο τέλος 

φθινοπώρου έως τις αρχές του χειμώνα. 

Η ρίγανη αντέχει στην ξηρασία και μπορεί να καλλιεργηθεί ως ξηρικό είδος. 

Σε περίπτωση παρατεταμένης ξηρασίας, ιδίως την περίοδο της άνοιξης, ένα ή 

και δύο ποτίσματα είναι ωφέλιμα, αυξάνοντας την απόδοση, χωρίς να 

μειώνεται ιδιαίτερα η ποιότητα. 

 

Η καλλιέργεια Ρίγανης στην Ελλάδα 

Η καλλιέργειά της εντοπίζεται κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη 

Θεσσαλία. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα και η Γερμανία είναι 

εκείνες με τις περισσότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ρίγανης, με τις 

κυριότερες χώρες προορισμού των ελληνικών εξαγωγών να είναι οι ΗΠΑ και 

η Γερμανία. Οι εισαγωγές προέρχονται από την Τουρκία, τη Βουλγαρία και 

την Αλβανία. 
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Η οικονομική απόδοση της ρίγανης φτάνει να είναι υπερδιπλάσια όταν η 

καλλιέργεια είναι βιολογική. Τα έσοδα ανά στρέμμα ξεκινούν από 400 ευρώ 

και μπορούν να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ, όταν η καλλιέργεια είναι 

πιστοποιημένη βιολογικά. 

Το κόστος εγκατάστασης μίας φυτείας ρίγανης εκτιμάται στα 220 ευρώ ανά 

στρέμμα, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών του φυτωρίου, με την τιμή 

της ξηρής δρόγης να κυμαίνεται από 1,8 ευρώ έως 2,3 ευρώ όταν αφορά σε 

συμβατική καλλιέργεια και τα 5-6 ευρώ όταν πρόκειται για βιολογική 

καλλιέργεια. 

Το μέσο κόστος παραγωγής ανέρχεται στα 1,04 ευρώ το κιλό. Για να είναι 

βιώσιμη η καλλιέργεια, η τιμή πώλησης του προϊόντος θα πρέπει να είναι 

πάνω από 0,7 ευρώ ανά κιλό, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες 

παραγωγής του προϊόντος. 

 

Φαρμακευτικές Ιδιότητες 

Είναι αντιδιαρροϊκή, αντιφλεγμονώδης, βακτηριοκτόνα. Υπό μορφή 

αφεψημάτων χρησιμοποιείται για την ατονία των εντέρων, αποχρεμπτικό για 

το βήχα, βοηθάει στην υπέρταση και την αρτηριοσκλήρυνση. Το αιθέριο έλαιο 

της ρίγανης (οριγανέλαιο) χρησιμοποιείται για τον πονόδοντο. Η ρίγανη έχει 

12 φορές περισσότερο αντιοξειδωτική δράση από το πορτοκάλι, 30 από την 

πατάτα και 42 από το μήλο. Επίσης με λίγη ρίγανη στην τροφή των πτηνών 

σας κρατάτε τις αρρώστιες μακριά τους. 

Μία άλλη κύρια χρήση της είναι κατά των χρόνιων ρευματισμών. Οι αρχαίοι 

Έλληνες γνώριζαν τη θεραπευτική της αξία και τη χρησιμοποιούσαν πίνοντας 

το τσάι της σε κολικούς και εξωτερικά σε πρηξίματα και για το 

στραβολαίμιασμα. (Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki ) 

http://el.wikipedia.org/wiki
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Η χρήση της Ρίγανης 

Χρησιμοποιείται ως καρύκευμα κυρίως στη μαγειρική αλλά και σπανιότερα ως 

αφέψημα, το οποίο αναφέρεται ως εξαιρετικό κατά του βήχα. Χρησιμοποιείται 

ιδιαίτερα στη χωριάτικη σαλάτα. Είναι το βασικό καρύκευμα των χωρών της 

Μεσογείου και βασικό συστατικό της Ελληνικής, αλλά και της Ιταλικής 

κουζίνας. (Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki ) Επιπλέον, το αιθέριο έλαιο της ρίγανης 

χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική και στην παραγωγή ποτών. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki


Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά • 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου 

 23 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 

Λατινική ονομασία του 

Μελισσόχορτου 

Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 

είναι η πλέον πρόσφατη κατηγορία 

καλλιεργειών όπου δίνεται το βάρος 

της γεωργικής και όχι μόνο 

ανάπτυξης. Αναγνωρισμένα ως η 

ασφαλέστερη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον πηγή φαρμακευτικών και 

καλλυντικών προϊόντων, η καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών 

φυτών είναι άκρως οικολογική και πλήρως συμβατή με τις σύγχρονες 

καταναλωτικές προτιμήσεις και αξίες. Παράλληλα, τα αρωματικά και 

φαρμακευτικά προϊόντα παρουσιάζουν μεγάλο πλεονέκτημα, λόγω των 

οικονομικών αποτελεσμάτων τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή 

τομέα. 

Το φυτό Μέλισσα (Melissa officinalis) είναι πολυετής πόα, γνωστό επίσης 

ως βάλσαμο λεμονιού (μελισσόχορτο), βάλσαμο κεριού μέλισσας ή κοινώς 

βάλσαμο. Η Melissa officinalis ανήκει στην οικογένεια της μέντας . Το όνομα 

“Μέλισσα” ελήφθη από το ελληνικό "melisso-phyllon" που σημαίνει 

κυριολεκτικά φύλλο μέλισσας. Ονομάστηκε έτσι επειδή το φυτό είναι τόσο 

πλούσιο σε νέκταρ που φυτεύεται συνήθως για τη διατροφή των μελισσών. 

Η καλλιέργεια Μελισσόχορτου στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα το συναντάμε σε θαμνότοπους, δάση και κυρίως σε πεδινές 

περιοχές με τετραγωνικό πολύκλαδο βλαστό 0-80 cm και ευμεγέθη, ωοειδή, 

πριονωτά, αντίθετα φύλλα . Τα φύλλα του έχουν ένα χαρακτηριστικό άρωμα 
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λεμονιού που είναι απαλό και καταπραϋντικό κάτι που είναι ιδανικό, μιας και 

το φυτό φαίνεται να έχει την τάση να αυξάνεται κοντά σε κατοικίες. (Πηγή: 

http://agrosimvoulos.gr ) 

Κλιματικές Απαιτήσεις 

Θερμοκρασία  

Καλλιεργείται σε εύκρατες περιοχές με μέτριες θερμοκρασίες. Αντέχει 

μερικώς στους παγετούς και προτιμά τις ηλιόλουστες θέσεις. 

Βροχοπτώσεις  

Βροχοπτώσεις ύψους 300mm έως 1300mm ετησίως είναι απαραίτητες για 

την καλή ανάπτυξη των φυτών. Σε περιοχές που οι βροχοπτώσεις δεν είναι 

αρκετές η καλλιέργεια πρέπει να αρδεύεται. 

Εδαφικές απαιτήσεις 

Αναπτύσσεται καλύτερα σε γόνιμα βαθιά και καλώς στραγγιζόμενα εδάφη με 

ρΗ από 5 έως 7,5. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε άργιλο-πηλώδη έως και 

αργιλώδη εδάφη αλλά αναπτύσσεται καλύτερα σε προσχωσιγενή εδάφη. (To 

προσχωσιγενές έδαφος είναι αυτό που σχηματίζεται από τη μεταφορά 

φθαρτών υλικών, η οποία γίνεται από το νερό των ποταμών. Τα εδάφη αυτά 

συνήθως είναι πολύ γόνιμα). (Πηγή: http://istath.blogspot.gr ) 

Πολλαπλασιασμός 

Το μελισσόχορτο πολλαπλασιάζεται συνήθως με σπόρο, παραφυάδες και 

μοσχεύματα. Άμεση σπορά στον αγρό μπορεί να γίνει με ποσότητα σπόρου 7-9 

κιλά ανά εκτάριο (700-900 γραμμάρια ανά στρέμμα) εφόσον όμως ο έλεγχος 

των ζιζανίων είναι αποτελεσματικός. Για καλύτερα αποτελέσματα στην 

εγκατάσταση της καλλιέργειας ο πολλαπλασιασμός πρέπει να γίνεται σε 

http://agrosimvoulos.gr/
http://istath.blogspot.gr/
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γλαστράκια κατάλληλων διαστάσεων με κατάλληλο υπόστρωμα για την 

καλύτερη ανάπτυξη των σποροφύτων. Τα σπορόφυτα μόλις αποκτήσουν ύψος 

10-12 εκατοστά μεταφυτεύονται σε καλά προετοιμασμένο χωράφι.  

Εναλλακτικά η σπορά μπορεί να γίνει σε κατάλληλα διαμορφωμένα σπορεία 

(μεγέθους 6 τ.μ. για κάθε στρέμμα καλλιέργειας) με ποσότητα σπόρου 2 

γραμμάρια ανά τ.μ. Στην συνέχεια και εφόσον τα φυτά αποκτήσουν ύψος 

περίπου 15 εκατοστών μεταφυτεύονται στο χωράφι. Η εγκατάσταση της 

καλλιέργειας γίνεται την άνοιξη ή νωρίς το φθινόπωρο. (Πηγή: 

http://istath.blogspot.gr ) 

Άρδευση 

Η καλλιέργεια του Μελισσόχορτου έχει υψηλές απαιτήσεις σε νερό. Η 

εφαρμογή του νερού στην καλλιέργεια γίνεται με το σύστημα της στάγδην 

άρδευσης. Τακτικές αρδεύσεις κατά τους μήνες αιχμής είναι απαραίτητες ενώ 

θα πρέπει να αποφεύγεται η περίσσεια νερού. (Πηγή: http://istath.blogspot.gr ) 

Λίπανση 

Το μελισσόχορτο αντιδρά καλά στην προσθήκη αζώτου τόσο κατά την 

καλλιεργητική περίοδο αυξάνοντας την απόδοση σε νωπή μάζα αλλά και σε 

αιθέριο έλαιο, όσο και μετά την συγκομιδή για την προαγωγή της νέας 

βλάστησης. Επίσης προσθήκη Καλίου την ίδια περίοδο έχει αποδειχθεί 

ευεργετική. Μια βασική εφαρμογή λιπασμάτων που περιέχουν άζωτο, 

φώσφορο κάλιο και Θείο πρέπει να εφαρμόζεται ετησίως. (Πηγή: 

http://istath.blogspot.gr ) 

Στην περίπτωση εφαρμογής βιολογικών λιπασμάτων θα πρέπει να γίνεται 

ανάλυση για τον προσδιορισμό των ποσοστών των θρεπτικών προκειμένου να 

καθορισθούν οι ποσότητες εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή της 

http://istath.blogspot.gr/
http://istath.blogspot.gr/
http://istath.blogspot.gr/
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λίπανσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εδαφολογικής 

ανάλυσης. 

Σήμερα η καλλιέργεια του μελισσόχορτου γίνεται κατά κύριο λόγο με 

βιολογικό τρόπο και τα προϊόντα της παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση στην 

ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια αγορά.  

Συγκομιδή 

Η συγκομιδή πραγματοποιείται λίγο πριν την έναρξη της άνθισης, εποχή στην 

οποία η σύσταση των αιθέριων ελαίων βρίσκεται στην καλύτερη αναλογία. 

Μετά την έναρξη της άνθισης η σύσταση των αιθέριων ελαίων αλλάζει και η 

ποιότητα υποβαθμίζεται. Τον πρώτο χρόνο της καλλιέργειας γίνεται μία 

συγκομιδή προς το τέλος του καλοκαιριού όταν ξεκινά η άνθιση. Από το 

δεύτερο έτος μπορούν να γίνουν μέχρι και τρεις η πρώτη τέλος Μαΐου, η 

δεύτερη τέλος Ιουλίου –αρχές Αυγούστου και η τρίτη τέλος Σεπτεμβρίου σε 

περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. (Πηγή: 

http://agrosimvoulos.gr ) 

Συλλογή-Απόδοση 

Την πρώτη χρονιά το μελισσόχορτο συλλέγεται μια φορά την περίοδο 

ανθοφορίας, ενώ από τη δεύτερη χρονιά έχουμε δυο συλλογές. Η πρώτη 

συλλογή γίνεται με την έναρξη της άνθησης (συνήθως αρχές Ιουλίου), η 

δεύτερη τον Σεπτέμβριο. Η απόδοση μπορεί να φτάσει τα 1.200 κιλά/στρέμμα 

σε χλωρό βάρος από το δεύτερο έτος. Συλλέγεται μηχανικά με χορτοκοπτικό 

και ξεραίνεται σε θερμοκρασία κάτω απόν 40 0C. (Πηγή: 

http://aromaticplantkilkis.blogspot.gr)

http://agrosimvoulos.gr/
http://aromaticplantkilkis.blogspot.gr/
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Αποδόσεις 

Οι αποδόσεις της καλλιέργειας του μελισσόχορτου σε νωπή μάζα κυμαίνονται 

από 10-25 τόνους ανά εκτάριο (1-2,5 τόνους το στρέμμα). Η περιεκτικότητα 

του σε αιθέριο έλαιο είναι χαμηλή της τάξης του 0,03% (3-7 κιλά ανά εκτάριο 

= 0,3-0.7 κιλά ανά στρέμμα). Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο του νωπού 

προϊόντος είναι κατά μέσο όρο 0,1% ή λιγότερο με ένα μεγάλο εύρος μεταξύ 

0,01 και 0,13%. Οι αποδόσεις σε ξηρό προϊόν φτάνει τους 5 τόνους ανά 

εκτάριο ( 0,5 κιλά ανά στρέμμα). (Πηγή: http://basilakakis.gr ) 

Τιμή Πώλησης 

Η τιμή πώλησης στην Ελλάδα διαμορφώνεται από 4 έως 6 ευρώ το κιλό. Η 

παραγωγική ζωή της φυτείας είναι 5-8 χρόνια. Το κόστος παραγωγής είναι 

αρκετά υψηλό παρόλα αυτά όμως το κέρδος από την τιμή πώλησης είναι πολύ 

υψηλότερο. (Πηγή: http://www.back-to-nature.gr/) 

Φαρμακευτικές Ιδιότητες 

To Μελισσοχορτο φαίνεται να είναι ένα βοτάνο με πάρα πολλές χρήσεις-

κλινικές μελέτες εντοπίζουν όλο και περισσότερες ιδιότητες του. 

