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Φυτά και οι μύθοι τους 

 

 Κυπαρίσσι 
Η Μεταμόρφωση του Κυπάρισσου. Ένας νέος, ο Κυπάρισσος κατά 
λάθος σκότωσε το αγαπημένο του ελάφι με το κυνηγητικό του ακόντιο. Η 
στεναχώρια του νέου ήταν τόσο μεγάλη που ο θεός Απόλλωνας, που τον 
αγαπούσε πολύ, τον μεταμόρφωσε σε κυπαρίσσι.  
Η Γέννηση του Απόλλωνα. Ο Στράβων αναφέρει ότι ο θεός Απόλλωνας 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στο ιερό κυπαρισσοδάσος της Ορτυγίας στην 
Λυκία, όπου τον φρόντιζε η νύμφη Ορτυγία. 
 

 Συκιά 
Συκεύς: Ο μύθος λέει ότι όταν ο Ζευς κυνήγησε την Γαία, αυτή σώθηκε 
από έναν Τιτάνα που ονομαζόταν Συκεύς, ο οποίος την έκρυψε μέσα σε 
μια συκιά. Ή ότι Ζευς κυνήγησε τον Τιτάνα που ονομαζόταν Συκεύς, και η 
Γαία τον πήρε υπό την προστασία της μέσα σε μια συκιά.  
Φύταλος: Ο Φύταλος ήταν ένας άνδρας που φιλοξένησε την Δήμητρα 
όταν εκείνη έψαχνε την κόρη της Περσεφόνη. Η Δήμητρα για να 
ευχαριστήσει τον Φύταλο για την καλοσύνη του, του χάρισε μια συκιά.  
Συκή:.Η Συκή ήταν μια από τις νύμφες Αμαδρυάδες, οντότητες που 
ζούσαν σε δέντρα ή ήταν τα ίδια το δέντρo ενώ οι δρυάδες ήταν τα 
πνεύματα των δέντρων. Αν πέθαινε ένα δέντρο πέθαινε και η νύμφη του. 
Για το λόγο αυτό οι δρυάδες και οι θεοί τιμωρούσαν όποιο θνητό έβλαπτε 
ένα δέντρο.  
Ίδρυση της Ρώμης: Ο μύθος λέει ότι το καλάθι μέσα στο οποίο 
βρισκόταν ο Ρέμος και ο Ρωμύλος και είχε εγκαταλειφτεί στον Τίβερη 
ποταμό, σταμάτησε κάτω από μία συκιά. 
 

 Καρυδιά 
Μεταμόρφωση της Καρυάδος. Ο βασιλιάς της Λακωνίας Δίων και η 
βασίλισσα Ιφιθέα είχαν τρεις κόρες μια από τις οποίες ήταν η Καρυά. Όταν 
ο Διόνυσος επισκέφτηκε την αυλή του βασιλιά ερωτεύτηκε την Καρυά αλλά 
οι αδερφές προσπάθησαν να εμποδίσουν την ένωση και τότε ο θεός 
Διόνυσος τις τρέλανε, κι αυτές ανέβηκαν στον Ταύγετο και έγιναν πέτρες. 
Η Καρυά μεταμορφώθηκε σε δέντρο. Η θεά Άρτεμις πληροφόρησε τον 
βασιλιά Δίονα για τα γεγονότα και αυτός ίδρυσε ένα ιερό αφιερωμένο στην 
Αρτέμιδα Καρυάτιδα.  
Καρυά: Η Καρυά ήταν μια από τις νύμφες Αμαδρυάδες.  
 

 Δάφνη 
Μεταμόρφωση της Δάφνης: Η Δάφνη ήταν μια νύμφη της Αρκαδίας την 
οποία αγάπησε ο θεός Απόλλωνας. Όταν αυτός την κυνήγησε εκείνη του 
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ξέφυγε και μεταμορφώθηκε σε δέντρο για να γλιτώσει. Από τότε το φυτό 
είναι αφιερωμένο στον θεό Απόλλωνα. 

 

 Μηλιά 
Μήλος, Πελεία και Άδωνης: Ο Μήλος ήταν στενός φίλος του Άδωνη και 
άντρας της αδερφής του Πελείας. Όταν ο Άδωνης θανατώθηκε από το 
Άρη, εξαιτίας της σχέσης του με την Αφροδίτη, ο στενός του φίλος, ο 
Μήλος, δεν άντεξε τη στεναχώρια και κρεμάστηκε από ένα δέντρο. Η 
Πελεία που έχασε κι αυτή άντρα και αδελφό δεν άντεξε ούτε αυτή τη θλίψη 
και αυτοκτόνησε κι αυτή. Η Αφροδίτη λυπήθηκε για αυτούς τους θανάτους 
και μεταμόρφωσε τον Μήλο σε μήλο και έτσι το δέντρο έγινε μηλιά, και την 
Πελεία σε περιστέρι.  
Η κρίση του Πάρη: Στο γάμο του Πέλου και τις Θέτιδος, η Έρις η θεά της 
διαφωνίας, έριξε ένα μήλο για να επιδοθεί στην πιο όμορφη από τις θεές. 
Η Αφροδίτη, η Ήρα και η Αθηνά διεκδίκησαν το βραβείο και ο Ζευς 
ανάθεσε στον πρίγκιπα Πάρη να αποφασίσει ο οποίος το έδωσε στην θεά 
Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα και την ομορφιάς. 
 

 Μουριά μαύρη 
Ο θάνατος του Πύραμου και της Θίσβης: Ο Πύραμος και η Θίσβη ήταν 
ένα ζευγάρι από την Βαβυλώνα. Οι γονείς τους τούς απαγόρευσαν να 
αγαπιούνται και έτσι οι νέοι συμφώνησαν να συναντηθούν κρυφά κάτω 
από μια μουριά που έκανε άσπρα μούρα, έξω από την πόλη. Όταν έφτασε 
εκεί ο Πύραμος είδε την εσάρπα της Θίσβης στο δόντια ενός λιονταριού. 
Πιστεύοντας ότι η αγαπημένη του σκοτώθηκε κάρφωσε το σπαθί του στο 
στήθος του. Μόλις εφτασε η κοπέλα και βρήκε τον αγαπημένο της νεκρό 
αυτοκτόνησε. Η μουριά ρούφηξε όλο το αίμα των εραστών και από τότε οι 
καρποί της από άσπροι έγινα κόκκινοι σκούροι.  
Μορέα: :.Η Μορέα ήταν μια από τις νύμφες Αμαδρυάδες. 
 

 Μυρτιά 
Η μυρτιά είναι αφιερωμένη στην θεά Αφροδίτη. Όταν βγήκε από την 
θάλασσα στην Κύπρο, σκέπασε την γύμνια της με μυρτιές. Επίσης όταν ο 
Διόνυσος πήγε στον κάτω κόσμο για να απελευθερώσει την μητέρα του 
Σελήνη κρατούσε ένα κλαδί μυρτιάς. 
 

 Φοίνικας, χουρμαδιά 
Όταν η Λητώ γέννησε τον Απόλλωνα στη Δήλο κρατιόταν από τον κορμό 
ενός φοίνικα δίπλα στον ποταμό Ίνοπο. 
 

 Φιλλυρέα 
Μεταμόρφωση της Φιλλύρας: H Φιλλύρα ήταν μια Θεσσαλή νύμφη που 
την αγάπησε ο Τιτάνας Κρόνος. Όταν η γυναίκα του η Ρέα διέκοψε την 
συνεύρεσή τους αυτός μεταμορφώθηκε σε άλογο και έτρεξε να ξεφύγει. Η 
Φιλλύρα σε λίγο καιρό γέννησε τον κένταυρο Χείρωνα, μισό άλογο μισό 
άνθρωπο, και επειδή ντρεπόταν πολύ γι αυτό, ζήτησε από τον Δία να την 
μεταμορφώσει και εκείνος την μεταμόρφωσε σε δέντρο. 
 

 Λιοπρίνι 
Μεταμόρφωση της Φιλλύρας: H Φιλλύρα ήταν μια Θεσσαλή νύμφη που 
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την αγάπησε ο Τιτάνας Κρόνος. Όταν η γυναίκα του η Ρέα διέκοψε την 
συνεύρεσή τους αυτός μεταμορφώθηκε σε άλογο και έτρεξε να ξεφύγει. Η 
Φυλλύρα σε λίγο καιρό γέννησε τον κένταυρο Χείρωνα, μισό άλογο μισό 
άνθρωπο, και επειδή ντρεπόταν πολύ γι αυτό, ζήτησε από τον Δία να την 
μεταμορφώσει και εκείνος την μεταμόρφωσε σε δέντρο. 
 

 Κουκουναριά, πεύκο 
Μεταμόρφωση της Πίτυος: Ο Πάνας ερωτεύτηκε την νύμφη Πίτυ αλλά 
εκείνη για να του ξεφύγει μεταμορφώθηκε σε πεύκο. Έτσι το πεύκο (και το 
έλατο) έγινε το ιερό δέντρο του θεού Πάνα.  
Ορεάδες: Η Πίτυς είναι μία τις Ορεάδες νύμφες που ζούσαν στα όρη και 
τα προστάτευαν. 
 

