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Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο Project :  
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 Δ η ζ α γ ω γ ά 
 

    Με ημκ υνμ «αυηακα» , εκκμμφιε υθα ηα θοηά ηςκ μπμίςκ ηάπμζμ ιένμξ εεςνείηαζ υηζ έπεζ 

εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ή επζδνά ιε ηάπμζμκ ηνυπμ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ. Οζ απίεακεξ 

ηαζ εαοιαημονβέξ ζδζυηδηεξ ηςκ αμηάκςκ απμηεθμφκ πμθφηζιδ βκχζδ  βζαηί δεκ είκαζ ιυκμ 

εεναπεοηζηέξ, αθθά επεηηείκμκηαζ ηαζ ζε πμθθμφξ άθθμοξ ημιείξ  ηςκ ακαβηχκ ή ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ιαξ. Έηζζ , αυηακα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ θοζζηά ηαθθοκηζηά, ανςιαηζηά, 

ανηοιαηζηά, ηαθθςπζζηζηά. 

    Ζ Κνήηδ ζοβηεκηνχκεζ ημ ιεβαθφηενμ ανζειυ θοηχκ ζε υθδ ηδ πχνα ηαζ ιάθζζηα ηα 

πενζζζυηενα είκαζ εκδδιζηά. ηα αμοκά ηδξ οπάνπεζ πθδεχνα θανιαηεοηζηχκ ηαζ 

ανςιαηζηχκ θοηχκ, πμο ηα ηεθεοηαία πνυκζα βίκμκηαζ πνμζπάεεζεξ βζα δζάδμζδ ηδξ πνήζδξ 

ημοξ, ακηζηαεζζηχκηαξ ηα θάνιαηα πμο δδθδηδνζάγμοκ ιε ηζξ πανεκένβεζέξ ημοξ ημκ 

ακενχπζκμ μνβακζζιυ. Δηηυξ ηςκ αοημθοχκ,  οπάνπμοκ ανηεηέξ ηαθθζένβεζεξ ηαζ εηαζνίεξ 

πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδ δζαηίκδζή ημοξ.  

   Μέπνζ ζήιενα έπμοκ ανεεεί 1800 είδδ θοηχκ, ανζειυξ ζδζαίηενα ιεβάθμξ ζπεηζηά ιε ηδ 

ιζηνή έηηαζδ ημο κδζζμφ. ηδκ Δονχπδ ακαθμβμφκ 2,5 είδδ θοηχκ ακά 1.000 Κm
2
 ζηδκ 

Δθθάδα 42 ηαζ ζηδκ Κνήηδ 210. Απ' αοηά ηα θοηά 192 είκαζ εκδδιζηά είδδ, δδθαδή θοηά 

πμο δεκ οπάνπμοκ ζε ηακέκα άθθμ ιένμξ ηδξ βδξ.  

   Ο πθμφημξ ηδξ πθςνίδαξ ηδξ Κνήηδξ βίκεηαζ πενζζζυηενμ ακηζθδπηυξ ακ ζηεθημφιε υηζ ζε 

ιζα έηηαζδ 8.306 η. πθι., πμο είκαζ ημ 6% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ηδξ Δθθάδαξ, απακηάηαζ ημ 

28%  ημο ζοκυθμο ηςκ βκςζηχκ θοηχκ ηδξ εθθδκζηήξ πθςνίδαξ. 

Ο πθμφημξ εκδδιζηχκ θοηχκ μθείθεηαζ ζηδκ απμιυκςζδ βζα εηαημιιφνζα πνυκζα ηδξ 

Κνήηδξ απυ ηδκ δπεζνςηζηή ιάγα, ζηδκ φπανλδ ρδθχκ αμοκχκ ηαζ ζηδ ιεβάθδ πμζηζθία 

αζμηυπςκ. Σα πμθθά θανάββζα ηδξ Κνήηδξ είκαζ ηαηαθφβζα εκδδιζηχκ, ζπάκζςκ ηαζ 

απεζθμφιεκςκ θοηζηχκ εζδχκ, ηα μπμία ζε άθθεξ ημπμεεζίεξ έπμοκ ελαθακζζηεί.  

   Κζ υιςξ, δ πθμφζζα πθςνίδα ημο κδζζμφ ηζκδοκεφεζ κα παεεί. Οζ ακενχπζκεξ επειαάζεζξ 

δεκ βίκμκηαζ πάκηα ιε βκχιμκα ημ ζεααζιυ ζημ πενζαάθθμκ.  

Ζ οπεναυζηδζδ, μζ πονηαβζέξ, μζ εηπενζχζεζξ ιεβάθςκ εηηάζεςκ ηαζ δζάθμνμζ άθθμζ θυβμζ 

είκαζ δ αζηία πμο πμθθά θοηά ηζκδοκεφμοκ κα ελαθακζζημφκ, παίνκμκηαξ ίζςξ ιαγί ημοξ 

ζπμοδαία ιοζηζηά ηαζ εεναπείεξ . 

   ηζξ ιένεξ ιαξ ηαηαβνάθμκηαζ 67 απεζθμφιεκα θοηά ζηδκ Κνήηδ εκχ 15 είδδ ανίζημκηαζ 

ζε άιεζμ ηίκδοκμ ελαθάκζζδξ. Μενζηά απ΄ αοηά είκαζ ημ ηοηθάιζκμ, ημ δίηηαιμ, ημ 

ακέβκςνμ, ημ ακδνμηφιαζμ ηαζ ημ ηεθαθάκεδνα. Καζ ηα οπυθμζπα υιςξ εκδδιζηά θοηά 

ηζκδοκεφμοκ, έζης ηαζ ζε ιζηνυηενδ ηθίιαηα. 

    

Με αοηήκ ηδκ Δνεοκδηζηή Δνβαζία επζπεζνήζαιε κα ακαδείλμοιε ημ πχξ ημ θοζζηυ 

πενζαάθθμκ, δ θφζδ βφνς, ιαξ δίκεζ απθυπενα ηα δχνα ηδξ, υπςξ είκαζ ηα ανςιαηζηά θοηά 

ηαζ αυηακα. Έηζζ, κμζηζιίγεζ ημ ηναπέγζ ιαξ, βίκεηαζ βζαηνυξ πμο ιαξ εεναπεφεζ ηαζ  

αζζεδηζηυξ πμο ιαξ ηαθθςπίγεζ.  

   Γκςνίγμκηαξ ηδκ αλία ηςκ αμηάκςκ, ιπμνμφιε κα εηηζιήζμοιε ηδκ αλία ηδξ Δθθδκζηήξ 

αθθά ηαζ παβηυζιζαξ πθςνίδαξ ηαζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοιε ηδκ ακάβηδ βζα ηδ δζαηήνδζδ 

αοημφ ημο πθμφημο.  

   ηδ θφζδ δεκ εζζαάθθμοιε ζακ ηαηαηηδηέξ ή ηαηαπαηδηέξ, αθθά πνμπςνάιε ζακ 

ζοκμδμζπυνμζ. εαυιαζηε ηα θοηά, υπζ βζαηί ιαξ πνεζάγμκηαζ ή ιπμνεί κα ιαξ θακμφκ 

πνήζζια ζημ ιέθθμκ, αθθά επεζδή είκαζ γςκηακμί μνβακζζιμί ηαζ έπμοκ ηδκ δζηή ημοξ εέζδ 

ηαζ αλία ζημ μζημζφζηδια 
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ΣΟ  ΑΛΦΑΒΖΣΑΡΗ  ΣΧΝ  ΒΟΣΑΝΧΝ 
 

 

 

 

Αγθέζαξνο  
                        Cistus ladanopherum 

Άιια νλόκαηα: Κίζημξ μ Κνδηζηυξ, Αθαδακζά 

Πνπ βξέζθεηαη: Μεζμβεζαηυ θοηυ. Εεζ ζε λδνέξ 

πενζμπέξ ηαζ ηαθφπηεζ ιεβάθεξ εηηάζεζξ. Γίκεηαζ 

ζοζηδιαηζηή ζοθθμβή ημο ζηζξ ίζζεξ Ζναηθείμο.  

Πεξηγξαθά: Δίκαζ θοηυ πμχδεξ, εάικμξ 

πμθφηθαδμξ πάκς απυ έκα ιέηνμ φρμξ,. Έπεζ άκεδ 

ιεβάθα, θεοηά, νυδζκμ-ιααζά ή ενοενά. 

Υξάζε: Αβαπδιέκμ θοηυ ηςκ ιεθζζζχκ πμο ημοξ δίκεζ ηνμθή – κέηηαν. Απυ ηα θφθθα ημο 

παναζηεοάγεηαζ ηζάζ. 

Ο Κίζημξ μ ηνδηζηυξ αβάγεζ ιία ααθζαιχδδ νδηίκδ, ημ βκςζηυ ιαξ θάδακμ , δ μπμία έπεζ 

πνχια ζημφνμ ηαθεηί, είκαζ ανςιαηζηή ηαζ ιε πζηνή βεφζδ. Σμ θάαδακμ απυ ηδκ πακάνπαζα 

επμπή ιέπνζ ηαζ ημ ηέθμξ ημο 18μο αζχκα πνδζζιμπμζμφκηακ ηαζ ςξ θανιαηεοηζηή μοζία, 

(gummi ladanum], εκακηίμκ ηςκ θμζιχκ ηδξ πμθέναξ, ςξ ανςιαηζηή μοζία βζα εοιζάζεζξ, 

αθθά ηαζ ζηδκ ηανίπεοζδ ηςκ κεηνχκ. ήιενα, αθμζθή ιε θάδακμ πνδζζιμπμζείηαζ  ηαηά ηδξ 

ηνζπυπηςζδξ.  

 

 

ΒεξκπΪζθν 

                       Verbascum thapsus 

Άιια νλόκαηα: Φθχιμξ, Γθχζζα , 

Καθάκενςπμξ 

Πνπ βξέζθεηαη: Δίκαζ θοηυ ημζκυ ζηδκ Δθθάδα. 

Φοηνχκεζ επίζδξ ζηδκ Δονχπδ, ηδ Βυνεζα 

Αθνζηή ηαζ ηδκ Αζία. 

Πεξηγξαθά: Έπεζ ζηέθεπμξ δφζηαιπημ ηαζ 

ιαηνφ, θηάκεζ ηα δφμ ιέηνα, ηα θφθθα ημο είκαζ 

ιεβάθα ηαζ ιαθαηά ηαζ ηα ηίηνζκα άκεδ ημο 

ζπδιαηίγμοκ έκα ζηάπο ηςκζηυ ηαζ ποηκυ 

Υξάζε: Υνδζζιμπμζμφκηαζ ηα θφθθα ηαζ ηα άκεδ ημο. Δίκαζ βκςζηυ εδχ ηαζ πζθζάδεξ πνυκζα 

βζα ηζξ εεναπεοηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ ζηζξ δζαηαναπέξ ημο ακαπκεοζηζημφ. 

 Βμδεά ζηδ εεναπεία ηδξ θανοββίηζδαξ, ηαεχξ ηαζ ημο ζμφ ηδξ βνίπδξ, θυβς ηδξ 

ακηζααηηδνζδζαηήξ ημο δνάζδξ. Σμκχκεζ ηαζ ηαεανίγεζ ηα ιάηζα ηαζ ηαηεοκάγεζ ηζξ 

θθεβιμκέξ ηςκ αθεθάνςκ. Σμ νυθδια πμο θηζάπκεηαζ απυ ηα άκεδ ημο, θεζημονβεί ςξ 

δνειζζηζηυ ηαζ αμδεά ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ατπκίαξ.  
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ΓιπθΪληζν 
                              Pimpinella anisum 
 

Άιια νλόκαηα: βθοηακείξ, ηαοηαθίδα,  άκζζμ 

 

Πνπ βξέζθεηαη: Ζ ηαηαβςβή ημο είκαζ απυ ηδκ 

ακαημθζηή Μεζυβεζμ ή ηδ Μέζδ Ακαημθή υιςξ 

ζήιενα έπεζ δζαδμεεί ζηδκ Δονχπδ ηδκ Αζία ηαζ 

ηδκ Αιενζηή 

 

Πεξηγξαθά: Υκμοδςηυ θοηυ, ιε υνεζμ ζηέθεπμξ 

πμο θηάκεζ ηα 60 cm ηαζ θεοημηίηνζκα άκεδ. 