Παρουσιάζει έντονη αντιοξειδωτική δράση και μέτρια αντιβακτηριδιακή. 

Τα μέρη του φυτού που χρησιμοποιούμε είναι κατ’ αρχάς τα φύλλα που είναι 

ευεργετικά για την κατάθλιψη και την ένταση και γενικά για την αντιμετώπιση 

διαταραχών του νευρικού συστήματος ,καθώς και στην αποφυγή ανάπτυξης 

έλκους. Βοηθάει την λειτουργία της καρδιάς και ηρεμεί τους έντονους 

παλμούς της, και διώχνει μακριά την θλίψη και το άγχος επειδή επηρεάζει το 

τμήμα του εγκεφάλου που σχετίζεται με την ψυχική διάθεση. 

http://basilakakis.gr/
http://www.back-to-nature.gr/
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Το μελισσόχορτο είναι δροσιστικό και έτσι τα φύλλα του είναι καλά για 

εμπύρετα κρυολογήματα. Επίσης με νωπά φύλλα μπορούμε να φτιάξουμε ένα 

δροσιστικό ρόφημα το καλοκαίρι. 

Εξωτερικά το βότανο χρησιμοποιείται σε πληγές και επώδυνα πρηξίματα Το 

αιθέριο έλαιο του Μελισσόχορτου έχει τις ίδιες ιδιότητες με τα φύλλα, αλλά 

είναι πολύ πιο ισχυρό. Με λίγες μόνο σταγόνες μπορούμε να φτιάξουμε ένα 

πολύ ισχυρό αντίδοτο για την κατάθλιψη. 

Όσο αφορά το αναπαραγωγικό σύστημα, το βότανο ανακουφίζει από σπασμούς 

και πόνους της περιόδου. Το τσάι μελισσόχορτου διευκολύνει τον τοκετό αν 

ληφθεί τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης. 

Το μελισσόχορτο βοηθάει το μυαλό να καθαρίσει, αυξάνει την αντίληψη και 

ενισχύει τη μνήμη. Τα φύλλα του έχουν φυσώδεις ιδιότητες κατά συνέπεια 

είναι ιδανικό για όσους υποφέρουν από πεπτικές διαταραχές ενώ ταυτόχρονα 

είναι αποτελεσματικό σε περιπτώσεις αϋπνίας. Κλινικές μελέτες έδειξαν πως 

η δράση του αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο ροσμαρινικό οξύ που 

περιέχει το βότανο. Πρόσφατη συστηματική έρευνα σε φοιτητές έδειξε πως η 

κατανάλωση Μελισσόχορτου μειώνει σημαντικά το στρες κατά τη διάρκεια 

των εξετάσεων - οδηγώντας σε καλύτερη συγκέντρωση και επιδόσεις ( ως και 

6 ώρες μετά τη κατανάλωση). 

Η χρήση του Μελισσόχορτου 

Η εξωτερική χρήση (σε μορφή κρέμας) βοηθάει στην αντιμετώπιση του έρπη. 

Το έλαιο του μελισσοβότανου το χρησιμοποιούμε ως αλοιφή ή ως ήπιο μασάζ 

για την κατάθλιψη, την ένταση, το άσθμα και την βρογχίτιδα. Άλλες χρήσεις 

που έχει αυτό το θαυμάσιο βότανο είναι σαν αλοιφή που την χρησιμοποιούμε 

για ερεθισμούς, δαγκώματα εντόμων ή για να απωθούμε τα έντομα. Η 

αντιβακτηριακή και αντισταμινική του δράση καθιστά το μελισσόχορτο άριστη 
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θεραπεία για μολύνσεις και αλλεργίες, όπως ο αλλεργικός κατάρρους, το 

έκζεμα και οι φλεγμονώδεις παθήσεις των ματιών. Το εκχύλισμα από 

μελισσόχορτο μπαίνει στα καλλυντικά προϊόντα για τις αντιφλεγμονώδεις και 

τις αντιμικροβιακές ιδιότητές του και για την ικανότητά του να αντιμετωπίζει 

μυκητιασικές και βακτηριακές λοιμώξεις. 
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ΛΕΒΑΝΤΑ 

Λατινική ονομασία της 

Λεβάντας 

Η Λεβάντα (Lavandula 

Angustifolia-παλαιότερα γνωστή ως 

Lanandula Officinalis) είναι ένας 

πολυετές θάμνος της οικογένειας 

Lamiaceae. Πρόκειται για ένα φυτό το οποίο είναι ενδημικό στην Δυτική 

Μεσόγειο και κυρίως στη περιοχή των Πυρηναίων και σε βουνά της Βόρειας 

Ισπανίας. Υπάρχουν 38 ακόμη διαφορετικά (βασικά) είδη Λεβάντας, τα οποία 

αναπτύσσονται σε ολόκληρο σχεδόν το κόσμο. Η λεβάντα είναι πασίγνωστη 

για το υπέροχο άρωμα της και τις θεραπευτικές της ιδιότητες. (Πηγή: 

www.sensities.com/product_details.php?id=1341) 

Η καλλιέργεια Λεβάντα στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα καλλιεργείται στην Αρκαδία, την Κεφαλληνία, τις Σέρρες την 

Κομοτηνή και τη Σαμοθράκη. Η Λεβάντα είναι μέτρια ανθεκτική σε πάγο και 

ξηρασία. Η πλατύφυλλη λεβάντα δεν είναι ανθεκτική σε παγετό. Όλες οι 

λεβάντες είναι ευαίσθητες στην υψηλή υγρασία,ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες 

του καλοκαιριού επηρεάζουν την ποιότητα του παραγόμενου ελαίου. 

Στον φυσικό της οικότοπο η γνήσια λεβάντα μπορεί να ευδοκιμήσει σε 

υψόμετρα μέχρι 1700μ. από το επίπεδο τη θάλασσας ενώ η πλατύφυλλη 

αναπτύσσεται σε υψόμετρα 200-700μ. Η λεβαντίνη συνήθως αναπτύσσεται σε 

υψόμετρα 700-1000 μ. Η παραγωγή ελαίου αυξάνεται καθώς αυξάνεται το 

υψόμετρο γιατί η άνθηση των φυτών σε ψυχρές περιοχές είναι αφθονότερη. 

Οι πολλοί και διαφορετικοί τύποι λεβάντας επιτρέπουν την καλλιέργεια της 

http://www.sensities.com/product_details.php?id=1341
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σε διάφορα μικροκλίματα από κρύα μέχρι ημιτροπικά. Σε κάθε ιδιαίτερο 

μικρόκλιμα πρέπει να δοκιμάζονται διάφορες ποικιλίες προκειμένου να 

διαπιστωθεί ποια από αυτές θα αναπτυχθεί καλύτερα. 

Βροχόπτωση 

Σε περιοχές με ετήσιο ύψος βροχής 300-1400 mm η λεβάντα αποδίδει καλά. 

Το έδαφος μεταξύ των αρδεύσεων θα πρέπει να διατηρείται χωρίς πολύ 

υγρασία για αυτό θα πρέπει να αφήνεται να στραγγίζει καλά πριν την 

επανάληψη τους. 

Απαιτήσεις σε έδαφος  

Η λεβάντα απαιτεί καλώς στραγγιζόμενα εδάφη ηλιαζόμενα, αμμώδη 

αμμοπηλώδη ή χαλικώδη εδάφη. Τα χαμηλής γονιμότητας εδάφη δεν πρέπει 

να θεωρούνται ακατάλληλα. Το pH του εδάφους πρέπει να κυμαίνεται από 

5,8-8,3. Πολύ υγρά εδάφη η κακώς στραγγιζόμενα εδάφη μπορούν να 

προκαλέσουν κακή ανάπτυξη, ασθένειες η τον θάνατο των φυτών. 

Πολλαπλασιασμός 

Η λεβάντα πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα , με σπόρο ή ριζώματα ή 

καταβολάδες. Ο πολλαπλασιασμός με σπόρο είναι εφικτός αλλά δεν 

εξασφαλίζει την γενική ομοιομορφία. 

Πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα 

Τα μοσχεύματα πρέπει να λαμβάνονται από δυνατά και υγιή φυτά που 

καλλιεργούνται στο ύπαιθρο. Οι ορμόνες Ριζοβολίας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την υποβοήθηση της ριζοβολίας. Τα μοσχεύματα μήκους 

10 έως 15 εκατοστά προέρχονται από τους νέους βλαστούς, στα οποία 

αφαιρούνται κατά τα δύο τρίτα του μήκους του τα φύλλα και στην συνέχεια 
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τοποθετούνται σε δίσκους Ριζοβολίας στο ριζωτήριο με κατάλληλο 

υπόστρωμα. Μείγμα με 30% οργανικού υποστρώματος και 70% κατάλληλου 

εδαφικού λειτουργεί άριστα για την έκπτυξη των ριζών των μοσχευμάτων. 

Δειγματοληψία εδάφους και ανάλυση  

Πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας θα πρέπει να γίνεται δειγματοληψία 

εδάφους σύμφωνα με τις επικρατούσες μεθόδους. Με την ανάλυση του 

εδάφους έχουμε την εικόνα για το έδαφος μας σχετικά με την ύπαρξη 

οργανικής ουσίας, την περιεκτικότητα σε διοξείδιο ασβέστιου καθώς και την 

ύπαρξη ή τις ελλείψεις των θρεπτικών στοιχείων 

Προετοιμασία εδάφους 

Η προετομασία του εδάφους για την εγκατάσταση τη καλλιέργειας 

περιλαμβάνει το όργωμα του εδάφους σε βάθος 40 εκ. και στην συνέχεια το 

σβάρνισμα του. 

Αποστάσεις φύτευσης / Πυκνότητα φύτευσης 

Η λεβάντα συνήθως φυτεύεται σε αποστάσεις μεταξύ των γραμμών 1,2-2 μ. 

και 0,30-0,60 μ. μεταξύ των γραμμών με πυκνότητα 8000-28000 φυτά ανά 

εκτάριο. 

Η πυκνότητα καθορίζεται ανάλογα με την διαθέσιμη υγρασία, την ποικιλία το 

μέγεθος της καλλιέργειας καθώς και με τις μηχανικές καλλιεργητές εργασίες 

συγκομιδής. Υψηλές πυκνότητες σημαίνει και υψηλό κόστος εγκατάστασης 

αλλά επίσης και μεγάλες αποδόσεις νωρίς. Επίσης τα φυτά γίνονται πιο 

δυνατά και έχουν περισσότερη διάρκεια στο χρόνο. Μια καλά εγκατεστημένη 

δυναμική φυτεία λεβάντας θα πρέπει να είναι έτοιμη για συγκομιδή τον 

δεύτερο χρόνο της. Τα φυτά της λεβάντας αντέχουν στο χρόνο περί τα 10-15 
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έτη η ακόμη περισσότερο εάν η διαχείριση της καλλιέργειας είναι σύμφωνη με 

τις ανάγκες της. 

Εποχή φύτευσης 

Σε ήπια κλίματα καλύτερη εποχή φύτευσης είναι το φθινόπωρο ώστε να 

προλάβουν τα φυτά να εγκατασταθούν καλύτερα ώστε να αντέξουν τον 

χειμώνα και την άνοιξη να αυξηθούν γρηγορότερα. Σε περιοχές με ψυχρούς 

χειμώνες η φύτευση πρέπει να γίνεται την άνοιξη και είναι η μόνη επιλογή. Η 

φύτευση σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τον 

τελευταίο παγετό. 

