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Ομάδες 

 

Ομάδα Α’ 

Τσίκου Κυριακή 

Ταουσάνη Γεωργία 

Τσιφλίδου Σοφία 

 

Ομάδα Β’ 

Διδωνάκη Άννα 

Κουκλατζή Νατάσα 

Σακίτα Ανατολή 

Χατζηεμμανουήλ Σωτηρία 

Δημητριάδης Δάμος 

 

Ομάδα Γ’ 

Πολυχρονιάδου Μαρία 

Παπαδοπούλου Έρρικα 

Μήτσκας Χρήστος 

Μιχαηλίδης Γιάννης 

 

Ομάδα Δ’ 

Πασχαλίδου Γιάννα 

Συνανίδου Ιωάννα 
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Μπαλουκτσή Ειρήνη 

Δούμος Αλέξανδρος 

Σαρίογλου Γρηγόρης 

Σκοπός της Ερευνητικής Εργασίας 

 

 Ο σκοπός της ερευνητικής μας εργασίας είναι να γνωρίσουμε τις 

χρήσεις των αρωματικών φυτών και βοτάνων. 

 Να έρθουμε σε επαφή με τη φύση και να ανακαλύψουμε τα 

μυστικά της. 

 Να επισκεφτούμε φυτώρια και καταστήματα που σχετίζονται με 

τα φυτά. 

 Να ομορφύνουμε το χώρο του σχολείου. 

 Να μπορέσουμε να βάλουμε στη ζωή μας τα φυτά. 

 

 

 

Κριτήρια επιλογής θέματος 

Η ιδέα επιλογής του συγκεκριμένου θέματος προέκυψε από το γεγονός 

ότι τα φυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή των ανθρώπων 

αφού πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται στη καθημερινότητά τους. 
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Εισαγωγή 

1. Ιστορικήαναδρομήφυτών 

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 αιώνα έγραψε μια βοτανική 
χρησιμοποιώντας 600 φυτά. Αυτό το έργο ήταν βάση για πολλές 
μεταγενέστερες βοτανικές έρευνες. Κατά τη 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 οπού μηχανορραφούσαν για να συντηρήσουν 
το μυστήριο και τη 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 προσεγγίσουν 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. Σε όλο τον κόσμο από την αρχαιότητα μέχρι τη 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.  
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2. Απόσταξηαιθέριωνελαίων 

 

 

Με την απόσταξη βγάζουμε διάφορα αιθέρια έλαια από τα 
φυτά. Η απόσταξη γίνεται μέσα σε ειδικές συσκευές, τους 
αποστακτήρες ή άμβυκες, οι οποίοι  αποτελούνται από ένα 
δοχείο που έχει στο πάνω μέρος του ένα ελικοειδή σωλήνα. Ο 
σωλήνας περνά μέσα από ένα δοχείο με κρύο νερό και η μία 
άκρη του καταλήγει σε  ένα άλλο δοχείο που μαζεύεται το 
υγρό της απόσταξης. Τέλος, στο δοχείο θερμαίνεται το υγρό, 
οπότε οι ατμοί του περνούν μέσα από τον σωλήνα και 
ψύχονται. Έτσι μετατρέπονται σε «καθαρότερη μορφή 
υγρού». 
 

 

3. ΗσημασίατωναρωματικώνφυτώνστηνΕλληνικήοικ

ονομία 

 Αναδιάρθρωση καλλιεργειών. 

 Εκμετάλλευση φτωχών και εγκαταλελειμμένων χωραφιών. 

 Αύξηση γεωργικού εισοδήματος. 

 Δημιουργία βιομηχανικών ομάδων. 

 Τουριστική αξιοποίηση. 

 Προστασία χλωρίδας. 
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4. Αρωματικάφυτάμεταοποίαασχοληθήκαμε 

Δάφνη 

Ταξινόμηση φυτού 

Ανήκει στο γένος Δάφνη και στην οικογένεια των Δαφνοειδών. 

Επίσης, είναι γνωστή ως βαγιά, φυλλάδα και δαφνολιά. 

 

Ιδιότητες 

 Η δάφνη θεωρείται ως αντιρρευματικό, εναντίον της 

παραμορφωτικής αρθρίτιδας και ως βοηθητικό της πέψης. 

 Το εκχύλισμα της δάφνης καταπολεμά τα 

φουσκώματα, ανοίγει την όρεξη και τονώνει τα τεμπέλικα 

στομάχια. 

 Ο Διοσκουρίδης συνιστούσε το αφέψημα της σε 

παθήσεις της κύστης και της μήτρας, τους λιωμένους 

καρπούς της στο άσθμα και στη φυματίωση και το χυμό 

τους σε περιπτώσεις βαρηκοΐας και κόπωσης. 
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 Ο Ιπποκράτης τη χορηγούσε ως αναλγητικό μετά τον 

τοκετό και σε διάφορα γυναικολογικά προβλήματα. 

Επίσης, με δαφνέλαιο θεράπευε τη στειρότητα. 

 Αντισηπτική, είναι πολύτιμη για το συνάχι και τη 

βρογχίτιδα. 

Το δαφνέλαιο είναι κατάλληλο για τους ρευματισμούς. 

