
 

Πώσ είναι… 
 

Πώσ 
ονομάηονται… 

Ποιοσ τα 
υιοκζτθςε… 

Τι γνωρίηουμε γι’ αυτά… 

 
 
             
 

 
 

Παχφφυτα 

 

Γϋ  τάξθ 

 Δϋ τάξθ 

 

Είδοσ φυτοφ: Παχφφυτα είναι όλα τα είδθ φυτοφ που φζρουν 

υπζργεια όργανα αποκικευςθσ  νεροφ. 

Κατθγορία: Κραςοφλα 

Περιγραφι: Αποτελοφν τθ μεγαλφτερθ ομάδα παχφφυτων. Σα 

φφλλα τουσ ςχθματίηουν ροηζτεσ και τα λουλοφδια τουσ είναι 

ςυνικωσ κόκκινα ι πορτοκαλί ενϊ διαφζρουν πολφ τόςο ςτο 

μζγεκοσ  όςο και ςτο ςχιμα. 

Περιβαλλοντικζσ ςυνικειεσ: Μποροφν να αντζξουν ςε 

περιόδουσ μεγάλθσ ξθραςίασ. Χρειάηονται φϊσ , αζρα και δεν 

αντζχουν ςτθν παγωνιά. 

Φροντίδα: Ποτίηετε με άφκονο νερό το καλοκαίρι και 

ςταματιςτε το πότιςμα αλλά και τθ λίπανςθ το χειμϊνα. Αν τα 

φφλλα ηαρϊνουν ελζγξτε το χϊμα τθσ γλάςτρασ  που πρζπει να 

βρζχεται ςε όλο το βάκοσ χωρίσ να περιςςεφει νερό. Κάποια 

φφλλα μπορεί να ζχουν λευκζσ ι κόκκινεσ κουκκίδεσ, δεν είναι 

αςκζνεια. Πρζπει να αφαιρείτε τα μαραμζνα ι κίτρινα φφλλα. 

Πλζνετε καλά τα χζρια ςασ γιατί το υγρό τουσ μπορεί να 

ερεκίςει το δζρμα. 

Πολλαπλαςιαςμόσ φυτοφ: Αφινετε τα μαραμζνα φφλλα που 

κόβετε ςτθν επιφάνεια του χϊματοσ για να δθμιουργθκοφν 

άλλεσ ρίηεσ.                                                                                               

Η ανάπτυξθ των παχυφφτων είναι ιδιαίτερα αργι.  

Τα φυτά ςτουσ ανκώνεσ μασ 



  
 
 

Kατιφζσ 

 

Κυριάκοσ 

Χαραλάμπουσ  τϋ τάξθ 

ταυριανι Γαβριιλ   τϋ 

τάξθ 

Είδοσ: Πόα 

Περιγραφι: Σο φψοσ του κατιφζ είναι περίπου 25-30 

εκατοςτά. Ζχει λεπτά, μακρόςτενα, πτεροειδι φφλλα με 

διάφορα θμικφκλια. Σα χρϊματα των ανκϊν του είναι κίτρινα, 

κεραμιδί και πορτοκαλί. Η ανκοφορία του κρατάει μζχρι ζνα  

χρόνο. 

Χριςεισ και ιδιότθτεσ: Σον κατιφζ τον χρθςιμοποιοφςαν ο 

αρχαίοσ Ελλθνικόσ, Ρωμαϊκόσ  και Ινδικόσ πολιτιςμόσ ωσ 

κεραπευτικό βότανο και ωσ ςυςτατικό για καλλυντικά και 

φαγθτά. Οι Ζλλθνεσ και Πζρςεσ χρθςιμοποιοφςαν τα πζταλα 

του ανκοφ ςτα εδζςματα τουσ. 

Άλλεσ πλθροφορίεσ: Ο κατιφζσ κατάγεται από το Μεξικό. 

Πρωτοεμφανίςτθκε ςτθν Ευρϊπθ και μετά από πολλά χρόνια 

ςτθν Ελλάδα. Είναι ζνα καμνϊδεσ φυτό που αναδίδει μια όχι 

και τόςο ευχάριςτθ μυρωδιά. Σα μεγάλα λουλοφδια του και θ 

πλοφςια ανκοφορία του μασ αποηθμιϊνουν όςο καλφτερα 

γίνεται. Σα κίτρινα, τα κεραμιδί και τα πορτοκαλί άνκθ του 

εμφανίηονται και ςτολίηουν το φυτό μζχρι και τισ αρχζσ του 

χειμϊνα.   