Λίπανση  

Η λεβάντα αποδίδει καλά σε εδάφη που για άλλες καλλιέργειες θεωρούνται 

θρεπτικά ανεπαρκή .Αυξημένες ποσότητες αζώτου έχουν σαν αποτέλεσμα 

την μείωση της ποσότητας αλλά και της ποιότητας παραγόμενου αιθέριου 

ελαίου, τα φυτά γίνονται περισσότερο ευαίσθητα και αυξάνεται ο 

ανταγωνισμός με τα ζιζάνια. 

Για την παραγωγή 100 κιλών ανθέων η λεβάντα αποσπά από το έδαφος 0,8 

κιλά αζώτου, 0,2 κιλά Φωσφόρου και 0,8 κιλά καλίου. (Polydeonny, Sotnik & 

Hilapzew, 1979). 

Η συνιστώμενη δόση αζώτου ανά εκτάριο είναι 80-100 κιλά (8-10 κιλά ανά 

στρέμμα). 

Οι απαιτήσεις σε φώσφορο και κάλιο είναι μικρές και εξαρτώνται από τον 

τύπο του εδάφους και την θρεπτική του κατάσταση. Περιοδική ασβέστωση 

μπορεί να είναι αναγκαία ώστε να διατηρείται η τιμή του ρΗ σε ικανοποιητικό 

επίπεδο. Μια πλήρης ανάλυση εδάφους πριν την φύτευση είναι αναγκαία. Τα 

σωστά αποτελέσματα της ανάλυσης σχετικά με τον τύπο του εδάφους την 
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έλλειψη και την περίσσεια θρεπτικών, θα βοηθήσει ώστε να γίνουν όλες 

εκείνες οι ενέργειες για την ορθή ισορροπία τους στο έδαφος. 

Άρδευση 

Η άρδευση είναι αναγκαία για τα πρώτα 2 χρόνια έως ότου η καλλιέργεια έχει 

εγκατασταθεί πλήρως. Σε ελαφριά εδάφη η σε περιοχές με χαμηλές 

βροχοπτώσεις η άρδευση σε κρίσιμα στάδια εξακολουθεί να είναι αναγκαία. 

Τα φυτά στο στάδιο της ανθήσεως δεν θα πρέπει να αφήνονται χωρίς νερό . 

Η άρδευση μπορεί να αυξήσει την παραγωγή στις ώριμες καλλιέργειες 

λεβάντας άλλα η άκαιρη και η υπερβολική άρδευση θα αυξήσει τα προβλήματα 

των ασθενειών, τα φυτά θα μεγαλώσουν σε ύψος τα κλαδιά θα σπάσουν και η 

κόμη του φυτού θα ανοίξει στην μέση. Σε κάθε περίπτωση η Στάγδην 

άρδευση συνιστάται διότι πέρα από την ορθή εφαρμογή του νερού θα 

βοηθήσει στον έλεγχο των ζιζανίων. 

Κλάδεμα 

Η κοπή των ανθέων μαζί με μέρος των βλαστών θα πρέπει να γίνεται τα 2 

πρώτα χρόνια ώστε να βοηθηθούν τα φυτά να δυναμώσουν για να 

δημιουργήσουν ένα ανθεκτικό πλαίσιο. Στα μετέπειτα χρόνια το κλάδεμα 

γίνεται σε διαφορετική περίοδο, μετά την συγκομιδή συνήθως το φθινόπωρο. 

Ο λόγος είναι ότι η συγκομιδή ανθέων για την παραγωγή αιθέριου ελαίου 

αφήνει τα περισσότερα στελέχη στα φυτά. Συνεπώς το κλάδεμα γίνεται 

αμέσως μετά και σε ύψος τέτοιο ώστε να δυναμώνουμε την καλλιέργεια. Το 

κλάδεμα μπορεί να γίνει είτε μηχανικά (παρελκόμενα τρίμμερ σε 

ελκυστήρα)είτε με δρεπάνια. 



Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά • 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου 

 35 

Συγκομιδή 

Η συγκομιδή της λεβάντας για παραγωγή αιθέριου ελαίου γίνεται όταν το 

άνθος έχει ωριμάσει και το κάτω μισό έχει ανοίξει. 

Η συγκομιδή πρέπει να γίνεται έγκαιρα γιατί πέφτει η ποιότητα του. Συνεπώς 

η συγκομιδή στην σωστή εποχή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό που πρέπει 

να έχουμε υπόψη κατά την συγκομιδή είναι ότι αυτή δεν θα πρέπει να 

πραγματοποιείται σε πολύ ζεστό καιρό ούτε και σε συνθήκες ανέμου διότι 

πολύ σημαντικές ποσότητες ελαίου χάνονται με εξάτμιση. Οι ακίδες των 

ανθέων κόπτονται 15-20 εκατοστά κάτω από αυτά. Η συγκομιδή γίνεται είτε 

με δρεπάνια είτε με μηχανήματα που έχουν σχεδιαστεί για αυτή την εργασία. 

Η κοπή των ανθέων για τις αγορές νωπών και αποξηραμένων αρωματικών 

φυτών συνήθως λαμβάνει χώρα μια εβδομάδα αργότερα από ό,τι για την 

παραγωγή αιθέριου ελαίου. 

Κόστος εγκατάστασης 

Όσον αφορά το κόστος εγκατάστασης ο κάθε παραγωγός θα πρέπει να λάβει 

υπόψη του ότι το μέγιστο της παραγωγής αποδίδεται στο 4ο  έτος της 

καλλιέργειας μέχρι και το 6ο. Οπότε η καλύτερη επιλογή είναι η 

συγκαλλιέργεια αρωματικών φυτών με διαφορετικούς χρόνους παραγωγής. 

Στο κόστος εγκατάστασης περιλαμβάνονται οι μεταβλητές και οι σταθερές 

δαπάνες. Οι μεταβλητές δαπάνες αφορούν την λίπανση, τη φυτοπροστασία, 

την άρδευση, τα ξένα εργατικά και την ηλεκτρική ενεργεία. Οι σταθερές 

δαπάνες περιλαμβάνουν το ενοίκιο γης, το ποσοστό της οποίας 

διαφοροποιείται κατά περίπτωση, τις δαπάνες απόσβεσης του αντλητικού 

συγκροτήματος και του αρδευτικού δικτύου. 
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Οικονομική απόδοση της καλλιέργειας της  

Η αποξηραμένη λεβάντα που προέρχεται από βιολογική καλλιέργεια φθάνει 

να πωλείται στην εγχώρια αγορά έως 11,5 ευρώ το κιλό, ενώ στις αγορές του 

εξωτερικού οι τιμές πώλησης είναι σημαντικά υψηλότερες, όταν πληρούνται 

τα ποιοτικά κριτήρια. 

Η απόδοση σε χλωρό βάρος τον πρώτο χρόνο είναι 50-100 κιλά ανά στρέμμα, 

τον δεύτερο 200-250 κιλά ανά στρέμμα και τον τρίτο 300-350 κιλά ανά 

στρέμμα. Πλήρη παραγωγή πραγματοποιείται  τον τέταρτο χρόνο (400-500 

κιλά ανά στρέμμα), ενώ αν γίνει συλλογή μόνο της ταξιανθίας η απόδοση σε 

ξηρό βάρος κυμαίνεται στα 35-45 κιλά ανά στρέμμα. Η δε διαφορά ανάμεσα 

στη βιολογική και συμβατική καλλιέργεια λεβάντας, γίνεται αντιληπτή σε 

επίπεδο τιμής πώλησης καθώς ότι ενώ η τιμή της βιολογικής λεβάντας 

φτάνει τα 11,5 ευρώ, η τιμή της "συμβατικής" αποξηραμένης λεβάντας δεν 

υπερβαίνει τα 3,5 ευρώ το κιλό. (Πηγή: www.Capitalinvest.gr ) 

Φαρμακευτικές Ιδιότητες 

Πασίγνωστη για το υπέροχο άρωμά της και τις θεραπευτικές της ιδιότητες, η 

λεβάντα ήταν γνωστή από την αρχαία Αίγυπτο και την Ελλάδα, ενώ σήμερα 

αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο για τη θωράκιση της υγείας μας μέσα από τις 

αμέτρητες εφαρμογές της. 

 Λεβάντα για τον εκνευρισμό. Aν τα νεύρα σας δεν είναι και στην 

καλύτερή τους κατάσταση λόγω επαγγελματικών ή οικογενειακών 

δυσκολιών, αν υποφέρετε από αϋπνία ή κάποιον άλλο λόγο (π.χ. 

κατάχρηση αλκοόλ ή καφέ) και κυκλοφορείτε έτοιμοι για καβγά, καλό 

θα ήταν να κάνετε μια θεραπεία με άνθη λεβάντας. H λεβάντα, που 

από το 18ο αιώνα είχε καταταγεί στα λεγόμενα «κεφαλικά φυτά» λόγω 

http://www.capitalinvest.gr/


Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά • 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου 

 37 

της επίδρασής της στο νευρικό σύστημα, με τα αιθέρια έλαια που 

περιέχει λειτουργεί κατευναστικά και ηρεμιστικά. 

 Λεβάντα για τη λαρυγγίτιδα. Για να ανακουφιστείτε από τα συμπτώματα 

μιας λαρυγγίτιδας, ρίξτε 50 γρ. λουλούδια λεβάντας (Lavandula 

Αugustifolia) σε 1 λίτρο βραστό νερό και αφήστε τα 15΄. 

 Λεβάντα για την ιγμορίτιδα. Σίγουρα μπορεί να μην τη θεραπεύει, αλλά 

η λεβάντα αποτελεί έναν ευχάριστο τρόπο αντιμετώπισης που 

προσφέρει σημαντική ανακούφιση από τα δυσάρεστα συμπτώματα που 

συνοδεύουν μια κρίση ιγμορίτιδας. Tα συστατικά του μείγματος και 

ιδιαίτερα η λεβάντα παίζουν απολυμαντικό και αποσυμφορητικό ρόλο. 

 Λεβάντα για το ξηρό έκζεμα. H λεβάντα χρησιμοποιείται ευρύτατα στη 

δερματολογία ήδη από την αρχαιότητα, επειδή το δραστικό συστατικό 

της, ένα αιθέριο έλαιο που λόγω της σύστασής του έχει 

αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, εμποδίζει την επιμόλυνση των πληγών. 

Aν θέλετε να σβήσουν γρήγορα οι πληγές από έρπη, μπορείτε να 

φτιάξετε μια απλή λοσιόν από άνθη λεβάντας. 

 Λεβάντα για τον πονόδοντο. Aν σας πιάσει πονόδοντος ή νευραλγία 

των δοντιών μέσα στη νύχτα και ψάχνετε κάτι που θα σας ανακουφίσει, 

θυμηθείτε τις καταπραϋντικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της 

λεβάντας. 

 Λεβάντα για τη δυσπεψία. Το φούσκωμα στο στομάχι και η δυσπεψία 

μπορούν να προκληθούν από βακτήρια που συναντάμε στις τροφές, 

αλλά και στα αντιβιοτικά φάρμακα. Οι πολυφαινόλες, που είναι ένα 

είδος αντιοξειδωτικών, που περιέχει η λεβάντα μειώνουν τα ποσοστά 

«κακών» βακτηριδίων στο στομάχι μας κάνοντάς μας να αισθανόμαστε 

πολύ πιο ανάλαφρες αλλά και μειώνοντας αισθητά το ενοχλητικό 

φούσκωμα. 
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 Λεβάντα για την φαγούρα. Εάν είστε από τους ανθρώπους που 

υποφέρουν από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, αλλά και γενικώς 

έχετε ευαίσθητο δέρμα και υποφέρετε συχνά από κνησμό, το αιθέριο 

έλαιο της λεβάντας, ξανά, μπορεί να σας σώσει. Επειδή το φυτό είναι 

φυσικό αντιφλεγμονώδες, βοηθάει στην μείωση της φαγούρας, της 

κοκκινίλας και του πρηξίματος στο δέρμα. 

 Λεβάντα για την πιτυρίδα. Το αιθέριο έλαιο του φυτού μπορεί να 

βοηθήσει στην σωστή ισορροπία του τριχωτού της κεφαλής και, 

συγκεκριμένα, για τις ενοχλητικές νιφάδες την πιτυρίδας, υπάρχει μία 

απλούστατη θεραπεία, που μπορεί να τις εξαφανίσει. (Πηγή: labellissima.gr) 

Η χρήση της Λεβάντας 

Οι χρήσεις της λεβάντας είναι πολλές-αρκετές από τις οποίες άγνωστες στο 

ευρύ κοινό. Ας δούμε μερικές χαρακτηριστικές: 

 Ως αντικουνουπικό: Τα κουνούπια απεχθάνονται την μυρωδιά της 

λεβάντας. Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άνθος της λεβάντας 

τρίβοντας με αυτό το σώμα μας στα σημεία που ''αγαπούν'' 

περισσότερο τα ενοχλητικά αυτά έντομα. 