 Το αιθέριο έλαιο που περιέχουν οι καρποί βρίσκει 

πολλές εφαρμογές στη θεραπευτική. χρησιμοποιείται η 

σκόνη των δαφνόφυλλων τοπικά για το σταμάτημα της 

αιμορραγίας από τη μύτη. 

 

 

Χρήση 

Τα φύλλα του φυτού χρησιμοποιούνται ως άρτυμα στη μαγειρική, 

διότι νοστιμίζει τα φαγητά. Το αιθέριο έλαιο που έχουν τα φύλλα 

και οι καρποί (δαφνέλαιο) χρησιμοποιείται για την παρασκευή 

εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων. Τέλος, το δαφνέλαιο 

χρησιμοποιείται για τα μαλλιά για να δώσει λάμψει. 

 

 

Πολλαπλασιασμός φυτού 

Το φυτό ευδοκιμεί σε ασβεστολιθικά και καλά αρδευόμενα 

εδάφη. Ο πολλαπλασιασμός του γίνεται με σπέρματα , τα οποία 

σπέρνονται σε σπορεία. Όταν αναπτυχθούν αρκετά τότε 

μεταφυτεύονται στην οριστική τους θέση. Εκτός αυτού, η δάφνη 

πολλαπλασιάζεται και με μοσχεύματα όπως και με παραφυάδες. 
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Μαντζουράνα 

Ταξινόμηση φυτού 

Ανήκει στο γένος Ορίγανον και στην οικογένεια Χειλανθή. 

Αγγειόσπερμο, δικότυλο, πολυετές φυτό η μαντζουράνα ανήκει 

στην τάξη λαμιώδη και είναι δε συγγενικό φυτό με τη ρίγανη. 

 

Ιδιότητες 

 Το ρόφημα καταπραΰνει τους πονοκεφάλους, 

ιλίγγους. 

 Bοηθάει στις νευρικές παθήσεις, καταπραΰνει το 

βήχα και τον πόνο των δοντιών. 

 Bοηθάει σε πόνους ρευματισμών, σε εντερικές 

διαταραχές και πόνους της κοιλιάς. 

 Επιπροσθέτως, βοηθάει στην αντισηψία των 

τραυμάτων. 
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Χρήση 

Τα φύλλα της χρησιμοποιούνται ως μπαχαρικό αλλά και ως 

αφέψημα. Από τα φύλλα του φυτού λαμβάνεται αιθέριο έλαιο 

που χρησιμοποιείται ως αντισηπτικό και αντισπασμωδικό ενώ 

έχει χρήσεις και στην αρωματοποιία. Επιπλέον, αφέψημα 

μαντζουράνας στο νερό του μπάνιου καταπραΰνει και τονώνει. 

 

Πολλαπλασιασμός φυτού 

Πολλαπλασιάζεται είτε με σπόρο που τον φυτεύουμε τον 

Αύγουστο είτε με παραφυάδες δηλαδή με τμήματα βλαστού με 

ριζικό σύστημα τα οποία αφαιρούνται από το μητρικό φυτό και 

φυτεύονται απευθείας στο χωράφι. 

 

 

Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις 

Δεν αντέχει το κρύο και την ξηρασία και προτιμά τα πλούσια και 

με καλή αποστράγγιση εδάφη. Χρειάζεται λίπανση τον χειμώνα 

και έχει ανάγκη από ήλιο.Προτιμά περιοχές με μάλλον ήπιο 

κλίμα. 
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Ρίγανη 

 
Ταξινόμηση φυτού 

Η ρίγανη είναι αρωματικό ποώδες, πολυετές, ιθαγενές και 

θαμνώδες φυτό της Μεσογείου και της Κεντρικής Ασίας. Ανήκει 

στο γένος ορίγανο και στην οικογένεια Χειλανθή. 

 

Ιδιότητες 

 Καταπολεμά την ατονία των εντέρων, διευκολύνει 

την πέψη και ηρεμεί το νευρικό σύστημα. 

 Επίσης, είναι διουρητικό και εμμηναγωγό. 

 Το «τσάι» από ρίγανη βοηθάει στην υπέρταση και 

στην αρτηριοσκλήρυνση. Υπό μορφή γαργάρων, 

χρησιμοποιείται ενάντια σε φλεγμονές και έλκη της 

στοματικής κοιλότητας και των αμυγδαλών. 

 Το αιθέριο έλαιο της χρησιμοποιείται εξωτερικά για 

την καταπολέμηση των ψειρών. Οι βλαστοί της ρίγανης, 

ως κατάπλασμα, καταπραΰνουν μώλωπες και πρηξίματα. 
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Χρήση 

Χρησιμοποιείται ως καρύκευμα κυρίως στη μαγειρική αλλά και 

σπανιότερα ως αφέψημα, το οποίο αναφέρεται ως εξαιρετικό 

κατά του βήχα. Επίσης, το αιθέριο έλαιό της χρησιμοποιείται στην 

αρωματοποιία ενώ η ξηρή δρόγη ως άρτυμα ή ρόφημα. 

 

 

Πολλαπλασιασμός φυτού 

Η ρίγανη πολλαπλασιάζεται κυρίως με σπόρο ή με παραφυάδες 

και διαίρεση φυτών που λαμβάνονται από παλιές φυτείες. 