 Πλάτανος 
Θυσία στην Αυλίδα: Όταν ο Ελληνικός στόλος είχε συγκεντρωθεί στην 
Αυλίδα περιμένοντας να αναχωρήσουν για την Τροία, ο Αγαμέμνων και ο 
άλλοι αρχηγοί έκαναν θυσίες στους θεούς κάτω από έναν ιερό πλάτανο. Ο 
Ζευς έστειλε τότε έναν οιωνό: ένα ποικιλόχρωμο φίδι επιτέθηκε σε μια 
φωλιά πουλιών που ήταν πάνω στο δέντρο και έφαγε οκτώ μικρά και την 
μητέρα τους και στη συνέχεια έγινε πέτρα. Ο μάντης Κάλχας εξήγησε αυτό 
το γεγονός, ότι ο Τρωικός πόλεμος θα διαρκούσε εννιά χρόνια και η Τροία 
τελικά θα έπεφτε τον δέκατο χρόνο.  
Θάνατος της Ελένης: Μετά τον θάνατο του συζύγου της Μενέλαου, η 
Ελένη ζήτησε καταφύγιο στην Ρόδο, στην βασίλισσα Πολυξώ. Αλλά αυτή 
είχε πικραθεί που είχε χάσει τον άντρα της στην Τροία εξαιτίας της Ελένης 
και μαζί με τις υπηρέτριές της να μεταμφιέστηκαν σε Ερινύες και κρέμασαν 
την Ελένη από έναν πλάτανο. Από τότε λατρευόταν η Ελένη η Δενδρύτις. 
 

 Λεύκη λευκή 
Ο αδερφός τους ο Φαέθων πέθανε προσπαθώντας να οδηγήσει το άρμα 
του πατέρα του στον ουρανό. Οι Ηλιάδες έκλεγαν για μήνες για οι θεοί τις 
μεταμόρφωσαν σε λεύκες και τα δάκρυά τους σε κεχριμπάρι.  
Μεταμόρφωση της Λεύκης: Η Λεύκη ήταν νύμφη, κόρη του Ωκεανού, η 
οποία θανατώθηκε εξ αιτίας του Πλούτωνα, βασιλιά του Άδη. Μετά το 
θάνατό της μεταμορφώθηκε σε με άσπρη λεύκα στο Ηλύσια Πεδία. Η 
άσπρη λεύκα ήταν ιερό δέντρο του Άδη. Όταν ο Ηρακλής γύρισε από τον 
κάτω κόσμο ήταν στεφανωμένος με φύλλα λεύκης. Όταν ο Ηρακλής 
ίδρυσε του Ολυμπιακούς αγώνες στην Ολυμπία, εισήγαγε άσπρες λεύκες 
από την Θεσπρωτία για τη σκιά τους. 
 

 Αμυγδαλιά 
Γέννηση του Άττη: Στη Φρυγία γεννήθηκε κάποτε μια ερμαφρόδιτη 
θεότητα που ονομαζόταν Άγδιστις. Οι θεοί την φοβήθηκαν και την 
ευνούχισαν δημιουργώντας έτσι την θεά Κυβέλη. Το γεννητικά όργανα 
έπεσαν στη γη όπου φύτρωσε και αναπτύχτηκε μια αμυγδαλιά. Όταν η 
νύμφη Νανά κάθισε κάτω από τα κλαδιά του δέντρου ένα αμύγδαλο έπεσε 
πάνω της και την άφησε έγκυο. Το παιδί που γεννήθηκε ήταν ο Άττις, που 
όταν μεγάλωσε έγινε ο σύντροφος της Κυβέλης. 
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 Ροδιά.  
Μεταμόρφωση της Σίδης: Η Σίδη ήταν γυναίκα του γίγαντα Ωρίωνα και 
υπερηφανευόταν ότι ήταν ωραιότερη και από την θεά Ήρα. Η Ήρα 
θύμωσε και την έστειλε στον Άδη. Από το αίμα της στον Άδη φύτρωσε μια 
ροδιά.  
Αρπαγή της Περσεφόνης: Ο Πλούτωνας, ο βασιλιάς του κάτω κόσμου 
έκλεψε την Περσεφόνη για να την κάνει γυναίκα του. Εκείνη αρνήθηκε μα 
φάει όσο καιρό έμενε μαζί του μέχρι που αυτός της δελέασε με τους 
σπόρους του ροδιού. Μετά από αυτό καταδικάστηκε να περνά ένα μέρος 
του χρόνου στον κάτω κόσμο.  
Κηπουρός Ασκάλαφος: Ο κηπουρός του οπωρώνα του ‘Αδη, ο 
Ασκάλαφος, μαρτύρησε στον αφέντη του ότι η Περσεφόνη είχε δοκιμάσει 
το ρόδι και της άρεσε. Για να τον τιμωρήσει η Δήμητρα τον μεταμόρφωσε 
σε γκιώνη. 
 

 Πουρνάρι, πρίνος και βελανιδιά 
Ο πρίνος, η δρυς και η βελανιδιά ήταν ιερά δέντρα αφιερωμένα στο Δία. O 
Ζεύς έδινε τους χρησμούς του στο Μαντείο τις Δωδώνης από τις ιερές 
βελανιδιές.  
Βάλανος και Δρυάδες: . Η Βάλανος ήταν μια από τις νύμφες 
Αμαδρυάδες. 
Μεταμόρφωση του Φιλήμονα. Ο Φιλήμων και η Βωκίς ήταν ένα 
αγαπημένο ζευγάρι και φιλοξένησαν τον Δία και τον Ερμή όταν ταξίδεψαν 
ανάμεσα στους ανθρώπους μεταμφιεσμένοι. Οι θεοί κατέστρεψαν όλους 
του άλλους που δεν ήταν φιλόξενοι και αντάμειψαν το ζευγάρι κάνοντάς 
τους ιερείς στο ναό του Δία μέχρι τα βαθειά τους γεράματα και στο τέλος 
της ζωής μεταμορφώθηκαν σε δέντρα, η Βωκίς σε τιλιόδεντρο και ο 
Φιλήμονας σε δρυ / πρίνο / βελανιδιά.  
Χρυσόμαλλο Δέρας. Το χρυσόμαλλο δέρας κρεμόταν από ένα κλαδί 
βελανιδιάς στο ιερό πεδίο του Άρεος στην Κολχίδα. 

 

 Ιτιά 
Μεταμόρφωση των Εσπερίδων: Όταν ο Ορφέας και η άλλοι Αργοναύτες 
συνάντησαν τις Εσπερίδες στον κήπο τους οι τρείς νύμφες 
μεταμορφώθηκαν σε δέντρα: η Ερυθεία έγινε φτελιά, η Εσπερία έγινε 
λεύκα και η Αίγλη έγινε ιτιά. 
 

 Ίταμος 
Μυθολογία: Οι Ερινύες κρατούσαν ένα κλαδί ίταμου σαν έμβλημα και με 
αυτό εξάγνιζαν τα θύματά τους. 
 

 Λυγαριά 
Γέννηση της Ήρας. Η θεά Ήρα που γεννήθηκε και ανατράφηκε κάτω από 
μια ιερή λυγαριά στη Σάμο. Η Ήρα είναι προστάτης του γάμου και το φυτό 
συμβολίζει την αγνότητα. 
 

 Μέντα 
Η Μίνθη ήταν μια Νύμφη που ο Άδης ήθελε να κάνει ερωμένη του. Σε μια 
καταδίωξή της από την θεά Δήμητρα, η νεαρή Νύμφη ποδοπατήθηκε 
μπροστά τα μάτια του Άδη. Τότε ο άρχοντας του κάτω κόσμου το μόνο 
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που έκανε ήταν να την μεταμορφώσει σε λουλούδι που φύτρωσε στο 
βουνό Μίνθη της Τριφυλίας. Το φυτό αυτό είναι γνωστό σε μας ως Μέντα.   

 

 Τριαντάφυλλο 
Η θεά Χλωρίδα βρήκε το άψυχο σώμα μιας νύμφης στο δάσος. Το 
μεταμόρφωσε σε λουλούδι και κάλεσε την Αφροδίτη για να χαρίσει στο 
λουλούδι ομορφιά και ο Διόνυσος πρόσθεσε νέκταρ για να του δώσει 
γλυκιά ευωδία. Ο Ζέφυρος, ο θεός του ανέμου, φύσηξε μακριά τα σύννεφα 
και έτσι ο Απόλλωνας, ο θεός του Ήλιου, μπόρεσε να λάμψει και να το 
κάνει να ανθίσει. Έτσι δημιουργήθηκε το τριαντάφυλλο. 

 

 Νάρκισσος 
Ήταν ένας νέος, ο οποίος ασχολιόταν μόνο με την ομορφιά του αγνοώντας 
τον έρωτα των Νυμφών. Έτσι, μια μέρα που χάζευε τον αντικατοπτρισμό 
του σε μια λίμνη ερωτεύθηκε το είδωλο του με αποτέλεσμα να πέσει μέσα 
στη λίμνη και να πνιγεί. Εκει φύτρωσε ένα πανέμορφο λουλούδι και πήρε 
το όνομα του. 

 

 Υάκινθος 
Έπεσε θύμα του θεού Απόλλωνα. Τότε έσκαψε με τα χέρια του τον τάφο 
του και σε εκείνο το μέρος φύτρωσε ένα φυτό που πήρε το όνομα του.  