 Ως χαλαρωτικό: Τρίβουμε στα δάκτυλα μας λίγα άνθη λεβάντας και 

εισπνέουμε για λίγο, αργά και βαθιά. Θα διαπιστώσουμε ότι έχει όντως 

χαλαρωτικές ιδιότητες. 

 Για το σκόρο: Κόβουμε άνθη λεβάντας, τα αποξηραίνουμε, τα βάζουμε 

σε ένα μικρό σακουλάκι από τούλι και στη συνέχεια τα τοποθετούμε 

στη ντουλάπα μας. Όπως θα διαπιστώσουμε, αποτελούν έναν πρώτης 

τάξεως τρόπο για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το σκώρο. 

 Ως αφέψημα: Βράζουμε νερό και ρίχνουμε μέσα μια κουταλιά της 

σούπας, φρέσκα ή αποξηραμένα λουλούδια λεβάντας. Το αφήνουμε να 

http://www.labellissima.gr/index.php/diatrofi-mmenu/fysika-mmenu/245-levander
http://praktikesidees.gr/v2/tag/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
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δράσουν για 10 λεπτά. Ως αφέψημα, η λεβάντα θεωρείται ότι βοηθά 

στην καταπολέμηση της αϋπνίας, χαλαρώνει από την υπερένταση αλλά 

και λειτουργεί καταπραϋντικά για το στομάχι. 

 Αιθέριο Έλαιο: Το αιθέριο έλαιο λεβάντας θεωρείται εξαιρετικό και 

χρησιμοποιείται σε πολλά προϊόντα ομορφιάς. Έτσι, λίγες σταγόνες 

αιθέριου ελαίου λεβάντας στο σφουγγάρι, μας βοηθάει να απολαύσουμε 

ένα χαλαρωτικό μπάνιο, ενώ εάν ρίξουμε λίγες σταγόνες στο μαξιλάρι 

μας, μας διευκολύνει στο να έχουμε έναν ευχάριστο-ξεκούραστο ύπνο. 
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ΔΙΚΤΑΜΟ 

Λατινική ονομασία του Δίκταμου  

Το Δίκταμο (η έρωντας) 

(επιστημονική ονομασία: 

Origanum dictamnus, 

Ορίγανον το δίκταμνον) 

είναι ένα ενδημικό φυτό 

που συναντάται στην Κρήτη 

και χρησιμοποιείται ως 

ρόφημα. Το όνομα 

προέρχεται από το όρος Δίκτη (Λασιθιώτικα) όπου παλαιότερα αφθονούσε. 

Ειδικότερα καλλιεργείται εδώ και 70 χρόνια στην Έμπαρο. Τα φύλλα του είναι 

χνουδωτά και έχουν χρώμα γκριζοπράσινο. Το δίκταμο λέγεται και 

δίκταμνο(ς). 

Στη Μινωική Κρήτη και την Αρχαία Ελλάδα ήταν ένα από τα σπουδαιότερα 

φαρμακευτικά φυτά. Ο Ιπποκράτης το χρησιμοποιούσε κατά των παθήσεων 

του στομάχου και του πεπτικού συστήματος, στους ρευματισμούς, τα 

αρθριτικά, ως επουλωτικό, εμμηναγωγό, τονωτικό και αντισπασμωδικό. 

Η καλλιέργεια Δίκταμου στην Ελλάδα  

Ο Δίκταμος (Origanum dictamnus) είναι ενδημικό φρύγανο της Κρήτης και 

αυτοφύεται πρακτικά σε όλα τα βουνά του νησιού κι όχι μόνο στη Δίκτη όπως 

το θέλει το όνομά του. Εξαπλώνεται από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα 

1.600μ. αποκλειστικά σε γκρεμνό και φαράγγια (υποχρεωτικό χασμόφυτο). 

Είναι ένα μικρό φυτό με μήκος 30 έως 40εκ., πολύ δυνατής οσμής και γεύσης, 
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τα φύλλα του είναι σχετικά μικρά αλλά παχουλά, και καλύπτονται από χνούδι, 

τα άνθη του έχουν βιολετί χρώμα. 

Απαιτήσεις του Δίκταμου 

Άρδευση: σε αραιά χρονικά διαστήματα, γιατί με την κατάχρηση του νερού 

καταστρέφεται η ποιότητα του προϊόντος. 

Λίπανση: Μια βασική λίπανση κάθε χρόνο, με λίπασμα του τύπου 20-10-10. 

Η προσθήκη οργανικής ουσίας (κοπριάς) συμβάλλει στην ανάπτυξη υγιών 

βλαστών με πλούσιο φύλλωμα. 

Συλλογή: Το φυτό συλλέγεται όταν βρίσκεται στο στάδιο της άνθησης. 

Γίνονται 3-5 κοπές το χρόνο. 

Φαρμακευτικές Ιδιότητες 

Το δίκταμο δρα ως αποτελεσματικό αντιοξειδωτικό ενώ έχει διαπιστωθεί ότι 

έχει αντιμικροβιακή δράση. Το δίκταμο εμφανίζει επουλωτικές και στυπτικές 

ιδιότητες και για το λόγο αυτό θεωρείται φάρμακο για το στομάχι 

(στομαχόχορτο) και τα αποστήματα. 

Συστήνεται σε διαταραχές του στομάχου, κολικούς και φλεγμονές του 

γαστρεντερικού συστήματος. Συστήνεται επίσης σε νευρικές διαταραχές, 

πονοκεφάλους και άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος, εξαιτίας των 

καταπραϋντικών ιδιοτήτων που εμφανίζει. Για τις αντισηπτικές του ιδιότητες 

χρησιμοποιείται σε γρίπη και κρυολογήματα ενώ χρησιμοποιείται επίσης ως 

αιμοστατικό (σταματόχορτο)και ενάντια στην κακοσμία του στόματος. 

Η χρήση του Δίκταμου 

Οι ιδιότητες του είναι κυρίως φαρμακευτικές αλλά και καλλυντικές. Στην 

Ελλάδα έχει σημειωθεί τεράστια αναζήτηση για κάποιο καλλυντικό (μέλι, λάδι 
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και δίκταμο) το όποιο: Καταπολέμα τα δερματικά προβλήματα όπως 

φλεγμονές και έντονοι ερεθισμοί. Επίσης, βοηθά στα σπυράκια και στην ακμή. 

Χρησιμοποιείται ως φάρμακο με τη μορφή συνήθως του αφεψήματος, 

αντικαθιστώντας το τσάι με αναλογία 1 γρ δίκταμο με 100 γρ νερό. 

Στη σύγχρονη βοτανοθεραπεια η κύρια χρήση του από τους θεραπευτές είναι 

να καταπραΰνει τους πόνους του στομάχου και της κοιλιάς. Το δίκταμο 

περιέχει μεγάλο πλήθος και ποικιλία χημικών συστατικών, στα οποία 

αποδίδονται οι διάφορες αρωματικές και θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού. 

Το φυτό περιέχει αιθέριο έλαιο με κύρια συστατικά τη θυμόλη, καρβακρόλη 

και καμφορά, ουσίες που προσδίδουν στο φυτό τις θεραπευτικές του 

ιδιότητες, καθώς επίσης και πουλεγόνη, ουσία που του δίνει τις αρωματικές 

του ιδιότητες . 
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ΤΡΙΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές παρασκεύασαν σαπούνι γλυκερίνης με 

τη χρήση ΑΦΦ και διάφορων χρωμάτων ζαχαροπλαστικής. Σε αυτή τη 

δραστηριότητα τους δόθηκαν αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσουν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Εν συνεχεία, μετά από δεκαπέντε μέρες 

και αφού τα σαπούνια ήτανε έτοιμα για χρήση, οι μαθητές ασχολήθηκαν με τη 

συσκευασία τους. 

Παρασκευή Σαπουνιών Γλυκερίνης με Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά 
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Δημιουργία Συσκευασίας των Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών 
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές παρουσίασαν σε PowerPoint την 

εργασία τους, και επιπλέον αξιολογήθηκαν για αυτήν από τους συμμαθητές 

τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση Ανώνυμου 

Ερωτηματολογίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). 

 

 

ΚΡΙΣΤΑΛΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΤΖΙΚΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

  

 Γνωστό από τη Μινωική περίοδο, το Δικταμο

προτάθηκε από τον Ιπποκράτη για την 

αντιμετώπιση διαταραχών του 

γαστρεντερικού συστήματος. Στον Μεσαίωνα 

οι Τραππιστές και οι Βενεδικτίνοι μοναχοί 

χρησιμοποιούσαν το δίκταμο για την 

παρασκευή λικέρ που έφερε το όνομά τους, 

όπως η τραππιστίνη και η βενεδικτίνη.

 

 

Οι ιδιότητες του είναι κυρίως φαρμακευτίκες

αλλά και καλλύντικες

 Χρησιμοποιείται ως φάρμακο με τη μορφή 

συνήθως του αφεψήματος, αντικαθιστώντας 

το τσάι με αναλογία 1 γρ δίκταμο με 100 γρ

νερό.

  

Στη σύγχρονη βοτανοθεραπεια η 

κύρια χρήση του από τους 

θεραπευτές είναι να 

καταπραΰνει τους πόνους του 

στομάχου και της κοιλιάς. Το 

δίκταμο περιέχει μεγάλο πλήθος 

και ποικιλία χημικών 

συστατικών, στα οποία 

αποδίδονται οι διάφορες 

αρωματικές και θεραπευτικές 

ιδιότητες του φυτού. Το φυτό 

περιέχει αιθέριο έλαιο με κύρια 

συστατικά τη θυμόλη, 

καρβακρόλη και καμφορά, 

ουσίες που προσδίδουν στο 

φυτό τις θεραπευτικές του 

ιδιότητες, καθώς επίσης και 

πουλεγόνη, ουσία που του δίνει 

τις αρωματικές του ιδιότητες .  

 

 Το δίκταμο δρα ως αποτελεσματικό 

αντιοξειδωτικό ενώ έχει διαπιστωθεί ότι έχει 

αντιμικροβιακή δράση. Το δίκταμο εμφανίζει 

επουλωτικές και στυπτικές ιδιότητες και για 

το λόγο αυτό θεωρείται φάρμακο για το 

στομάχι (στομαχόχορτο) και τα αποστήματα

  

 . Συστήνεται σε διαταραχές του στομάχου, 

κολικούς και φλεγμονές του γαστρεντερικού 

συστήματος. Συστήνεται επίσης σε νευρικές 

διαταραχές, πονοκεφάλους και άλλα 

νοσήματα του νευρικού συστήματος, εξαιτίας 

των καταπραϋντικών ιδιοτήτων που 

εμφανίζει. Για τις αντισηπτικές του ιδιότητες 

χρησιμοποιείται σε γρίπη και κρυολογήματα 

ενώ χρησιμοποιείται επίσης ως αιμοστατικό 

(σταματόχορτο)και ενάντια στην κακοσμία 

του στόματος.

 

 

Παρουσίαση σε PowerPoint του ΑΦΦ «ΔΙΚΤΑΜΟ» 
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 Στην Ελλάδα έχει σειμειωθεί τεράστια 

αναζήτηση για κάποιο καλλυντίκο (μέλι,λάδι

και δίκταμο) το όποιο:

 Καταπολέμα τα δερματίκα προβληματα όπως 

φλεγμονές και έντονοι ερεθισμοί

 Βοηθά στα σπυράκια και στην ακμή
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Μελισσόχορτο

                           

Ιστορική Αναδρομή 1

 Το 1996 ο κύριος Καμαριάρης γνώρισε την χημικό Δρ. Ιουλία 
Μπράουχλι στην Ζυρίχη της Ελβετίας, η οποία τότε εργαζόταν σε 
μια εταιρία ανάπτυξης κτηνιατρικών φαρμάκων και 
συμπληρωμάτων τροφής με βάση τα φαρμακευτικά φυτά. Η 
δυσκολία εύρεσης υψηλής ποιότητας φυτικών πρώτων υλών 
οδήγησε στην ιδέα της καλλιέργειας αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ) στην περιοχή του Αγρινίου. Η 
καλλιέργεια των ΑΦΦ στην Ελλάδα ήταν τότε άγνωστη και τα 
ΑΦΦ λαμβάνονταν μόνο από ελεύθερη συλλογή. 