Οζ ηανπμί ημο είκαζ ζηθδνμί , ηαθέ πνχιαημξ.  

Υ 

Υξάζεηο:, Υνδζζιμπμζείηαζ απυ ημ 2000 π.Υ. ςξ ανςιαηζηυ, ηανφηεοια ηαζ θάνιαημ. 

άνςια ζπαζιμθοηζηέξ ηαζ απμπνειπηζηέξ ζδζυηδηεξ. Πμθφ ζοπκά πνδζζιμπμζείηαζ 

ζηδκ ανημπμζία ςξ ανςιαηζηυ ή ςξ ηφνζμ ανςιαηζηυ ζε αθημμθμφπα πμηά, υπςξ 

ημ αρέκηζ ημ μφγμ ηαζ δ ναηί. 

 

 

 

Γελδξνιέβαλν 
                                             Rosmarinus 

Άιια νλόκαηα: νμζιανί, ανζζιανέξ, δζμζιανίκζ, 

θζαακυδεκηνμ 

 

Πνπ βξέζθεηαη: Γεκ έπεζ ζδζαίηενδ ακάβηδ απυ 

πυηζζια ηαζ ιπμνεί κα θοηνχζεζ ηαζ ζε αναπχδεζξ 

μνεζκέξ πενζμπέξ.  

 

Πεξηγξαθά: Δίκαζ ποηκυθοθθμξ ηαζ πμθφηθαδμξ 

εάικμξ ιε φρμξ πμο δε λεπενκά ηα 2 ιέηνα. 

Σα θφθθα ημο ιμζάγμοκ ιε πεοημαεθυκεξ. Σα άκεδ 

ημο έπμοκ πνχια ιμα, ηοακυθεοημ ή ηαζ θεοηυ.  

Υξάζεηο: Οζ αθαζημί ηαζ ηα θφθθα ημο δεκδνμθίαακμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ανςιαηζηυ ζε 

πμθθά θαβδηά. Σα άκεδ ημο πνμηζιχκηαζ απυ ηζξ ιέθζζζεξ ηαζ βίκμκηαζ πδβή βζα ηδκ 

παναβςβή ιεθζμφ. 

Απυ ηα θφθθα ημο δεκδνμθίαακμο ελάβεηαζ έκα οβνυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ παναζηεοή 

θανιάημο βζα ημοξ νεοιαηζζιμφξ, βζα ημοξ δζάθμνμοξ ενεεζζιμφξ ημο ζηυιαημξ ηαεχξ ηαζ 

βζα ημ αήπα. 

 Απυ ημοξ αθαζημφξ ελάβεηαζ αζεένζμ έθαζμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία, 

ζηδ ζαπςκμπμζία, ηαεχξ ηαζ ιε ηαηάθθδθδ επελενβαζία ζηδκ παναζηεοή εκημιμηηυκςκ. 

 

 

 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://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
http://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
http://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
http://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
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Έξωληαο 
         Amaracus dictamnus 

Άιια νλόκαηα: Γίηηαιμξ, ιαθθζανυ, 

βένμκηαξ, ζημιαηυπμνημ, ηίηαιμξ 

 

Πνπ βξέζθεηαη: Δκδδιζηυ θοηυ ηδξ 

Κνήηδξ. Φοηνχκεζ ζε αζαεζημθζεζημφξ 

ανάπμοξ ζε ορυιεηνμ απυ 0 έςξ ηαζ 

1.900 ιέηνα. 

 

Πεξηγξαθά: Πμθοεηέξ θοηυ, πμο 

θηάκεζ ζε φρμξ ηα 30cm. Έπεζ αθαζηυ 

πκμοδςηυ ηαζ λοθχδδ. Σα θφθθα ημο 

είκαζ ηανδζυζπδια ιε ποηκυ πκμφδζ. Σα 

άκεδ ημο έπμοκ πνχια ζχδεξ. 

Υξάζε: Ο δίηηαιμξ είκαζ θοηυ ημκςηζηυ ηαζ δζεβενηζηυ ημο πεπηζημφ ζοζηήιαημξ, 

ζπαζιμθοηζηυ, ζηοπηζηυ, επμοθςηζηυ, ηαηαπνατκηζηυ ηςκ πυκςκ ημο ζημιαπζμφ ηαζ ηςκ 

εκηένςκ. Δίκαζ αηυιδ δζμονδηζηυ, πμθαβςβζηυ, έιιδκαβςβυ, ηαηαπμθειά ηζξ αιμζαάδεξ, 

ηαηαπναΰκεζ ημκ πμκμηέθαθμ ηαζ ημκ πμκυδμκημ . Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ επμφθςζδ ηςκ 

ηναοιάηςκ, ςξ ηαηαπνατκηζηυ ημο πεπηζημφ ζοζηήιαημξ, ηαεχξ ηαζ ηαηά ηδξ βνίπδξ ηαζ ημο 

ηνομθμβήιαημξ. Γνα ζπαζιμθοηζηά ηαζ ζοιαάθεζ ζηδκ πνυθδρδ ηαζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

ηοηθμθμνζηχκ ηαζ ηανδζμθμβζηχκ πνμαθδιάηςκ, ακαημοθίγεζ απυ πμκμηεθάθμοξ, ηαζ 

ζημιαπζηέξ δζαηαναπέξ, πμκυδμκημοξ ηαζ απμζηήιαηα. Θεςνείηαζ αθνμδζζζαηυ ηαζ βζ’αοηυ 

ημ μκμιάγμοκ ηαζ ένςκηα. 

 

 

 

 

Εακπνύθν 
                                             

Sambucus nigra 
Άιια νλόκαηα:  αιπμφημξ,  

ημοθμλοθζά, αθνμλοθζά, θνμλοθζά,  

αθνμλοθάκεδ. 

 

Πνπ βξέζθεηαη: ε οβνά ηαζ ζηζενά 

ιένδ. 

Πεξηγξαθά: Μζηνυξ θοθθμαυθμξ 

εάικμξ πμο βίκεηαζ ηαζ δέκδνμ.. Έπεζ 

θφθθα ιεβάθα, πνάζζκα εαιπά ηαζ άκεδ 

ιζηνά θεοημηίηνζκα. Οζ ηανπμί ημο 

είκαζ ιζηνέξ ιαφνεξ νυβεξ.  

Υξάζε: Ο θθμζυξ δνα ςξ ηαεανηζηυ, ειεηζηυ ηαζ δζμονδηζηυ. Σα άκεδ δνμοκ ςξ εθζδνςηζηυ. 

Σα θφθθα ημο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ιςθςπζζιμφξ, δζαζηνέιιαηα, ηναφιαηα ηαζ πζμκίζηνεξ. 

Οζ ηανπμί δνμοκ ςξ εθζδνςηζηυ, δζμονδηζηυ ηαζ οπαηηζηυ. Eίκαζ πμθφ ηαθυ βζα εεναπεία 

ηνομθμβδιάηςκ ηαζ βνίπδξ, πμκυθαζιμο, πμκυδμκημο, λενυαδπα, αιοβδαθχκ ηαζ 

θανοββίηζδαξ.  
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Ζδύνζκνο 
                                            Menta Viridis 

Άιια νλόκαηα: Γουζιμξ - Ζδφμζιμξ μ 

πζπενχδδξ  

 Πνπ βξέζθεηαη: Δίδμξ παζίβκςζημ ζηδκ 

Δθθάδα υπμο ηαθθζενβείηαζ ζηζξ αοθέξ ηαζ 

ζημοξ ηήπμοξ  ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζημ 

θαβδηυ. Τπάνπεζ πακημφ ζακ ηαθθζενβμφιεκμ 

ηαζ ιαγεφεηαζ υθμ ημ πνυκμ.        

 

Πεξηγξαθά: Φοηυ ιε αθαζημφξ ηαζ θφθθα 

πνάζζκα ςμεζδή. Σα άκεδ ημο είκαζ ιζηνά 

νυδζκα ή ιςα  πμο αβαίκμοκ πμθθά ιαγί ζηζξ 

ημνοθέξ ηςκ αθαζηχκ. 

Υξάζε: Δίκαζ ημκςηζηυ, πςκεοηζηυ, ηαηαπνατκηζηυ ημο ζημιάπμο, ακηζζπαζιςδζηυ, 

εκακηίμκ ημο θυλζβηα, αμδεά ζηζξ διζηνακίεξ ηαζ ζημκ πμκυδμκημ, ακ ιαζήζμοιε ηα θφθθα. 

Σα θφθθα ημο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ ιαβεζνζηή (ηεθηέδεξ, ζάθηζεξ, η.θπ.). 

Ακαημφθζζδ πνμζθένμοκ ηα θνέζηα θφθθα, ακ ηα ηνίρμοιε ζηζξ ηθεζδχζεζξ πμο πμκάκε, 

ηαεχξ ηαζ ζημ ιέηςπμ ζε πενζπηχζεζξ πμκμηεθάθμο. ε απμζηήιαηα αάγμοιε ζηυκδ απυ 

ηνζιιέκα θφθθα. Ο δουζιμξ πνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ ζηδ ζαπςκμπμζία, ηδ ιονμπμζία, ηδ 

γαπανμπθαζηζηή η.θπ. 

  

 

 

 

Θξνύκπα    

                                       Satureja thybra                               

Άιια νλόκαηα: ενμφιπζ, βενμκηυπμνημ 

  

Πνπ βξέζθεηαη: Πνμηζιά ηα αναπχδδ, άβμκα 

ηαζ αζαεζηχδδ εδάθδ, υπμο θφεηαζ ηαζ ημ 

εοιάνζ, απυ ηζξ πανάθζεξ πενζμπέξ ιέπνζ ηαζ ζε 

ορυιεηνμ 1600 ιέηνςκ. Μπμνεί ηάθθζζηα κα 

πνμζανιμζηεί ζημκ ηήπμ ή ζηδκ αενάκηα ζε 

βθάζηνα. 

 Πεξηγξαθά: Δίκαζ πμθοεηήξ εάικμξ πμο δεκ 

λεπενκά ηα 40 εηαημζηά, ανςιαηζηυηαημξ ηδκ 

άκμζλδ ιε άκεδ νμγ, ιςα ή θεοηά ζε ζθαζνζηέξ 

ηαλζακείεξ.  

Υξάζε: . Θεςνήεδηε αυηακμ αθνμδζζζαηυ, βζ’ αοηυ απαβμνεουηακ κα ημ θοηεφμοκ μζ 

ηαθυβενμζ ζημκ ηήπμ ημοξ. Σμ αθέρδιά ημο εεςνείηαζ ακηζειεηζηυ, ηαηαπμθειά ημκ 

πμκυθαζιμ ηαζ ιε βανβάνεξ επμοθχκεζ ηζξ πθδβέξ ημο θάνοββα ηαζ ημο ζηυιαημξ. Θεςνείηαζ, 

επίζδξ, ελαζνεηζηά ημκςηζηυ ηαζ παθανςηζηυ , ακ δοκαηυ αθέρδιά ημο πνμζηεεεί ζημ 

θμοηνυ. ημηχκεζ ααηηδνίδζα, ιφηδηεξ ηαζ ιζηνυαζα απυ ηδκ επζθάκεζα ηςκ αανεθζχκ. 

Υνδζζιμπμζείηαζ βζα κα ανςιαηίζεζ απυ ζαθάηεξ, υζπνζα, ρανυζμοπεξ, αθθακηζηά, ηνέαηα 

ηαζ πμοθενζηά ιέπνζ θνμοημζαθάηεξ ηαζ θζηέν. 
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Ηλνύια  

                                              Inula viscose 
 

Άιια νλόκαηα: Κυκογα, Αηυκζγα, Φζθυπμνημ, 

Φζθίζηνα, Ώιμκμ.  