Μπορεί επίσης να πολλαπλασιασθεί με μοσχεύματα. Η 

εγκατάσταση της καλλιέργειας γίνεται τόσο το φθινόπωρο, όσο 

και την άνοιξη. 

 

 

Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις 

Η ρίγανη είναι αυτοφυής και βρίσκεται σε ορεινές καiβραχώδεις 

περιοχές. 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. 
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Αλόη 

 
Ταξινόμηση φυτού 

Η αλόη είναι ένα αειθαλές φυτό που ανήκει στην οικογένεια 

Λιλιίδες ή Κρινοειδή και προέρχεται από την Αφρική. 

 

 

 

 

Ιδιότητες 

 Τα εκχυλίσματα της αλόης της γνήσιας μπορεί να 

είναι χρήσιμα στην περιποίηση για επούλωση πληγών και 

εγκαυμάτων. 

 Βοηθάει  στην αντιμετώπιση του διαβήτη και 

αυξημένων λιπιδίων στο αίμα. 

 Ο χυμός της αλόης βέρα συνήθως πίνεται για την 

ανακούφιση από δυσφορία του πεπτικού 

συστήματος (καούρες). 

 Θεωρείται αποτελεσματική θεραπεία για την 

αντιμετώπιση της ακμής, επιβραδύνει τη γήρανση του 
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δέρματος και καταπολεμά τη φαγούρα, τις δερματικές 

αλλεργίες, τα τσιμπήματα των εντόμων, τα εκζέματα και 

τις μυκητιάσεις, ενώ μπορεί να περιορίσει ακόμα και την 

ψωρίαση. 

 

 

 

Χρήση 

Η αλόη βέρα είναι χρήσιμη για ενυδάτωση και την αποτοξίνωση 

τουδέρματος, την αφαίρεση ουλών και σημαδιών, την 

καταπολέμηση φλεγμονών και τη γενικότερη αναζωογόνηση του 

δέρματος.  Μπορεί να είναι χρήσιμο και για τη θεραπεία του 

διαβήτη τύπου Β. 

 

 

Πολλαπλασιασμός φυτού 

Ο πολλαπλασιασμός του φυτού γίνεται με                               παραφυάδες, 

οι οποίες αναπτύσσονται συχνά κάτω από τον κορμό της αλόης. 

Τραβάμε με το χέρι από το χώμα της γλάστρας και τη βάζουμε σε 

άλλη με το ανάλογο χώμα. Αυτή διαδικασία πρέπει να γίνεται σε 

μέσες θερμοκρασιακές συνθήκες και οι νέες γλάστρες 

τοποθετούνται σε σκιερό μέρος. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις 

Η αλόη χρειάζεται πολύ ήλιο και ελάχιστο πότισμα (4 με 6 φορές 

το χρόνο), γι' αυτό καλό είναι να φυτευτεί σε μέρος ξερό και 

αμμώδες, που το βλέπει ο ήλιος τις περισσότερες ώρες της 

ημέρας, ενώ θα πρέπει να είναι προστατευμένη από την παγωνιά, 
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γιατί δεδομένου ότι το φυτό αποτελείται κατά 95% από νερό, η 

παγωνιά το καταστρέφει. 

 

Τσάι βουνού 

 
Ταξινόμηση φυτού 

Πρόκειται για μονοετείς ή πολυετείς πόες. Ανήκει στην 

οικογένεια  Χειλανθών και στο γένος Σιδηρίτης. 

 

 

 

 

Ιδιότητες 

 Συνίστανται κατά των κρυολογημάτων, των 

φλεγμονών του αναπνευστικού συστήματος και του 

ουροποιητικού. 

 Επιστημονικές μελέτες υποδεικνύουν προληπτικά 

οφέλη έναντι του καταρράκτη και της υπέρτασης. 

 Επίσης, κάποιοι πιστεύουν ότι δρα προστατευτικά 

ενάντια στη νόσο του αλτσχάιμερ. 
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 Επιταχύνει την αναπνοή και θεωρείται ευστόμαχο 

και αντιαναιμικό.  

 Βοηθά στην καταπολέμηση των παθήσεων των 

τριχοειδών αγγείων και της καρδιάς, χάρη στις 

φλαβονοειδές ουσίες που περιέχει. 

 

 

Χρήση 

Είναι εύγεστο και αρωματικό και μπορεί να καταναλωθεί ως 

ρόφημα χάρη στις πολλές ευεργετικές ιδιότητες που περιέχει.Οι 

ευεργετικές του ιδιότητες βρίσκουν χρήση και στη βιομηχανία της 

ομορφιάς, καθώς χρησιμοποιείται σε διάφορα προϊόντα 

περιποίησης, όπως κρέμες κατά της αντιγήρανσης, σαμπουάν και 

μάσκες για βαμμένα μαλλιά. 

*Τα φύλλα ανακουφίζουν αν τα τρίψουμε σε περιοχές με 
τσιμπήματα εντόμων ή με εγκαύματα από τον ήλιο. 

Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις 

Προσαρμόζεται σε εδάφη πετρώδη, στραγγερά εδάφη και απαιτεί 

υψηλό υψόμετρο(>500m). Αξιοποιεί πολύ καλά το νερό όταν του 

δοθεί, αρκεί να είναι σε μικρές ποσότητες. 