 Ο κύριος Καμαριάρης άρχισε τα πρώτα πειράματα με ΑΦΦ, ενώ 
παράλληλα δοκίμαζε και άλλες καλλιέργειες οι οποίες γίνονταν 
γνωστές στην περιοχή. Μέσω της στενής επαφής και φιλίας με την 
Δρ. Μπράουχλι-Θεοτόκη και του γιού της Γιώργου Μπράουχλι, ο 
οποίος σπούδαζε φαρμακευτική στο πολυτεχνείο της Ζυρίχης, οι 
πρώτες σημαντικές επαφές με εταιρίες στην Ελβετία και στην 
Ευρώπη αναπτύχθηκαν.

http://www.anthir.eu

 

 

Ιστορική Αναδρομή 2

 Μετά από 9 χρόνια προετοιμασίας, πειραμάτων και έρευνας της 

αγοράς, αναγνωρίζοντας τα σχετικά προβλήματα (διαχείριση των 

προϊόντων, έλεγχος ποιότητας) αλλά και τις προοπτικές 

(μεταποίησης και υπεραξίας) αυτών των καλλιεργειών, ο κύριος 

Καμαριάρης μαζί με άλλους παραγωγούς το 2006 ίδρυσε τον 

Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλλιεργητών Αρωματικών, 

Φαρμακευτικών και Ενεργειακών Φυτών Αιτωλοακαρνανίας 

(Α.Σ.Κ.Α.Φ.Ε.Φ.Α). Το 2007 ο ΑΣΚΑΦΕΦΑ έγινε μέλος της 

EUROPAM, του Ευρωπαϊκού οργανισμού καλλιεργητών 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Δύο χρόνια αργότερα, το 

2009, ο κύριος Καμαριάρης και μέλη του συνεταιρισμού, σε 

συνεργασία με τον κύριο Μπράουχλι και άτομα άλλων 

ειδικοτήτων, ίδρυσαν την εταιρία ΑΝΘΗΡ Α.Β.Ε.Ε..

http://www.anthir.eu

                          

Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

 Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά είναι η πλέον 

πρόσφατη κατηγορία καλλιεργειών όπου δίνεται το βάρος της 

γεωργικής και όχι μόνο ανάπτυξης. Αναγνωρισμένα ως η 

ασφαλέστερη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον πηγή 

φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, η καλλιέργεια 

των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι άκρως 

οικολογική και πλήρως συμβατή με τις σύγχρονες 

καταναλωτικές προτιμήσεις και αξίες. Παράλληλα, τα 

αρωματικά και φαρμακευτικά προϊόντα παρουσιάζουν μεγάλο 

πλεονέκτημα, λόγω των οικονομικών αποτελεσμάτων τόσο 

στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή τομέα.

 

 

Ονομασία

 Το φυτό Μέλισσα (Melissa officinalis) είναι πολυετής πόα, 

γνωστό επίσης ως βάλσαμο λεμονιού (μελισσόχορτο), βάλσαμο 

κεριού μέλισσας ή κοινώς βάλσαμο. Η Melissa officinalis 

ανήκει στην οικογένεια της μέντας . Το όνομα “Μέλισσα” 

ελήφθη από το ελληνικό "melisso - phyllon" που σημαίνει 

κυριολεκτικά φύλλο μέλισσας. Ονομάστηκε έτσι επειδή το 

φυτό είναι τόσο πλούσιο σε νέκταρ που φυτεύεται συνήθως για 

τη διατροφή των μελισσών. 

                       

Στην Ελλάδα 
 Στην Ελλάδα το συναντάμε σε θαμνότοπους, δάση και 

κυρίως σε πεδινές περιοχές με τετραγωνικό πολύκλαδο 

βλαστό 0-80 cm και ευμεγέθη, ωοειδή, πριονωτά, 

αντίθετα φύλλα . Τα φύλλα του έχουν ένα χαρακτηριστικό 

άρωμα λεμονιού που είναι απαλό και καταπραϋντικό κάτι 

που είναι ιδανικό, μιας και το φυτό φαίνεται να έχει την 

τάση να αυξάνεται κοντά σε κατοικίες.

http://agrosimvoulos.gr

 

 

Κλιματικές απαιτήσεις
 Θερμοκρασία

Καλλιεργείται σε εύκρατες περιοχές με μέτριες θερμοκρασίες. Αντέχει 

μερικώς στους παγετούς και προτιμά τις ηλιόλουστες θέσεις.

 Βροχοπτώσεις

Βροχοπτώσεις ύψους 300 mm έως 1300 mm ετησίως είναι απαραίτητες 

για την καλή ανάπτυξη των φυτών. Σε περιοχές που οι βροχοπτώσεις δεν 

είναι αρκετές η καλλιέργεια πρέπει να αρδεύεται.

 Εδαφικές απαιτήσεις

Αναπτύσσεται καλύτερα σε γόνιμα βαθιά και καλώς στραγγιζόμενα εδάφη 

με ρΗ από 5 έως 7,5. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε άργιλο-πηλώδη έως και 

αργιλώδη εδάφη αλλά αναπτύσσεται καλύτερα σε προσχωσιγενή εδάφη. (  

To προσχωσιγενές έδαφος είναι αυτό που σχηματίζεται από τη μεταφορά 

φθαρτών υλικών, η οποία γίνεται από το νερό των ποταμών. Τα εδάφη 

αυτά συνήθως είναι πολύ γόνιμα).

http://istath.blogspot.gr                     

Πολλαπλασιασμός
 Το μελισσόχορτο πολλαπλασιάζεται συνήθως με σπόρο, παραφυάδες και 

μοσχεύματα. Άμεση σπορά στον αγρό μπορεί να γίνει με ποσότητα σπόρου 

7-9 κιλά ανά εκτάριο (700-900 γραμμάρια ανά στρέμμα) εφόσον όμως ο 

έλεγχος των ζιζανίων είναι αποτελεσματικός.

 Για καλύτερα αποτελέσματα στην εγκατάσταση της καλλιέργειας ο 

πολλαπλασιασμός πρέπει να γίνεται σε γλαστράκια κατάλληλων διαστάσεων 

με κατάλληλο υπόστρωμα για την καλύτερη ανάπτυξη των σποροφύτων.

 Τα σπορόφυτα μόλις αποκτήσουν ύψος 10-12 εκατοστά μεταφυτεύονται 

σε καλά προετοιμασμένο χωράφι.

 Εναλλακτικά η σπορά μπορεί να γίνει σε κατάλληλα διαμορφωμένα σπορεία 

(μεγέθους 6 τ.μ. για κάθε στρέμμα καλλιέργειας) με ποσότητα σπόρου 2 

γραμμάρια ανά τ.μ. Στην συνέχεια και εφόσον τα φυτά αποκτήσουν ύψος 

περίπου 15 εκατοστών μεταφυτεύονται στο χωράφι.

 Η εγκατάσταση της καλλιέργειας γίνεται την άνοιξη ή νωρίς το φθινόπωρο. 

 http://istath.blogspot.gr

 

 

Παρουσίαση σε PowerPoint του ΑΦΦ «ΜΕΛΛΙΣΟΧΟΡΤΟ» 
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Άρδευση
 Η καλλιέργεια του Μελισσόχορτου έχει υψηλές 

απαιτήσεις σε νερό. Η εφαρμογή του νερού στην 

καλλιέργεια γίνεται με το σύστημα της στάγδην 

άρδευσης. Τακτικές αρδεύσεις κατά τους μήνες αιχμής 

είναι απαραίτητες ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η 

περίσσεια νερού. 

http://istath.blogspot.gr

                    

Λίπανση
 Το μελισσόχορτο αντιδρά καλά στην προσθήκη αζώτου τόσο κατά την 

καλλιεργητική περίοδο αυξάνοντας την απόδοση σε νωπή μάζα αλλά 
και σε αιθέριο έλαιο, όσο και μετά την συγκομιδή για την προαγωγή 
της νέας βλάστησης. Επίσης προσθήκη Καλίου την ίδια περίοδο έχει 
αποδειχθεί ευεργετική.

 Μια βασική εφαρμογή λιπασμάτων που περιέχουν άζωτο, φώσφορο 
κάλιο και Θείο πρέπει να εφαρμόζεται ετησίως.

 Στην περίπτωση εφαρμογής βιολογικών λιπασμάτων θα πρέπει να 
γίνεται ανάλυση για τον προσδιορισμό των ποσοστών των θρεπτικών 
προκειμένου να καθορισθούν οι ποσότητες εφαρμογής.

 Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή της λίπανσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψιν τα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης.

 Σήμερα η καλλιέργεια του μελισσόχορτου γίνεται κατά κύριο λόγο με 
βιολογικό τρόπο και τα προϊόντα της παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση 
στην ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

http://istath.blogspot.gr  

 

Συγκομιδή
 Η συγκομιδή πραγματοποιείται λίγο πριν την έναρξη της 

άνθισης, εποχή στην οποία η σύσταση των αιθέριων ελαίων 

βρίσκεται στην καλύτερη αναλογία. Μετά την έναρξη της 

άνθισης η σύσταση των αιθέριων ελαίων αλλάζει και η ποιότητα 

υποβαθμίζεται. Τον πρώτο χρόνο της καλλιέργειας γίνεται μία 

συγκομιδή προς το τέλος του καλοκαιριού όταν ξεκινά η άνθιση. 

Από το δεύτερο έτος μπορούν να γίνουν μέχρι και τρεις η πρώτη 

τέλος Μαΐου, η δεύτερη τέλος Ιουλίου –αρχές Αυγούστου και η 

τρίτη τέλος Σεπτεμβρίου σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες 

το επιτρέπουν.

 http://agrosimvoulos.gr

                       

Συλλογή - Απόδοση

 Την πρώτη χρονιά το μελισσόχορτο συλλέγεται μια φορά 

την περίοδο ανθοφορίας, ενώ από τη δεύτερη χρονιά 

έχουμε δυο συλλογές. Η πρώτη συλλογή γίνεται με την 

έναρξη της άνθησης (συνήθως αρχές Ιουλίου), η δεύτερη 

τον Σεπτέμβριο. Η απόδοση μπορεί να φτάσει τα 1.200 

κιλά/στρέμμα σε χλωρό βάρος από το δεύτερο έτος. 

Συλλέγεται μηχανικά με χορτοκοπτικό και ξεραίνεται σε 

θερμοκρασία κάτω απόν 40 0C.

http://aromaticplantkilkis.blogspot.gr

 

 

Αποδόσεις

 Οι αποδόσεις της καλλιέργειας του μελισσόχορτου σε 

νωπή μάζα κυμαίνονται από 10-25 τόνους ανά εκτάριο (1-

2,5 τόνους το στρέμμα). Η περιεκτικότητα του σε αιθέριο 

έλαιο είναι χαμηλή της τάξης του 0,03% (3-7 κιλά ανά 

εκτάριο = 0,3-0.7 κιλά ανά στρέμμα). Η περιεκτικότητα 

σε αιθέριο έλαιο του νωπού προϊόντος είναι κατά μέσο 

όρο 0,1% ή λιγότερο με ένα μεγάλο εύρος μεταξύ 0,01 

και 0,13%. Οι αποδόσεις σε ξηρό προϊόν φτάνει τους 5 

τόνους ανά εκτάριο ( 0,5 κιλά ανά στρέμμα).

 http://basilakakis.gr

                     

Τιμή Πώλησης

 Η τιμή πώλησης στην Ελλάδα διαμορφώνεται από 4 έως 

6 ευρώ το κιλό. Η παραγωγική ζωή της φυτείας είναι 5-8 

χρόνια (http://www.back-to-nature.gr/ ). Το κόστος 

παραγωγής είναι αρκετά υψηλό παρόλα αυτά όμως το 

κέρδος από την τιμή πώλησης είναι πολύ υψηλότερο.

 

 

Φαρμακευτικές Ιδιότητες 1

 To Μελισσοχορτο φαίνεται να είναι ένα βοτάνο με πάρα πολλές 
χρήσεις - κλινικές μελέτες εντοπίζουν όλο και περισσότερες 
ιδιότητες του. Παρουσιάζει έντονη αντιοξειδωτική δράση και 
μέτρια αντιβακτηριδιακή.

 Τα μέρη του φυτού που χρησιμοποιούμε είναι κατ’ αρχάς τα 
φύλλα που είναι ευεργετικά για την κατάθλιψη και την ένταση 
και γενικά για την αντιμετώπιση διαταραχών του νευρικού 
συστήματος ,καθώς και στην αποφυγή ανάπτυξης έλκους. 
Βοηθάει την λειτουργία της καρδιάς και ηρεμεί τους έντονους 
παλμούς της, και διώχνει μακριά την θλίψη και το άγχος επειδή 
επηρεάζει το τμήμα του εγκεφάλου που σχετίζεται με την 
ψυχική διάθεση.

                    

Φαρμακευτικές Ιδιότητες 2

 Το μελισσόχορτο είναι δροσιστικό και έτσι τα φύλλα του είναι 

καλά για εμπύρετα κρυολογήματα.

Επίσης με νωπά φύλλα μπορούμε να φτιάξουμε ένα δροσιστικό 

ρόφημα το καλοκαίρι.

Εξωτερικά το βότανο χρησιμοποιείται σε πληγές και επώδυνα 

πρηξίματα Το αιθέριο έλαιο του Μελισσόχορτου έχει τις ίδιες 

ιδιότητες με τα φύλλα, αλλά είναι πολύ πιο ισχυρό. Με λίγες 

μόνο σταγόνες μπορούμε να φτιάξουμε ένα πολύ ισχυρό 

αντίδοτο για την κατάθλιψη.