 

Πνπ βξέζθεηαη: Δίκαζ πμθφ ημζκυ θοηυ, 

θοηνχκεζ απυ ηδ κυηζα Δονχπδ ςξ ηδκ Αζία. 

Σμ αθέπμοιε ηαηά ιήημξ ηςκ δνυιςκ ζε υθδ 

ηδκ Δθθάδα. 

 Πεξηγξαθά: Μμζάγεζ ιε ιζα ιεβάθδ πμκηνή 

ιανβανίηα. Μπμνεί κα θεάζεζ ιέπνζ ηα δφμ 

ιέηνα φρμξ. Δίκαζ βκςζηά 60 είδδ αθθά ζηδκ 

Δθθάδα οπάνπμοκ 12 είδδ. 

Υξάζε:  Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ δζαηαναπχκ ημο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ ηαεχξ ηαζ ςξ 

ημκςηζηυ ηδξ πέρδξ. Υνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδξ πνυκζαξ ανμβπίηζδαξ, ημο άζειαημξ, ημο 

επίιμκμο αήπα ηαζ βεκζηυηενα υθςκ ηςκ θμζιχλεςκ ημο ακαπκεοζηζημφ. Δπίζδξ ηα πηδηζηά 

έθαζα (πενίπμο 4%) πμο πενζέπεζ ημ αυηακμ αμδεμφκ ζηδκ απμαμθή ζοβηεκηνςιέκμο 

θθέβιαημξ απυ ημ ακαπκεοζηζηυ.  

Δίκαζ ζδιακηζηυ ιεθζζζμηνμθζηυ θοηυ, βζαηί ακείγεζ ημ θεζκυπςνμ, μπυηε δεκ οπάνπμοκ 

πμθθά άκεδ. Δπεζδή θζθμλεκεί έκημιμ πμο παναζζηεί ημ δάημ ηαζ δζα κυιμο απαβμνεφεηαζ ημ 

λενίγςιά ημο. 

 

 

 

 

ΚαιΫληνπια 
                      Calendula offinialis                                
 

Άιια νλόκαηα: ηίηνζκδ ιανβανίηα, 

κεηνμθμφθμοδμ 
  

Πνπ βξέζθεηαη: Ακαπηφζζεηαζ ηονίςξ ζε 

παιδθυηενα ορυιεηνα ηαζ ζοκακηάηαζ ζε 

πςνάθζα. Πμθφ ζοκδεζζιέκμ  ζηδκ  

Δονςπασηή φπαζενμ. 

 

Πεξηγξαθά: Φηάκεζ ζε φρμξ ηα 60cm. 

οββεκζηυ θοηυ ιε ηδ ιανβανίηα. Δίκαζ 

ιμκμεηέξ θοηυ πκμοδςηυ,  ιε άκεδ έκημκα 

ηίηνζκα ή πμνημηαθί. Ζ πενίμδμξ 

ακεμθμνίαξ ηδξ είκαζ πμθφ ιεβάθδ , απυ ημκ 

Φεανμοάνζμ ιέπνζ ημκ Οηηχανζμ.  

 Υξάζε: Απυ ηα άκεδ ή ηα πέηαθα παναζηεοάγμκηαζ ηζάβζα, αθμζθέξ έθαζα ή αάιιαηα. Σα 

αζεένζα έθαζα ακαζηέθθμοκ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ααηηδνζδίςκ ηαζ ιοηήηςκ. Ζ 

ηαθέκημοθα εκζζπφεζ επζπθέμκ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια, εκενβεί ακηζζπαζιςδζηά ηαζ 

εοκμεί ηδκ έηηνζζδ πμθήξ. 

Σζξ ελαζνεηζηέξ ηδξ ζηακυηδηεξ δείπκεζ δ ηαθέκημοθα ζημοξ ηναοιαηζζιμφξ ημο δένιαημξ ηαζ 

ηςκ αθεκκμβυκςκ. Κμιπνέζεξ ιε ηζάζ ή αναζςιέκμ αάιια ιπμνμφκ κα εεναπεφζμοκ πθδβέξ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1
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πμο επμοθχκμκηαζ δφζημθα, ιμθφκζεζξ ηςκ κοπζχκ, εβηαφιαηα, απμζηήιαηα, μοθέξ ηαζ έθηδ 

ηςκ ηκδιχκ. Οζ βανβάνεξ ιε ηζάζ αμδεμφκ ζε πενίπηςζδ ζημιαηίηζδαξ ηαζ θανοββίηζδαξ. 

 

 

 

 

ΛεβΪληα                          
                                 Lavandula 
Άιια νλόκαηα: παιμθίαακμ ,ιονμθυνα, 

ηαναιπάζζ , Αααβζακυξ 
 

Πνπ βξέζθεηαη: Καθθζενβείηαζ ζε εδάθδ 

πθμφζζα ζε αζαέζηζμ .Γεκ αβαπά ζδζαίηενα 

ηδκ οβναζία, αθθά μφηε ηαζ ηδκ μθμζπενή 

λδναζία. ηδκ Δθθάδα ηαθθζενβείηαζ ζε 

πμθθέξ πενζμπέξ. 

 

Πεξηγξαθά:. Θάικμξ, πμθφηθαδμξ ,ιε 

φρμξ 30 έςξ 80 cm.  Έπεζ βηνζγμπνάζζκα 

θφθθα, ζηεκά ηαζ πκμοδςηά. Άκεδ ιςα, 

πμο ζπδιαηίγμοκ ζηάπζα. 

Υξάζε: Σμ αζεένζμ έθαζμ ηδξ θεαάκηαξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία, ηδ 

ζαπςκμπμζία ηαζ ζηδ θανιαηεοηζηή ςξ ημκςηζηυ ηαζ ακηζηαηαννμσηυ. Έπεζ επίζδξ 

ακηζζδπηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ επμφθςζδ ηναοιάηςκ. Καηαπναΰκεζ ημοξ 

κεονυπμκμοξ ημο ζημιάπμο ηαζ δνειεί ημ κεονζηυ ζφζηδια βζαηί δνα ζακ παθανςηζηυ. Δίκαζ 

ζδακζηυ βζα ηζξ ατπκίεξ ηαζ ημ ζηνεξ, αμδεά ζηζξ διζηνακίεξ ηαζ ημοξ πμκμηεθάθμοξ. ε 

ιεβάθεξ δυζεζξ δ θεαάκηα δνα ςξ οπκςηζηυ ηαζ κανηςηζηυ. Υνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ κημοθάπεξ 

ιε ηα νμφπα ζακ ανςιαηζηυ ηαζ ακηζζηςνζηυ. 

 

 

 

 

 

ΜαηδνπξΪλα 

                  Origanum majorana 

Άιια νλόκαηα: αιάνακημ, αιάναημ 

 

Πνπ βξέζθεηαη: ε λδνά εδάθδ ιε 

πμθφ ήθζμ. 

 

Πεξηγξαθά: Σμ φρμξ ηδξ θηάκεζ ηα 60 

cm, o αθαζηυξ είκαζ πμθφηθαδμξ. 

Σα θφθθα ηδξ είκαζ ιζηνά, πκμοδςηά, 

ςμεζδή ηαζ έπμοκ ιία  υιμνθδ 

μζιή θεαάκηαξ. Έπεζ άκεδ  ιζηνά ηαζ 

θεοηά. 

Υξάζε: Δίκαζ βκςζηή ςξ πςκεοηζηυ ηαζ ηαηαπνατκηζηυ βζα ημοξ ζημιαπυπμκμοξ. Δίκαζ 

εοενβεηζηυ βζα ημ αήπα, ημ ηνομθυβδια, ηζξ αιοβδαθέξ, ηδ ανμβπίηζδα, ημ άζεια.  

Σα θφθθα ηδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ιπαπανζηυ, ζοκήεςξ ζημ ηνέαξ ηαζ ημ ράνζ, αθθά ηαζ ςξ 

αθέρδια. Απυ ηα θφθθα ημο θοημφ θαιαάκεηαζ αζεένζμ έθαζμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ 

ακηζζδπηζηυ ηαζ ακηζζπαζιςδζηυ εκχ έπεζ πνήζεζξ ηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία. 

ήιενα ηαθθζενβείηαζ ςξ ηαθθςπζζηζηυ ηαζ ανςιαηζηυ θοηυ ζε βθάζηνεξ ηαζ ηήπμοξ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CF%89%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%86%CF%85%CF%84%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C
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Ναζηνύξηζην 
                             

                     Nasturtium officinalis 
Άιια νλόκαηα: κενμηάνδαιμ, αβνζυννμηα, 

νυηα ημο πμηαιμφ, cresson 

 

Πνπ βξέζθεηαη:  Σμ ανίζημοιε, ζοκήεςξ, ιέζα 

ζηα νοάηζα ηαζ ηα πμηζζηζηά αοθάηζα. Ακήηεζ 

ζηα θοηά ηδξ εθθδκζηήξ  πθςνίδαξ. 

 

Πεξηγξαθά: Πμθοεηέξ οδνυθζθμ θοηυ, ιε 

αθαζηυ πμθφηθαδμ ηαζ ποιχδδ,  ηαζ άκεδ 

θεοηά. 

Υξάζε: ηζξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ ηαθθζενβείηαζ ζακ θαπακζηυ. Ζ ζοβημιζδή ημο θοημφ 

βίκεηαζ  υηακ είκαζ ακεζζιέκμ, ηδκ άκμζλδ.  

Σμ καζημφνηζζμ έπεζ ζδιακηζηέξ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ εεςνείηαζ εοενβεηζηυ βζα ηδ 

ζπθήκα ηαζ ηζξ πέηνεξ ζηδ πμθή. Πζζηεφεηαζ υηζ υηακ ηαηακαθχκεηαζ ςιυ δνα πνμθδπηζηά 

ηαζ ίζςξ εεναπεοηζηά ζημκ ηανηίκμ. Δθαηηχκεζ ημ γάηπανμ, έπεζ δζμονδηζηή δνάζδ ηαζ 

ηαηαπναΰκεζ ημοξ πυκμοξ ημο θμοιπάβημ υπςξ ηαζ ημοξ νεοιαηζημφξ. Θεςνείηαζ ημκςηζηυ 

ζηζξ πενζπηχζεζξ ζημναμφημο ηαζ δνα ηαηά ηδξ ακαζιίαξ. Αολάκεζ ηδκ νμή ημο αίιαημξ ζηζξ 

ζηεθακζαίεξ ανηδνίεξ ηαζ αεθηζχκεζ ηδκ ηαηάζηαζδ αζεεκχκ ιε ηανδζαηή ακεπάνηεζα. 

Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ηανδζαηέξ παεήζεζξ κεονζηήξ πνμέθεοζδξ υηακ εκενβεί ζακ βεκζηυ 

ηαηαπνατκηζηυ. Υνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ βζα οπένηαζδ ηαζ δοζημθίεξ ηδξ ειιδκυπαοζδξ. 

Έπεζ επίζδξ εοενβεηζηή επίδναζδ ζημ δένια ηαζ ζηα ιαθθζά. 

 

 

 

 

 

ΞαγθαζηΪ 
                                  Berberis vulgaris 
 

Άιια νλόκαηα: αεναενίδα,ηνάηαζβμξ, ηνζημοηζά. 

 

Πνπ βξέζθεηαη:  Πμθφ ημζκυ ζηδκ Δθθάδα, ζε 

θνάηηεξ, δάζδ, πεηνχδεζξ πενζμπέξ. 
 

Πεξηγξαθά: Δίκαζ εάικμξ ή ιζηνυ δέκηνμ ιε 

θμαςηά θφθθα. Ακείγεζ ημ Μάζμ ηαζ ημκ Ημφκζμ. 

Οζ ηανπμί ημο έπμοκ ηυηηζκμ πνχια. Σα ηθαδζά 

ηαζ μ ημνιυξ ημο θένμοκ αβηάεζα . 

Υξάζε: Δηηυξ απυ αβαπδιέκδ θζπμοδζά ηςκ ηαηζζηζχκ, είκαζ έκα ζδζαίηενα ηανδζμημκςηζηυ 

αυηακμ. 

