
Υπεύθυνη προγράμματος:  
κα Κατσιβέλου 



 Μετά από κάποια ενδιαφέρον πράγματα που 
μάθαμε στο Α’ μέρος του project μας, αποφασίσαμε 
να συνεχίσουμε και σε αυτό το τετράμηνο. Να 
‘μαστε λοιπόν εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας το 
πώς σχετίζονται τα φυτά με την τέχνη, να μάθουμε 
νέους τρόπους καλλιέργειας, να ενημερωθούμε για 
τα βιολογικά προϊόντα και για το πώς να 
δημιουργήσουμε έναν ωραίο κήπο. Ελπίζουμε να 
σας αρέσουν! 



 Ερευνήσαμε τη σχέση των φυτών και των βοτάνων 
με την παράδοση, ενώ βρήκαμε και αναφορές 
αυτών σε λογοτεχνικά κείμενα, ποιήματα και 
δημοτικά τραγούδια. 



 Βασιλικός: Έχει σημαντικό ρόλο στην Ελληνική και 
θρησκευτική παράδοση. Σύμφωνα με αυτή το φυτό 
φύτρωσε στο χαμένο τάφο του Χριστού και η έντονη 
μυρωδιά του έγινε αφορμή να ανακαλυφθεί. Η Αγία Ελένη 
οδηγήθηκε στον Τίμιο Σταυρό από το έντονο άρωμα του 
βασιλικού που φύτρωσε δίπλα του. Την ονομασία του την 
πήρε από το «βασιλιάς» και βασιλιάς είναι ο Ιησούς 
Χριστός. 

 Ελιά: Τα κλαδιά, ο καρπός αλλά και το ελαιόλαδο έχουν 
συμβολικό χαρακτήρα και κατέχουν τιμητική θέση σε 
διάφορες δραστηριότητες της ζωής μας, όπως πχ. στον 
αθλητισμό και ως διακοσμητικό στοιχείο σε αντικείμενα 
καθημερινής χρήσης ή στους γάμους και στις βαπτίσεις 
ως πρωτογενές υλικού (στέφανα παρανύμφων, 
διακόσμηση λαμπάδων ή σε μπομπονιέρες).  
 



 Δεντρολίβανο: Τα φύλλα του χρησιμοποιούνται συχνά 
για να αρωματίζουν φαγητά. Το άρωμά του είναι ο 
λόγος που απέκτησε τη φήμη του συμβόλου της 
θύμησης και χρησιμοποιήθηκε στις κηδείες και στη 
διακόσμηση φυτών για να θυμίζει ότι δεν ξεχνιούνται 
οι εκλιπόντες. Επίσης στους γάμους, για να θυμίζει 
στους νεόνυμφους να μην ξεχνούν τους όρκους τους. 
Ακόμα, συμβολίζει τη φιλία και την πίστη στις 
σχέσεις. 
 
 



 Δυόσμος: Τα φύλλα του χρησιμοποιούνται στη 
μαγειρική, στην παρασκευή κοκτέιλ και τη 
ζαχαροπλαστική. Ως ρόφημα θεραπεύει τους κολικούς 
του εντέρου και ως κομπρέσες με φρέσκα φύλλα για 
τον πονοκέφαλο. 

 Ο πλατύφυλλος βασιλικός είναι ιδανικός για την 
παρασκευή σάλτσας πέστο. Τα φύλλα του δίνουν 
απίστευτο άρωμα πάνω σε ψητό κρέας ή ψάρι. Απωθεί 
τα κουνούπια και τις μύγες, η κατανάλωσή του 
βοηθάει το πεπτικό ενώ είναι και ηρεμιστικό. 



 Λεβάντα: Το αιθέριο έλαιο που περιέχουν τα φύλλα 
της χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία και για τη 
θεραπεία νευρασθενειών. Έχει αντισηπτικές ιδιότητες 
και χρησιμοποιείται στην επούλωση τραυμάτων. Σε 
μεγάλες δόσεις δρα ως υπνωτικό και ναρκωτικό. 

 Τριανταφυλλιά: Είναι καλλωπιστικό φυτό ενώ 
μπορούμε να φτιάξουμε και γλυκό του κουταλιού ή 
ακόμα, με τα πέταλά της μπορούμε να φτιάξουμε 
σπιτικό ροδόνερο αν μουλιάσουν αρκετή ώρα σε 
καυτό νερό. Το ροδόνερο είναι ωφέλιμο για την 
επιδερμίδα, αφού την τονώνει, βοηθά στη σύσφιξή της 
και της χαρίζει λάμψη. 