 

Πολλαπλασιασμός φυτού 

Γίνεται με διαίρεση φυτών που παίρνουμε τους πλευρικούς 

βλαστούς με τμήμα ρίζας από παλιές φυτείες.   
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 Λεβάντα 

 
Ταξινόμηση φυτού 

Η λεβάντα είναι ιθαγενές των παραμεσόγειων περιοχών.είναι 

γένος φυτώνπου ανήκει στην οικογένεια των Χειλανθών.  

 

 

Ιδιότητες 

 Έχει  αντισηπτικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται στην 

επούλωση τραυμάτων. 

 Θεωρείται πως καταπολεμά το άγχος τονώνει, 

ξεκουράζει και ανακουφίζει και γι ΄ αυτό υπάρχει σε πολλά 

απορρυπαντικά. 

 Επίσης, η λεβάντα χρησιμοποιείται για τον 

πονόδοντο και τον πονοκέφαλο κάνοντας μασάζ στους 

κροτάφους  με το αιθέριο έλαιο. 

 Η λεβάντα χρησιμοποιείται ευρύτατα στη 

δερματολογία ήδη από την αρχαιότητα, επειδή το 
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δραστικό συστατικό της, ένα αιθέριο έλαιο που λόγω της 

σύστασής του έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, εμποδίζει 

την επιμόλυνση των πληγών. 

 

Χρήση 

Χρησιμοποιείται πολύ σε οικιακές χρήσεις, μια-δύο σταγόνες 

αιθέριου ελαίου στο τελευταίο ξέβγαλμα των ρούχων ή στο νερό 

του σφουγγαρίσματος αφήνει μια ευωδιά φρεσκάδας πολύ πιο 

ευχάριστη από κάθε χημική και τοποθετώντας τη σε ντουλάπια 

και συρτάρια αρωματίζει τα ρούχα και κρατά το σκόρο μακριά. 

Επίσης, η λεβάντα χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία και στη 

σαπωνοποιία. 

 

 

 

 

 

Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις 

Η λεβάντα καλλιεργείται σε εδάφη πλούσια σε ασβέστιο, καθώς 

αυτό βελτιώνει την ποιότητα του αιθέριου ελαίου της και βοηθά 

την ανάπτυξη του φυτού. Το έδαφος καλλιέργειας πρέπει να είναι 

ελαφρύ και χαλικώδες, γι' αυτό και το φυτό προσφέρεται για 

καλλιέργεια σε εκτάσεις ακατάλληλες για άλλου τύπου 

καλλιέργειες. Δεν αγαπά, επίσης, ιδιαίτερα την υγρασία, αλλά 

ούτε και την ολοσχερή ξηρασία. 

 

 

Πολλαπλασιασμός φυτού 

Η λεβάντα πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα , με σπόρο ή 

ριζώματα ή καταβολάδες. Ο πολλαπλασιασμός με σπόρο είναι 

εφικτός αλλά δεν εξασφαλίζει την γενική ομοιομορφία. 
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Θρούμπι 

 
Ταξινόμηση φυτού 

 Το θρούμπι είναι Μεσογειακό αρωματικό βότανο της 

οικογένειας των Χειλανθών που μοιάζει πολύ με το θυμάρι και 

προέρχεται από τη Νότια Ευρώπη και Μεσογειακές χώρες. 

 

 

Ιδιότητες 

 Το θρούμπι είναι κατάλληλο για το στομάχι, ναυτία, 

ξινίλα, καθώς ανοίγει την όρεξη. 

 Βοηθά στην αϋπνία, αρθριτικά, ρευματισμούς, 

άσθμα, βήχα. 

 Σταματάει τους κολικούς και τη διάρροια. 

 Χρήσιμο σε πνευματική και σεξουαλική ατονία. 

 Επίσης, είναι κατάλληλο για πληγές και τσιμπήματα 

εντόμων. Συνιστάται για το βόμβο των αυτιών. 
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Χρήση 

Χρησιμοποιείται όπως η ρίγανη και το θυμάρι, στη 

μαγειρική.Χάρη στις αντιτοξικές ιδιότητες που διαθέτει 

θεωρείται ιδανικό για όλα τα δύσπεπτα πιάτα.Εκτός από τα 

χρήση του στη μαγειρική καταναλώνεται ως αφέψημα, ενώ 

παράλληλα χρησιμοποιείται στην παρασκευή αρωματικού 

μελιού, λικέρ, οδοντόκρεμας και σαπουνιών. 

 

 

Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις 

Ευδοκιμεί σε ουδέτερα ή αλκαλικά, καλά αποστραγγιζόμενα και 

ηλιόλουστακαι ασβεστώδη εδάφη.Αντέχει σε χαμηλές 

θερμοκρασίες. 

 

Πολλαπλασιασμός φυτού 

Πολλαπλασιάζεται με σπόρο το φθινόπωρο ή την άνοιξη και με 

μοσχεύματα μαλακού ξύλου το καλοκαίρι. 
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Μάραθος 

Ταξινόμηση φυτού 

Ο μάραθος είναι ποώδες και αρωματικό φυτό. Είναι 

δικοτυλήδονο και ανήκει στην οικογένεια των Σκιαδοφόρων. 