Ζ θθμφδα ημο πνδζζιμπμζείηαζ ζε αθέρδια ζε πενζπηχζεζξ πμο έπμοιε πονεηυ ή 

οπμθένμοιε απυ ατπκία.  

Βμδεάεζ υηακ ημζιυιαζηε άζπδια, οπμθένμοιε απυ ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα, ζθίββμοξ, 

άβπμξ, κεονζηυηδηα αηυια ηαζ απυ αμοδηυ ζηα αοηζά.  

Σμ έβποια απυ ηα ακεάηζα ηδξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ οπένηαζδξ, ηδξ 

οπυηαζδξ, ηδξ ηαποπαθιίαξ, ηδξ αννοειίαξ αθθά ηαζ ηδξ ανηδνζμζηθήνςζδξ.  
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Ολωλέδα 
                                    Ononis spinosa 
 

Άιια νλόκαηα: Αθςκίδα, βαθδκζά, έθθδκαξ, 

παθαιςκίδα, αμδζκυ αβηάεζ   

 

Πνπ βξέζθεηαη:  ε πεδζκέξ ή διζμνεζκέξ  

πενζμπέξ ηαζ ζε πςνάθζα  λενζηά, ζε υθδ ηδκ 

Δθθάδα. 

 

Πεξηγξαθά: Μζηνυξ εάικμξ, φρμοξ 25-60 εη. 

ηαζ άκεδ νμδίγμκηα. . Ακείγεζ απυ ημκ Ημφκζμ 

ιέπνζ ημ επηέιανζμ μπυηε ηαζ  ζοθθέβεηαζ.  Οζ 

νίγεξ ημο ζοθθέβμκηαζ άκμζλδ ή  θεζκυπςνμ.      

Υξάζε: Δλαζνεηζηά δζμονδηζηυ θοηυ ιε εοενβεηζηή δνάζδ ζηα κεθνά.  

ε πενζπηχζεζξ κεθνμθζείαζδξ ζοκζζηάηαζ δ ηαηακάθςζδ αθερήιαημξ πμο παναζηεοάγεηαζ 

ιε 20 βναιιάνζα νίγαξ μκςκίδαξ,  5 βναιιάνζα ζηυκδξ ιάθαενμο ηαζ έκα θίηνμ κενμφ, εκχ 

ζοπκά ζοκμδεφεηαζ ηαζ ιε ιέθζ. 

 

 

 

 

 

Παηώληα 
                                Paeonia suffruticosa                            
 

Άιια νλόκαηα: Πδβμοκζά 

 

Πνπ βξέζθεηαη: Πέκηε δζαθμνεηζηά είδδ 

παζχκζαξ ζοκακηχκηαζ ζηδκ Δθθάδα, απυ ηα 

μπμία ημ έκα είκαζ εκδδιζηυ ηδξ Κνήηδξ. 

Ακαπηφζζεηαζ ζε εκδζάιεζα ή ιεβάθα ορυιεηνα, 

ζε ζηζενά ιένδ. 

 

Πεξηγξαθά: To φρμξ ηδξ θηάκεζ ηα 80 cm  Έπεζ 

εκηοπςζζαηά ιεβάθα άκεδ ιε δζάιεηνμ πμο 

λεπενκμφκ ηα 10 cm, ζοκήεςξ θεοηά ηυηηζκα δ 

νυδζκα. Ακεμθμνεί  υθδ ηδκ άκμζλδ.  

Υξάζε: ηδ νίγα ημο πενζέπεζ ηακκίκδ, παζακυθδ, βθοημγίηεξ ηαζ οδνμηοάκζμ. Παθζά,  ημ  

πνδζζιμπμζμφζακ ζακ ζηοπηζηυ ηαζ ακηζεπζθδπηζηυ θάνιαημ.  

Ζ θασηή εεναπεοηζηή πνδζζιμπμζεί ηα οπένβεζα ιένδ ημο θοημφ ζε αθερήιαηα ζακ 

ζηοπηζηυ ηαζ ακηζζπαζιςδζηυ θάνιαημ ηαζ πμθημπμζδιέκα (ζε επζεέιαηα) ζακ θάνιαημ 

επμοθςηζηυ. 

Σα άκεδ ηδξ ζε αθέρδια είκαζ θάνιαημ εοζηυιαπμ ηαζ ηαηαπνατκηζηυ. 
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Ρέγαλε 
                             Origanum vulgare                           
 

Άιια νλόκαηα: μνίβακμκ ημ ημζκυ 

 

Πνπ βξέζθεηαη: Αοημθοέξ θοηυ ζε μνεζκέξ ηαζ 

αναπχδεζξ πενζμπέξ. 

 

Πεξηγξαθά: Φοηυ πμθοεηέξ ηαζ πμχδεξ φρμοξ 20-

80 cm. Ακείγεζ απυ Ημφκζμ  ιέπνζ Αφβμοζημ ηαζ ηα 

άκεδ ηδξ έπμοκ πνχια άζπνμ-ιςα. 

Υξάζε: Ζ πμζυηδηα ηδξ εθθδκζηήξ νίβακδξ εεςνείηαζ δ ηαθφηενδ παβημζιίςξ. Πένα απυ ημ 

παναηηδνζζηζηυ άνςια ηαζ βεφζδ πμο αθήκεζ ζημ θαβδηυ έπεζ ηαζ πάνα πμθθέξ 

θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ. Δίκαζ ακηζδζαννμσηή, ακηζθθεβιμκχδδξ, ααηηδνζμηηυκα.  

Τπυ ιμνθή αθερδιάηςκ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ αημκία ηςκ εκηένςκ, απμπνειπηζηυ βζα ημ 

αήπα, αμδεάεζ ζηδκ οπένηαζδ ηαζ ηδκ ανηδνζμζηθήνοκζδ. Σμ αζεένζμ έθαζμ ηδξ νίβακδξ 

(μνζβακέθαζμ) πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ πμκυδμκημ. Ζ νίβακδ έπεζ 12 θμνέξ πενζζζυηενμ 

ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ απυ ημ πμνημηάθζ, 30 απυ ηδκ παηάηα ηαζ 42 απυ ημ ιήθμ.  

 

 

 

 

 

 

 ηαηρειέλα 

                        Staehelina petiolata                           

Άιια νλόκαηα: ζηαζπεθίκα δ έιιζζπδ 

 

Πνπ βξέζθεηαη: ΔΝΓΖΜΗΚΟ θοηυ ηδξ Κνήηδξ. 

Δίκαζ θοηυ ηςκ ανάπςκ. Φοηνχκεζ ζηα θανάββζα 

ηδξ Κνήηδξ, ζε παιδθά ηαζ ιεζαία ορυιεηνα. 

Πμθφ ζπάκζμ θοηυ. 

 

Υξάζε: Καθυ εα ήηακ κα πνδζζιμπμζδεεί ζακ ηαθθςπζζηζηυ θοηυ ηαζ ιυκμ,  χζηε κα 

δζαθοθαπεεί ςξ εκδδιζηυ θοηυ. 
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ΣζΪη ηνπ βνπλνύ 

                             Sideritis syriaca                            

Άιια νλόκαηα: ιαθμηήνα, ηαθμημζιδεζά 

Πνπ βξέζθεηαη: ε ορυιεηνα ηδξ Γοηζηήξ 

Κνήηδξ άκς ηςκ 900m. ΔΝΓΖΜΗΚΟ θοηυ ηδξ 

Κνήηδξ πμο  δοζηοπχξ έπεζ ιεζςεεί δναιαηζηά 

απυ ηα αμοκά,  θυβς ηδξ οπεναυζηδζδξ ηαζ ηδξ 

οπεναμθζηήξ ζοθθμβήξ ηδξ.  

Πεξηγξαθά: Πμχδδξ εάικμξ φρμοξ 10-50cm . 

Σα θφθθα ημο είκαζ ιζηνά ηαζ πκμοδςηά. Σμ 

ηαθμηαίνζ ζπδιαηίγεζ ζηάπζα ιε ηίηνζκα άκεδ. 

φιθςκα ιε ιζα εηδμπή, ημ υκμια ηδξ maletira πνμένπεηαζ απυ ηζξ ζηαθζηέξ θέλεζξ male 

(αννχζηζα) ηαζ tirare (ζφνς, δζχπκς), εηθνάγμκηαξ ηζξ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ. 

Δκαθθαηηζηά, εεςνείηαζ υηζ δ θέλδ πνμένπεηαζ απυ ηδ θέλδ ιαθθςηυξ = ιαθθζανυξ, θυβς 

ηςκ πκμοδςηχκ θφθθςκ ηδξ. 

Υξάζε:  Δλαζνεηζηυ αθέρδια ζε άνςια ηαζ βεφζδ, αθθά ηαζ βζα εεναπεία ή πνυθδρδ 

πμθθχκ αζεεκεζχκ. ημ αζεένζμ έθαζμ ηδξ έπμοκ απμιμκςεεί 34 μοζίεξ ιε δζάθμνεξ, 

ακηζιζηνμαζαηέξ ηονίςξ θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ.  

Γνα ςξ ακηζθθεβιμκχδεξ,  ακηζμλεζδςηζηυ, ακηζιζηνμαζαηυ, εοζηυιαπμ,  ημκςηζηυ, 

ακηζενεεζζηζηυ, ακηζακαζιζηυ, εενιακηζηυ, δζμονδηζηυ ηαζ απμημλζκςηζηυ. Υνδζζιμπμζείηαζ 

βζα ηα ηνομθμβήιαηα ηαζ ηζξ παεήζεζξ ημο ακαπκεοζηζημφ.  

 

 

 

 

Τπεξηθό 

                   

Hypericum perforatum 

Άιια νλόκαηα: ζπαευπμνημ, θεζπδκυπμνημ, 

πεθςκυπμνημ, ημρμαυηακμ, αάθζαιμ,  

Πνπ βξέζθεηαη: ε πεδζκέξ ηαζ διζμνεζκέξ 

πενζμπέξ ηαζ ζε πςνάθζα θηςπά ηαζ λενζηά. 

Πεξηγξαθά: Πμθοεηήξ πυα ιε αθαζηυ υνεζμ, 

ζζπονυ, πμθφηθαδμ ηαζ άκεδ ηζηνζκυπνοζα. 

Υξάζε: Σμ οπένβεζμ ηιήια ημο εεςνείηαζ επμοθςηζηυ, ακηζπονεηζηυ, δζεβενηζηυ, 

ακηζζδπηζηυ ηαζ παοζίπμκμ .  Απυ ηδ θασηή εεναπεοηζηή πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναζηεοή 

ημο ζπαευθαδμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ ακηί ζςδίμο. Δίκαζ απ΄ ηα ηαθφηενα ακηζηαηαεθζπηζηά. 

Γεκ πνέπεζ κα ημ πνδζζιμπμζμφκ άημια λακεζά βζαηί παεαίκμοκ εβηαφιαηα υηακ εηηεεμφκ 

ζημκ ήθζμ.  
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Φαζθόκειν 

                                      Salvia fruticosa 

Άιια νλόκαηα: ζάθαζα, αθζζθαηζά, εθεθίζθαημξ 

Πνπ βξέζθεηαη: Φοηνχκεζ ζε μνεζκά εαικχδδ 

ιένδ ηαζ λενζηά πςνάθζα παιδθήξ βμκζιυηδηαξ. 

Πεξηγξαθά: Αεζεαθήξ εάικμξ ιε διζλοθχδεζξ 

αθαζημφξ, θφθθα βηνζγμπνάζζκα θμβπμεζδή,πκμοδςηά 

ηαζ άκεδ θεοηά έςξ ιμα. 

 Υξάζε: Οζ παθζμί Κνδηζημί έθεβακ βζα ημ θοηυ αοηυ «υπμζμξ έπεζ ζημ πενζαυθζ ημο 

θαζημιδθζά, πμηέ δεκ πμεαίκεζ». Καηαθαααίκμοιε θμζπυκ ηζξ αλζυθμβεξ ζδζυηδηέξ ημο βζα 

ηδκ οβεία.  