 Μεγάλη σχέση με τη φύση βλέπουμε στη λογοτεχνία 
να έχει ο Άντων Τσέχωφ, καθώς βασικό 
χαρακτηριστικό των υποθέσεών του είναι η φύση, 
που αποτελούσε μεγάλη του αγάπη. Όπως η φύση 
που τον χειμώνα εξασθενεί και φθείρεται, έτσι 
παρουσιάζει και ο Τσέχωφ στα έργα του την 
καθημερινότητα των ηρώων του. Οι πρωταγωνιστές, 
που ζουν σε μια διαρκή χειμωνιά μέσα στην ψυχή 
τους, ξυπνούν και αναζωογονούνται όπως η φύση την 
άνοιξη. Όμως, αυτή κάποτε φεύγει. Έτσι φεύγουν και 
οι ζωντανοί χαρακτήρες για να ξαναφέρουν το 
χειμώνα στις ψυχές των πρωταγωνιστών. 



 Ο άνθρωπος μιμήθηκε την εμφάνιση των φυτών στα 
αντικείμενα που έφτιαχνε σαν καλλιτέχνης. Οι αρχαίοι 
Έλληνες, στις κολώνες των ναών τους τοποθετούσαν 
στο πάνω μέρος τους ομοιώματα φύλλων και 
λουλουδιών.  

   Παρομοιώσεις:  
 Τρέμει σαν καλαμιά στον κάμπο. 
 Μαύρο σαν έβενος. 
 Δυνατός σαν γέρικη βελανιδιά. 
 

 



 Ζουν περισσότερο από εμάς. Οι κάτοικοι των χωρών 
της ανατολής παρομοίαζαν τη ζωή του ανθρώπου με 
ένα μεγάλο δέντρο. Πράγματι, το δέντρο όπως και ο 
άνθρωπος, γεννιέται, μεγαλώνει και παράγει τα 
φρούτα, όπως οι άνθρωποι τα παιδιά τους. Το δέντρο 
μας γοητεύει για την ικανότητα του να ανανεώνεται , 
να επιζεί στα κρύα του χειμώνα και να βγάζει κάθε 
άνοιξη καινούργια φύλλα. Ξέρουμε ότι τα δέντρα 
φτάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία. Μας δίνουν την ιδέα 
της δύναμης της ζωής, που μεταδίδεται συνεχώς από 
τους γονείς στα παιδιά. 



 Ο Τζάκ και η φασολιά, Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι, 
Η Σταχτοπούτα με την κολοκύθα, Η Χιονάτη με το 
δηλητηριασμένο μήλο, Η Τοσοδούλα που γεννήθηκε 
από ένα μπουμπούκι… Είναι εύκολο να καταλάβουμε 
γιατί σε τόσα παραμύθια γίνεται λόγος γι’ αυτά. Τα 
φαντάστηκαν πριν από πολλά χρόνια άνθρωποι που 
ζούσαν στην ύπαιθρο και δούλευαν στα περιβόλια 
και στους αγρούς.  





 Το δέντρο και η οικογένεια: Το γενεαλογικό δέντρο 
διηγείται την ιστορία μιας οικογένειας. Ο κορμός 
αντιπροσωπεύει τη συνέχιση της οικογένειας ενώ στα 
κλαδιά, με φωτογραφίες και ονόματα, 
αντιπροσωπεύονται τα παιδιά, τα εγγόνια και όλοι οι 
πρόγονοι. 

    Τα πιο αρχαία οπωροφόρα δέντρα 
 Στην αρχαία Αίγυπτο καλλιεργούσαν συκιές και 

χουρμαδιές. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, ο 
πρώτος που καλλιέργησε το αμπέλι ήταν ο Νώε. Οι 
Έλληνες έλεγαν ότι ο πρώτος καλλιεργητής του 
αμπελιού ήταν ο Οινόμαος. Στην Κρήτη 
καλλιεργήθηκαν για πρώτη φορά οι ελιές. 

 



 Μπορείς να βρεις τον Βορρά, αρκεί να κοιτάξεις τη 
φλούδα των δέντρων. Από τη μια μεριά θα δεις κάτι 
πρασινωπές ή γκρίζες κρούστες: είναι οι λειχήνες που 
αναπτύσσονται όπου δεν υπάρχει αρκετό φως, δηλ. 
προς το Βορρά. Μπορείς να ψάξεις και για μια πηγή 
νερού: ακολουθώντας το μικρό ρεύμα, θα βγεις από 
το δάσος. Αν δεις κάποια μέλισσα ακολούθησέ την: 
συνήθως οι κυψέλες είναι έξω από το δάσος. Και 
προσοχή: Μη φας τα κόκκινα μανιτάρια με άσπρες 
βούλες. Στα παραμύθια μένουν εκεί οι νάνοι, αλλά 
στην πραγματικότητα είναι δηλητηριώδη! 