 

 Σύρινγα 
H Σύρινγα ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από τον Πάνα που την 
κυνηγούσε, παρακάλεσε τον πατέρα της το Λάδωνα (ποτάμιο θεό) να την 
γλυτώσει απ` το κυνηγητό αυτό. O πατέρας της για να την σώσει, την 
μεταμόρφωσε σε καλαμιά κάτω από τη ματιά του Πάνα. 

 

 Ανεμώνες 
Σύμφωνα με το μύθο, ο Άδωνις χτυπήθηκε στο κυνήγι από έναν άγριο 
κάπρο. H θεά Aφροδίτη τον είχε αγαπήσει. Έτσι παράτησε τον Όλυμπο και 
άρχισε να τον ψάχνει. Aπό το χυμένο αίμα του Άδωνη φύτρωσαν όμορφες 
ανεμώνες, ενώ εκεί όπου έπεσαν σταγόνες αίματος από τα πληγωμένα 
πόδια της Aφροδίτης φύτρωσαν όμορφα κόκκινα τριαντάφυλλα. 
 
Θεά Δήμητρα 
  Η Δήμητρα είναι μια από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες θεές του 
αρχαίου ελληνικού πανθέου. Κόρη του Κρόνου και της Ρέας. Όπως 
φανερώνει και το όνομά της, η Δήμητρα είναι η μάνα Γη. Η Δήμητρα είναι η 
θεά της γονιμότητας, η προστάτιδα της γεωργίας και των καλλιεργειών 
γενικότερα, η θεά της βλάστησης. Η Δήμητρα ήταν, δηλαδή, μια θεότητα 
αγροτική που λατρευόταν κυρίως από τους Έλληνες χωρικούς. Σύμφωνα 
μ' αυτά που πίστευαν, με τη βοήθεια και συμπαράστασή της γινόταν το 
όργωμα, η σπορά, ο θερισμός, το αλώνισμα και γενικά όλες οι αγροτικές 
γεωργικές εργασίες. Πριν το όργωμα οι αγρότες θυσίαζαν στην Προηροσία 
Δήμητρα, στο θερισμό στην Δρεπανηφόρον, στο αλώνισμα στην Αλωάδα 
και την άνοιξη στη Δήμητρα Χλόην. 
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  Παρόλα αυτά, η Δήμητρα ως θεά διέφερε σημαντικά από τις άλλες 
γυναικείες θεότητες. Ήταν έξυπνη κι ελκυστική και έγινε στόχος για 
πολλούς θεούς.  
 
Ο μύθος για τον Άδη 
  Μεγάλη αναστάτωση έφερε ο θεός του Κάτω Κόσμου, ο οποίος θέλησε 
να την κάνει γυναίκα του. Κάποτε η Περσεφόνη είχε βγει να παίξει μαζί με 
τις κόρες του Ουρανού σ' ένα λιβάδι γεμάτο λουλούδια. Καθώς έτρεχε, της 
τράβηξε την προσοχή ένα πανέμορφο λουλούδι, ένας νάρκισσος. Η 
παρουσία του ήταν προϊόν της πονηριάς της θεάς Γαίας. Γοητευμένη από 
την λάμψη του λουλουδιού, προσπάθησε να το ξεριζώσει. Τότε η γη 
άνοιξε, από μέσα της ξεπετάχτηκε ο Πλούτωνας και άρπαξε την 
Περσεφόνη. Σ' όλη τη διαδρομή η Περσεφόνη έκλαιγε. Μόνο στη Δήμητρα 
κατόρθωσε να φτάσει ο απόηχος της φωνής της κόρης της και όχι έγκαιρα. 
Η Δήμητρα, καταράστηκε τη γη να μην καρποφορήσει. Τα φυτά ξεράθηκαν 
και οι άνθρωποι κινδύνευαν να πεθάνουν από την πείνα. Ο Δίας τότε 
παρακάλεσε τον Πλούτωνα να επιστρέψει την Περσεφόνη στη Δήμητρα.  
Εκείνος ήταν αμετάπειστος. Ο Δίας βρήκε όμως την λύση: το μισό χρόνο η 
Περσεφόνη θα έμενε στον Κάτω Κόσμο και τον άλλο μισό χρόνο θα 
ανέβαινε στη γη. Με το μύθο αυτό εξηγούσαν οι αρχαίοι Έλληνες την 
εναλλαγή των εποχών. Οι βροχές του χειμώνα είναι τα δάκρυα της 
Δήμητρας, ενώ το καλοκαίρι, όταν η γη καρποφορεί, η Περσεφόνη 
βρίσκεται κοντά στη μητέρα της.   

 

Ο μύθος για τον Ερυσίχθονα 
  Κάποτε ζούσε στη Θεσσαλία ο Ερυσίχθονας. Στον κάμπο του Δωτίου, 
όπου βασίλευε, οι Πελασγοί είχαν αφιερώσει στη Δήμητρα ένα πυκνό 
δάσος από πεύκα, αχλαδιές και μηλιές. Κάποια στιγμή ο νεαρός θέλησε να 
μεγαλώσει το παλάτι του. Την ξυλεία σκέφτηκε να την προμηθευτεί από το 
άλσος που ήταν αφιερωμένο στη θεά. Φτάνοντας εκεί διάλεξε μια λεύκα και 
διέταξε κάποιον δούλο να την κάψει. Η Δήμητρα προσπάθησε να τον 
αποτρέψει θυμίζοντάς του την αγιότητα των δέντρων. Ο Ερυσίχθονας δεν 
την άκουσε και έκοψε το δέντρο. Έτσι, η Δήμητρα τον καταδίκασε σε μια 
πείνα που με τίποτα δεν μπορούσε να χορτάσει. 
 

Η ελιά και το λάδι στην μυθολογία 

  Σύμφωνα με τη μυθολογία την ελιά έφερε στους Έλληνες η Αθηνά, η οποία 

δίδαξε και την καλλιέργειά της. Είναι χαρακτηριστική η φιλονικία της Αθηνάς, 

η οποία προσέφερε την ελιά, ( σύμβολο της γονιμότητας ) για να νικήσει τον 

Ποσειδώνα και να χαρίσει ,έτσι, τον όνομά της στην Αθήνα. Στην Ακρόπολη 

υπήρχε η ιερή ελιά της Αθηνάς, η πρώτη ελιά που η Θεά χάρισε στους 

Έλληνες, και στην Ακαδημία οι 12 ιερές ελιές, οι μορίαι, και ο ιερός ελαιώνας 

από τον οποίο προερχόταν το λάδι που δινόταν ως έπαθλο στους νικητές 

των Παναθηναίων. Επίσης, οι Αθηναίοι στα νομίσματά τους απεικόνιζαν την 

Αθηνά με στεφάνι ελιάς στο κράνος της και έναν αμφορέα με λάδι ή κλαδί 

ελιάς. 
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  Μια άλλη παράδοση αναφέρει ότι ο Ηρακλής (του οποίου το ρόπαλο ήταν 

από αγριελιά) έφερε βλαστάρι ελιάς από τη χώρα των Υπερβορείων και το 

φύτεψε στην Ολυμπία. Με τα κλαδιά του κοτίνου στεφανώνονταν οι 

ολυμπιονίκες. 

  Με κλάδους ελιάς ήταν στεφανωμένο και το χρυσελεφάντινο άγαλμα τού 

Διός στην Ολυμπία, έργο του Φειδία, ένα από τα επτά θαύματα τού αρχαίου 

κόσμου. 

  Το κλαδί ελιάς που κρατούσε ένα περιστέρι ήταν για τον Νώε ο οιωνός ότι η 

ανθρώπινη ζωή θα ξανάρχιζε στη γη, μετά τον βιβλικό κατακλυσμό. 

  Ο Αρισταίος ταξίδεψε, τιμήθηκε μέχρι και στην Σικελία. Θεωρήθηκε 

προστάτης των ελαιοκαλλιεργητών. Από τότε τα δάση της αγριελιάς γύρω 

από τη Μεσόγειο άρχισαν να καλλιεργούνται, τα άγρια δέντρα άρχισαν να 

μπολιάζονται και οι άνθρωποι εντάξαν τον καρπό της ελιάς στη διατροφή 

τους. 

  Οι Αχαιοί όταν άρχισαν την εκστρατεία τους εναντίον της Τροίας, πέρασαν 

από τη Δήλο. Τους πρότειναν να μείνουν εκεί για εννιά χρόνια. Κι όσο για τη 

διατροφή τους, θα την ανελάμβαναν οι τρεις κόρες του Ονιού . Η Σπερμώ θα 

πρόσφερε άφθονους καρπούς, η Ελαϊς όσο λάδι θα ήθελαν και η Οινώ θα 

τους τροφοδοτούσε με κρασί. 

  Στον πρώτο αγώνα δρόμου που έγινε μεταξύ του κρητικού Κουρήτη, το 

Παιωναίου, του Επιμίδη, του Ιασίου και του Ίδα, Ηρακλής στεφάνωσε τον 

νικητή με ένα κλαδί από την ελιά που είχε φυτέψει εκεί. Κι από τότε έμεινε η 

συνήθεια να στεφανώνουν με κλαδιά - στεφάνια αγριελιάς τους νικητές των 

Ολυμπιακών αγώνων. 

  Στην αρχαία Αίγυπτο πίστευαν ότι η θεά Ίσις, γυναίκα του Όσιρη, κρατούσε 

το μυστικό για την καλλιέργεια της ελιάς. 