Σμ οπένβεζμ ηιήια ημο πνδζζιμπμζείηαζ ζακ νυθδια εοζηυιαπμ, δζμονδηζηυ, 

ακηζζπαζιςδζηυ, ηαηεοκαζηζηυ ηςκ κεφνςκ, ακηζαζιμνναβζηυ, ζηοπηζηυ, ακηζαδπζηυ, 

ακηζανενζηζηυ ηαζ ακηζπονεηζηυ.   Θεςνείηαζ ζπεδυκ πακάηεζα! Υνδζζιμπμζείηαζ ζακ 

ζοκηδνδηζηυ ζηδ αζμιδπακία ηνμθίιςκ ηαζ εθαίςκ. Πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ ηαηά ηδκ 

εβηοιμζφκδ  ηαζ απυ άημια πμο πάζπμοκ απυ επζθδρία.  

 

 

 

 

 

Υακνκάιη 

                         Matricaria chamomile         

Άιια νλόκαηα: παιυιδθμ, ηαιδθάηζ, θμοθμοδάηζ 

ημο Αβίμο Γεςνβίμο. 

Πνπ βξέζθεηαη:. Φοηνχκεζ ζε πένζα ηαζ 

ηαθθζενβδιέκα ιένδ ζ υθδ ηδκ Δθθάδα. Δοδμηζιεί 

ζε πενζμπέξ ιε ήπζμ ηθίια ηαζ ζε πςνάθζα λδνζηά.  

Πεξηγξαθά: Μμκμεηέξ θοηυ ιε θείμ, πμθφηθαδμ, 

υνεζμ αθαζηυ ηαζ άκεδ αζπνμηίηνζκα. 

Υξάζε: Δίκαζ παζίβκςζημ βζα ηζξ δνειζζηζηέξ ηαζ ακηζζδπηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ. 

Υνδζζιμπμζείηαζ βζα δοζπερίεξ, δενιαηζημφξ ενεεζζιμφξ, ηζζιπήιαηα εκηυιςκ,  πυκμοξ 

ημθζηχκ ή μδμκημθοΐαξ ιςνχκ ηαζ παζδζχκ. Καηαπμθειά ηδκ θαβμφνα ηαζ  δενιαηζηά 

πνμαθήιαηα. 

Δίκαζ εθζδνςηζηυ, ακηζπονεηζηυ, ααηηδνζμηηυκμ, παοζίπμκμ, δνειζζηζηυ ηαζ ηαηαπμθειά 

πμκμηεθάθμοξ, γαθάδεξ, κεοναθβίεξ. (θυβς ηςκ ζαθζηοθζηχκ πμο πενζέπεζ ηαζ δ αζπζνίκδ). 

Οζ ακηζζδπηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ πνμζηαηεφμοκ απυ πνμαθήιαηα ημο πεπηζημφ ηαζ ιμθφκζεζξ. 

Σζξ ιαθαηηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ αλζμπμζμφκ μζ αζμιδπακίεξ θανιάηςκ ηαζ ηαθθοκηζηχκ βζα ηζξ 

εοαίζεδηεξ επζδενιίδεξ ηαζ λδνμδενιίεξ. 
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ΦωξαιΫα 

                            Psoralea bituminosa 

Άιια νλόκαηα: αιιμοδέηδξ, ανςιυπμνημ, 

πζηνμηζμφηζ, ζφζβμονδμ, παιμζηίδζ, θζαακυπμνημ 

Πνπ βξέζθεηαη: ε πεδζκέξ ηαζ διζμνεζκέξ πενζμπέξ 

ηαζ θηςπά λενζηά πςνάθζα.  

Πεξηγξαθά: Πμθοεηήξ πυα ιε αθαζηυ υνεζμ ηαζ 

ζζπονυ. Έπεζ θφθθα ηνίθοθθα ιε ιεβάθμ ιίζπμ  ηαζ 

άκεδ ιπθε ζε ηεθάθζα, ακά 10-20. 

Υξάζε: Σμ οπένβεζμ ηιήια ημο εεςνείηαζ ακηζζπαζιςδζηυ, ακηζπονεηζηυ ηαζ 

ακηζεπζθδπηζηυ. Μμζάγεζ ιε ημ ηνζθφθθζ αθθά δεκ ηνχβεηαζ απυ ηα γχα βζαηί ιονίγεζ αανζά 

ζακ άζθαθημξ (βζ’ αοηυ θέβεηαζ ρςναθέα δ αζθάθημζιμξ).   

 

 

 

 

 

Ώθηκν ην βαζηιηθό 

                                     Ocimum 

basilicum 

Άιια νλόκαηα: ααζζθζηυξ,ζηαονμθμφθμοδμ, 

ααζζθζηζά 

Πνπ βξέζθεηαη: Καηάβεηαζ απυ ηζξ ηνμπζηέξ 

πενζμπέξ. Γε θοηνχκεζ ιυκμξ ημο, αθθά 

ηαθθζενβείηαζ ζε βθάζηνεξ ηαζ ηήπμοξ.  

 

Πεξηγξαθά: Μμκμεηέξ θοηυ ιε πμθφηθαδμ 

αθαζηυ, θφθθα ιζηνά ή ιεβάθα ηαζ άκεδ ιζηνά ζε 

αηναία ζηάπζα, άζπνα ή αζπνμηυηηζκα. Τπάνπμοκ 

πμθθέξ πμζηζθίεξ υπςξ  πθαηφθοθθμξ, 

ζβμονυθοθθμξ, η.ά 

Υξάζε: Θεςνείηαζ  δζμονδηζηυξ , εοζηυιαπμξ, ζπαζιμθοηζηυξ ηαζ βαθαηημβυκμξ. 

Καηαπναΰκεζ ημκ ζημιαπυπμκμ ηαζ ημκ πμκμηέθαθμ Σμ αζεένζμ έθαζυ ημο πνδζζιμπμζείηαζ 

ζηδκ ανςιαημπμζία, ηδ ζαπςκμπμζία ηαζ ηδ θανιαηεοηζηή. Δονεία είκαζ δ πνήζδ ημο ζηδ 

ιαβεζνζηή. Πμθφ ηαθυ  εκημιμαπςεδηζηυ. 
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πιινγά, 

απνμάξαλζε  θαη 

δηαηάξεζε  βνηΪλωλ. 
 

     

Γζα κα ζοθθέλμοιε αυηακα, πνέπεζ κα λένμοιε ημκ ζςζηυ ηνυπμ χζηε κα ιδκ οπάνλμοκ 

ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ. Γδθαδή, πνέπεζ κα ζοθθέβμοιε ημ αυηακμ δ ηα αυηακα πμο επζεοιμφιε 

υηακ είκαζ δ επμπή ημοξ ηαζ πςνίξ κα ημ ηαηαζηνέθμοιε λενζγχκμκηαξ ημ, αθθά ηυαμκηαξ 

ιυκμ ηα ημιιάηζα πμο είκαζ πνήζζια ηαζ ηδκ πμζυηδηα πμο πνεζαγυιαζηε, βζα κα ζοκεπζζηεί 

δ ζςζηή ακάπηολδ ημο θοημφ.  

   

 Όπςξ ηαζ δ ζοθθμβή ,έηζζ  δ απμλήνακζδ ηαζ δ δζαηήνδζδ  πνεζάγμκηαζ ζοβηεηνζιέκμ 

ηνυπμ βζα κα οπάνλεζ ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια. Ακ ημ αυηακμ είκαζ  ανυιζημ, ημ πθέκμοιε 

(εηηυξ ακ είκαζ παιμιήθζ) ηαζ έπεζηα ηα ζηναββίγμοιε απθχκμκηάξ ηα ζε φθαζια δ δέκμκηάξ 

ηα ζε ιαηζάηζα .Ακ ημ αυηακμ είκαζ ζανηχδεξ δ πμθφ ζηθδνυ, ιπμνμφιε κα ηα 

απμλδνάκμοιε ζημκ θμφνκμ ζημοξ  30° C. Καηαθαααίκμοιε υηζ είκαζ έημζια βζα θφθαλδ ακ 

ηα θφθθα ημοξ ενοιιαηίγμκηαζ ηαζ μζ αθαζημί δε θοβίγμοκ,  αθθά ζπάκε. 

   

 Γζα κα δζαηδνδεμφκ πενζζζυηενμ πνυκμ ηαζ ζε ηαθφηενδ ηαηάζηαζδ ηα θοηά, πνέπεζ κα 

θοθάβμκηαζ ζε ιένδ , ζημηεζκά, λδνά ηαζ πςνίξ νεφιαηα. Αθθζχηζηα δ οβναζία εα ηα 

ιμοπθζάζεζ ηαζ εα παθάζεζ δ βεφζδ ημοξ. 

    

Σα θφθθα, ηα άκεδ, μζ νίγεξ, ηαζ άθθα ιένδ ημο θοημφ εα πνέπεζ κα απμεδηεφμκηαζ ζε 

απμζηεζνςιέκα αάγα απυ ζημονυπνςιμ βοαθί ηαζ αενμζηεβέξ ηαπάηζ. Μπμνμφκ αηυιδ κα 

θοθάζζμκηαζ ζε ηαθέ πανημζαημφθεξ πμο εα πνέπεζ κα δζαηδνμφκηαζ ζε λενυ ιένμξ, ηαζ 

ιαηνζά απυ ημ θςξ. Σα ιεηαθθζηά ηαζ ηα πθαζηζηά δμπεία δεκ ζοκζζηχκηαζ βζαηί ιπμνεί κα 

ιμθφκμοκ ηα αυηακα. ηδκ ανπή δεκ ηθείκμοιε ηαθά ημ αάγμ ηαεχξ ιπμνεί κα έπεζ ιείκεζ 

ηάπμζα οβναζία. Γζα ημ θυβμ αοηυ ιπμνμφιε κα δέζμοιε ζε ιζα βάγα θίβμοξ ηυηημοξ νφγζ 

ηαζ κα ημοξ αάθμοιε ζημ αάγμ. 

    

Με ηδκ απμλήνακζδ, μνζζιέκα θανιαηεοηζηά θοηά, πάκμοκ ιένμξ ηςκ δναζηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ , ηα μπμία εα ελαημθμοεήζμοκ κα ελαζεεκμφκ ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο υθμ 

ηαζ πενζζζυηενμ ηαζ, ηέθμξ, εα απνδζηεοεμφκ, υζμ ηαθά ηζ ακ ηα δζαηδνμφιε. 

    

Πάκς ζημ ηάεε δμπείμ βνάθμοιε πάκηα ημ υκμια ημο θοημφ ηαζ ηδκ διενμιδκία ζοθθμβήξ 

ημο, ηαζ θνμκηίγμοιε κα ηαηακαθχκμκηαζ ζε δζάζηδια εκυξ πνυκμο. Έκαξ άθθμξ έλοπκμξ 

ηνυπμξ δζαηήνδζδξ είκαζ δ ηαηάρολδ εκυξ θνέζημο αμηάκμο ,έπεζηα απυ ηαθυ πθφζζιμ ηαζ 

ζηνάββζζια. Ακ επζεοιμφιε κα πζάκεζ θζβυηενμ πχνμ, πνχηα ημ ανάγμοιε βζα δζάζηδια  

εκυξ θεπημφ, έπεζηα ημ ζηναββίγμοιε ηαθά ηαζ ημ αάγμοιε ζε ζαημοθάηζ ιε διενμιδκία 

ζηδκ ηαηάρολδ. 
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Σξόπνη ρξάζεο βνηΪλωλ 

     

Απυ ηδκ ανπαζυηδηα ,ηα αυηακα εηηζιήεδηακ βζα ηζξ ακαθβδηζηέξ ηαζ εεναπεοηζηέξ ημοξ 

ζδζυηδηεξ. ήιενα, έκα πμζμζηυ πενίπμο 75% ηςκ θανιάηςκ ιαξ ααζίγμκηαζ ζηζξ 

εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ θοηχκ. Τπάνπμοκ  πμθφ ηνυπμζ  βζα κα εεναπεοηείξ απυ έκα 

θοηυ ηαζ ημ ιοζηζηυ βζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηά ηα αυηακα, είκαζ δ ζςζηή δμζμθμβία ηαζ μ 

ηνυπμξ παναζηεοή ημοξ. 