Ποιο λουλούδι θα θέλατε να σας προσφέρουν;  
Τα λουλούδια έχουν τη δική τους μυστική γλώσσα, την 
οποία χρησιμοποιούσαν και συνεχίζουν να 
χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να μιλήσουν για τα 
αισθήματά τους. 
 Γιασεμί: Δειλιάζω να σου πω αυτά που σκέφτομαι. 

Επίσης, προσεύχομαι για την καλή σου υγεία. 
 Κόκκινο τριαντάφυλλο: Σύμβολο του πάθους. 

Δηλώνει Σ’ΑΓΑΠΩ! 
 Λευκό τριαντάφυλλο: Σου υπόσχομαι αιώνια αγάπη 

και αφοσίωση. 
 Κόκκινο γαρύφαλλο: Η καρδιά μου χτυπάει για σένα! 





 Α. Παπαδιαμάντης «Η Φόνισσα»   
Η Φραγκογιαννού με το καλάθιον υπό τον αγκώνα της 
αριστεράς χειρός…εξήρχετο εις τους αγρούς, ανέβαινεν 
εις τα όρη, διέτρεχε φάραγγας, κοιλάδας και ρεύματα, 
έψαχνεν  να εύρη τα βότανα, όσα αυτή εγνώριζε: την 
αγριοκρομμύδα, την δρακοντιά, το τρίμερο και άλλα 
ακόμη, τα έκοπτεν ή τα εξερρίζωνεν, εγέμιζεν το 
καλάθιόν της κι επέστρεφε το βράδυ εις την οικίαν. 
 Η Φραγκογιαννού, η γιάτρισσα και φόνισσα, γνώριζε 

πολλά ακόμη βότανα: το πολυτρίχι για τους πυρετούς 
των λεχώνων , ακόμη το παλληκαροβότανο και το 
στερφοβότανο. 

 



«Λυγαριά» (παραδοσιακό τραγούδι)  
 

Κόρη καραβοκύρη 
και όμορφη κοπελιά 
κορμί κυπαρισσένιο 
λυγά σαν λυγαριά 

 
Λυγαριά λυγαριά 

εσένα έχω στην καρδιά 
λυγαριά λυγαριά 

θα σε κλέψω μια βραδιά 
 

Σαϊτεμένο μ’ έχεις 
πληγή δε φαίνεται 
κι άλλος από σένα 
γιατρός δε γίνεται 

 
Το φεγγαράκι ρώτα  

και τ’ άστρα να σου πουν 
τα μάτια μου πως κλαίνε  

όταν σε θυμηθούν     



Στο τραγούδι παρομοιάζεται μια γυναίκα με το 
όμορφο δέντρο λυγαριά, τόσο για την 
κορμοστασιά όσο και για την εμφάνισή της. 
Από τα λόγια καταλαβαίνουμε ότι ο άντρας 
είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, αφού λέει ότι 
βρίσκεται στην καρδιά του. 



 Στην ομάδα μας μελετήσαμε εκτενέστερα τα 
θερμοκήπια, την προέλευσή τους και το μέλλον που 
θα έχουν. Επίσης, ερευνήσαμε για το τι πρέπει να 
προσέχουμε για την εγκατάστασή τους. 



 Ιστορία του θερμοκηπίου 
Η ιδέα καλλιέργειας φυτών σε περιβαλλοντικά 
ελεγχόμενες περιοχές έχει υπάρξει από τους ρωμαϊκούς 
χρόνους. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, Τιβέριος έφαγε ένα 
ξυλάγγουρο (ποικιλία πεπονιού) και οι ρωμαίοι κηπουροί 
χρησιμοποιούσαν τεχνητές μεθόδους (παρόμοιους με 
αυτούς του θερμοκηπίου) ώστε να το έχουν διαθέσιμο 
στα τραπέζια τους. Όλες τις μέρες της κάθε χρονιάς 
φυτεύονταν σε τροχοφόρα καροτσάκια που 
τοποθετούνταν στον ήλιο ενώ τα βράδια τα έβαζαν σε 
αποθήκες . Τα ξυλάγγουρα αποθηκεύονταν σε γυάλινα 
σπίτια.  