 

Οι θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων στους μύθους 

Στην Οδύσσεια η Πηνελόπη, έδωσε στον Τηλέμαχο βότανα για να 

απαλύνει την λύπη του για τους μνηστήρες. Επίσης η μάγισσα Κίρκη 

έφτιαξε από βότανα ρόφημα που προκάλεσε αμνησία στους συντρόφους 

του Οδυσσέα. 

 

 Στην Ιλιάδα αναφέρεται ότι ο Αχιλλέας έδινε στους στρατιώτες του το 

φυτό Αχιλλέα ή Χιλιολούλουδο για την πήξη του αίματος. Όταν 

τραυματίστηκε ο Αινείας, η θεά Αφροδίτη θεράπευσε τα τραύματα του 

με δίκταμο που είχε συλλέξει από την Κρήτη. Μάλιστα με το ίδιο φυτό 

έκανε κατάπλασμα και απάλυνε τους πόνους του τοκετού της.  

 Μετά τη μάχη εναντίον των Τιτάνων ο Χείρων χρησιμοποίησε ένα 

βότανο, την Κενταύρια, για να σταματήσει το δηλητήριο με το οποίο 

ήταν ποτισμένο το βέλος που τον είχε χτυπήσει. 
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 Η παιώνια πήρε το όνομα της από τον Παίωνα ή Παιάνα που ήταν μια 

θεότητα της θεραπείας. Ο μύθος λέει πως η Λητώ του δίδαξε πως να 

αποκτήσει μια μαγική ρίζα, η οποία απάλυνε τον πόνο των γυναικών 

κατά τον τοκετό. Ο Ασκληπιός ζήλεψε και αποπειράθηκε να σκοτώσει 

το μαθητή του. Ο Δίας έσωσε τον Παίωνα μεταμορφώνοντάς τον στο 

λουλούδι της παιώνιας. Πάντως οι σπόροι της παιώνιας  

χρησιμοποιούνταν για τις έγκυες γυναίκες στην αρχαιότητα. 

 Ο Μελάμπους ο μεγάλος μάντης και θεραπευτής χρησιμοποίησε το 

φυτό ελλέβορος σαν βότανο για να θεραπεύσει την τρέλα γυναικών, 

που είχαν χάσει τα μυαλά τους και περιπλανιόνταν ανάμεσα στα βουνά 

νομίζοντας ότι είναι αγελάδες.  

 

Κωστής Παλαμάς 

"Ο θάνατος του παλληκαριού", 1891   

Ο Παλαμάς 

διασώζει πλήθος 

ιατρολαογραφικές 

πληροφορίες, για 

τα αίτια 

παθολογικών 

καταστάσεων, για 

εμπειρικές 

θεραπείες, για 

κομπογιαννίτες, για 

μάγισσες: 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

__ Η Φραγκογιαννού "Με το κσλάθιον 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, τη δρακοντιά, το τρίμερο κι άλλα ακόμη -- τα έκοπτεν ή τα 

εξερρίζωνεν, εγέμιζεν το καλάθιόν της κι επέστεφε το βράδυ εις την οικίαν". 

  

Η Χαδούλα η Φράγκισσα η Φραγκογιαννού, η γιάτρισσα και φόνισσα, γνώριζε 

πολλά ακόμα βότανα, το πολυτρίχι για τους πυρετούς των λεχώνων, 

ακόμη και το "παλληκαροβότανο" και το στερφοβότανο" 
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 Λυγαριά       

Κόρη καραβοκύρη και όμορφη κοπελιά  
κορμί κυπαρισσένιο λυγά σαν λυγαριά  
Λυγαριά λυγαριά εσένα έχω στην καρδιά  
λυγαριά λυγαριά θα σε κλέψω μια βραδιά  
Σαιτεμένο μ` έχεις πληγή δε φαίνεται 
κι άλλος από σένα γιατρός δε γίνεται 
 

 Στης πικροδάφνης τον ανθό     

Στης πικροδάφνης τον ανθό έγειρα ν’ αποκοιμηθώ 

άιντε λίγο ύπνο για να πάρω άιντε κι είδα όνειρο μεγάλο 

Παντρεύεται η αγάπη μου για πείσμα για γινάτι μου 

και της δίνουν τον εχθρό μου για το πείσμα το δικό μου 

 

 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.  

 

 Καλλιέργειες στα θερμοκήπια 

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 
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οι ασθένειες που προσβάλλουν συχνά τα φυτά αυτά προξενούν σοβαρά 

προβλήματα και μειώνουν την αποδοτικότητα. 

 

 Το Μέλλον 

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. 

 

 Τοποθεσία για την εγκατάσταση του θερμοκηπίου 

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. 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

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. Η καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων 

στηρίζεται στις γνώσεις του παραδοσιακού αγρότη και στην αναζήτηση της 

επιστήμης για υγιεινές λύσεις. Στην βιολογική κτηνοτροφία δεν 

χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά και ορμόνες. 

 

Οι τοξικές ουσίες συγκεντρώνονται στα συμβατικά τρόφιμα και μέσα από το 

φαγητό φτάνουν στον οργανισμό μας. 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 σύμβαλλε στο να έχουν πολύ καλύτερη γεύση και άρωμα 

από τα αντίστοιχα συμβατικά. 

 

Θα πρέπει να περάσει ένα ολόκληρο έτος μέχρι να μπορέσει μία 

καλλιεργήσιμη έκταση να χαρακτηριστεί ως κατάλληλη να δεχθεί βιολογική 

καλλιέργεια. Στο χρονικό αυτό διάστημα διενεργούνται έλεγχοι στο έδαφος και 

στο νερό που τροφοδοτεί το κτήμα. Πρέπει να είναι και τα δύο καθαρά από 

βαριά μέταλλα και διάφορα μικρόβια. 

 

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, τη διατήρηση ή και την αύξηση της εφορίας και της βιολογικής 

δραστηριότητας του εδάφους, 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.   
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Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων σε ένα αυστηρό σύστημα ελέγχου και 

πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε βιοκαλλιεργητής είναι 

υποχρεωμένος να τον εφαρμόζει. Σύμφωνα μ ε το σύστημα αυτό ένας 

παραγωγός ελέγχεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής έως και την διάθεση. 

Γεωπόνοι ενεργούν ελέγχους στα κτήματα, ενώ ειδικές αναλύσεις κατά την 

διάρκεια της καλλιέργειας της συγκομιδής και της τυποποίησης, πιστοποιούν 

ότι τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες. 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. Φυσικά στην βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία απαγορεύεται η χρήση 

γενετικά τροποποιημένων υλικών. 

 

Φυτοφάρμακα 

Το κύριο ζήτημα της βιολογικής καλλιέργειας είναι η αντικατάσταση 

συνθετικών χημικών ουσιών με άλλες που βρίσκονται στη φύση. Αντί 

συνθετικών φυτοφαρμάκων χρησιμοποιούνται οργανικά φυτοφάρμακα όπως 

για παράδειγμα το Bt, το πύρεθρο και η ροτενόνη. Οι βιολογικοί καλλιεργητές 

υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες οργανικές ουσίες είναι βιοδιασπώμενες και 

άρα δεν μένουν στο τελικό προϊόν. 

 

Βιολογικά λαχανικά, φρούτα  

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. Τα βιολογικά φρούτα με τη μεγαλύτερη ζήτηση σε βιολογικές 

λαϊκές αγορές είναι τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα μήλα και τα σταφύλια. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 

Τα βιολογικά φρούτα έχουν ασύγκριτα καλύτερη γεύση, περισσότερες 

βιταμίνες, δεν έχουν βλαβερά στοιχεία και ιδανικά για κατανάλωση από 

μεγάλους αλλά κυρίως από παιδιά. 
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 Βιολογικά λεμόνια 

Η λεμονιά είναι δέντρο υβριδικό και αειθαλές. Προκύπτει από τη διασταύρωση 

κίτρου και lime. Η καταγωγή της λεμονιάς είναι άγνωστη. Η μοναδική και 

έντονη ξινή γεύση του καρπού του, το έχει καταστήσει απαραίτητο συστατικό 

στη μαγειρική από την αρχαιότητα. Το λεμόνι μπορεί να φαγωθεί και ωμό. 

Έχει όμως χρησιμοποιηθεί σαν χυμός, σαν συντηρητικό, σαν αρωματικό, σαν 

μέρος παρασκευής άλλων φαγητών, σαν γλυκό, στην παρασκευή φαρμάκων, 

απορρυπαντικών και διαλυτικών αλλά και σαν αντιβακτηριδιακό. 

 

 Βιολογικές μπανάνες 

Η μπανάνα είναι ένα υπέροχο τροπικό φυτό. Ευδοκιμεί σε θερμά και υγρά 

κλίματα. Μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 8 μέτρα σε ύψος και οι καρποί του 

βγαίνουν σε συστάδες που μπορεί να περιέχουν μέχρι και 25 φρούτα. Τα 

φύλλα του φυτού είναι τεράστια. Είναι αδιάβροχα και χρησιμοποιούνται 

πολλές φορές για πιάτα. 