 
 

 
 
 
Αχίλλεα 

 
Νάντια Λουκά Αϋ τάξθ 
 
Αντριάνα 
Χαραλάμπουσ 
Αϋ τάξθ 

Είδοσ: Πόα 
Εποχι που φυτρώνει: Άνοιξθ 
Διάρκεια ηωισ: Πολλά χρόνια 
Χριςεισ: Αφζψθμα, κατάπλαςμα 
Ιδιότθτεσ: ταματά τθν αιμορραγία, ρίχνει τθν πίεςθ. 



 
      

 
 
 

Αρμπαρόριηα 

 
 
 

 
Γιάννοσ Γρθγοριάδθσ Βϋ 
τάξθ 
 
Νεφζλθ Παναγι  Βϋ 
τάξθ 
 

Είδοσ: Πόα 
Εποχι που φυτρώνει: Αρχζσ τθσ Άνοιξθσ 
Διάρκεια ηωισ: Πολυετζσ 
Χριςεισ: το λικζρ, ςτα γλυκά του κουταλιοφ και ςτα 
λουκοφμια 
Ιδιότθτεσ: Ζχει κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ. Βοθκάει ςτθν 
ανακοφφιςθ  από τθ ναυτία και τισ θμικρανίεσ. Είναι φυςικό 
εντομοαπωκθτικό. 

 

 

 
 
 
Αχίλλεα 

 
Νάντια Λουκά Αϋ τάξθ 
 
Αντριάνα 
Χαραλάμπουσ 
Αϋ τάξθ 

Είδοσ: Πόα 
Εποχι που φυτρώνει: Άνοιξθ 
Διάρκεια ηωισ: Πολλά χρόνια 
Χριςεισ: Αφζψθμα, Κατάπλαςμα 
Ιδιότθτεσ: ταματά τθν αιμορραγία, ρίχνει τθν πίεςθ. 

  
 

Λεβάντα 

 
 
Εϋ τάξθ 

Είδοσ: κάμνοσ  
Περιγραφι: Ζχει  φψοσ 30 ζωσ 80 εκατοςτά. Ζχει 
γκριηοπράςινα φφλλα ςτενά .  Καλλιεργείται ςε εδάφθ πλοφςια 
ςε αςβζςτιο, κακϊσ αυτό βελτιϊνει τθν ποιότθτα του αικζριου 
ελαίου τθσ και βοθκά τθν ανάπτυξθ του φυτοφ. Σο ζδαφοσ 
καλλιζργειασ πρζπει να είναι ελαφρφ και χαλικϊδεσ, γι' αυτό 
και το φυτό προςφζρεται για καλλιζργεια ςε εκτάςεισ 
ακατάλλθλεσ για άλλου τφπου καλλιζργειεσ. Δεν αγαπά, 
επίςθσ, ιδιαίτερα τθν υγραςία, αλλά οφτε και τθν ολοςχερι 
ξθραςία. 
Χριςεισ και Ιδιότθτεσ: Χρθςιμοποιείται ςτθν αρωματοποιία 
και κεωρείται από τουσ επιςτιμονεσ ζνα από τα 
ςθμαντικότερα κεραπευτικά βότανα. Πίνοντασ τθ λεβάντα ςε 
τςάι καταπολεμοφμε το μυϊκό ςτρεσ, τθν αχπνία, το 
κρυολόγθμα, τον πονοκζφαλο και τισ ταχυπαλμίεσ. Επίςθσ θ 
λεβάντα χρθςιμοποιείται ςαν εντομοκτόνο και ςκοροκτόνο. 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF


 

 
 

Δεντρολίβανο 
(Λαςμαρί) 

 
Ιωάννα Βϋ τάξθ 
 
Ειρινθ Βϋ τάξθ 
 
Φρειδερίκοσ Αϋ τάξθ 
 
 
Εϋ τάξθ 

Είδοσ: Θάμνοσ 
Εποχι που φυτρώνει: άνοιξθ 
Διάρκεια ηωισ: πολυετζσ 
Χριςεισ: Οι τρυφεροί βλαςτοί και τα φφλλα του 
δενδρολίβανου χρθςιμοποιοφνται ωσ αρωματικό ςε πολλά 
φαγθτά και γλυκά του κουταλιοφ. 
Ιδιότθτεσ: Βοθκά ςτο βιχα, ςτο άςκμα, ςτισ βρογχίτιδεσ και 
ςτθ γρίπθ. Επίςθσ βοθκά ςτουσ πονοκεφάλουσ και ςτισ 
θμικρανίεσ. 
 Από τα φφλλα του δενδρολίβανου εξάγεται ζνα υγρό που 
χρθςιμοποιείται ςτθν παραςκευι φαρμάκων για τουσ 
ρευματιςμοφσ και για τουσ διάφορουσ ερεκιςμοφσ του 
ςτόματοσ . Από τουσ βλαςτοφσ εξάγεται αικζριο ζλαιο που 
χρθςιμοποιείται ςτθν αρωματοποιία, ςτθ ςαπωνοποιία, κακϊσ 
και με κατάλλθλθ επεξεργαςία ςτθν παραςκευι 
εντομοκτόνων. 