 Οι ντομάτες θερμοκηπίων είναι μια πιθανή σοδιά 
λαχανικών ειδικά για εμπόρια τοπικών αγορών. 
Μεγαλώνουν σε έδαφος και ψηλώνουν 1,8 m και 
παραπάνω. Τα εδάφη πρέπει να είναι ελαφρώς όξινα, 
να είναι αμμώδη έως πηλώδη, να έχουν καλή 
περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και να είναι καλώς 
στραγγισμένα. Πριν από την φύτευση  πρέπει το 
έδαφος να αναμιχτεί με χαλίκι για να αποστραγγίζει 
καλά και να μπορεί να απολωθεί με ατμό. Μια καλή 
λίπανση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας ένα πλήρες 
λίπασμα.  



 Οι ντομάτες θερμοκηπίου είναι πολύ οικονομικές όταν 
μεγαλώνουν σε φθινοπωρινή σοδιά από τον Οκτώβριο 
έως τον Ιανουάριο ή σαν ανοιξιάτικη σοδιά από τον 
Μάρτιο έως τον Ιούνιο. Ο έλεγχος της υγρασίας έχει 
μεγάλη σημασία γιατί τα ώριμα φυτά παράγουν πολύ 
υγρασία. Πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στον έλεγχο 
των προσβολών από έντομα και μύκητες διότι οι 
ασθένειες που προσβάλλουν συχνά τα φυτά αυτά 
προξενούν σοβαρά προβλήματα και μειώνουν την 
αποδοτικότητα. 
 



 Το 2050 οι καλλιεργούμενες εκτάσεις λέγεται ότι θα πρέπει να 
αυξηθούν ακόμη περισσότερο, κάτι που προς το παρόν 
φαντάζει δύσκολο. Η λύση σε αυτή την εξίσωση προτείνεται 
να είναι ένας καινούργιος τρόπος καλλιέργειας, η λεγόμενη 
κάθετη καλλιέργεια, που θα γίνεται σε ουρανοξύστες ειδικούς 
για τον σκοπό αυτόν. Σε τέτοιους ουρανοξύστες, λένε οι 
ειδικοί, τα τρόφιμα μπορούν να καλλιεργούνται με τη μέθοδο 
της υδροπονίας. Τα φυτά αναπτύσσονται σε ένα τεχνητό 
υπόστρωμα αντί για έδαφος και οι ρίζες τους αναπτύσσονται 
μέσα σε νερό και διάλυμα από θρεπτικά συστατικά. Οι 
ουρανοξύστες-θερμοκήπια επιτρέπουν την ανάπτυξη φυτών 
σε κλειστό και ελεγχόμενο περιβάλλον, με ταυτόχρονη 
μείωση ενέργειας και των παρασιτοκτόνων. Επιπλέον, 
εκμηδενίζουν τις καταστροφές από την έκθεση των 
καλλιεργειών στις κακές καιρικές συνθήκες. 



 Η ιδανική τοποθεσία είναι αυτή που έχει υψηλή 
ηλιακή ακτινοβολία το χειμώνα, μέτριες χειμερινές 
θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία και θερμοκρασίες το 
καλοκαίρι καθώς και εύκολη πρόσβαση στις αγορές. 
Η ύπαρξη καλής ποιότητας νερού είναι πολύ 
σημαντικός παράγοντας επιτυχίας. Η διαθεσιμότητα 
κάποιας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας στην περιοχή 
είναι σημαντικό πλεονέκτημα. Αποφύγετε τα δέντρα 
και τα κτίρια που βρίσκονται πολύ κοντά, από την 
νότια, ανατολική και δυτική πλευρά του θερμοκηπίου, 
γιατί μπορούν να περιορίσουν τη φωτεινότητα του 
θερμοκηπίου.  



 Στο σχέδιο εγκατάστασης του θερμοκηπίου καλό 
είναι να προβλεφθούν θέσεις στάθμευσης για τα 
αυτοκίνητα μεταφορών, εσωτερικοί χώροι για 
συσκευαστήριο, αποθήκες, δεξαμενές νερού, χώροι 
υγιεινής, εξυπηρέτησης προσωπικού και γραφεία. 
Μια δεξαμενή συλλογής νερού της βροχής από την 
οροφή του θερμοκηπίου είναι πολύ χρήσιμη γιατί 
προσφέρει πολύ καλής ποιότητας νερό. Απαραίτητη 
επίσης είναι δεξαμενή αποθήκευσης θερμού νερού. 







 Η ομάδα μας ασχολήθηκε με επίδραση και την 
μελέτη των βιολογικών φρούτων, λαχανικών, 
κρεατικών και άλλων προϊόντων στην διατροφή μας 
σε βάθος. Οι ευρέσεις μας ήταν πολύ 
ενδιαφέρουσες και θα θέλαμε να στις 
παρουσιάσουμε.  