Όσο αφορά το αναπαραγωγικό σύστημα, το βότανο 

ανακουφίζει από σπασμούς και πόνους της περιόδου. Το τσάι 

μελισσόχορτου διευκολύνει τον τοκετό αν ληφθεί τις τελευταίες 

εβδομάδες της εγκυμοσύνης.
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Φαρμακευτικές Ιδιότητες 3

 Το μελισσόχορτο βοηθάει το μυαλό να καθαρίσει, αυξάνει 

την αντίληψη και ενισχύει τη μνήμη. Τα φύλλα του έχουν 

φυσώδεις ιδιότητες κατά συνέπεια είναι ιδανικό για όσους 

υποφέρουν από πεπτικές διαταραχές ενώ ταυτόχρονα 

είναι αποτελεσματικό σε περιπτώσεις αϋπνίας. Κλινικές 

μελέτες έδειξαν πως η δράση του αυτή οφείλεται, κατά 

κύριο λόγο, στο ροσμαρινικό οξύ που περιέχει το 

βότανο. Πρόσφατη συστηματική έρευνα σε φοιτητές 

έδειξε πως η κατανάλωση Μελισσόχορτου 

μειώνει σημαντικά το στρες κατά τη διάρκεια των 

εξετάσεων - οδηγώντας σε καλύτερη συγκέντρωση και 

επιδόσεις ( ως και 6 ώρες μετά τη κατανάλωση).

                   

Η χρήση του φυτού

 Η εξωτερική χρήση (σε μορφή κρέμας) βοηθάει στην 
αντιμετώπιση του έρπη. Το έλαιο του μελισσοβότανου το 
χρησιμοποιούμε ως αλοιφή ή ως ήπιο μασάζ για την κατάθλιψη, 
την ένταση, το άσθμα και την βρογχίτιδα. Άλλες χρήσεις που 
έχει αυτό το θαυμάσιο βότανο είναι σαν αλοιφή που την 
χρησιμοποιούμε για ερεθισμούς, δαγκώματα εντόμων ή για να 
απωθούμε τα έντομα. Η αντιβακτηριακή και αντισταμινική του 
δράση καθιστά το μελισσόχορτο άριστη θεραπεία για μολύνσεις 
και αλλεργίες, όπως ο αλλεργικός κατάρρους, το έκζεμα και οι 
φλεγμονώδεις παθήσεις των ματιών. Το εκχύλισμα από 
μελισσόχορτο μπαίνει στα καλλυντικά προϊόντα για τις 
αντιφλεγμονώδεις και τις αντιμικροβιακές ιδιότητές του και για 
την ικανότητά του να αντιμετωπίζει μυκητιασικές και 
βακτηριακές λοιμώξεις.
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Φασκόμηλο 

Η λατινική του ονομασία είναι Salvia 
officinalis (Σάλβια η φαρμακευτική)

σημαίνει "θεραπεύω 

                                 

Ιστορική Αναδρομή

• Το φασκόμηλο είναι πολυετές θαμνώδης  φυτό 
γνωστό από την αρχαιότητα .Η αρχαίοι έλληνες το 
χρησιμοποιούσαν ως φάρμακο κι εχει εκθαστή απο 
τον  Διοσκουρίδη τον Γαληνό, τον Αέτιο και τον 
Ιπποκράτη. Οι Άραβες πύστευαν οτι μπορούσε να 
θεραπεύσει τα πάντα. Οι Λατίνοι το θεωρούσαν το 
ιερό φυτό της αθανασία καιτο χρησιμοποιούσαν σε 
τελετές. Οι Γάλλοι το ονομάζουν «ελληνικό τσαι» και 
το χρησιμοποιούν-όπως και η υπόλοιπποι 
Ευρωπαύοι -τόσο στη μαγειρική, όσο και για της  
θεραπευτικές του ιδιότητες

 

 

Στη χώρα μας απατούνται 6
διαφορετικά είδη:

• Φασκομηλιά
• Αλιφασκιά
• Φάσκος
• Σφάκα
• Χαμοσφάκα
• Αγριοφασκιά
• Ελαφίσκος
• Ελελίφασκος
• Μοσχακίδι. 

                                 

Άρδευση -Κλίμα-Έδαφος

• Άρδευση απαιτείται μόνο κατά την εποχή 
εγκατάστασης των φυτών. Στην συνέχεια η 
καλλιέργεια αναπτύσσεται ξηρική χωρίς 
απαιτήσεις σε νερό.

• Μέσα φθινοπώρου, μετά τις πρώτες βροχές

• Προτιμά εδάφη που ζεσταίνονται νωρίς την 
άνοιξη όπως αμμώδη, χαλικώδη, 
ασβεστολιθικά με έκθεση στον ήλιο, 

 

 

Πολλαπλασιασμός

• Τα είδη της σάλβια πολλαπλασιάζονται με 
σπόρο, ορισμένες όμως φορές ο
πολλαπλασιασμός γίνεται και με μοσχεύματα 
και παραφυάδες.

                               

Εποχή και τρόπος φύτευσης

• Η καλύτερη εποχή φύτευσης της 
φασκομηλιάς στο χωράφι είναι το φθινόπωρο 
(Οκτώβριος-Νοέμβριος), όμως
μπορεί να γίνει και την άνοιξη (Φεβρουάριος-
Μάρτιος). Οι αποστάσεις φύτευσης μεταξύ 
των γραμμών είναι 2 μέτρα και των φυτών.

 

 

Εποχή άνθησης:

• Απρίλιος-Ιούλιος, ανάλογα με το υψόμετρο 
που βρίσκεται η φυτεία.

• Διάρκεια ζωής της καλλιέργειας: Όταν οι 
εδαφοκλιματολογικές συνθήκες είναι 
κατάλληλες και γίνονται οι σωστές 
περιποιήσεις, η διάρκεια ζωής του 
φασκόμηλου ανέρχεται στα 13-15 χρόνια.

                             

Απόδοση 

• Διάρκεια καλλιέργειας 10-12 έτη. Η απόδοση 
σε νωπό προϊόν μπορεί να φτάσει τα 1.300 
kg/στρ στον δεύτερο - τρίτο χρόνο 
καλλιέργειας. Η σχέση νωπού: ξηρού είναι 
περίπου.

 

 

Παρουσίαση σε PowerPoint του ΑΦΦ «ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ» 
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Ιδιότητες:

• Τα φύλλα έχουν αντισηπτικές, αποχρεμπτικές και 
σπασμολυτικές ιδιότητες.Το φυτό έχει 
στομαχικές, τονωτικές και καρδιοτονωτικές ενώ 
χρησιμοποιείται και κατά των νευραλγιών. Η 
φασκομηλιά χρησιμοποιείται στη θεραπευτική 
με τη μορφή αφεψήματος εσωτερικά φασκόμηλο 
είναι ιδανικό για την θεραπευτική του στόματος 
σε περίπτωση τραυματισμών, φαρυγγίτιδας και 
κατά της ουλίτιδας είναι διουρητικό και 
εμμηναγωγό.

                           

Εικόνες 
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Λουΐζα

Από τις μαθήτριες της Α3 τάξης:

 Κωνσταντίνα Κομματά

 Αγγελική Κατσαντώνη

 Δήμητρα Μπολάνου

 Άλμπα Μπογκντάνι

 

Η ιστορία των βοτάνων 

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

γνωστή γραπτή αναφορά για θεραπευτικά φυτά έρχεται από τους Σουμέριους το 2200 π.Χ.Ο πατέρας της 

Ιατρικής, ο Έλληνας Ιπποκράτης κατέγραψε περίπου 400 είδη βοτάνων που η χρήση τους ήταν γνωστή κατά 

τον 5ο αιώνα π.Χ. και ο Διοσκουρίδης κατά τον πρώτο μ.Χ. αιώνα έγραψε μια βοτανική χρησιμοποιώντας 

600 φυτά. Αυτό το έργο ήταν βάση για πολλές μεταγενέστερες βοτανικές έρευνες. Μια από τις πιο 

δημοφιλείς βοτανικές γράφτηκε από τον Culpeper το 17ο αιώνα.Κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα και του 

σκοταδισμού οι προλήψεις σε συνδυασμό με την άγνοια απέδωσαν μαγικές ιδιότητες στα φυτά, μερικές 

φορές για ασήμαντη αιτία, και ανέπτυξαν ιεροτελεστίες όπου μηχανορραφούσαν για συντηρήσουν το 

μυστήριο και την μαγεία.Ο άνθρωπος ήταν επίσης πληροφορημένος, από την αρχή του πολιτισμού, για τα 

αποτελέσματα των αρωμάτων στο σώμα στο μυαλό και στα συναισθήματα.Τα λουλούδια χρησιμοποιούνταν 

για να προσελκύσουν αγάπη, φαγητό και προστασία.Τα αρωματικά φυτά χρησιμοποιούνταν για να 

γιατρέψουν το σώμα.Τα πιο ακριβά λουλούδια προσφέρονταν στους θεούς και στις θεές σαν θυσία, και η 

χρήση αρωματικών θυμιαμάτων έχει καταγραφεί από την αρχαιότητα. Σε όλο τον κόσμο, από την 

αρχαιότητα μέχρι την σύγχρονη εποχή, διαφορετικές κουλτούρες έχουν ανακαλύψει πολλά κοινά σημεία 

όπως και ποικίλες χρήσεις για βότανα και αιθέρια έλαια. Οι μύθοι, οι θρύλοι, η παράδοση και η ιατρική 

αντικατοπτρίζουν αυτές τις γνώσεις.

(Πηγή: http://aladanos.blogspot.gr/)

 

 

Τα βότανα από την αρχαιότητα έως  σήμερα

 Η διατήρηση της υγείας του ανθρώπου και των άλλων οργανισμών, εξαρτάται άμεσα από τις συνθήκες και τους παράγοντες του 

περιβάλλοντος στο οποίο ζουν.

Τον αέρα που αναπνέουν, το νερό που πίνουν, την τροφή που τρώνε και την ένταση του φωτός και της ακτινοβολίας που δέχονται 

από τον ήλιο. Όταν κάποιος από τους παράγοντες ή τις συνθήκες αυτές μεταβληθεί, ποιοτικά κυρίως αλλά και ποσοτικά, τότε 

δημιουργούνται δυσάρεστες προϋποθέσεις για την πρόκληση προβλημάτων στην υγεία των ζωικών οργανισμών και του 

ανθρώπου άνθρωπος από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής του πάνω στη γη διέθετε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, όπως και τα 

άλλα άγρια ζώα. Μέσα από το ένστικτο αυτό αλλά και την παρατήρηση της συμπεριφοράς των άγριων ζώων, αντιμετώπιζε τα 

θέματα καλής υγείας του, περισσότερο προληπτικά, με το να διατηρεί μια άμεση σχέση με το περιβάλλον του και κυρίως μέσα 

από την φυτική τροφή του.Αλλά και σε περιπτώσεις διαταραχής της υγείας του πάλι και τότε με το ένστικτό του και τη γνώση που 

αποκτούσε σιγά-σιγά αλλά και με την παρατήρηση ότι τα άγρια ζώα προσέφευγαν στην κατανάλωση συγκεκριμένων φυτών, 

επέλεγε κι αυτός να τρώει συγκεκριμένα φυτά ή μέρη φυτών(καρπούς, ρίζες, φύλλα κ.λπ.).Έτσι δημιουργήθηκε στον άνθρωπο 

που προόδευε γνωστικά, μια σημαντική γνώση για την πρόληψη και τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων που η συστηματική τους 

καταγραφή από φωτισμένα μυαλά της εποχής όπως ο Ιπποκράτης, έβαλε τα θεμέλια της επιστήμης της Ιατρικής και της 

Φαρμακολογίας.

Τα φυτά αυτά απέκτησαν ξεχωριστό κύρος και ενδιαφέρον και συνδέθηκαν με θεούς και ήρωες στον μύθο και την 

ιστορία,ονομάστηκαν δε "βότανα". Πολλά από τα φυτά αυτά χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα για την παρασκευή σύγχρονων 

φαρμάκων.