 

Βιολογικά σύκα 

 Η συκιά αναπτύσσεται και ευδοκιμεί σε διάφορα εδάφη και κλίματα που 

διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Συγκεκριμένα μπορεί να αναπτυχθεί σε 

ξηρά κλίματα με πετρώδες έδαφος και χαμηλό υψόμετρο αλλά και σε ορεινές 

περιοχές. Το δέντρο συκιά ζει ως και 60 χρόνια, η καρποφορία του όμως 

ξεκινάει από το 4ο ή 5ο έτος και αυξάνεται σταδιακά και το 3ο έτος του 

δέντρου. 

 

 Βιολογικά μανταρίνια 

 

 Η μανταρινιά είναι δέντρο αειθαλές ευδοκιμεί σε εύκρατα και   υποτροπικά 

κλίματα και δεν αντέχει στον παγετό. Ανήκει στην συνομοταξία των 

αγγειοσπέρμων στην ομοταξία των δικοτυλήδονων και το γένος Cierus. Η 

επιστημονική της ονομασία είναι Cierus reticulate. Τόσο το δέντρο όσο και ο 

καρπός του έχουν πολλές ομοιότητες με την πορτοκαλιά και τον καρπό της. 

Τα φύλλα της μανταρινιάς έχουν σκούρο πράσινο χρώμα και είναι γυαλιστερά 

στο εσωτερικό τους. Το μανταρίνι είναι μικρό και έντονα αρωματικό χειμερινό 

φρούτο. Το βρίσκουμε κατά τη διάρκεια όλου του χειμώνα αλλά και στις αρχές 

της άνοιξης. Όμως, η μεγαλύτερη κατανάλωσή του γίνεται κατά τους μήνες 

Ιανουάριο και Φεβρουάριο. 
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Βιολογικά πορτοκάλια 

 

 Η πορτοκαλιά, δέντρο αειθαλές, ανήκει στην οικογένεια των Εσπεριδοειδών 

και καλλιεργείται σε εύκρατα κλίματα, εκεί όπου σπάνια σχηματίζεται παγετός. 

Τρώγεται ωμό σαν φρούτο, χυμός και σε φρουτοσαλάτες και χρησιμοποιείται 

στην ζαχαροπλαστική αλλά και στη μαγειρική. Όταν είναι ώριμο, το πορτοκάλι 

έχει γλυκιά γεύση, πλούσιο χυμό, έντονο πορτοκαλί χρώμα και υπέροχο και 

μοναδικό άρωμα. Τα ελαστικά κλαδιά της πορτοκαλιάς είναι για να φτιαγμένα 

για να αντέχουν το μεγάλο βάρος των καρπών του δέντρου κατά την περίοδο 

ωρίμανσης του καρπού. 

 

Βιολογικά μήλα 

 Η μηλιά ανήκει στην οικογένεια των Ροδοειδών και είναι ίσως το πιο 

διαδεδομένο καρποφόρο δέντρο στο κόσμο. Οι ρίζες του δέντρου δεν 

φτάνουν σε μεγάλο βάθος. Το δέντρο της μηλιάς σπάνια ξεπερνά τα 12μέτρα 

σε ύψος που συνήθως φτάνει μέχρι τα 6-7μέτρα. Τα μήλα έχουν αρωματικό 

φλοιό. Η μηλιά ευδοκιμεί σε δροσερά και κρύα κλίματα και αντέχει στη ζέστη 

και την υγρασία. Απαιτεί χώμα με καλή αποστράγγιση και είναι δέντρο 

μακρόβιο. Πολλαπλασιάζεται με το μόσχευμα, με καταβολάδες, παραφυάδες 

αλλά και με μπόλιασμα. Παρότι το δέντρο είναι απλό και περνά απαρατήρητο, 

όταν ανθίζει γίνεται εξαιρετικά εντυπωσιακό. Τα άνθη του είναι μικρά και έχουν 

5 πέταλα σε λευκό χρώμα με ελάχιστο ροζ που σταδιακά σβήνει στο λευκό. 

Το άρωμά τους είναι ωραίο και διακριτικό. Η ανθοφορία ξεκινάει τον Απρίλιο ή 

τον Μάιο, ανάλογα με την περιοχή και τις καιρικές συνθήκες και τα άνθη 

ανοίγουν ταυτόχρονα. 

 

Βιολογικά δημητριακά 

Η ονομασία τους προέρχεται από τη θεά της γεωργίας και προστάτιδα των 

αγροτών Δήμητρα. Τα δημητριακά ονομάζονται και αλλιώς ως <<Σιτηρά>> ή 

<<Δημητριακοί καρποί>>. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και οι καρποί των 

φυτών της οικογένειας των αγρωστοειδών(σιτάρι, κριθάρι). Πολλά από τα 

γνωστά μας δημητριακά κατάγονται από της περιοχές της Δυτικής Ασίας. 

 

Αποτελούν την βάση της διατροφής των περισσότερων λαών του πλανήτη. Η 

ζήτησή τους, κατά συνέπεια, είναι τεράστια σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα 

δημητριακά και τα παράγωγά τους έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγροτικής 
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παραγωγής όλων των ειδών διατροφής. Οι κυριότεροι παραγωγοί 

δημητριακών είναι η Κίνα, οι Η.Π.Α., η Ινδία, η Ρωσία και η Γαλλία. 

 

Θρεπτική αξία και ζήτηση των βιολογικών δημητριακών 

Τα δημητριακά χωρίζονται σε δύο ομάδες οι οποίες είναι τα Σιτηρά και τα 

Ελαιώδη δημητριακά. Κάποια δημητριακά όπως η Σόγια είναι σε δύο ομάδες. 

 

Στα σιτηρά ανήκουν τα εξής: 

Σιτάρι 

Καλαμπόκι 

Κριθάρι 

Ρύζι 

Σίκαλη 

Κεχρί  

Στα ελαιώδη δημητριακά ανήκουν τα εξής: 

Σόγια 

Ηλιόσπορος 

Στην Ασία καλλιεργείται κυρίως το Σόργο και το Ρύζι ενώ στην Βόρεια Αμερική 

και την Ευρώπη η καλλιέργεια του Καλαμποκιού, Κριθαριού, Βρώμης και 

Σικάλεως, είναι πολύ πιο διαδεδομένες. 

 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 

 

Η κατανάλωση ξηρών καρπών δεν καταστρέφει τη δίαιτά σας, υποστηρίζουν 

καινούργιες μελέτες. Μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ότι πρέπει να περιορίσουμε 

την κατανάλωσή τους εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας τους σε λιπαρά 

αλλά μάλλον πρέπει να αναθεωρήσουμε τη στάση αυτή. 

 
Νέα δεδομένα, τα οποία οι ερευνητές συνέλεξαν από 31 μελέτες που έγιναν 

παγκοσμίως, απέδειξαν ότι υπάρχει πολύ μικρή διαφορά στην απώλεια κιλών 
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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. Ας το 

δούμε αναλυτικά. 

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. 

 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ: 

Φιστίκια: Παρόλο που δεν ανήκουν στους ξηρούς καρπούς έχουν παρόμοιο 

διατροφικό προφίλ. Οι αλλεργίες στα φιστίκια, είναι όλο και πιο συχνές και 

μπορεί να έχουν άσχημη εξέλιξη, οπότε να προσέχετε αρκετά εάν πιστεύετε 

πως είστε αλλεργικοί στα φιστίκια. 

Φιστίκια Αιγίνης: τα φιστίκια έχουν ορισμένα εξαιρετικά οφέλη για την υγεία 

αλλά μπορεί να είναι ευάλωτα στην αφλατοξίνη. Τα κελύφη πολλές φορές 

σπάνε πριν την συγκομιδή και μερικές φορές και οι φλοιοί ανοίγουν και τα 

αφήνουν εκτεθειμένα στη μούχλα και στην παραγωγή αφλατοξίνης. 

 

Ερωτήσεις: 

Είναι τα βιολογικά προϊόντα της ίδιας ποιότητας με άλλα τρόφιμα και ποτά; 

 

Οι μέθοδοι βιολογικής παραγωγής διαφέρουν από τα συμβατικά αλλά και ο 

στόχος είναι ωστόσο, να παράγουν υψηλής ποιότητας τρόφιμα και ποτά. Η 
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βιολογική παραγωγή πρέπει να πληρεί τις ίδιες προδιαγραφές ασφάλειας, 

όπως άλλα τρόφιμα, και είναι σύμφωνη με την νομοθεσία της Ε.Ε. Γενική 

Τροφίμων. Η διαφορά είναι ότι αντί της χρήσης χημικών ενώσεων για την 

καταπολέμηση των παρασίτων ή ζιζανίων, οι βιοκαλλιεργητές χρησιμοποιούν 

πολυετή αμειψισπορά (=εναλλαγή καλλιέργειας στο ίδιο έδαφος) και 

ανθεκτικές ποικιλίες για να αποφύγετε τέτοιου είδους προβλήματα από την 

εμφάνιση στην πρώτη θέση. Και αντί να χρησιμοποιούν τεχνητά συντηρητικά 

και ενισχυτικά γεύσης, οι μεταποιητές να διατηρούν τα προϊόντα όσο πιο 

φρέσκα γίνεται με γνώμονα την εποχικότητα και τις τοπικές αγορές. 