 

 

Ιδιότητες 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία για 

μελανιές, κυτταρίτιδα, την παχυσαρκία, τη συγκράτηση 

του νερού, την εξάλειψη των τοξινών από το σώμα, 

δυσοσμία του στόματος, φλεγμονές του στόματος. 

 Βοηθά στην εξάλειψη του κοινού κρυολογήματος. 

  Ο ατμός που προκύπτει από το βρασμό του 

μάραθου φύλλα σε νερό μειώνει το άσθμα και βρογχίτιδα. 

 Xρησιμοποιείται για να εντείνει την όραση και να 

ανακουφίσει τους ερεθισμούς στα μάτια. 
 Eίναι ευεργετική για την αφαίρεση εντερικά 

σκουλήκια και τα βακτήρια. 
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Χρήση 

Οικύριεςχρήσειςτουφυτούείναιστημαγειρικήκαιζαχαροπλασ

τική, τηναρωματοποιίακαιτηνοινοπνευματοποιία. 

 

 

Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις 

Αποδίδει καλά σε εδάφη μέσης σύστασης, πλούσια σε 

οργανική ουσία, καλά στραγγιζόμενα, με καλό πορώδες 

έδαφος. Οι απαιτήσεις σε νερό είναι μέτριες αλλά σε χρονιά 

που έχει ανομβρία καλό είναι να υπάρχει δυνατότητα 

άρδευσης για να μην πέφτει η στρεμματική απόδοση. 

 

 

Πολλαπλασιασμός φυτού 

Ο μάραθος πολλαπλασιάζεται με σπόρο. Η σπορά γίνεται από 

αρχές Φεβρουαρίου μέχρι μέσα Μαρτίου. Μπορεί να γίνει και 

αργότερα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα 

άρδευσης.Η σπορά γίνεται σε καλά προετοιμασμένο χωράφι. 
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Δίκταμος 

 
Ταξινόμηση φυτού 

Ο δίκταμος ανήκει στο γένος Αμάρακος και στην οικογένεια 

Χειλανθή. 

 

 

 

Ιδιότητες 

 Αποτελεσματικό στις παθήσεις των νεφρών, των 

εντέρων για τις δηλητηριάσεις. 

 Χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως αντι-αιμορραγική, 

επουλωτική ουσία. 

 Χρησιμοποιείται για την επούλωση των τραυμάτων, 

ως καταπραϋντικό του πεπτικού συστήματος, καθώς και κατά 

της γρίπης και του κρυολογήματος. 

 Ενεργεί επίσης, ως αντιδιαβητικό, εμμηναγωγό αλλά 

και ως αφροδισιακό. 
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 Συμβάλει στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των 

κυκλοφορικών και καρδιολογικών προβλημάτων, ανακουφίζει 

από πονοκεφάλους, στομαχικές διαταραχές και πονόδοντους. 
 

 

Χρήση 

Το φυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο λουτρό. Τα 

θεραπευτικά αυτά λουτρά είναι ηρεμιστικά, τονωτικά, 

αυξάνουν την ερωτική διάθεση και πιστεύεται ότι διατηρούν τη 

νεότητα. 

 
 

 

Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις 

Το φυτό φύεται σε ασβεστούχα πετρώματα, σε θραύσματα και 

σχισμές βράχων, συνήθως σε σκιώδη μέρη. Προτιμά τις 

βραχώδεις και απόκρημνες τοποθεσίες. 

 

 

 

Πολλαπλασιασμός φυτού 

Το Δίκταμο φυτεύεται κάθε Οκτώβριο, γιατί αν αφεθεί το ίδιο 

φυτό η παραγωγή ατονεί. Φυτεύονται φυντάνια τα οποία και 

ποτίζονται, αναλόγως με την ξηρότητα του εδάφους, δύο έως 

τρεις φορές την εβδομάδα. Η φύτευση των φυτών που 

προέρχονται από σπόρο, από μοσχεύματα ή παραφυάδες, 

γίνεται το φθινόπωρο 
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Βαλεριάνα 

 
Ταξινόμηση φυτού 

Η βαλεριάνα είναι ανθοφόροφυτό της οικογένειας των 

Βαλεριανοειδών και το γένος Βαλεριανή.  

 

 

Ιδιότητες 

 Χρησιμοποιείται σαν υπνωτικό, αγχολυτικό και 

κατευναστικό. 

 Διώχνει αϋπνίες, νεύρα, άγχος, ημικρανίες, 

νευρασθένεια, πονοκέφαλο, καούρες του στομαχιού. 

 Θεωρείται χρήσιμη σε περιπτώσεις αρθρίτιδας, 

υπέρτασης, κολικών, ρευματικών πόνων, ημικρανίας, 

πονόδοντου και δυσμηνόρροιας. 

 Κατευνάζει την υπερένταση, τις νευρώσεις, το 

νευρικό άσθμα, την επιληψία και την ταχυκαρδία. 
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Χρήση 

Με το αφέψημά της επίσης γίνονται μπάνια κατά των σπασμών 

των νεογέννητων βρεφών.Οι κύριες χρήσεις της είναι για 

ηρεμιστικούς και υπνωτικούς λόγους. 