Η ιστορία της χρήσης των βοτάνων είναι μεγάλη και αφορά πολλούς διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς, όπως τους Κινέζους, 

τους Άραβες, τους Έλληνες, τους Ινδιάνους Μάγια της Κεντρικής Αμερικής και τους Ίνκας στη Νότια Αμερική. (Πηγη: 

http://aladanos.blogspot.gr/)

 

Γενικές πληροφορίες για τη Λουΐζα

 Η Λουΐζα ανήκει στην οικογένεια των verbenacea. Η λατινική ονομασια της Λουΐζας είναι: Aloysia 

triphylla ή Lippia citriodora. Το συγκεκριμένο βότανο το συναντάμε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας όπως 

στην Κρήτη σε πολλά νησιά  του Αιγαίου αλλά και σε παραλιακές περιοχές της Πελοποννήσου 

(http://realfarm.gr/)

 

 

Η καλλιέργεια της Λουΐζας

 Είναι θάμνος σαν δενδράκι πολύ όμορφο και με κανονικό σχήμα και ύψος 1-2 μέτρων. Άρχισε να καλλιεργείται ως ανθοκομικό 
από διετίας. Τα φύλλα του είναι μικρόσχημα, μυτερά με πλάγιες νευρώσεις, αλλά πολύ μυρωδάτα. Τα λουλούδια της είναι μικρά, 
σχεδόν άσπρα, αλλά και αυτά αρωματικά. Η άνθηση της αρχίζει από τον Ιούλιο μήνα. Είναι επίσης φαρμακευτικό φυτό. Το 
επιστημονικό του όνομα είναι Λιππία η Κίτροσμος διότι λουλούδια και φύλλα, όταν τριφτούν με το χέρι αναδίδουν ευχάριστη 
δυνατή και διαπεραστική μυρωδιά που μοιάζει σαν του λεμονιού και του κίτρου

 Πολλαπλασιασμός:

Δεν υπάρχει πιο εύκολος πολλαπλασιασμός από της Λουΐζας. Όταν πάρουμε μερικά κλαδιά μοσχεύματα κατ£ προτίμηση από την 
βάση του κορμού και τα φυτεύσουμε αμέσως πιάνουν. 2-3 νερά κάθε μήνα αρκούν για να φουντώσουν και να αποτελέσουν 
ιδιαίτερα φυτά. Μόνον τα μοσχεύματα πρέπει νάνε κάπως τραχιά, ξυλώδη. Η δουλειά αυτή γίνεται από τον Μάρτιο, οπότε το 
φθινόπωρο θα χουμε έριζα μοσχεύματα, τα όποια θα φυτεύσουμε στο μέρος του κήπου μας που θέλουμε. 

 Καλλιέργεια:

Στον τόπο μας καλλιεργείται μόνο ως ανθοκομικό φυτό. Στην Αμερική, Τύνιδα, Αλγερία, Γαλλία καλλιεργείται αποκλειστικώς 
για το αιθέριο έλαιο των λουλουδιών και των φύλλων του. Στα βόρεια μέρη, την Γερμανία και Νορβηγία, καλλιεργείται μέσα σε 
θερμοκήπια για τον ίδιο σκοπό. Μια καλή φυτεία λουΐζας είναι δυνατόν να διαρκέσει πολλά χρόνια και να αποδώσει πολλά στον 
καλλιεργητή. Για να ευδοκιμήσει το φυτό θέλει χώματα γερά και κοπρισμένα του κήπου, γόνιμα και δροσερά. Θέλει μέρος 
ηλιόλουστο, ώστε να δώσει 2-3 συγκομιδές από άνθη και φύλλα. Προτού φυτευτεί το ριζωμένο μόσχευμα, είναι απαραίτητο το 
χώμα να σκαφτεί βαθιά δυο και τρεις φορές. Η καλύτερη δε διάταξη είναι σε γραμμές με αποστάσεις αναμεταξύ των κατά πλάτος 
ένα μέτρο. Φυτό από φυτό θα πρέπει να απέχει 60 πόντους. Κατά το φύτεμα κόβουμε το πάνω μέρος του μοσχεύματος και 
κονταίνουμε τις ρίζες. Το φύτεμα γίνεται με φυτευτήρι και κατόπιν πιέζουμε το χώμα ώστε να έρθει σε επαφή με τις ρίζες καλά 
και κατόπιν ποτίζουμε. Η παραπέρα καλλιέργεια δεν είναι δύσκολη. Σκαλίζουμε τακτικά για να αφαιρούμε τα αγριόχορτα και 
λιπαίνουμε με κοπριά ή με λίπασμα 6-8-8 την φυτεία μας με 20-80 οκάδες στο στρέμμα σκορπιστό και πριν το πότισμα, ή το 
σκάλίσμα, όταν πάρουμε τα άνθη και τα φύλλα. Τα τελευταία, κόβονται τέλος Αυγούστου ή και τον Ιούλιο, όταν πάντως είναι 
ανθισμένα και εάν δεν δοθούν, όπως είναι χλωρά, είναι δυνατόν να αποξηρανθούν, διότι δεν χάνουν το άρωμά τους. 
(Πηγή:http://www.ftiaxno.gr/ )

 Συλλογή – Απόδοση:

Η συλλογή γίνεται αρχές καλοκαιριού, με την έναρξη της άνθησης. Μπορεί να έχουμε και δεύτερη συγκομιδή συνήθως τέλη 
Αυγούστου- αρχές Σεπτεμβρίου αλλά η ποιότητα είναι υποβαθμισμένη. Στην πλήρη παραγωγή φτάνει το δεύτερο έτος. Η 
παραγωγή σε ξηρό βάρος μπορεί να φτάσει στα 400-500 κιλά/στρ. 

 

Εμπόριο και φυσική εκμετάλλευση

 Τιμή πώλησης 

Λιανική πώληση: Λουΐζα κοσκινισμένη 20 γρ. μόνο 1 ευρώ.

Λουΐζα κοσκινισμένη 40 γρ. μόνο 2 ευρώ.

 

 

Φαρμακευτικές ιδιότητες
1.Για τα νοσήματα του στομάχου και του πεπτικού συστήματος το αφέψημά της είναι ευεργετικό και βοηθάει, όταν υποφέρουμε από

δυσπεψία, μετεωρισμό, νευραλγίες και κολικούς του στομάχου και των εντέρων.

2. Σταματά τη διάρροια και την αιμορραγία

3. Βοηθά στο αδυνάτισμα και στην εξαφάνιση της κυτταρίτιδας

και στην αποβολή των περιττών υγρών.

4. Είναι αποτελεσματικό τονωτικό, αλλά ταυτόχρονα και καταπραϋντικό.

5. Είναι αντιπυρετικό.

6. Είναι διουρητικό και συνίσταται σε περιπτώσεις νεφρολιθιάσεων.

7. Βοηθάει στην αποτοξίνωση του οργανισμού.

8. Ανακουφίζει από τις ημικρανίες.

9. Καταπολεμά την κακοσμία του στόματος.

10.Το ζεστό έγχυμα της Λουίζα είναι φημισμένο για της αφροδισιακές του ιδιότητες.

11.Χρησιμοποιήστε το έγχυμα του βοτάνου, για να πλύνετε και να καθαρίσετε το πρόσωπό σας.

12.Το έλαιο της βοηθά τις πληγές να επουλωθούν.

13. Ευεργετικό με καταπλάσματα στους νευρικούς πόνους και νευρικές κεφαλαλγίες, καθώς και στους πόνους των αυτιών.

(http://www.filenades.gr/ViewArticle.aspx?Id=24020)  

Χρήσεις φυτού

 Η λουίζα χρησιμοποιείται ως φάρμακο,σαν αρωματικό φυτό επίσης και σαν αφέψημα 
οι ιδιότητες του είναι πολύ ευεργετικές 

 

 

Παρουσίαση σε PowerPoint του ΑΦΦ «ΛΟΥΪΖΑ» 

 



Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά • 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου 

 

55 

 

 

 

 



Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά • 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου 

 

56 

ΠΕΜΠΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές βοήθησαν στη συλλογή των 

ερωτηματολογίων, και με τη βοήθεια της καθηγήτριάς τους επεξεργάστηκαν 

τα δεδομένα και δημιούργησαν τους παρακάτω πίνακες-πίτες (διαγράμματα) 

με τη βοήθεια του προγράμματος excel. Μερικά ερωτηματολόγια κρίθηκαν 

άκυρα, ενώ μόνο 14 ερωτηματολόγια ανά ομάδα επεξεργάστηκαν. Μέσα από 

αυτή τη διαδικασία οι μαθητές κατανόησαν τις αποτυχίες τους αλλά και τις 

επιτυχίες τους, με στόχο τη μετέπειτα εξέλιξή τους είτε ως άτομα είτε ως 

ομάδα. 

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ
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1. 
Πραγματοποιήθηκε 

χρήση εικόνων.  

2. 
Πραγματοποιήθηκε 

χρήση βίντεο. 

3. Έγινε χρήση 
φόντου 

(διαφάνειας). 

4. 
Πραγματοποιήθηκε 
η χρήση κινήσεων. 

5. Οι διαφάνειες 
ήτανε 

ευανάγνωστες 
(διαβαζόντουσαν 

εύκολα). 

6. Οι διαφάνειες 
ήτανε 

πυκνογραμμένες. 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWERPOINT 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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7. Η παρουσίαση 
ήτανε καλά 

οργανωμένη και 
προετοιμασμένη.  

8.  Η ύλη που 
καλύφθηκε 

ανταποκρινόταν 
στους στόχους του 

μαθήματος.  

9.  Η παρουσίαση 
ήτανε χρονοβόρα. 

10. Η παρουσίαση 
με κούρασε. 

11. Αδυναμία 
κατανόησης της 
παρουσίασης.  

12. Πόσο 
ικανοποιητική 
θεωρείται την 
παρουσίαση; 

13. Οι εξηγήσεις 
που δόθηκαν από 

τους ομιλητές 
ήτανε ξεκάθαρες.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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14. Οι εξηγήσεις που 
δόθηκαν από τους 

ομιλητές ήτανε 
ξεκάθαρες.  

15. Οι ομιλητές 
παρουσίασαν με 

τρόπο που 
προσελκύει το κοινό. 

16. Οι ομιλητές 
είχανε άγχος. 

17. Τα μέλη της 
ομάδας φάνηκαν ότι 
δούλεψαν ομαδικά. 

18. Οι διαφάνειες 
ήτανε ευανάγνωστες 

(διαζόντουσαν 
εύκολα). 

19. Οι διαφάνειες 
ήτανε 

πυκνογραμμένες. 

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
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1. Πραγματοποιήθηκε 
χρήση εικόνων.  

2. Πραγματοποιήθηκε 
χρήση βίντεο. 

3. Έγινε χρήση φόντου 
(διαφάνειας). 

4. Πραγματοποιήθηκε 
η χρήση κινήσεων. 

5. Οι διαφάνειες 
ήτανε ευανάγνωστες 

(διαβαζόντουσαν 
εύκολα). 

6. Οι διαφάνειες 
ήτανε 

πυκνογραμμένες. 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWERPOINT 

ΚΑΘΟΛΟΥ/ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΛΙΓΟ/ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΤΡΙΑ 

ΠΟΛΎ/ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ/ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ 
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7. Η παρουσίαση 
ήτανε καλά 

οργανωμένη και 
προετοιμασμένη.  

8.  Η ύλη που 
καλύφθηκε 

ανταποκρινόταν 
στους στόχους 

του μαθήματος.  

9.  Η παρουσίαση 
ήτανε 

χρονοβόρα. 

10. Η 
παρουσίαση με 

κούρασε. 

11. Αδυναμία 
κατανόησης της 
παρουσίασης.  

12. Πόσο 
ικανοποιητική 
θεωρείται την 
παρουσίαση; 

13. Οι εξηγήσεις 
που δόθηκαν από 

τους ομιλητές 
ήτανε ξεκάθαρες.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΚΑΘΟΛΟΥ/ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΛΙΓΟ/ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΤΡΙΑ 
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14. Οι εξηγήσεις που 
δόθηκαν από τους 

ομιλητές ήτανε 
ξεκάθαρες.  

15. Οι ομιλητές 
παρουσίασαν με 

τρόπο που 
προσελκύει το κοινό. 

16. Οι ομιλητές 
είχανε άγχος. 

17. Τα μέλη της 
ομάδας φάνηκαν ότι 
δούλεψαν ομαδικά. 

18. Οι διαφάνειες 
ήτανε ευανάγνωστες 

(διαζόντουσαν 
εύκολα). 

19. Οι διαφάνειες 
ήτανε 

πυκνογραμμένες. 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ/ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΛΙΓΟ/ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΤΡΙΑ 

ΠΟΛΎ/ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ/ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ 
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ΛΕΒΑΝΤΑ 
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1. 
Πραγματοποιήθηκε 

χρήση εικόνων.  

2. 
Πραγματοποιήθηκε 

χρήση βίντεο. 

3. Έγινε χρήση 
φόντου 

(διαφάνειας). 

4. 
Πραγματοποιήθηκε 
η χρήση κινήσεων. 

5. Οι διαφάνειες 
ήτανε ευανάγνωστες 

(διαβαζόντουσαν 
εύκολα). 

6. Οι διαφάνειες 
ήτανε 

πυκνογραμμένες. 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWERPOINT 

ΚΑΘΟΛΟΥ/ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΛΙΓΟ/ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΤΡΙΑ 

ΠΟΛΎ/ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ/ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ 
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ΔΙΚΤΑΜΟ 
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ΛΟΥΪΖΑ 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Χρήση του PowerPoint: ΚΑΘΟΛΟΥ/ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ/ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

1. Πραγματοποιήθηκε χρήση εικόνων.  ΛΕΒΑΝΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 

2. Πραγματοποιήθηκε χρήση βίντεο. ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 

3. Έγινε χρήση φόντου (διαφάνειας). ΛΕΒΑΝΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ/ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ 

4. Πραγματοποιήθηκε η χρήση κινήσεων. ΛΟΥΪΖΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 

5. Οι διαφάνειες ήτανε ευανάγνωστες 
(διαβαζόντουσαν εύκολα). 