 

Είναι η βιοκαλλιέργεια λιγότερο παραγωγική από τις συμβατικές καλλιέργειες 

και χρειάζεται περισσότερη γη; 

 

Δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το εάν η βιολογική γεωργία παράγει 

χαμηλότερες αποδόσεις από ό, τι άλλα είδη γεωργίας. Και οι δύο πλευρές της 

συζήτησης έχουν υποστηριχθεί από αρκετές μελέτες. Μια έκθεση που 

αναφέρεται συχνά είναι ένα από το Πανεπιστήμιο Cornell στις Η.Π.Α. σε μία 

αγροτική μελέτη η οποία διαπίστωσε ότι τα δύο συστήματα να είναι εξίσου 

παραγωγικά. Η μελέτη έδειξε ότι, σε μία περίοδο 22 ετών, βιολογικά 

αγροκτήματα που παράγουν σίτο και σόγια με μη-βιολογικά αγροκτήματα και 

έχουν τις ίδιες αποδόσεις, αλλά χρησιμοποιείται 30% λιγότερη ενέργεια, 

λιγότερο νερό και χωρίς χημικά φυτοφάρμακα. 

 

Μήπως ο μεγάλος αριθμός των οργανικών λογοτύπων σημαίνει ότι δεν 

υπάρχουν κοινοί κανόνες για τη βιολογική παραγωγή στην Ε.Ε.; 

 

Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν αρκετά διαφορετικά λογότυπα βιολογικής 

καλλιέργειας σε συσκευασίες για φαγητό και ποτό σε ολόκληρη την Ε.Ε., 

συμπεριλαμβανομένης το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ε.Ε. και τα 

λογότυπα που χρησιμοποιούνται από διάφορες χώρες της Ε.Ε. Αυτά τονίζουν 

τα βιολογικά προϊόντα και την εγγύηση ότι συμμορφώνονται με τους 

αυστηρούς κανόνες της Ε.Ε. Παρά το γεγονός αυτό, υπάρχει ένα 

πανευρωπαϊκό σύστημα για τη ρύθμιση της βιολογικής γεωργίας, εθνικά 

εδραιωμένη και ιδιωτικά λογότυπα που μπορούν να συνεχίσουν να 

χρησιμοποιούνται στις ετικέτες των προϊόντων. 

 

Πάνω από το 70% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τα βιολογικά 

προϊόντα. Ωστόσο, σχεδόν το 60% από αυτούς θα ευνοήσει τη βελτίωση του 
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συστήματος ελέγχου. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι κάτι 

περισσότερο από την ποιότητα. Είναι, επίσης, σχετικό με την προστασία του 

περιβάλλοντος, παρέχοντας καλές συνθήκες για τα ζώα, και την ενίσχυση της 

αγροτικής ανάπτυξης. 

 

Πιστοποίηση και εμπιστοσύνη     

 

Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής και επισήμανσης της Ε.Ε. είναι ένας 

γρήγορος και απλός τρόπος για τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα 

βιολογικά προϊόντα, και ένα σημαντικό βήμα για να εξασφαλισθεί ότι τα 

βιολογικά προϊόντα είναι πάντα στα ίδια υψηλά πρότυπα. 

Η ποιότητα των τροφίμων - το 90% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η 

«βιολογική» εξ’ ορισμού σημαίνει «χωρίς ΓΤΟ». Μάθετε τι υπάρχουν 

περιορισμοί για τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και τα αντιβιοτικά και το πώς 

οι βιοκαλλιεργητές δημιουργούν καλής ποιότητας προϊόντα μέσω 

αμειψισποράς και καλλιέργειας στην σεζόν. 

Επιθεωρήσεις και έλεγχοι- Μόνο οι μισοί Ευρωπαίοι γνωρίζουν ότι σε όλες οι 

επιχειρήσεις βιολογικής γεωργίας πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά 

ετησίως.   

Σύντομη αλυσίδα εφοδιασμού. Η βιολογική γεωργία σημαίνει ότι ο χρόνος και 

η απόσταση από την εκμετάλλευση στην κουζίνα σας μειώνεται σημαντικά. 

 

Συγκεκριμένα… 

Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής εγγυάται ότι: 

Η παραγωγή σέβεται τη φύση. 

Τα προϊόντα παράγονται με βιώσιμο τρόπο. 

Οι φορείς της βιολογικής παραγωγής ελέγχονται μια φορά το χρόνο από τους 

φορείς ελέγχου ή αρχές ελέγχου για να εξασφαλιστεί ότι θα σεβαστεί όλες τις 

οργανικές διατάξεις και όλους τους κανόνες για την υγεία και την προστασία 

των καταναλωτών. 

Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί δεν επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία. 

Για φαγητό, υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στη χρήση των χημικών 

φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, αντιβιοτικών. 
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Η βιολογική γεωργία περιορίζει αυστηρά τη χρήση των προσθέτων τροφίμων 

και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλων εισροών. 

Οι περισσότεροι από τους συντελεστές για την παραγωγή των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων προέρχεται από το ίδιο το αγρόκτημα που χρησιμοποιεί 

τοπικούς πόρους και διαθέτει τοπική γνώση. 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της πολιτικής της βιολογικής 

παραγωγής της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2013 

εντόπισε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι πολίτες αγοράζουν 

βιολογικά προϊόντα. 

Είναι επειδή θεωρούν ότι η βιολογική παραγωγή σέβεται το περιβάλλον και 

είναι βιώσιμη. 

Είναι γεγονός ότι οι καταναλωτές αναμένουν μια ορισμένη ποιότητα, δηλαδή 

χωρίς ΓΤΟ, υγιεινή διατροφή, τα τοπικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα. 

 

Η ποιότητα είναι σημαντική τόσο για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. 

Για να παραμείνει ανταγωνιστική και κερδοφόρα, ο τομέας των τροφίμων της 

Ε.Ε. πρέπει να οικοδομήσει τη φήμη του για την υψηλή ποιότητα. 

 

Στον τομέα της βιολογικής γεωργίας, αυτή η ποιότητα είναι εγγυημένη από την 

παρουσία του βιολογικού λογότυπου της Ε.Ε. για την επισήμανση των 

τροφίμων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν ο παραγωγός τηρεί όλους 

τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τη βιολογική παραγωγή, 

συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε ένα οργανικό σύστημα 

πιστοποίησης που απαιτεί την υποβολή σε ελέγχους και ετήσιες 

επιθεωρήσεις. 

 

Η αναθεώρηση της οργανικής πολιτικής της Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη αυτές 

τις προσδοκίες των καταναλωτών. 

 

Επιθεωρήσεις και έλεγχοι 
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Ένα εξίσου αυστηρό σύστημα ελέγχου προβλέπει για τους ελέγχους που 

πρέπει να πραγματοποιούνται στους εν λόγω φορείς σε όλα τα στάδια της 

βιολογικής αλυσίδας. Κάθε χειριστής (αγρότης, επεξεργαστής και έμπορος) 

πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ή πιο συχνά βασίζεται σε 

μια αξιολόγηση κινδύνου. 

Σύντομη αλυσίδα εφοδιασμού 

Μικρές αλυσίδες εφοδιασμού περιλαμβάνουν πολύ λίγοι μεσάζοντες. Σε 

πολλές περιπτώσεις, η παραγωγή ταξιδεύει/κάνει μόνο μία μικρή απόσταση, 

οπότε ο παραγωγός και ο καταναλωτής μπορούν πραγματικά να μιλήσουν ο 

ένας στον άλλο. 

Αυτές οι αλυσίδες εφοδιασμού συνήθως περιλαμβάνουν τοπικούς 

παραγωγούς που εργάζονται από κοινού για την προώθηση των τοπικών 

αγορών τροφίμων. Αυτές οι συνεργασίες βοηθούν την ενίσχυση της αγροτικής 

οικονομίας, τη δημιουργία νέων τρόπων πώλησης τοπικών προϊόντων και την 

προσέλκυση νέων τύπων πελατών. Μπορούν επίσης να ενισχύσουν τη 

συνεργασία μεταξύ των τοπικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την τουριστική 

βιομηχανία και τον τομέα των τροφίμων. 

Αγοράζοντας τοπικά παραγόμενα τρόφιμα υποστηρίζετε επίσης τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με τη μείωση των εξόδων μεταφοράς, εκπομπών CO2. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ο σεβασμός για το περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της βιολογικής 

γεωργίας. Η βιολογική παραγωγή συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές 

πρακτικές, υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των φυσικών 

πόρων. Είναι μια μέθοδος παραγωγής με φυσικές ουσίες και διεργασίες. Η 

βιολογική παραγωγή, προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Οι βιοκαλλιεργητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούνται να σέβονται τα 

συστήματα και τους κύκλους της φύσης. Διασφαλίζουν την υγεία των εδαφών, 

του νερού, των φυτών και των ζώων. Συμβάλλουν σε ένα υψηλό επίπεδο 

βιοποικιλότητας. Οι βιοκαλλιεργητές κάνουν επίσης υπεύθυνη χρήση της 

ενέργειας και των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος, τις οργανικές 

ύλες και τον ατμοσφαιρικό αέρα. 