 

ΔΓΥΤΜΑ 

   Ρίπκμοιε κενυ πμο ανάγεζ πάκς ζηα θανιαηεοηζηά ιένδ ημο θοημφ. ηεπάγμοιε πάκηα, 

χζηε κα ιδκ ελαηιίγμκηαζ μζ πηδηζηέξ ημοξ μοζίεξ, πμο είκαζ ηαζ μζ πνδζζιυηενεξ. Σμ 

αθήκμοιε ζηεπαζιέκμ απυ 5 έςξ 15 θεπηά , υπςξ θηζάπκμοιε ημ ηζάζ. Όηακ είκαζ έημζιμ , 

ημ  θζθηνάνμοιε ηαζ ημ πίκμοιε .   

Έβποια θηζάπκμοιε απυ ηα άκεδ, ηα θφθθα ηαζ βεκζηά απυ ηα πζμ εοαίζεδηα ιένδ ημο 

αμηάκμο πμο δεκ είκαζ ηυζμ ζηθδνά . Σα εβπφιαηα πνέπεζ κα ηα πίκμοιε ηδκ χνα πμο ηα 

παναζηεοάγμοιε ηαζ αθμφ έπμοκ έθεεζ ζε ιία επζεοιδηή εενιμηναζία.  

 

ΑΦΔΦΖΜΑ 

   Σμπμεεημφιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα κενμφ ιαγί ιε ημ αυηακμ ζε έκα ιπνίηζ ή ιία 

ηαηζανυθα. Σμ αθέρδια πανάβεηαζ ιε αναζιυ. Ζ χνα αναζιμφ είκαζ ακάθμβδ ιε ημ θοηυ  

ηδκ πμζυηδηα ηαζ ημκ ηνυπμ ημπήξ ημο. Ακ ηα αυηακα είκαζ ρζθμημιιέκα, 5 θεπηά είκαζ 

ανηεηά . Ακ είκαζ λοθχδδ, πνεζάγμκηαζ 20 θεπηά βζα κα αβμοκ υθα ηα ενεπηζηά  ζοζηαηζηά 

ημο αμηάκμο .  

   οκήεςξ αθέρδια θηζάπκμοιε υηακ πνδζζιμπμζμφιε ηα ζηθδνά ιένδ ημο αμηάκμο, υπςξ 

νίγεξ, θθμζυ, αθαζημφξ, ηανπμφξ ηαζ ζηθδνά θφθθα . Σα αθερήιαηα πνέπεζ κα ηα πίκμοιε 

εκηυξ 24 ςνχκ...ιπμνμφιε δδθαδή κα ηα ηναηήζμοιε ζημ ροβείμ ιαξ ιυκμ 24 χνεξ απυ ηεζ 

ηαζ πένα ηαζ ηα αθερήιαηα πάκμοκ ηζξ εεναπεοηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ. Ακ δ βεφζδ δεκ είκαζ 

εοπάνζζηδ , πνμζεέημοιε ιέθζ δ γάπανδ.  

 

ΔΚΥΤΛΗΜΑ 

   Μμοθζάγμοιε  ηα ζοζηαηζηά ημο θοημφ ηα μπμία ηα επελενβαγυιαζηε ζε κενυ ή  

μζκυπκεοια ηαζ βίκεηαζ δ  ζοιπφηκςζδ ιε ελάηιζζδ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ θηζάπκμοιε ηεθζηά 

νεοζηά, ποηκυννεοζηα ή ζηενεά εηποθίζιαηα. Γεκ είκαζ εφημθδ δ παναζηεοή ημο. 

 

ΒΑΜΜΑ 

   Πανάβεηαζ απυ ηαεανυ μζκυπκεοια ή αθημυθ  ή αζεένα ιε ηδκ πνμζεήηδ θανιαηεοηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ ημο θοημφ ή βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια έκα θνέζημ δ λενυ θοηυ ζε ποηκυ 

δζάθοια μζκμπκεφιαημξ . Σμ μζκυπκεοια αμδεάεζ ζηδκ εοημθυηενδ δζάθοζδ ηαζ απμννυθδζδ 

ηςκ εκενβχκ ζοζηαηζηχκ ηαζ μοζζχκ ημο αμηάκμο .  

   Γζα μζηζαηή πνήζδ είκαζ ηαηάθθδθα ηα αθημμθμφπα πμηά αυηηα, ηγζκ, άζπνμ νμφιζ, 

ηζίπμονμ, ναηί ηαζ βεκζηυηενα αοηά πμο είκαζ 40-50 ααειμφξ. Σμ ημπμεεημφιε ζε έκα 
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ζημονυπνςιμ ιπμοηάθζ ή  αάγμ  ηαζ αθήκμοιε ζε ζηζενυ ιένμξ βζα ημοθάπζζημκ 10 διένεξ 

ηαζ ακαηαηεφμοιε ακαπμδμβονίγμκηαξ ημ ιπμοηάθζ ηάεε 2-3 ιένεξ. Όηακ είκαζ έημζιμ, 

ζμονχκεηαζ ηαζ θοθάζζεηαζ ζε ζημονυπνςια ιπμοηάθζα.  Μπμνεί κα ιείκεζ ςξ 2 πνυκζα.  

   Υνδζζιμπμζείηαζ είηε ελςηενζηά, είηε 1 ημοηαθάηζ ημο βθοημφ ζε κενυ ή ποιυ 1-2 θμνέξ 

ηδκ διένα,  ακάθμβα ιε ηδ εεναπεία. Ζ παναζηεοή ημο είκαζ ζπεηζηά δφζημθδ. 

 

ΔΠΗΘΔΜΑ 

   Κμιπνέζεξ ιε ημ θοηυ. 

 

ΓΑΛΑΚΣΧΜΑ 

   Υνδζζιμπμζμφιε πμθημπμζδιέκα ιένδ ημο αμηάκμο ηα μπμία έπμοκ αζεένζμ έθαζμ ιε κενυ. 

Βάγμοιε 40 βναιιάνζα αμηάκμο ζε 100 βναιιάνζα κενμφ. Υνδζζιμπμζμφιε  15 mL  έςξ 30 

mL ηδκ διένα,  υπζ παναπάκς .  

 

ΗΡΟΠΗ 

   Σμ ζζνυπζ παναζηεοάγεηαζ ιε ηδκ ακάιζλδ εβπφιαημξ ή αθερήιαημξ ημο αμηάκμο ιε ιέθζ 

ή αηαηένβαζηδ γάπανδ ζε βεκζηή ακαθμβία 2:1 .Αθμφ γεζηάκμοιε ημ ιίβια ημ ακαηαηεφμοιε 

χζηε κα μιμβεκμπμζδεεί ηαζ ημ ημπμεεημφιε ζε ζημφνα ιπμοηαθάηζα ή αάγα . 

 Γζαηδνείηαζ ζε δνμζενυ ηαζ ζηζενυ ιένμξ βζα 6 ιήκεξ πενίπμο.  

 

ΚΑΣΑΠΛΑΜΑ 

   Σμ θνέζημ αυηακμ ρζθμηυαεηαζ ηαζ ανάγεηαζ βζα ιενζηά θεπηά ζε κενυ. Παίνκμοιε ημ κενυ 

ηαζ ημ ημπμεεημφιε ζηδκ πάζπμοζα πενζμπή βζα 2-3 χνεξ πμο ημ ηαθφπημοιε ιε φθαζια. 

Γζα κα ημκ πνδζζιμπμζήζμοιε,  πνέπεζ κα έπoοιε θείμ ηαζ ηαεανυ δένια.   

 

ΚΟΝΖ 

   Σα  θοηά πμο έπμοκ λεναεεί ζηδ ζηζά, ηονίςξ δ νίγα ή ηα θφθθα,  ηα ηυαμοιε ζε ιζηνά 

ημιιάηζα ηαζ  ιεηά ηα αάγμοιε ιέζα ζε βμοδί βζα κα ηα ηάκμοιε ζηυκδ .  

 Μενζημί παίνκμοκ ηδκ ζηυκδ ηςκ θοηχκ ηαηεοεείακ πάκς ζηδ βθχζζα ημοξ ή ηδκ 

ακαηαηεφμοκ ζηζξ ηνμθέξ ,ημ  ποιυ ή ημ κενυ ημοξ. 

 

ΥΤΜΟ 

   Φνέζηα θοηά πμο ηυαμκηαζ ηαζ ζοιπζέγμκηαζ ιέπνζ κα βίκμοκ πμθηυξ . Ο ποιυξ πμο 

παίνκμοιε, ημπμεεηείηαζ ζε ηνφμ ιένμξ βζα ιζα διένα ηαζ ιεηά ηα θζθηνάνεηαζ .  

 

ΕΔΛΔ 

   Βάγμοιε θφθθα γεθαηίκδξ ζε  αναζηυ κενυ βζα θίβα θεπηά  ιέπνζ κα δζαθοεεί. Ρίπκμοιε ηαζ 

ημκ ποιυ απυ ημ θοηυ ηαζ  γάπανδ . Σμ ακαηαηεφμοιε ιέπνζ κα βίκεζ έκα , ημ θζθηνάνμοιε 

ηαζ ημ αάγμοιε ζε ηεζεδάηζα ζηδκ ηαηάρολδ. 
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ΑηζΫξηα Ϋιαηα 
 

   

    ΑηζΫξηα Ϋιαηα (Essential Oils), εέλαη αξωκαηηθΫο πηεηηθΫο νπζέεο πνπ εμΪγνληαη από 

ηα θπηΪ κε ηελ απόζηαμε. ΠεξηΫρνληαη ζε δηΪθνξα κΫξε ηνπ θπηνύ όπωο ζηνπο 

θαξπνύο, ζην θινηό, ζηα θύιια, ζηα Ϊλζε, ζηνπο κέζρνπο θαη ζηηο ξέδεο.  

     

Απμηεθμφκηαζ απυ ιζηνμιμνζαηέξ εκχζεζξ ηαζ  έπμοκ ζδζαίηενα ορδθή ζοβηέκηνςζδ ζε 

δναζηζηά ζοζηαηζηά. Μέπνζ ηαζ 200 δζαθμνεηζηέξ πδιζηέξ εκχζεζξ ιπμνμφκε κα πενζέπμκηαζ 

ζε έκα αζεένζμ έθαζμ. Σα αζεένζα έθαζα ιπμνμφκ πνδζζιμπμζδεμφκ εφημθα απυ ημκ άκενςπμ, 

πνμζθένμκηαξ ηα εοενβεηζηά ημοξ ζδζυηδηεξ 

 

Θεςνμφκηαζ δ «ροπή» ηςκ θοηχκ  ηζ έπμοκ πανυιμζα μζιή ιε ημ θοηυ απυ ημ μπμίμ 

πνμένπμκηαζ. Σμ αζεένζμ έθαζμ ανίζηεηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ ακαθμβίεξ ζηα δζάθμνα ιένδ ημο 

θοημφ. Απυ πδιζηήξ άπμρδξ είκαζ ιίβιαηα δζάθμνςκ μνβακζηχκ ηαζ ακυνβακςκ μοζζχκ 

υπςξ ηενπέκζα, αθημυθεξ, θαζκυθεξ, αθδετδεξ, ηεηυκεξ, ηακκίκεξ, ζχδζμ, θχζθμνμ, ζίδδνμ, 

παθηυ, αζαέζηζμ, ιαββάκζμ, ηηθ, ζημζπεία απαναίηδηα βζα ηδ ζφκεεζδ αζηαιζκχκ, εκγφιςκ, 

ημθθαβυκμο, εθαζηίκδξ, ηηθ. Δίκαζ μοζίεξ νεοζηέξ ηαζ πμο ελαηιίγμκηαζ βνήβμνα. Πενζέπμοκ 

θοηζηέξ μνιυκεξ πμο επδνεάγμοκ ηα ζοζηήιαηα ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ. 