 Ο όρος «βιολογικά» στις μέρες μας μάλλον δεν είναι και 
τόσο ακριβής. Για να είναι η τροφή μας αγνή θα πρέπει εξ’ 
ίσου αγνά να είναι και το νερό που δέχεται και ο αέρας που 
την περιβάλλει και το χώμα στο οποίο μεγαλώνει. Τα 
βιολογικά προϊόντα είναι το αποτέλεσμα της καλλιέργειας 
της γης χωρίς χημικά λιπάσματα, παρασιτοκτόνα και τοξικά 
φυτοφάρμακα. Η καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών 
καθώς και η λίπανση του εδάφους γίνονται με φυσικές 
μεθόδους και οργανικά εφόδια. Τα βιολογικά προϊόντα 
περιέχουν 20-30% λιγότερο νερό στη σύνθεση τους, 
μεγαλύτερα ποσοστά πρωτεϊνών, μεταλλικών αλάτων, 
ενζύμων και βιταμινών. Επίσης, δεν περιέχουν συντηρητικά, 
βελτιωμένα γεύσης, τεχνητά χρώματα και αρώματα. Ο 
φυσικός πόρος παραγωγής συμβάλλει στο να έχουν πολύ 
καλύτερη γεύση και άρωμα από τα αντίστοιχα συμβατικά. 



 Βιολογική γεωργία: Προϊόντα βιολογικής γεωργίας 
είναι τα προϊόντα που για την παραγωγή τους έχουν 
εφαρμοστεί κανόνες που καθορίζονται από την 
κοινοτική και εθνική νομοθεσία, οι οποίοι σκοπό έχουν 
τη προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη 
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη διατήρηση 
της αλληλεξάρτησης μεταξύ του εδάφους με τα φυτά, 
των φυτών με τα ζώα και των ζώων με το έδαφος, χωρίς 
την προσφυγή σε παράγοντες παραγωγής εξωτερικής 
προέλευσης.  



 Σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας παραγωγός ελέγχεται 
σε όλα τα στάδια της παραγωγής έως και την διάθεση. 
Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν βιολογικό, πρέπει να 
είναι το αποτέλεσμα βιολογικής καλλιέργειας 
τουλάχιστον για 3 χρόνια και να φέρει την κατάλληλη 
σήμανση στην συσκευασία, δηλαδή το όνομα του 
οργανισμού και τον κωδικό πιστοποίησής του. Στην 
βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία απαγορεύεται η 
χρήση γενετικά τροποποιημένων υλικών. 



 Λαχανικά: Είναι εκείνα που καλλιεργούνται σε 
πιστοποιημένες εκτάσεις με χρήση οργανικών μόνο 
λιπασμάτων για την καταπολέμηση των εντόμων, 
ζιζανίων και παρασίτων. 

 Φρούτα: Καλλιεργούνται και αυτά σε πιστοποιημένες 
εκτάσεις με χρήση οργανικών λιπασμάτων για την 
καταπολέμηση των εντόμων, ζιζανίων, παρασίτων και 
άλλων εχθρών. Αυτά με τη μεγαλύτερη ζήτηση σε 
βιολογικές λαϊκές αγορές είναι τα πορτοκάλια, τα 
μανταρίνια, τα μήλα και τα σταφύλια. 
 
 





 Κρέατα-Πουλερικά:  Είναι εκείνα που τρέφονται με 
βιολογικές (οργανικές) τροφές. Οι τροφές δηλαδή που 
χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως 
βιολογικές. Στα ζώα και τα πούλια δεν πρέπει να 
γίνεται χορήγηση αυξητικών ή άλλων ορμονών. Μόνο 
ορισμένα φάρμακα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 
για την καταπολέμηση ασθενειών και κάτω από 
αυστηρή επίβλεψη κτηνίατρου. Μόνο τότε το κρέας 
των ζώων και των πουλιών, αλλά και τα παραγόμενα 
από αυτά γαλακτοκομικά προϊόντα χαρακτηρίζονται ως 
βιολογικά. Από τα πουλερικά τη μεγαλύτερη ζήτηση 
έχει το βιολογικό κοτόπουλο. Όσο για το κρέας 
σημαντική ζήτηση παρουσιάζει το βιολογικό χοιρινό 
και το μοσχάρι. 
 