ΛΟΥΪΖΑ/ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ/ 
ΛΕΒΑΝΤΑ 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 

6. Οι διαφάνειες ήτανε πυκνογραμμένες. ΛΕΒΑΝΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 

Η Παρουσίαση: ΚΑΘΟΛΟΥ/ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ/ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

7. Η παρουσίαση ήτανε καλά οργανωμένη και 
προετοιμασμένη.  

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 

8.  Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους 
στόχους του μαθήματος.  

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ ΛΕΒΑΝΤΑ 

9.  Η παρουσίαση ήτανε χρονοβόρα. ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ ΛΕΒΑΝΤΑ 

10. Η παρουσίαση με κούρασε. ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ ΛΕΒΑΝΤΑ 

11. Αδυναμία κατανόησης της παρουσίασης.  ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 

12. Πόσο ικανοποιητική θεωρείται την 
παρουσίαση; 

- ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 

13. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τους ομιλητές 
ήτανε ξεκάθαρες.  

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ/ ΔΙΚΤΑΜΟ/ 
ΛΟΪΥΖΑ 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 

Οι Ομιλητές ΚΑΘΟΛΟΥ/ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ/ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

14. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τους ομιλητές 

ήτανε ξεκάθαρες.  

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ/ ΔΙΚΤΑΜΟ/ 
ΛΟΪΖΑ 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 

15. Οι ομιλητές παρουσίασαν με τρόπο που 

προσελκύει το κοινό. 
ΛΕΒΑΝΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 

16. Οι ομιλητές είχανε άγχος. ΛΟΥΪΖΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 

17. Τα μέλη της ομάδας φάνηκαν ότι δούλεψαν 

ομαδικά. 

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ/ 

ΛΕΒΑΝΤΑ 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ/ ΛΟΥΪΖΑ 

18. Οι διαφάνειες ήτανε ευανάγνωστες 

(διαζόντουσαν εύκολα). 
ΛΟΥΪΖΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 

19. Οι διαφάνειες ήτανε πυκνογραμμένες. ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

http://agrosimvoulos.gr 

http://aromaticplantkilkis.blogspot.gr) 

http://www.back-to-nature.gr/2012/11/blog-post_7596.html 

http://www.back-to-nature.gr/ 

http://www.briefingnews.gr/ygeia/item/63747 ) 

http://basilakakis.gr 

www.Capitalinvest.gr 

http://www.commodities.gr/agora/faskomilo/el 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%

BB%CE%BF 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%

BB%CE%BF 

http://www.filenades.gr/ViewArticle.aspx?Id=24020) 

http://www.ftiaxno.gr 

http://istath.blogspot.gr 

labellissima.gr   

http://realfarm.gr) 

www.sensities.com/product_details.php?id=1341) 

 

http://agrosimvoulos.gr/
http://aromaticplantkilkis.blogspot.gr/
http://www.back-to-nature.gr/2012/11/blog-post_7596.html
http://www.back-to-nature.gr/
http://www.briefingnews.gr/ygeia/item/63747
http://basilakakis.gr/
http://www.capitalinvest.gr/
http://www.commodities.gr/agora/faskomilo/el
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%BF
http://www.filenades.gr/ViewArticle.aspx?Id=24020
http://www.ftiaxno.gr/
http://istath.blogspot.gr/
http://www.labellissima.gr/index.php/diatrofi-mmenu/fysika-mmenu/245-levander
http://realfarm.gr/
http://www.sensities.com/product_details.php?id=1341
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Η κάθε ομάδα ξεχωριστά θα βρει τις παρακάτω πληροφορίες για το φυτό που 

εξετάζει και θα τις γράψει-παρουσιάσει σε ένα Word με Γραμματοσειρά Times New 

Roman, Μέγεθος Γραμματοσειράς 12 και Διάστιχο 1.5. 

1. Ιστορική αναδρομή των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (το πολύ 2 

παραγράφους). 

2. Λατινική ονομασία του φυτού που εξετάζετε, σε ποια ομάδα ανήκει και σε ποια 

περιοχή της Ελλάδας το συναντάμε. 

3. Καλλιέργεια (κλιματικές απαιτήσεις, πως γίνεται ο πολλαπλασιασμός, άρδευση, 

λίπανση, συγκομιδή και συλλογή) 

4. Στρέμματα που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, Κόστος παραγωγής, Κόστος 

μεταποίησης (εάν υπάρχει), Τιμή πώλησης (χονδρική ή λιανική).  

5. Φαρμακευτικές Ιδιότητες (σε ποια/ες πάθηση/εις χρησιμοποιούνται και 

γενικότερα σε ποιες ασθένειες μπορούν να βοηθήσουν) 

6. Η χρήση του φυτού (π.χ. χρησιμοποιείται ως καλλυντικό ή ακόμη ως αφέψημα 

κτλ Προσοχή: έχουν πολλές χρήσεις!!) 

Προσοχή: Γράφουμε δίπλα σε κάθε πρόταση ή παράγραφο την πηγή από την οποία 

πήραμε την πληροφορία π.χ. Το φυτό τσάι του βουνού (γένος Sideritis) 

χρησιμοποιείται ευρύτατα στις μεσογειακές χώρες, όπως και 

στην Ελλάδα ως αφέψημα (τσάι) (http://el.wikipedia.org) ή Η ρίγανη ανήκει στην 

οικογένεια των χειλανθών και είναι πολυετές φυτό. Το γένος origanum περιλαμβάνει 

τα παρακάτω είδη (Μαυροκουκουλάκη Ζαχαρένια, Πτυχιακή, 2013). 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση στείλτε μου email στο 

myprojectepal@gmail.com. 

Η κάθε ομάδα θα μου στείλει στο email τα 4 (τέσσερα πρώτα) παραπάνω στάδια 

μέχρι το Σάββατο 17-01-2015 και ώρα 23:00μμ. Η μη αποστολή της εργασίας ή 

πιθανή καθυστέρησή της θα έχει επίπτωση στη βαθμολογία. 

Μην ξεχνάτε να φωτογραφίζετε τα φυτά σας κάθε βδομάδα έτσι ώστε 

να παρακολουθούμε την ανάπτυξή τους.  

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%86%CE%AD%CF%88%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AC%CE%B9
http://el.wikipedia.org/
mailto:myprojectepal@gmail.com
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Οδηγίες προς Αρχηγούς της κάθε ομάδας:  

Ο Αρχηγός είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία της ομάδας και το σωστό και 

δίκαιο καταμερισμό της εργασίας των μελών της. 

Μαζί με την εργασία ο Αρχηγός θα στείλει ένα Ενημερωτικό στο οποίο θα 

καταγράφει το πώς έγινε ο καταμερισμός της εργασίας δηλαδή τι έκανε το κάθε 

άτομο ξεχωριστά στην ομάδα του καθώς επίσης και μια βαθμολογία με άριστα το 20 

με την οποία θα βαθμολογεί τη συμβολή του κάθε μέλους στην εργασία και φυσικά θα 

συμπεριλάβει και τον εαυτού του, π.χ. 

Ον/μο Μέλους 
Συμμετοχή στην 

Εργασία 
Βαθμολογία Παρατηρήσεις 

Παπαδόπουλος 

Αλέξανδρος 

Συγγραφή κεφαλαίου 

4 και βοήθεια στη 

συγγραφή στον ΗΥ 

19/20 
Μη συνεπής στην 

ώρα συνάντησης 

Χριστοδούλου Σοφία Καμία 2/20 Αδιαφορία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Κατασκευή Σαπουνιού Γλυκερίνης Με Αρωματικά Φυτά & Όχι 

Μόνο…. 

Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ –Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α  

-Ζυγαριά ακριβείας.  

-Γυάλινες η πλαστικές κανάτες (δοσομετρητές) που αντέχουν σε φούρνο 

μικροκυμάτων. 

-Ξύλινες κουτάλες  ή κουτάλες σιλικόνης, σπάτουλα. 

-Φούρνο μικροκυμάτων η μπέν –μαρί . 

-Φόρμες σιλικόνης ή θήκες από παγάκια ή κεικ. 

-Μαχαίρι κοπής και μία επιφάνεια κοπής. 

-Διάφανη μεμβράνη για να τυλίξουμε τα σαπούνια. 

Υ Λ Ι Κ Α 

-Γλυκερίνη Διαφανή. 

-Βότανα αποξηραμένα, πέταλα από λουλούδια, μπαχαρικά, κλπ . 

-Αιθέρια έλαια, κολώνιες κτλ. 

-Χρώματα Ζαχαροπλαστικής. 

-Άσπρο οινόπνευμα 95 % σε μπουκάλι με σπρέι. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

-Διάφανη βάση  γλυκερίνης. Την χρησιμοποιούμε συνήθως όταν θέλουμε να 

βάλουμε Κάποιο μικρό αντικείμενο που να φαίνεται ή πέταλα και βότανα ή 

μικρά σχέδια που έχουμε κάνει με αδιαφανή γλυκερίνη. 
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-Πρώτα θα προσθέσουμε τα υλικά που έχουμε διαλύσει σε λίγο νεράκι (1 

κουταλιά) Αυτό βοηθάει και να μαλακώσει λίγο στην συνέχεια η γλυκερίνη 

αλλά και να ανακατωθούν τα υλικά πιο εύκολα μέσα στην  υγρή γλυκερίνη . 

-Στη συνέχεια προσθέτουμε το άρωμα. Το διαλύουμε να πάει σε όλο το μίγμα 

της γλυκερίνης, με απαλές κινήσεις . 

-Στο τέλος βάζουμε το χρώμα προσθέτοντας σταγόνα –σταγόνα. 

-Ρίχνουμε το σαπούνι στα καλούπια και ψεκάζουμε κατευθείαν με οινόπνευμα 

για να φύγουν και οι φουσκάλες που πιθανόν να έχουν σχηματιστεί στην 

επιφάνεια αλλά και για να κολλήσει καλύτερα και  τυχών επόμενο στρώμα 

γλυκερίνης με διαφορετική απόχρωση  

- Όταν κρυώσουν τα σαπούνια (από 20 λεπτά  τα μικρά σαπουνάκια μέχρι 4 

ώρες τα ιδιαίτερα περίτεχνα με πολλές στρώσεις και λεπτομέρειες )τα 

τυλίγουμε μα διάφανη μεμβράνη. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ…!!! 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!  ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΙΝ ΦΥΓΟΥΜΕ… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΕΕΕΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΟΟΟ   ΑΑΑΞΞΞΙΙΙΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ    ΕΕΕΡΡΡΕΕΕΥΥΥΝΝΝΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ    ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

   

ΟΟΟΜΜΜΑΑΑΔΔΔΑΑΑ    ΑΑΑΡΡΡΩΩΩΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    &&&   ΦΦΦΑΑΑΡΡΡΜΜΜΑΑΑΚΚΚΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    ΦΦΦΥΥΥΤΤΤΩΩΩΝΝΝ:::___________________________________________________________________________   

ΚΑΘΟΛΟΥ   ΛΙΓΟ   ΜΕΤΡΙΑ   ΠΟΛΥ   ΠΑΡΑ   ΠΟΛΥ   

1   2   3   4   5   

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ   ΜΗ   ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ   ΜΕΤΡΙΑ   ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ   ΠΟΛΥ   ΚΑΛΗ   
Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας x στο αντίστοιχο τετραγωνάκι:  
 
 

Α. Χρήση του PowerPoint: 1 2 3 4 5 

1. Πραγματοποιήθηκε χρήση εικόνων.      

2. Πραγματοποιήθηκε χρήση βίντεο.      

3. Έγινε χρήση φόντου (διαφάνειας).      

4. Πραγματοποιήθηκε η χρήση κινήσεων.      

5. Οι διαφάνειες ήτανε ευανάγνωστες.      

6. Οι διαφάνειες ήτανε πυκνογραμμένες.      

Β. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 
     

7. Η παρουσίαση ήτανε καλά οργανωμένη και προετοιμασμένη.      

8. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος.      

9. Η παρουσίαση ήτανε χρονοβόρα.      

10. Η παρουσίαση με κούρασε.      

11. Αδυναμία κατανόησης της παρουσίασης.      

12. Πόσο ικανοποιητική θεωρείται την παρουσίαση;      

13. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τους ομιλητές ήτανε ξεκάθαρες.      

Γ. ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: 
     

14. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τους ομιλητές ήτανε ξεκάθαρες.      

15. Οι ομιλητές παρουσίασαν με τρόπο που προσελκύει το κοινό.      

16. Οι ομιλητές είχανε άγχος.      

17. Τα μέλη της ομάδας φάνηκαν ότι δούλεψαν ομαδικά.      

18. Οι διαφάνειες ήτανε ευανάγνωστες.      

19. Οι διαφάνειες ήτανε πυκνογραμμένες.      
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