 

 

Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις 

Δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε κλιματικές συνθήκες. Μπορεί 

να αναπτυχθεί εξίσου ικανοποιητικά σε εύκρατα αλλά και 

ηπειρωτικά κλίματα. Απαιτεί καλά αποστραγγιζόμενα, γόνιμα 

εδάφη και έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε άζωτο, φώσφορο και 

κάλιο. 

 

 

Πολλαπλασιασμός φυτού 

Πολλαπλασιάζεται με σπόρο την άνοιξη και συχνά 

αναπαράγεται μόνο του από τον σπόρο που πέφτει στο 

έδαφος. Επίσης με διαίρεση του φυτού την άνοιξη ή το 

φθινόπωρο. 
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Βασιλικός 

 
Ταξινόμηση φυτού 

Ο βασιλικός είναι αρωματικό ετήσιο, ποώδες φυτό της 

οικογένειας Χειλανθών, γένος Ώκιμον και της τάξης των 

σωληνανθών. 
 

 

Ιδιότητες 

 Το «τσάι» από βασιλικό είναι ιδιαιτέρως χωνευτικό, 

διουρητικό και τονωτικό, καταπραΰνει το έντερο και τις 

νευρικές ημικρανίες. 

 Ο βασιλικός σε σκόνη (ρουφώντας τον απ’ τη μύτη) 

καταπολεμά το κρυολόγημα και τον πονοκέφαλο. 

 Επίσης, διευκολύνει την παραγωγή γάλακτος σε 

μητέρες που θηλάζουν. 
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 Το εκχύλισμα βασιλικού είναι ευεργετικό κατά της 

στοματίτιδας, του επιχείλιου έρπητα και της ναυτίας (και 

της ναυτίας της εγκυμοσύνης). 
 

Χρήση 

Εκτός από την μαγειρική το αιθέριο έλαιο των διαφόρων 

ποικιλιών βασιλικού χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, 

αρωματοθεραπεία και ως απωθητικό εντόμων. 
 

 

 

 

 

Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις 

Ευδοκιμεί σε χωράφια μέσης σύστασης, πλούσια, σε ότι αφορά 

το κάλιο ποτιστικά με καλή αποστράγγιση. Ο βασιλικός είναι 

φυτό με μεγάλη βλαστητική ανάπτυξη γι αυτό έχει συνέχεια 

ανάγκη από λιπαντικά (κομπόστα) στοιχεία και υγρασία στο 

έδαφος. Ο βασιλικός θέλει πολύ ήλιο, για να αποκτήσει το 

γνωστό, χαρακτηριστικό του άρωμα (όσο περισσότερος ήλιος, 

τόσο πιο έντονο είναι το άρωμα). 

 

 

Πολλαπλασιασμός φυτού 

Ο πολλαπλασιασμός του βασιλικού γίνεται με σπόρους, από τον 

Φεβρουάριο- Μάρτιο μέχρι την αρχή του καλοκαιριού, ανάλογα 

με το κλίμα της περιοχής όπου σπέρνεται. Επίσης ο 

πολλαπλασιασμός μπορεί να γίνει και με παραφυάδες. 
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Γλυκάνισος 

Ταξινόμηση φυτού 

Ο γλυκάνισος είναι η κοινή ονομασία του ετήσιου 

ποώδους φυτού του είδους Πιμπινέλλη το άνισον  του 

γένους Πιμπινέλλη της οικογένειας των Σκιαδοφόρων. 

 

 

Ιδιότητες 

 Βελτιώνει την πέψη, δρα ευεργετικά στο συκώτι και 

το κυκλοφοριακό σύστημα και έχει αποχρεμπτική και 

οιστρογονική δράση. 

 Αυξάνει την αποβολή αερίων των εντέρων και την 

περισταλτικότητα τους, χρησιμοποιείται ενάντια στο 

άσθμα,στον βήχα και τον ερεθισμό των άνω 

αναπνευστικών οδών, στην βραχνάδα της φωνής, σαν 

εφιδρωτικό και αντιπυρετικό μέσο. 

 Εξωτερικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά της 

ψώρας. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1


29 
 

 

Χρήση 

 Η μυρωδιά και η γεύση του είναι τόσο έντονη που η χρήση του 

στις συνταγές πρέπει να γίνεται με μέτρο και φειδώ, καθώς η 

υπερβολή μπορεί κυριολεκτικά να καταστρέψει το πιάτο. Πολύ 

συχνά χρησιμοποιείται στην αρτοποιία ως αρωματικό ή ως 

κύριο αρωματικό σε αλκοολούχα ποτά, όπως 

το αψέντι το ούζο και το ρακί. 

 

 

 

 

Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις 

Η καλλιέργεια γίνεται σε περιοχές με εύκρατο κλίμα και όχι 

δυνατούς χειμώνες, προτιμά πεδινές και ημιορεινές περιοχές 

σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

 

 

Πολλαπλασιασμός φυτού 

Πολλαπλασιάζεται με σπόρο από μέσα Μαρτίου μέχρι τέλη 

Απριλίου. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%89%CE%BC%CE%AF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%88%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%8D%CE%B6%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%BA%CE%AF


30 
 

Καλέντουλα 

 
Ταξινόμηση φυτού 

Ανήκει στην οικογένεια των σύνθετων που αποτελούν την 

μεγαλύτερη οικογένεια στο φυτικό Βασίλειο. Είναι συγγενικό 

φυτό με την μαργαρίτα .  