  
 

Μαντηουράνα    
γλυκιά 

 
Άντρεα Κοηάκου           
Βϋ τάξθ 
 
Ελεονϊρα Λουκά                
Βϋ τάξθ 
 
 

Είδοσ: Θάμνοσ 
Εποχι που φυτρώνει: Σζλοσ Απριλίου 
Διάρκεια ηωισ: Μπορεί να ηιςει 10 με 12 χρόνια. 
Χριςεισ: Χρθςιμοποιείται  ωσ  μυρωδικό ςτο κρζασ και ςτο 
ψάρι αλλά και ωσ αφζψθμα.  
Ιδιότθτεσ: Χρθςιμοποιείται για τθν αντιμετϊπιςθ του 
πονοκζφαλου, του πονόκοιλου και τθσ αχπνίασ.  Σο αικζριο 
ζλαιο τθσ χρθςιμοποιείται   ωσ αντιςθπτικό. 
 

  
 

Λεμονοκφμαρο 
 

 
Μαρία Μαλζκκου 
Αϋτάξθ 
 
Ελζνθ Νεοκλζουσ 
Αϋτάξθ 

Είδοσ: Θάμνοσ 
Εποχι που φυτρώνει: Άνοιξθ 
Διάρκεια ηωισ: Πολλά χρόνια 
Χριςεισ: Μαγειρικι 
Ιδιότθτεσ: Χρθςιμοποιείται  για τθν αντιμετϊπιςθ 
δερματολογικϊν προβλθμάτων. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF


  
 

Ρίγανθ 

Κωνςταντίνα 
Αναςταςίου Βϋ τάξθ 
 
Κωνςταντίνοσ 
Γρθγοριάδθσ  Βϋ τάξθ 
 
Ιωάννθσ Γαβριιλ                 
Βϋ τάξθ 
 

Είδοσ: Πόα 
Εποχι που φυτρώνει: Άνοιξθ 
Διάρκεια ηωισ: Πολλά χρόνια 
Χριςεισ:  τθν μαγειρικι και ςαν καρφκευμα ςτθν χωριάτικθ 
ςαλάτα και ςτα κρζατα. 
Ιδιότθτεσ: Βοθκά ςτθν αντιμετϊπιςθ του βιχα, του πόνου των 
δοντιϊν, των πόνων των ρευματιςμϊν, των  εντερικϊν 
διαταραχϊν  και των  πόνων τθσ κοιλιάσ. 

  
 

ιδθρίτθσ 
 (Σςάι του βουνοφ) 

 
Μαρία Μελάρτα  τϋ 
τάξθ 
 
Βαςίλθσ Κωνςταντίνου 
τϋ τάξθ 

Είδοσ: Πόα 

Περιγραφι: Ζχει πολφ χαμθλό φψοσ. Σα  φφλλα του είναι λίγο 

πριονωτά με άςπρο χνοφδι. Σα άνκθ του είναι  μικρά, κίτρινα ι 

λευκά. Ανκίηει τον Ιοφνιο.  

Χριςεισ: τθν Ελλάδα  και ευρφτερα ςτισ μεςογειακζσ χϊρεσ 
χρθςιμοποιείται ωσ αφζψθμα (τςάι) 
 
Ιδιότθτεσ: Χρθςιμοποιείται ωσ φαρμακευτικό βότανο για το 
κρυολόγθμα και για τισ πακιςεισ του αναπνευςτικοφ. Σο 
όνομα «ςιδθρίτθσ » λζγεται ότι προζρχεται από τθν ελλθνικι 
λζξθ ςίδθροσ χάρθ ςτθν επουλωτικι δράςθ του φυτοφ ςτισ 
πλθγζσ που προκαλοφνταν από ςιδερζνια όπλα. 

 

 
 
 

 

 
Φαςκόμθλο 
(πατςιά) 
 

 

 
 
Ιφιγζνεια Λαδά 
τϋ τάξθ 
 
 
 
 
 

Είδοσ: Θάμνοσ 

Περιγραφι: Σο φψοσ του φτάνει μζχρι και μιςό μζτρο.                

Ανκίηει από το Μάιο ωσ τον Ιοφνιο. Σα άνκθ του φφονται κατά 

ςπονδφλουσ  και  είναι μωβ.Σα φφλλα του είναι επιμικθ και 

παχιά, χρϊματοσ λευκοπράςινου.  