 

Γηαηάξεζε ΑηζΫξηωλ Διαέωλ 

 Σα πμζμηζηά άνζζηα αζεένζα έθαζα πενζέπμκηαζ 

ζε θζαθίδζα πμο ακαβνάθμοκ «αβκυ αζεένζμ 

έθαζμ». Πνυηεζηαζ βζα ζημονυπνςια, βοάθζκα, 

ιζηνά ηαζ ηαεανά θζαθίδζα, ηαθά ηθεζζιέκα, ηα 

μπμία θοθάζζμκηαζ ιαηνζά απυ ημ θςξ, ηδκ 

οβναζία, ημκ αένα, ηαζ ηδ εενιυηδηα.  

 Δπεζδή ημ πμθοαζεέκζμ (πμο οπάνπεζ ζημ 

πθαζηζηυ)  έπεζ ηδκ ηάζδ κα απμννμθά ηα 

αζεένζα έθαζα, πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ ηα 

πθαζηζηά ηαζ κα ηα θοθάζζμκηαζ ζε βοάθζκα ή ιεηαθθζηά δμπεία. Γεκζηά, ηα αζεένζα έθαζα 

πνέπεζ κα θοθάζζμκηαζ ζε δνμζενυ ηαζ ζημηεζκυ ιένμξ βζα κα δζαηδνδεμφκ πμθφ ηαζνυ. Με 

αοηυ ημκ ηνυπμ δζαηδνμφκηαζ απυ 18 ιέπνζ 24 ιήκεξ Δπεζδή ελαηιίγμκηαζ εφημθα ηαζ είκαζ 

εοαίζεδηα ζημ θςξ πνέπεζ κα θοθάβμκηαζ ζε ζημφνα δμπεία ηα μπμία κα ζθναβίγμκηαζ ηαθά. 
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Σα βόηαλα ωο θΪξκαθα 

        

       Ζ επζζηήιδ πθέμκ παναδέπεηαζ ηδ εεναπεοηζηή ζδζυηδηα ηςκ αμηάκςκ ηαεχξ πενζέπμοκ 

μοζίεξ πμο επζδνμφκ ζ’ υθμ ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ. Απυ ηδκ άθθδ οπάνπμοκ πμθθέξ 

ζμαανέξ αζεέκεζεξ, υπμο δ πνήζδ πδιζηχκ μοζζχκ εεςνείηαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ημοξ.  

 

       Σα πδιζηά ζοζηαηζηά έπμοκ ιία ειθακχξ πζμ επζεεηζηή δνάζδ. Οζ ζοκέπεζεξ ηδξ 

πνδζζιμπμίδζήξ ημοξ είκαζ πζμ άιεζεξ, ηάηζ πμο γδημφκ μζ άκενςπμζ ζε πενζπηχζεζξ δοκαημφ 

πυκμο ή αανζχκ αζεεκεζχκ. Βέααζα, πμθθά θάνιαηα δεκ έπμοκ ιυκμ εοενβεηζηέξ ζοκέπεζεξ, 

αθθά ηαζ πανεκένβεζεξ, πμο δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα ζηδ ζςζηή θεζημονβία ημο 

μνβακζζιμφ. Ζ άιεζδ ακηζιεηχπζζδ ημο πυκμο ζοκζζηά ζοκήεςξ ημκ ηενιαηζζιυ ηδξ 

επζημζκςκίαξ ημο εβηεθάθμο ιε ημ ζδιείμ πμο πμκάιε. Γζα αοηυ αθέπμοιε ζε ανηεηέξ 

πενζπηχζεζξ μ πυκμξ κα επακένπεηαζ ιεηά απυ ηάπμζμ δζάζηδια. Άθθεξ θμνέξ ημ (πδιζηυ) 

θάνιαημ είκαζ ηυζμ ζζπονυ, πμο ιαγί ιε ηα αθααενά ηφηηανα «ζημηχκεζ» ηαζ οβζή ή 

επζαανφκεζ ηαηά πμθφ άθθα υνβακα ημο μνβακζζιμφ. 

 

       Απυ ηδκ άθθδ ηα αυηακα δνμοκ δζαθμνεηζηά. Δθάπζζηα έπμοκ απμηεθέζιαηα απυ ηδκ 

πνχηδ θμνά. οκήεςξ, απαζηείηαζ ηαεδιενζκή πνήζδ βζα ιένεξ ή εαδμιάδεξ, πνμηεζιέκμο κα 

θηάζμοιε ζημ επζεοιδηυ απμηέθεζια. Ζ δνάζδ ημοξ είκαζ θζβυηενμ αίαζδ ηαζ ζοπκά  ηα 

απμηεθέζιαηα πενζβνάθμκηαζ ςξ ιμκζιυηενα ζε ζπέζδ ιε ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ. Οοζζαζηζηά, 

αοηυ πμο ηάκμοκ ηα αυηακα, είκαζ κα αμδεμφκ ημκ μνβακζζιυ ιαξ βζα κα εεναπεοηεί ιυκμξ 

ημο. Καεανίγμοκ ηαζ εςναηίγμοκ ηα υνβακα ιαξ, εκζζπφμοκ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια, 

πανίγμοκ δφκαιδ ηαζ εοελία. Έηζζ, μζ πυκμζ, ηα ηναφιαηα, μζ θθεβιμκέξ ηαζ μζ αζεέκεζεξ 

ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε θοζζηυ ηνυπμ, πςνίξ πανεκένβεζεξ.  

 

      Οζ πμθέιζμζ ηςκ αμηάκςκ ,εεςνμφκ πςξ δεκ είκαζ μφηε ηνμθή, μφηε θάνιαημ. Σμ ζίβμονμ 

είκαζ πςξ ζε πενζπηχζεζξ άιεζδξ ακάβηδξ ηα αυηακα δεκ πνμζθένμοκ ηίπμηα ημ μοζζαζηζηυ. 

Ζ πνδζζιυηδηα ημοξ  έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ πνζκ, δδθαδή ιε ηδκ πνυθδρδ, πμο «είκαζ ηαζ δ 

ηαθφηενδ εεναπεία». Οπυηε, ηαθυ είκαζ υζμζ πάζπμοκ απυ ηάπμζα αζεέκεζα, κα 

ζοιαμοθεφμκηαζ ημκ βζαηνυ ημοξ, ακ εέθμοκ κα ηάκμοκ πνήζδ αμηάκςκ, εζδζηά ακ πνυηεζηαζ 

βζα ζοιπθδνχιαηα δζαηνμθήξ ηαζ ζηεοάζιαηα ημο ειπμνίμο.  

 

        Οζ οπμζηδνζηηέξ ηςκ αμηάκςκ ηα εεςνμφκ θοζζηή ηνμθή ηαζ θάνιαημ. Έπεζ απμδεζπεεί 

ζε εηαημκηάδεξ πενζπηχζεζξ δ πνδζζιυηδηά ημοξ, εκχ οπάνπμοκ θμνέξ πμο ιπμνμφκ κα 

ιεζχζμοκ ηζξ πανεκένβεζεξ πδιζηχκ θανιάηςκ. Φοζζηά, άθθμ ηα αυηακα πμο ένπμκηαζ 

ηαηεοεείακ απυ ηδ θφζδ ζημ ηναπέγζ ιαξ ηαζ άθθμ αοηά πμο ηοηθμθμνμφκ ζημ ειπυνζμ. 

Όπςξ ηαζ κα ’πεζ, οπάνπμοκ μνζζιέκμζ ηακυκεξ πμο πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ ζπεηζηά ιε ηα 

αυηακα ηαζ ημοξ μπμίμοξ υζμζ γμοκ ζηδκ φπαζενμ ηαζ υζμζ αζπμθμφκηαζ επαββεθιαηζηά ιε 

αοηά ημοξ βκςνίγμοκ ηαθφηενα. Σέθμξ, ιεβάθμ νυθμ παίγεζ δ δμζμθμβία. 
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ΦαξκαθεπηηθΫο    

ηδηόηεηεο  

ηωλ βνηΪλωλ. 

 

ΑΓΡΗΑΓΑ  

  Σμ πμζμ θδιζζιέκμ δζμονδηζηυ. ηδ ζοκζζημφκ βζα πέηνεξ ζηα κεθνά, ηδκ μθζβμονία ηαζ 

ανενζηζηά. Δπεζδή πενζέπεζ ανβμπονίκδ, είκαζ έκα θοζζηυ ακηζαζμηζηυ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ιε 

επζηοπία ζε θθεβιμκέξ ημο μονμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ, υπςξ δ ηοζηίηζδα.. Οζ ιαθαηηζηέξ 

ηδξ ζδζυηδηεξ ηαηαπναΰκμοκ ηζξ θθεβιμκέξ. 

ΑΓΡΗΜΟΝΗΟ 

   Δίκαζ ημκςηζηυ ημο πεπηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ εεςνείηαζ έκα θοηυ πμο επμοθχκεζ πθδβέξ .  

Θεςνείηαζ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηυ βζα ηα έθηδ, ημοξ ηςθζημφξ ηαζ ηδ δζάννμζα. Σμ 

αβνζιυκζμ ζηδ θασηή εεναπεοηζηή πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ επμφθςζδ ακμζπηχκ πθδβχκ, βζα 

ηζζιπήιαηα εκηυιςκ, δαβηχιαηα θζδζχκ ηαζ δζάθοζδ απμζηδιάηςκ. 

 

ΑΛΣΔΑ  

   Καηαπναΰκεζ ηδ θανοββίηζδα ηαζ βεκζηά ηζξ θθεβιμκέξ ημο ζηυιαημξ ηαζ ημο θάνοββα, 

(θανοββίηζδα, ζημιαηίηζδα). Δίκαζ ακηζαδπζηή, ζδζαίηενα πνήζζιδ ζε ανμβπίηζδα ηαζ ημζκυ 

αήπα ηνομθμβήιαημξ.  

Με βανβάνεξ ηαηαπμθειάιε μοθίηζδεξ ηαζ άθεεξ ημο ζηυιαημξ. 

ΑΥΗΛΛΑΗΑ 

   Σμκςηζηυ βζα ημοξ ημοναζιέκμοξ, ακμίβεζ ηδκ υνελδ. Γζα δζαηαναπέξ ζηδκ ειιδκυπαοζδ 

ηαζ ζπαζιμφξ ηδξ ιήηναξ, ηνομθμβήιαηα, Βμδεάεζ ζηδκ αηιή, ημ άζεια, ημθίηζδα, 

ανενζηζηά, πυκμοξ πενζυδμο ηαζ νεοιαηζζιμφξ. Ακαημοθίγεζ ηζξ ακςιαθίεξ ζηδκ ηοηθμθμνία 

ημο αίιαημξ, βζ’ αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ ζε ηζνζμφξ ηαζ θθεαίηζδεξ. Θεναπεφεζ ηζξ αζιμννμΐδεξ 

ηαζ ηζξ ακαημοθίγεζ. Έπεζ παοζίπμκεξ ζδζυηδηεξ, ηα θνέζηα θφθθα ηδξ Απζθθέαξ ακ ηα 

ιαζήζμοιε ζηαιαηάκε ημκ πμκυδμκημ. 

ΒΑΛΔΡΗΑΝΑ 

   Σμ πμζμ βκςζηυ δνειζζηζηυ, ηαηαπνατκηζηυ ηςκ κεφνςκ. Καηά ηδξ ατπκίαξ ηαζ ηδξ 

οπενδζέβενζδξ. 

ΒΑΗΛΗΚΟ 

   Βμδεά ηδκ αδφκαηδ ικήιδ, ηδκ ιεθαβπμθία ηαζ ημοξ κεονζημφξ πμκμηεθάθμοξ. Δπίζδξ έπεζ 

ζπαζιμθοηζηέξ ζδζυηδηεξ, βζ΄ αοηυ ηαζ είκαζ πνήζζιμξ ζε πενζπηχζεζξ άβπμοξ, κεονζηήξ 

ατπκίαξ ηαζ γαθάδαξ. 