 

Ιδιότητες 

 Χρησιμοποιείται επίσης σε κάθε εξωτερική 

αιμορραγία, τραύμα, μωλωπισμό ή διάστρεμμα. 

 Χρησιμοποιείται για την θεραπεία γαστρικών και 

δωδεκαδακτυλικών ελκών. 

 Σαν χολαγωγό βοηθά σε προβλήματα της χοληδόχου 

κύστης και σε ασαφή πεπτικά προβλήματα που 

χαρακτηρίζουμε ως δυσπεψία. 
 Βοηθά σε περιπτώσεις καθυστέρησης και επώδυνης 

εμμηνορροής.  
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Χρήση 

Κομπρέσες με τσάι ή αραιωμένο βάμμα μπορούν να 

θεραπεύσουν πληγές που επουλώνονται δύσκολα, μολύνσεις 

των νυχιών, εγκαύματα, αποστήματα, ουλές και έλκη των 

κνημών. Οι γαργάρες με τσάι βοηθούν σεπερίπτωση 

στοματίτιδας και φαρυγγίτιδας. Χρησιμοποιείται και ως 

καλλωπιστικό. 

 

 

Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις 

Η περίοδος ανθοφορίας της είναι  πολύ μεγάλη και κρατάει 

από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Οκτώβριο . Η καλέντουλα 

αναπτύσσεται κυρίως σε χαμηλότερα υψόμετρα και 

συναντάται σε χωράφια , πλαγιές και άκρες δρόμων . 

 

 

Πολλαπλασιασμός φυτού 

Ο πολλαπλασιασμός γίνεται μόνο με σπόρο. 
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Μέντα 

 
Ταξινόμηση φυτού 

H μένταείναι ποώδες αρωματικόφυτό της οικογένειας των 

Χειλανθών των εύκρατων περιοχών. 

 

 
Ιδιότητες 

 Η μέντα είναι κατάλληλη για στοματικές διαταραχές, 

χώνεψη και ναυτία, με σπουδαίες ευεργετικές ιδιότητες 

κατά των κολικών και της κολίτιδας. 

 Υποβοηθά την εφίδρωση σε περιπτώσεις πυρετού 

και γρίπης, ενώ καταπραΰνει τον βήχα. 

 Τέλος, βοηθά σημαντικά στη διακοπή και αποκοπή 

του γάλατος στις θηλάζουσες μητέρες. 
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Χρήση 

Χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα ως σήμερα ως αρωματικό 

στη μαγειρική, την οινοποιία και στη φαρμακοποιία, καθώς 

υπάρχουν και κρέμες καθαρισμού δοντιών με δυόσμο. 

 

 

Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις 

Ευδοκιμεί σε περιοχές θερμές και ψυχρές. Καλύτερη ανάπτυξη 

σε περιοχές με εύκρατο κλίμα και δροσερό καλοκαίρι. 

Απαιτούνται εδάφη καλά αποστραγγιζόμενα, με αρκετή 

υγρασία, γόνιμα και μέσης σύστασης. Αναπτύσσεται 

ικανοποιητικά και σε ελαφρώς όξινα εδάφη. 

 

 
Πολλαπλασιασμός φυτού 

H μέντα είναι στείρο υβρίδιο, γι΄αυτό δεν πολλαπλασιάζεται 

εγγενώς με σπόρο παρά μόνον αγενώς, με ριζώματα 

μοσχεύματα ή φυτάρια μικροπολλαπλασιασμού. 
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Δυόσμος 

Ταξινόμηση φυτού 

Ο δυόσμος είναι πολυετές φυτό. Ανήκει στην οικογένεια 

Χειλανθή, μοιάζει πολύ με την μέντα, από την οποία διαφέρει 

στο χρώμα του βλαστού που είναι πράσινο. 

 

 
Ιδιότητες 

 Χρησιμοποιείται κατά της διάρροιας και  των πόνων της 

περιόδου. 

 Ανακουφίζει από ρευματισμούς, σε περιπτώσεις 

αμυγδαλίτιδας και ουλίτιδας. 

 Ο δυόσμος τονώνει τη μνήμη και γι αυτό συστήνεται σε 

φοιτητές και μαθητές σε περιόδους εξετάσεων. 

 Ανακούφιση επίσης προσφέρουν τα φρέσκα φύλλα, αν τα 

τρίψουμε στις κλειδώσεις που πονάνε, καθώς και στο μέτωπο 

σε περιπτώσεις πονοκεφάλου. 
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Χρήση 

Το δυόσμο το χρησιμοποιούμε κυρίως στα φαγητά μας, στη 

ζαχαροπλαστική αλλά και στα ποτά.Χρησιμοποιείται στην 

παρασκευή σαπουνιών και αρωμάτων, αλλά και ως βελτιωτικό 

γεύσης και οσμής σε διάφορα προϊόντα, όπως για παράδειγμα 

στις οδοντόκρεμες και στα στοματικά διαλύματα. 

 

Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις 

Ο δυόσμος για να αναπτυχθεί χρειάζεται καλής ποιότητας 

εδάφη, γόνιμα και ποτιστικά. Η αυξημένη υγρασία του 

εδάφους είναι απαραίτητη για την κανονική ανάπτυξη. 