Χριςεισ: Χρθςιμοποιείται ωσ αφζψθμα και ωσ καρφκευμα 

Ιδιότθτεσ: Είναι ιδανικό για τθ κεραπευτικι του ςτόματοσ ςε 

περίπτωςθ τραυματιςμϊν, άφκων , φαρυγγίτιδασ και 

ουλίτιδασ. τα αρχαία χρόνια το χρθςιμοποιοφςαν ςτθν 

αντιμετϊπιςθ δαγκϊματοσ από φίδι. 

 



 
 

 

 
 
Μαϊντανόσ 

 
Ιωάννα Χρίςτου  
τϋ τάξθ 
 
Σιμόκεοσ Ανδρζου 
τϋ τάξθ 

Είδοσ: Πόα 

Περιγραφι: Σο φψοσ του είναι 40 μζχρι 80 εκατοςτά. Ζχει 

μικρά πτεροειδι φφλλα και τα άνκθ του είναι μικρά 

πραςινοκίτρινα και φζρονται ςε ταξιανκίεσ ςκιάδων. Ανκίηει 

από το φκινόπωρο μζχρι το τζλοσ του χειμϊνα. Είναι διετζσ 

φυτό και ανκίηει το δεφτερο χρόνο. 

Χριςεισ: Χρθςιμοποιείται ςτθ μαγειρικι και ωσ αφζψθμα 

Ιδιότθτεσ: Χρθςιμεφει  ςτθν καταςκευι φαρμάκων.  
Γνωςτοί ιςτορικοί μασ πλθροφοροφν πωσ οι Ρωμαίοι ζδιναν 
ςτουσ μονομάχουσ να φάνε πετροςζλινο πριν τον αγϊνα  γιατί 
ιξεραν πωσ το φυτό χαρίηει δφναμθ, επιδεξιότθτα και 
ευκινθςία. Επίςθσ οι αρχαίοι Ζλλθνεσ το χρθςιμοποιοφςαν ωσ 
αρωματικό βότανο αλλά  και ωσ φάρμακο ςε διάφορεσ 
πακιςεισ. 
 

 

 
 
 

Μαροφλι  
κυπριακό 

 
Αιμιλία Αριςτοδιμου  
τϋ τάξθ 
 
Αριςτόδθμοσ 
Αριςτοδιμου 
τϋ τάξθ 

Είδοσ: Πόα 

Περιγραφι: Ζχει φφλλα πλατιά και ωοειδι και τα άνκθ του 

είναι κίτρινα. Σο μαροφλι είναι ετιςιο, ποϊδεσ φυτό, γριγορθσ 

ανάπτυξθσ τθσ οικογζνειασ των ςφνκετων. Καλλιεργείται από 

τα ρωμαϊκά χρόνια  και θ προζλευςθ του είναι θ Αςία. 

Χριςεισ: Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτισ ςαλάτεσ. 

Ιδιότθτεσ:. Ζχει μαλακτικζσ, καταπραχντικζσ και ελαφρά 
ναρκωτικζσ φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ. 
 

  
 
 

Μαροφλι  ςγουρό 

 
 
Κωνςταντίνοσ 
Μελάρτασ 
τϋ τάξθ 

Είδοσ: Πόα 

Περιγραφι: Ζχει φψοσ 40 εκατοςτά. Ζχει το ίδιο ςχιμα με το 

κυπριακό μαροφλι αλλά οι καταλιξεισ του είναι ςγουρζσ. 

Χριςεισ:: Σο ςγουρό μαροφλι χρθςιμοποιείται  για γαρνιτοφρα 
και ςτισ ςαλάτεσ. 



  

 

 
 

 
 

κόρδο άγριο 
 
 
 

Εβίτα Ανδρζου Αϋ τάξθ 
  
Ελζνθ Λιηίδθ  Αϋ τάξθ 
 
ταφροσ Νθςιϊτθσ 
τϋτάξθ 

Είδοσ: Πόα 
Εποχι που φυτρώνει: Απρίλιο ζωσ  Ιοφνιο  
Περιγραφι:  Σο  φψοσ του είναι 25 εκατοςτά και  ηει πολλά 
χρόνια. 
Χριςεισ: Σο ςκόρδο αποτελεί βαςικό ςτοιχείο ςτθν μαγειρικι  
πολλϊν χωρϊν. Χρθςιμοποιείται ςε ψθτά και  βραςτά, ςε 
ςαλάτεσ, ςτθ ςκορδαλιά και ςτο τουρςί.  
Ιδιότθτεσ: Βοθκά  ςτο ςτομαχόπονο, μειϊνει τθν πίεςθ και τθ   
χολθςτερίνθ. Σο αγριόςκορδο όταν τρϊγεται  ωμό  ςκοτϊνει τα 
βακτιρια. 
 