 Ψάρια: Τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Το τι ορίζει 
μία ιχθυοκαλλιέργεια βιολογική, ειδικά εκείνες του 
γλυκού νερού, εξαρτάται άμεσα από το είδος του 
ψαριού το οποίο εκτρέφεται. Για να χαρακτηριστεί μια 
μονάδα παραγωγής ως βιολογική είναι η εξαιρετική 
καθαρότητα του νερού, η συνεχής ροή του και ο 
σχετικά μικρός αριθμός ψαριών στις δεξαμενές.  

 Βιολογικά φρούτα: Έχουν ασύγκριτα καλύτερη γεύση, 
περισσότερες βιταμίνες, δεν έχουν βλαβερά στοιχεία 
και είναι ιδανικά για κατανάλωση από μεγάλους και 
από παιδιά. Τα πιο γνωστά είναι τα βιολογικά λεμόνια, 
οι βιολογικές μπανάνες (οι οποίες είναι ένα υπέροχο 
τροπικό φυτό), τα σύκα και άλλα. 





 Αποτελούν την βάση της διατροφής των περισσότερων 
λαών του πλανήτη. Η ζήτησή τους, είναι τεράστια σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Οι κυριότεροι παραγωγοί 
δημητριακών είναι η Κίνα, οι Η.Π.Α., η Ινδία, η Ρωσία 
και η Γαλλία. Τα χωρίζουμε σε δύο ομάδες, οι οποίες 
είναι τα Σιτηρά και τα Ελαιώδη δημητριακά. Κάποια 
δημητριακά όπως η σόγια ανήκουν και στις δύο. Στα 
σιτηρά ανήκουν τα εξής: 

 Σιτάρι 
 Καλαμπόκι 
 Κριθάρι 
 Ρύζι 
 Σίκαλη 



Στα ελαιώδη δημητριακά ανήκουν: 
 Η Σόγια 
 Ο Ηλιόσπορος 
 Ξηροί καρποί: Η κατανάλωση τους δεν καταστρέφει τη 

δίαιτά σας, υποστηρίζουν καινούργιες μελέτες. Νέα 
δεδομένα, από 31 μελέτες που έγιναν παγκοσμίως, 
έδειξαν ότι υπάρχει πολύ μικρή διαφορά στην απώλεια 
κιλών ανάμεσα στα άτομα που έτρωγαν ξηρούς καρπούς 
και σε αυτούς που δεν έτρωγαν καθόλου. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι εάν δεν τρώτε ξηρούς καρπούς θα χάσετε 
κιλά, αλλά οι ερευνητές τονίζουν ότι πιθανόν δεν θα 
συμβάλλει σε σημαντική αύξηση του σωματικού σας 
βάρους.  



 Απλά να θυμάστε, ότι όλοι οι ξηροί καρποί δεν είναι το 
ίδιο. Κάποιοι είναι καλύτεροι για την υγεία σας από 
κάποιους άλλους. Αμύγδαλα: Αποτελούν μία από τις 
καλύτερες πηγές βιταμίνης Ε που έχει ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση. 

 Καρύδια: Έχουν μια ιδανική ισορροπία υγιεινών λιπαρών 
οξέων, συμπεριλαμβανομένων και των Ω-3 λιπαρών οξέων. 

 Μακαντέμια: Περιέχουν την αντιοξειδωτική βιταμίνη Ε και 
σελήνιο. 

 Πεκάν: Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, σε σχέση 
με άλλους ξηρούς καρπούς, αλλά έχουν πολύ πλούσια 
διατροφική αξία. Εκτός από τα αντιοξειδωτικά, τα 
μεταλλικά στοιχεία, και τα φυτοθρεπτικά συστατικά 
αποτελούν επίσης εξαιρετική πηγή του συμπλέγματος των 
βιταμινών Β. 

 Κουκουνάρια: Είναι πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά, 
λουτεΐνη και βιταμίνη Α, C και D. 



 
 Τα βιολογικά προϊόντα είναι συχνά προερχόμενα από άλλες 

περιοχές ή χώρες και μπορεί ακόμα να προέρχονται από χώρες 
εκτός της Ε.Ε. Ενώ οι βιοκαλλιεργητές και οι μεταποιητές 
γενικά προτιμούν να πωλούν τα προϊόντα τους σε κοντινή 
απόσταση όσο το δυνατόν, μερικά προϊόντα απλά δεν μπορούν 
να παραχθούν παντού λόγω του κλίματος ή της γεωγραφίας. 