 

 

Πολλαπλασιασμός φυτού 

Ο πολλαπλασιασμός γίνεται με σπόρο και με ριζώματα. 
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Λουίζα 

 
Ταξινόμηση φυτού 

Η λουΐζα είναι ένα φυτό το οποίο ανήκει στην οικογένεια των 

Ιεροβατανωδών. 

 

 

Ιδιότητες 

 Βοηθάει αποτελεσματικά η λουίζα στην αποτοξίνωση 

του οργανισμού, στην κυτταρίτιδα και στην αποβολή των 

περιττών υγρών. 

 Σταματά την διάρροια και την αιμορραγία. 

 Το πεπτικό σύστημα καθώς βοηθάει τα άτομα που 

υποφέρουν απόδυσπεψία και κολικούς του στομάχου 

και των εντέρων. 
 Είναικαταπραϋντικό και αντιπυρετικό. 
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Χρήση 

Χρησιμοποιούμε το έγχυμα του βοτάνου για 

να πλύνουμε και να καθαρίσουμε το πρόσωπό μας. Το 

πίνουμε  ζεστό το βράδυ με λίγο μέλι για έναν ήρεμο και 

ευχάριστο ύπνο καιαν μας βρίσκετε αιθέριο έλαιο λουίζας και 

τύχει και χτυπήσουμε,για να βοηθήσουμε την πληγή να 

κλείσει,σταλάζουμε πάνω της μερικές σταγόνες του αιθέριου 

ελαίου. 

 

Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις 

Ευδοκιμεί σε περιοχές θερμές ηλιόλουστες, ενώ σε πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες πεθαίνει. Απαιτούνται εδάφη ελαφρά 

όξινα εδάφη. Απαιτεί εδάφη πλούσια σε οργανική ουσία, καλά 

αποστραγγισμένα. 

 

 

Πολλαπλασιασμός φυτού 

Σπάνια σχηματίζονται σπόροι κι όταν σχηματίζονται είναι 

μικροσκοπικοί και δύσκολοι στη συγκομιδή και τη σπορά, το 

φυτό πολλαπλασιάζεται κυρίως με μοσχεύματα κορυφής ή 

καταβολάδες την περίοδο ανάπτυξης, προτιμότερα άνοιξη και 

καλοκαίρι. 
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5. Δραστηριότητες 

 
 Δημιουργία βοτανόκηπου στο προαύλιο του 

σχολείου.

 
 

Στoπλαίσιοo της ερευνητικής εργασίας δημιουργήσαμε ένα 

βοτανόκηπο στο προαύλιο του σχολείου. 
Τοποθετήσαμε στον βοτανόκηπο  ένα σύστημα ύδρευσης, το 
περιφράξαμε με καλάμια και φυτέψαμε διάφορα βότανα. 
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 Καλλιέργεια αρωματικών φυτών. 

 

 
 

Χρησιμοποιήσαμε σπόρους όπως κάρδαμο, θυμάρι, λεβάντα, 
ρίγανη, δεντρολίβανο, κόλιανδρο, μέντα  και είδαμε τα φυτά μας 
να μεγαλώνουν. 
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 Επίσκεψη σε φυτώριο κηπευτικών και 

αρωματικών φυτών. 

 

 
 

 

 

 Επίσκεψη σε κατάστημα βοτάνων  και 

μπαχαρικών στην Έδεσσα. 
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 Συνέντευξη της ιδιοκτήτριας Μαρία Ζάχου-

Πασχαλίδου του καταστήματος βοτάνων και 

οικολογικών προϊόντων στην Έδεσσα. 
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 Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Σκύδρας. 

 

 

Πραγματοποιήσαμε, στο εργαστήριο φυσικών επιστημών του 
Γυμνασίου Σκύδρας, απόσταξη φύλλων δάφνης με τη βοήθεια του 
κ. Παρασκευά Αναστασίου 

 

 

 Δημιουργία Wiki. 

 

Δημιουργήσαμε έναν ιστοσελίδα για την διευκόλυνση της 
εργασίας μας. 
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 Δημιουργία φυτολόγιου. 

 

 

Συμπεράσματα Ερευνητικής εργασίας 

 Μετά από μελέτη, στον τομέα των βοτάνων, ανακαλύψαμε 

και ερευνήσαμε τις ιδιότητες  κάποιων αρωματικών  φυτών.  

 Έπειτα μας δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την 

διαδικασία της απόσταξης της δάφνης καθώς και 

κατανοήσαμε την χρησιμότητα της στην ζωή μας.  

 Ακόμα διαπιστώσαμε ότι τα βότανα παίζουν σημαντικό 
θεραπευτικό ρόλο στην ζωή του ανθρώπου διότι 
προσφέρουν ευεξία και μακροζωία. 

 Οι μαθητές να άρχισαν να γνωρίζουν τον κόσμο των 
βοτάνων και να ευαισθητοποιήθηκαν αρκετά πάνω στο 
θέμα αυτό. 

 Τέλος, οι περισσότεροι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι θα 
μπορούσε η ενασχόληση με τα βότανα να αποτελέσει στο 
μέλλον επαγγελματική επιλογή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