Έδαφος 

Το έδαφος είναι αναμφισβήτητα ένας από τους πιο σημαντικούς της γης - 

αλλά συχνά παραμελημένο - φυσικούς πόρους. Είναι απαραίτητο για τη ζωή 

στη γη, διότι καλλιεργεί φυτά, τα οποία με τη σειρά τους παρέχουν τροφή και 

οξυγόνο για τον άνθρωπο και τα ζώα. Οι βιοκαλλιεργητές σέβονται την αξία 

και τη σημασία του εδάφους, με την προσεκτική παρακολούθηση τι βάζουν 
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μέσα και λαμβάνουν από αυτό και πως οι δραστηριότητες τους επηρεάζουν τη 

γονιμότητα και τη σύνθεσή της. 

Οι βιοκαλλιεργητές δεν επιδιώκουν μόνο τη διατήρηση του εδάφους σε μια 

υγιή, γόνιμη και φυσική κατάσταση - προσπαθούν, επίσης, να ενισχύσουν την 

κατάστασή του μέσω της παροχής των κατάλληλων θρεπτικών ουσιών, να 

βελτιωθεί η δομή του εδάφους και να έχουν αποτελεσματική διαχείριση του 

νερού. 

Βιοποικιλότητα 

Πρόκειται για μια γενική αρχή της βιολογικής γεωργίας όπου κάθε ζωντανός 

οργανισμός πρέπει να χαίρει μεγάλης εκτίμησης: από το πιο μικροσκοπικό 

μικροοργανισμό που ζουν στο έδαφος με το ισχυρότερο δέντρο δεσπόζει 

πάνω από αυτό. Για το λόγο αυτό, κάθε σύνδεσμος στη βιολογική αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων είναι προσανατολισμένος προς τη διατήρηση και, αν 

είναι δυνατόν, αύξηση της ποικιλίας των φυτών και των ζώων. Πρακτικές που 

συμβάλλουν σε υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας είναι συχνά το αποτέλεσμα 

της ορθής γεωργικής πρακτικής, καθώς και του κανονισμού της βιολογικής 

γεωργίας της Ε.Ε. 

Νερό 

Οι βιοκαλλιεργητές συνήθως θεωρούν ότι το νερό είναι σημαντικό όχι μόνο ως 

εισροή στο γεωργικό κύκλο, αλλά ως πόρος ζωτικής σημασίας για να 

αναπτυχθεί η ζωή στη γη που πρέπει να προστατεύεται και να ενισχυθεί μέσω 

της προσεκτικής διαχείρισης. Είναι αυτονόητο ότι οι αγρότες γενικά δεν 

χρησιμοποιούν το νερό σπάταλα επειδή ξέρουν πόσο ζωτικής σημασίας η 

προσεκτική χρήση μπορεί να είναι για την επιτυχή ανάπτυξη των φυτών και 

των ζώων . Και, ενώ η χρήση του νερού δεν καλύπτεται εκτενώς από τους 

κανονισμούς της Ε.Ε., βιολογικές μέθοδοι συμβάλλουν στη διατήρηση των 

υδάτινων πόρων και τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας αυτών των υδάτινων 

πόρων. 

Τοπίο 

Οι βιοκαλλιεργητές μπορούν να δουν τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς 

τους, όχι μόνο στην ικανοποίηση αυτών που καταναλώνουν τα προϊόντα τους, 

αλλά και στα χωράφια, ρυάκια , τα δέντρα και τους λόφους που τους 

περιβάλλουν. Ενώ ο κανονισμός βιολογικής παραγωγής της Ε.Ε. δεν 

διευκρινίζει ποιες πρακτικές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να 

συμβάλλουν στη διαχείριση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, άλλοι 

κανόνες και εθελοντικές πρακτικές που ακολουθούνται από τους αγρότες 

μπορεί να έχουν μια θετική συνέχεια σε ισχύ. 

Όλη η γεωργική δραστηριότητα προϋποθέτει οπωσδήποτε την τροποποίηση 

του φυσικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, οι προσπάθειες της βιολογικής 



-22- 

γεωργίας να μειωθεί αυτή όσο το δυνατόν περισσότερο, έτσι ώστε τα 

βιολογικά αγροκτήματα να δένουν ουσιαστικά στο γύρω τοπίο και να το 

σέβονται. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Όπως και με κάθε φαγητό, τα βιολογικά προϊόντα είναι συχνά προερχόμενα 

από άλλες περιοχές ή χώρες, και μπορεί να προέρχονται από χώρες εκτός 

της Ε.Ε. συνολικά. 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 

 

Καθώς η ζήτηση για τα βιολογικά προϊόντας στην Ε.Ε. στις μέρες μας 

ξεπερνά τις προμήθειες, οι πελάτες στην Ε.Ε. πρέπει να είναι σε θέση να 

αγοράσουν βιολογικά τρόφιμα και ποτά από πιο μακριά. 

 

Κανονισμός των βιολογικών εισαγωγών 

 

Η Ε.Ε. ρυθμίζει τόσο τα βιολογικά τρόφιμα και ποτά που παράγονται ή / και 

υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός της Ε.Ε. και βιολογικά προϊόντα από 

αλλού ( κανονισμός ( ΕC ) αριθ. 1235/2008 με λεπτομερείς κανόνες σχετικά 

με την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες ). Αυτά μπορούν να 

εισαχθούν εύκολα από χώρες μη μέλη της Ε.Ε. των οποίων οι κανόνες για τη 

βιολογική παραγωγή και τον έλεγχο είναι ισοδύναμα με της Ε.Ε. - επί του 

παρόντος την Αργεντινή, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Κόστα Ρίκα, την 

Ινδία, το Ισραήλ, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, την Τυνησία, την Ελβετία και 

τις ΗΠΑ. 
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Για όλες τις άλλες χώρες εκτός Ε.Ε., οι εισαγωγείς μπορούν να έχουν τα 

βιολογικά τους προϊόντα πιστοποιημένα για την εισαγωγή στην Ε.Ε. από 

ανεξάρτητους οργανισμούς ιδιωτικού ελέγχου που έχει εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα επιμέρους χώρες της Ε.Ε. μπορούν να 

επιτρέψουν στους εισαγωγείς να εισάγουν ορισμένα βιολογικά προϊόντα, 

εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι αυτά τα πρότυπα της Ε.Ε. ή ισοδύναμες 

απαιτήσεις και έχουν ελεγχθεί ανάλογα ( μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 

επιτρέπονται μόνο ). Τα προϊόντα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό εισαγωγής, η οποία ελέγχεται κατά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αγοράσετε βιολογικά προϊόντα από χώρες 

εκτός της Ε.Ε., με ασφάλεια, γνωρίζοντα� 

 

Ευδοκιμούν όλα τα φυτά στις ίδιες θερμοκρασίες; 

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος επηρεάζει την δομή και την λειτουργία του 

κυττάρου άρα και την φωτοσύνθεση. Παρουσία φωτός η φωτοσυνθετική 

απόδοση αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας. Οι υψηλές θερμοκρασίες 

καθώς και η θερμοευαισθησία των στομάτων στα φύλλα σε ακραίες 

θερμοκρασίες περιορίζουν την φωτοσυνθετική απόδοση. Η άριστη 

θερμοκρασία φωτοσύνθεσης ποικίλει και εξαρτάται από το είδος του φυτού 

και από το γεωγραφικό πλάτος εξάπλωσής του. Σε εύκρατες περιοχές η 

φωτοσυνθετική απόδοση αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι 

μία μέγιστη τιμή που μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 15 με 25 βαθμών °C 

ανάλογα με το είδος. Στην τροπική ζώνη η ελάχιστη θερμοκρασία είναι <0°C 

ενώ η μέγιστη υπερβαίνει τους 25°C. Τα φυτά της αρκτικής ζώνης, όπως 

κάποια είδη κωνοφόρων μπορούν να φωτοσυνθέτουν σε θερμοκρασίες >0°C 

(-2°C έως -6°C). 

 

Άνεμοι 

 

Σε κάθε τοποθεσία μπορεί να πνέουν άνεμοι έντασης ασθενούς μέτριας και 

ισχυροί άνεμοι. Όμως πέρα από την ένταση οι άνεμοι διακρίνονται σε θερμούς 

και 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 
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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. Το μειονέκτημα των ανεμοφρακτών είναι 

η σκίαση της περιοχής. Σε περιπτώσεις που η σκίαση από τα φυτά του 

ανεμοφράκτη είναι απαγορευτική για την ευδοκίμηση των υπόλοιπων φυτών, 

χρησιμοποιούνται ειδικά πλαστικά αντιανεμικά δίχτυα που έχουν ελάχιστο 

χρόνο ζωής τα 5 έτη. 

 

Τι πρέπει να ελέγχουμε προκειμένου να φτιάξουμε τον δικό μας κήπο? 

 

Ο κήπος πριν από οποιαδήποτε καλλιεργητική ενέργεια χρειάζεται 

προετοιμασία, δηλαδή να εξασφαλίσουμε για τα φυτά τις ιδανικές συνθήκες 

που θα βοηθήσουν να φυτρώσουν και να μεγαλώσουν χωρίς προβλήματα. 

Έτσι, για να ξεκινήσουμε την κατασκευή ενός κήπου συνιστάται η ανάλυση 

του εδάφους σε κάποιο εδαφολογικό εργαστήριο το οποίο θα μας πει: 

α) την ακριβή σύνθεση του εδάφους που θα καθορίσει την απόφαση για την 

βελτίωση του με την προσθήκη των ανάλογων υλικών 

β) την περιεκτικότητά του σε θρεπτικά στοιχεία και τις διαθέσιμες μορφές τους  

γ) την τιμή του H 

δ) την αλατότητα. 