      Τυπικά βιολογικά προϊόντα που εισάγονται στην Ε.Ε. 
περιλαμβάνουν:  
 καφέ από την Βραζιλία 
 ακτινίδια από την Νέα Ζηλανδία 
 ρύζι από την Ταϊλάνδη 
 μπανάνες από την Κόστα Ρίκα 
 κακάο από το Περού 
 ανανά από την Ουγκάντα 



 Με αφορμή το project κάναμε ένα ερωτηματολόγιο με 
βάση τα βιολογικά προϊόντα, όπου οι μαθητές καλούνταν 
να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτά . Στα 
59 άτομα που ερωτηθήκαν τα 5 δεν ήταν ενημερωμένα 
πάνω στα βιολογικά προϊόντα. Οι περισσότεροι 
ενημερώνονται για τα βιολογικά προϊόντα από το 
διαδίκτυο και την τηλεόραση. Από τα άτομα που ήταν 
ενημερωμένα μόνο τα 10% δεν τα καταναλώνουν λόγω 
υψηλού  κόστους. Στην ερώτηση για το πόσο συχνά τα 
καταναλώνουν, η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν μια 
φορά την εβδομάδα. Στις μέρες μας, τα βιολογικά 
προϊόντα πωλούνται σε ειδικά καταστήματα, τα οποία 
υπάρχουν σε όλες τις περιοχές. Αλλού εκτός από αυτά τα 
κατάστημα τα βρίσκουμε και στο Super Market και στην 
λαϊκή. Αν και οι πιο πολλοί απάντησαν πως γνωρίζουν για 
τα βιολογία προϊόντα πιστεύουν πως η ενημέρωση στην 
χωρά μας είναι ανεπαρκής. 



 Εμείς ήμασταν λίγο πιο δημιουργικοί. Ψάξαμε 
εύκολους και οικονομικούς τρόπους ώστε να 
δημιουργήσουμε τον προσωπικό μας κήπο, ώστε να 
απολαμβάνουμε τους καρπούς του. 



 Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος επηρεάζει την 
δομή και την λειτουργία του κυττάρου άρα και την 
φωτοσύνθεση. Η άριστη θερμοκρασία φωτοσύνθεσης 
ποικίλει και εξαρτάται από το είδος του φυτού και από 
το γεωγραφικό πλάτος εξάπλωσής του. 

 Άνεμοι: Σε κάθε τοποθεσία μπορεί να πνέουν άνεμοι 
έντασης ασθενούς, μέτριας και ισχυρής. Όμως πέρα 
από την ένταση, οι άνεμοι διακρίνονται σε θερμούς, 
ψυχρούς και σε αυτούς που μεταφέρουν σταγονίδια 
της θάλασσας.  



 Οι θερμοί άνεμοι προκαλούν υπερβολική εξάτμιση στα 
φύλλα τα οποία ξεραίνονται, ενώ οι ψυχροί άνεμοι 
παγώνουν τα υπέργεια βλαστικά μέρη των φυτών. Οι 
άνεμοι που μεταφέρουν υδροσταγονίδια της θάλασσας 
εναποθέτουν μεγάλες ποσότητες αλατιού πάνω στα 
φύλλα, τα οποία καίγονται και τελικά ξεραίνονται. 

 Για την αποφυγή όλων αυτών των προβλημάτων, 
συνιστάται η δημιουργία ανεμοφρακτών, δηλαδή την 
φύτευση υψίκορμων φυτών (π.χ. κυπαρίσσι και άλλα) 
το ένα δίπλα στο άλλο με σκοπό την μείωση της 
ταχύτητας του αέρα.  



 Για να ξεκινήσουμε την κατασκευή ενός κήπου, 
συνιστάται η ανάλυση του εδάφους σε κάποιο 
εδαφολογικό εργαστήριο, το οποίο θα μας πει για την 
ακριβή σύνθεση του εδάφους. Αυτό θα καθορίσει την 
απόφαση για την βελτίωση του με την προσθήκη των 
ανάλογων υλικών, για την περιεκτικότητά του σε 
θρεπτικά στοιχεία και τις διαθέσιμες μορφές τους, για 
την τιμή του pH και τέλος για την αλατότητα. 
 



 Τα φυτά είναι αυτότροφοι οργανισμοί. Το φως είναι 
απαραίτητο για την ανάπτυξη τους. Η ανάγκη ενός 
φυτού για φως στη διάρκεια της ζωής του εξαρτάται 
από 3 χαρακτηριστικά: 1. το χρώμα του φωτός, 2. την 
ένταση του και 3. την προέλευση του. 

 Φωτοτροπισμός: Η ιδιότητα αυτή είναι η τάση των 
φυτών να στρέφονται και να αναπτύσσονται προς την 
κατεύθυνση της φωτεινής πηγής. Όλα τα φυτά είναι 
προγραμματισμένα σύμφωνα με το φως του φυσικού 
τους περιβάλλοντος.  



 Ιανουάριος: 1.Αφαιρούμε τα ξερά κλαδιά ή όσα χαλάνε 
το επιθυμητό σχήμα της κόμης. 2.Απομακρύνουμε τα 
πεσμένα φύλλα. 3.Δεν κλαδεύουμε φυτά που είναι 
ευαίσθητα στο κρύο παρά μόνο τις τριανταφυλλιές και 
τις κληματαριές. 4.Προετιμάζουμε τις ανοιξιάτικες 
φυτεύσεις ανοίγοντας λάκκους που θα φυτευτούν τα 
δέντρα και οι θάμνοι. 

 Φεβρουάριος: 1.Κλαδεύουμε τα φυτά που άνθησαν 
πρόωρα, αφού τελειώσει η περίοδος των πολύ χαμηλών 
θερμοκρασιών. 2.Κλαδεύουμε τα εσπεριδοειδή που 
είναι ευαίσθητα σε θερμοκρασίες κάτω των -2C. 

 Μάρτιος: 1.Διάγνωση και αντιμετώπιση των εχθρών 
και ασθενειών που αρχίζουν να εμφανίζονται. 
2.Απομακρύνουμε τα πεσμένα φύλλα. 
 
 



 Απρίλιος: 1.Ποτίζουμε τακτικά τα νεοφυτεμένα φυτά και 
τους θάμνους που ανθίζουν αυτή την εποχή. 

 Μάιος: 1.Αφαιρούμε τους βλαστούς που χαλάνε το 
σχήμα της κόμης μόλις αρχίζει η νέα βλάστηση. 
2.Αφαιρούμε τα μαραμένα άνθη, σκαλίζουμε το έδαφος 
(όχι βαθιά). 3.Ασβεστώνουμε τους κορμούς των 
δέντρων. 

 Ιούνιος: 1.Αφαιρούμε τα μαραμένα άνθη και 
κλαδεύουμε τις μπορντούρες. 2.Ποτίζουμε τακτικά τα 
φυτά μας λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας. 
3.Καταπολεμούμε εχθρούς και ασθένειες των δέντρων. 

 Ιούλιος: 1.Κλαδεύουμε τα φυτά στις μπορντούρες. 
2.Φυτεύουμε τα φοινικοειδή, δένοντας τα φύλλα τους 
μεταξύ τους έως ότου ριζοβολήσουν. 3.Αντιμετιπιζουμε 
ασθένειες και εφαρμόζουμε τακτικό πότισμα. 
 
 
 
 



 Αύγουστος: 1.Συνεχίζουμε τις εργασίες του προηγούμενου 
διμήνου. 

 Σεπτέμβριος: 1.Κλαδέυουμε ελαφρά τις θαμνώδεις πολύφορες 
τριανταφυλλιές. 2.Ελεγχουμε τους εχθρούς και τις ασθένειες 
των φυτών. 3.Κάνουμε ελαφρά σκαλίσματα. 4.Μειωνουμε τον 
χρόνο ποτίσματος των φυτών. 

 Οκτώβριος: 1.Κραδοκαθαρίζουμε και κουρεύουμε τα φυτά 
που σχηματίζουν μπορντούρες. 2.Συνεχίζουμε το πότισμα του 
προηγούμενου μήνα. 3.Λιπαίνουμε με πλήρη λιπάσματα. 

 Νοέμβριος: 1.Ψαλιδίζουμε τα φυτά για διατήρηση του 
σχήματος. 2.Μειώνουμε τα ποτίσματα. 

 Δεκέμβριος: 1.Εφαρμόζουμε το χειμερινό κλάδεμα των 
δέντρων, το οποίο είναι και το πιο ουσιαστικό. 2.Κλαδεύουμε 
τα δέντρα που αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες (πχ. μηλιά, 
αχλαδιά). 3.Περιορίζουμε ή και διακόπτουμε το πότισμα. 
 
 
 





Οι πληροφορίες μας για σας τελειώνουν εδώ. 
Περάσαμε ωραία και το τετράμηνο αυτό. 

Φυτά στην παράδοση, φυτά στα θερμοκήπια. 
Μάθαμε πολλά και για τα βιολογικά. 
Πώς να φτιάξεις έναν κήπο με φυτά; 

Σου δίνουμε οδηγίες και γι’ αυτά! 
 

‘Τα λουλούδια πάντα κάνουν τους ανθρώπους 
καλύτερους: πιο χαρούμενους και πιο χρήσιμους. Είναι 

ηλιαχτίδα, τροφή και φάρμακο για την ψυχή.’ 
Luther Burbank 
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