 

Ο ρόλος του ήλιου στα φυτά 

 

Τα φυτά είναι ενόργανα όντα που φυτρώνουν από τη γη και δένονται με αυτή 

με τις ρίζες τους. Είναι ζωντανοί οργανισμοί και διανύουν έναν κανονικό κύκλο 

ζωής, δηλαδή: γεννιούνται, τρέφονται, αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται και 

πεθαίνουν. Τα φυτά συμπληρώνουν τον κύκλο της ζωής τους σε πολύ 

γρήγορα διαστήματα. Επίσης είναι αυτότροφοι οργανισμοί. Το φως είναι 

απαραίτητο για την ανάπτυξη των φυτών. Στη φύση τα φυτά δέχονται ένα 

συνδυασμό από δέσμες ακτινών, ανακυκλωμένο φως από το γύρω τους 

έδαφος και διάχυτο φως από την ατμόσφαιρα. Ο  

συνδυασμός αυτός δημιουργεί εποχιακές διακυμάνσεις του φωτός που 

σχετίζονται με τον κύκλο της ανάπτυξης των φυτών. Η ανάγκη ενός φυτού για 



-25- 

φως στη διάρκεια της ζωής του εξαρτάται από 3 χαρακτηριστικά: 1. το χρώμα 

του φωτός 2. την ένταση του φωτός 3. την προέλευση του φωτός. Στο σκοτάδι 

τα φυτά δεν αναπτύσσονται παρά μόνο αν υπάρχουν αποθεματικές θρεπτικές 

ουσίες. Τη νύχτα η φωτοσύνθεση διακόπτεται, το φυτό δεν αφομοιώνει πια 

άνθρακα και έτσι παύει να τρέφεται, αντίθετα όμως εξακολουθεί να αναπνέει 

και να αποβάλλει διοξείδιο του άνθρακα γι αυτό το λόγω λοιπόν δεν πρέπει να 

κρατάμε το βράδυ τα φυτά στη κρεβατοκάμαρα. Όταν τα φυτά μένουν για 

πολλές μέρες σε σκοτεινό δωμάτιο καταστρέφονται. Το τεχνητό φως όμως 

μπορεί να αντικαταστήσει το φως του ήλιου. Γενικά τα φυτά αναπτύσσονται 

διαφορετικά στη σκιά και διαφορετικά στον ήλιο. 

Στη φύση το φως ρυθμίζει αποφασιστικά τρεις τουλάχιστον βασικές 

διαδικασίες τους:  

Φωτοσύνθεση: Η φωτοσύνθεση είναι η φωτοχημική σύνθεση 

υδρογονανθράκων στα φυτά με τη χρήση του διοξειδίου του άνθρακα και του 

νερού χάρη στη φωτοληπτική ικανότητα της χλωροφύλλης. Το φως 

διευκολύνει την ανάπτυξη της χλωροφύλλης και άλλων φωτοληπτικών ουσιών 

σημαντικών για την ανάπτυξη των φυτών. Οι υδρογονάνθρακες επιταχύνουν 

την ανάπτυξη του φυλλώματος των ριζών, των μίσχων και των λουλουδιών.  

Το επίπεδο του φωτός που επιτρέπει την αντίδραση αυτή είναι 

χαρακτηριστικό της εποχής που το φυτό θα αναπαράγονταν με σπόρους στο 

κλίμα από το οποίο προέρχεται. Η ανάπτυξη λοιπόν του φυτού δε συντελείτε 

όταν τα επίπεδα έντασης και θερμότητας φωτισμού είναι υψηλά.  

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.  

Ο χρόνος ηλιάσματος των φυτών: αρκετά φυτά επιζούν καλά σε περισσότερο 

φως από όσο χρειάζονται, αλλά λίγα μπορούν να αντέξουν σε λιγότερο φως. 

Σε συνθήκες ανεπαρκούς ηλιασμού το φυτό θα χρησιμοποιήσει τους 

αποθηκευμένους του υδρογονάνθρακες για όσο διάστημα επαρκούν μέχρι να 

τους εξαντλήσει οπότε θα ξεραθεί.  

Η φωτοσύνθεση δεν πραγματοποιείτε σε θερμοκρασίες πάνω από 30°C. 

Κανένα φυτό όποια και αν είναι η κατάσταση της υγείας του δεν πρέπει να 

υπόκειται σε έντονες μεταβολές του φωτός χωρίς προστασία. Αν πρέπει να 
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αλλαχτεί η θέση ενός φυτού, αυτό πρέπει να γίνει κατά διαστήματα 

εβδομάδων. Τα φαινόμενα που έχουν σχέση με το χρώμα, την ένταση και τη 

διάρκεια του φωτός εξαρτώνται βέβαια από το είδος του φυτού. Τεχνητό φως 

στην ανάπτυξη των φυτών. Οι λάμπες τεχνητού φωτός δεν μπορούν να 

αντικαταστήσουν ακριβώς το ηλιακό φως γιατί τα χρώματα, οι εντάσεις και η 

θερμαντική τους ικανότητα διαφέρουν. 

 

Ημερολογιο εργασιών στον κήπο. 

  Ιανουάριος  

Αφαιρούμε τα ξερα κλαδιά η οσα χαλάνε το επιθημιτό σχήμα της κομης. 

Απομακρύνουμε τα πεσμένα φύλλα. 

Δεν κλαδευουμε φυτά που είναι ευέσθυτα στο κρύο παρα μόνο τις 

τριανταφυλλιές και τις κληματαριές. 

Προετιμάζουμε τις ανοιξιάτικες φυτεύσεις ανοίγοντας λάκκους που θα 

φυτευθούν τα δέντρα και οι θάμνοι. 

 

Φεβρουάριος 

Κλαδεύουμε τα φυτά που άνθησανπρόωρα αφού τελιώσει η περίοδος των 

πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. 

Κλαδεύουμε τα εσπεριδοειδή που είναι ευαίσθητα  σε θερμοκρασίες κατω των 

-2C 

Μαρτιος 

Διάγνωση και αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών που αρχίζουν να 

εμφανίζονται  

Απομακρύνουμε τα πεσμενα φυλλα. 

Απριλιος 

Ποτίζουμε τακτικά τα νεοφυτεμένα φυτά και τους θάμνους που ανθίζουν αυτη 

την εποχή. 

Κλαδευουμε τις μπουντούρες και τα φυτά που είναι ευαίσθητα στο κρύο. Τους 

θάμνους που ανθίζουν την άνοιξη και εμφανίζουν τους ανθοφόρους 

οφθαλμούς το προγούμενο καλοκάιρι, τους κλαδεύουμε ελαφρά οταν 

ανθίζουν ή μετά , ενώ στα γερανια και στις γαρυφαλιές κάνουμε βαθύ κλάδεμα 

μετά την πρώτη τους ανθηση. 

Μάιος 

Αφαιρούμε τους βλαστούς που χαλάνε στο σχήμα της κόμης μολις αρχίζει η 

νέα βλάστηση. 

Αφαιρούμε τα μαραμένα άνθη , σκαλίζουμε το έδαφος ( οχι βαθία) 

Ασβεστώνουμε τους κορμόυς των δέντρων. 

Ιούνιος 

Αφαιρούμαι μαραμενα άνθη και κραδέυουμε τις μπορντούρες. 

Ποτίζουμε τακτικά τα φυτά μας λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας 
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Καταπολεμούμε εχθρούς και ασθένεις τως δέντρων. 

Ιούλιος. 

Κλαδεύουμε τα φυτά στις μπορνούρες. 

Φυτεύουμε τα φοινικοειδή, δένοντας τα φύλλλα τους μεταξύ τους εως οτου 

ριζοβολήσουν. 

Αντιμετιπιζουμε ανθενειες και εφαμόζουμε τακτικό πότισμα. 

Αυγουστος. 

Συνεχίζουμε τις εργασίες του προηγούμενου διμήνου. 

Σεπτέμβριος. 

Κλαδέυουμε ελαφρά τις θαμνώδεις πολύφορες τριανταφυλλιές. 

Ελεγχουμε τους εχθρούς και τις ασθένειες των φυτών. 

Κάνουμε ελαφρά σκαλισματα. 

Μειωνουμε τον χρόνο ποτίσματος των φυτών. 

Οκτώβριος. 

Κραδοκαθαρίζουμε και κουρέυουμε τα φυτα που σχηματίζουν μπορντούρες. 

Συνεχίζουμε το πότισμα του προηγούμενου μήνα. 

Λιπάινουμε με πλήρη λιπάσματα. 

Νοέμβριος. 

Ψαλιδίζουμε τα φυτα για διατήριση του σχήματος. 

Μειώνουμε τα ποτίσματα. 

Δεκέμβριος. 

Εφαρμόζουμε το χειμερινό κλάδεμα των δέντρων το οποιο ειναι και το πιο 

ουσιαστικό. Κλαδεύουμε τα δέντρα που αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες 

(πχ. Μηλία,αχλαδιά) 

Περιορίζουμε ή και διακόπτουμε το πότισμα. 

Τ Ε Λ Ο Σ 

Ακολουθεί η παρουσίαση (Power Point) και σχετικό τραγούδι. 