ΓΑΨΓΟΤΡΑΓΚΑΘO 

   οκίζηαηαζ ζδζαίηενα ζε ηάεε αννχζηζα ημο ήπαημξ: Ζπαηίηζδα, ίηηενμ ηαζ πέηνεξ ζηδ 

πμθή. Σμκςηζηυ βζα ημοξ ημοναζιέκμοξ. 
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ΓΛΤΚΟΡΗΕΑ 

    Ζ ηονζυηενδ δνάζδ ηδξ βθοηυνζγαξ είκαζ ακηζθθεβιμκχδδξ ηαζ ακηζαδπζηή. Γζ΄αοηυ 

δίκεηαζ ζε πκεοιμκίεξ, ανμβπίηζδεξ, αήπα ηαζ άζεια. Ζ ζφβπνμκδ εεναπεοηζηή ηδ 

πνδζζιμπμζεί βζα ηδκ εεναπεία βαζηνζηχκ έθηςκ, βζαηί επδνεάγεζ ηζξ βαζηνζηέξ εηηνίζεζξ. 

Δπεζδή πενζέπεζ βθοηζνζγίκδ, έκςζδ 50 θμνέξ πζμ βθοηζά απυ ηδ γάπανδ, είκαζ έκα εαοιάζζμ 

θοζζηυ βθοηακηζηυ. 

ΓΔΝΣΡΟΛΗΒΑΝΟ 

   Γζα  δζάννμζα, ανμβπίηζδεξ, άζεια ηαζ βνίπδ, εκηενζηέξ δζαηαναπέξ, νεοιαηζζιμφξ. Σμκχκεζ 

ηδκ υνελδ. 

ΓΤΟΜΟ 

   Γζα ηδ πμθδζηενίκδ, ατπκίεξ, ηνάιπεξ, λενυαδπα, αιοβδαθίηζδα. Γζα πυκμοξ δμκηζχκ, 

νεοιαηζζιμφξ. οκζζηάηαζ ζε πενζπηχζεζξ δοζπερίαξ ηαζ δζάννμζαξ, επίζδξ ζηνχκεζ ημ 

ζημιάπζ ιεηά απυ ειεηυ. 

ΓΗΚΣΑΜΟ 

   Οζ επμοθςηζηέξ ηαζ ζηοπηζηέξ ζδζυηδηέξ ημο, έπμοκ ηάκεζ ημ Γίηηαιμ κα εεςνείηαζ 

θάνιαημ βζα ημ ζημιάπζ, αθθά ηαζ βζα ηα απμζηήιαηα ηαζ ηα ζπονζά ζακ ηαηάπθαζια. 

Καηαπνατκεζ ημοξ πυκμοξ ημο ζημιαπζμφ ηαζ ηςκ εκηένςκ. 

ΔΥΗΝΑΚΗΑ 

   Έκα ηαηαπθδηηζηυ αυηακμ πμο απμδεδεζβιέκα εκζζπφεζ ημ ακμζμπμζδηζηυ ιαξ ζφζηδια. 

Βμδεάεζ ημ ζχια κα απαθθαβεί απυ ιζηνμαζαηέξ θμζιχλεζξ. Ηδζαίηενα πνήζζιμ βζα θμζιχλεζξ 

ακαπκεοζηζημφ, (θανοββίηζδα, αιοβδαθίηζδα, ηςκ πκεοιυκςκ ηαζ ηαηαννμσηέξ ηαηαζηάζεζξ 

ηδξ ιφηδξ. 

ΕΑΜΠΟΤΚΟ 

   Υνδζζιμπμζείηαζ ζε κεοναθβίεξ. Γζα ηοζηίηζδα, αιοβδαθίηζδεξ, πμκυιαημ, πμκυδμκημ, 

θανοββίηζδα ηαζ πμκυθαζιμ. Καεανίγεζ ημ αίια.  

ΖΛΗΑΝΘΟ (ειηνηξόπην) 

   Οζ άρδημζ δθζυζπμνμζ δνμοκ ςξ δνειζζηζηυ ηαζ αμδεμφκ ηδ θεζημονβία ιίαξ ζεζνάξ 

μνβάκςκ ηαζ αδέκςκ, υπςξ μ πνμζηάηδξ, ηα κεθνά ηαζ δ πμθή. Υνδζζιμπμζμφκηαζ, επίζδξ, 

ηαηά ηδξ νεοιαημεζδμφξ ανενίηζδαξ, βζα  ημ ηνομθυβδια, αεθηζχκμοκ ηδκ υναζδ ηαζ 

ιεζχκμοκ ηδ πμθδζηενίκδ. 

ΘΤΜΑΡΗ 

   Δίκαζ ηαηάθθδθμ βζα ημ άβπμξ, ηοηθμθμνζηυ, ηαηάεθζρδ, διζηνακίεξ, κεφνα. Απαναίηδημ 

βζα ημοξ οπμηαζζημφξ, βζα βνίπδ, ηνομθμβήιαηα, αήπα ηαζ άζεια. Καθυ βζα δενιαημπάεεζεξ, 

επμοθχκεζ  πθδβέξ, ζπονζά ηαζ εβηαφιαηα. 

ΘΡΟΤΜΠΗ 

   Γζα ημ ζημιάπζ, καοηία, λζκίθα, ακμίβεζ ηδκ υνελδ. Βμδεά ζηδκ ατπκία, ανενζηζηά, 

νεοιαηζζιμφξ, άζεια, αήπα. ηαιαηάεζ ημοξ ημθζημφξ ηαζ ηδ δζάννμζα. Υνήζζιμ ζε 

πκεοιαηζηή ηαζ ζελμοαθζηή αημκία. 

ΗΡΗΓΑ 

   Με ηαεανηζηέξ ζδζυηδηεξ. Κνίκμξ, ιε εθαθνφ ιπθε πνχια, μ μπμίμξ ακείγεζ απυ ημ Μάζμ 

έςξ ημκ Ημφκζμ. Ζ νίγα ηδξ είκαζ ανςιαηζηή, ιε ειεηζηέξ ηαζ ηαεανηζηέξ ζδζυηδηεξ. Δίκαζ, 

επίζδξ, δζμονδηζηυ. 

ΗΠΠΟΦΑΔ 

   Σμ ζππμθαέξ είκαζ έκα θοηυ ημ μπμίμ πενζέπεζ 190 πμθφηζιεξ μοζίεξ μζ πενζζζυηενεξ απυ 

ηζξ μπμίεξ έπμοκ ακηζμ-λεζδςηζηή δνάζδ. Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια κα δνμοκ ηαζ 

πνμθδπηζηά ηαηά ηδξ βήνακζδξ, ηαηά ηςκ ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ ηαζ ηαηά ημο 

ηανηίκμο. Δίκαζ έκα ζζπονυ ημκςηζηυ πμο δίκεζ εκένβεζα ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ. 

Ροειίγεζ ημκ ιεηααμθζζιυ, δδιζμονβεί εοελία ηαζ ιεζχκεζ ημ άβπμξ.. Μεζχκεζ ηδκ ηαηή 
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πμθδζηενίκδ ζημ αίια, πνμζηαηεφεζ ηα αββεία ηαζ ιεζχκεζ ημοξ ηζκδφκμοξ ηανδζαββεζαηχκ 

πνμαθδιάηςκ. 

ΚΟΛΖΣΗΓΑ 

   Πενζέπεζ ηακίκδ, άθαηα ηαθίμο, αζαεζηίμο ηαζ ιαβκδζίμο, ηαεχξ ηαζ έκα ακηζαζμηζηυ 

ζημζπείμ ζακ ηδκ πεκζηζθίκδ ηαζ ηδκ ζκζμοθίκδ. Με ελςηενζηή πνήζδ είκαζ έκα άνζζημ 

θάνιαημ ηαηά ηςκ δενιαημπαεεζχκ. Γζα αηιή, θεζπήκεξ, εηγέιαηα ηαζ ένπδ. ακ νυθδια 

είκαζ δζμονδηζηυ, ιεζχκεζ ημ μονζηυ μλφ ηαζ αμδεάεζ κα ιδκ ιεηααθδεεί ζε πέηνα ζημ κεθνυ. 

ΚΡΑΣΑΗΓΟ 

   Θεςνείηαζ έκα ζζπονυ ηανδζμημκςηζηυ, πμο επζηνέπεζ ιάθζζηα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηάεε 

ακςιαθίαξ ηδξ ηανδζάξ, δδθαδή ηδκ οπένηαζδ αθθά ηαζ ηδκ οπυηαζδ, ηδκ ηαποπαθιία ηαζ 

ηδκ αννοειία. Γζαζηέθθεζ ηα αζιμθυνα αββεία βζ’ αοηυ είκαζ πμθφ πνήζζιμξ ζηδκ 

ανηδνζμζηθήνςζδ. 

ΚΡΟΚΟ (ΑΦΡΑΝ) 

  Απμημλζκχκεζ ημκ μνβακζζιυ ηαζ ακακεχκεζ ηα ηφηηανα. Καεανίγεζ απυ ηζξ ημλίκεξ ημκ 

εβηέθαθμ, βζ΄αοηυ αμδεάεζ ζημοξ πμκμηεθάθμοξ. 

ΛΑΓΑΝΗΑ 

   Υνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηαηαπνατκηζηυ, ζπαζιμθοηζηυ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ατπκίαξ ηδξ 

δζάννμζαξ, ημο πμκυδμκημο, βζα εκηνζαέξ ζηα ηνομθμβήιαηα ηαζ ζηζξ ανμβπίηζδεξ, βζα ηα 

άθαηα ηαζ ημκ ηέηακμ. 

ΛΟΤΗΕΑ 

   Δίκαζ ημκςηζηυ, ζπαζιμθοηζηυ, ηάκεζ ηαθυ ζηζξ λζκίθεξ ηαζ ζηζξ ζημιαπζηέξ ακςιαθίεξ. 

Γζχπκεζ ηα αένζα ηαζ ηάκεζ πμζμ απμηεθεζιαηζηέξ ηζξ δίαζηεξ αδοκαηίζιαημξ. Καηαπμθειά 

ηδκ ατπκία ηαζ μζ δζμονδηζηέξ ηδξ ζηακυηδηεξ ηδκ ηάκμοκ πμθφ πνήζζιδ ζε υζμοξ έπμοκ 

πέηνεξ ζηα κεθνά. 

ΜΔΛΗΟΥΟΡΣΟ 

   Γζεβενηζηυ ζςιαηζηυ ηαζ πκεοιαηζηυ (ζημζπείμ ιαηνμγςίαξ). Δίκαζ ημκςηζηυ βζα ηδκ 

ηανδζά, αμδεά ζηδκ ακαζιία, ηαηαπνατκηζηυ ηαζ ζπαζιμθοηζηυ, ζδζαίηενα πνήζζιμ ζε 

κεονζηέξ ηνίζεζξ ηαζ γαθάδεξ. Ακηζθοζζηζηυ, (ακαημοθίγεζ ημκ ηοιπακζζιυ ηδξ ημζθζάξ) ηαζ  

πςκεοηζηυ. 

ΜΟΛΟΥΑ 

   Μαθαηηζηή, ακαημοθίγεζ απυ πνμαθήιαηα ζημ ζηήεμξ ηαζ ζημ θαζιυ, ανμβπζηά, αήπα, 

θανοββίηζδα. Κάκεζ ηαθυ ζε εκηενζηά, βαζηνίηζδα, ηοζηίηζδα ηαζ ζε ημθζημφξ. Γζχπκεζ ηζξ 

ημλίκεξ απυ ημκ μνβακζζιυ ιαξ ηαζ ιε ηαηαπθάζιαηα ηαηαπμθειάιε ζπονζά, “ηαθμβήνμοξ” 

ελακεήιαηα ηαζ εβηαφιαηα. 

ΝΑΣΟΤΡΣΗΟ 

   Δθαηηχκεζ ημ ζάηπανμ, επμοθχκεζ ηζξ πθδβέξ. Λέβεηαζ ηαζ κενμηάνδαιμ. Καηαπμθειά ηδκ 

πεπηζηή αημκία, εκζζπφεζ ηδκ παναβςβή ζάθζμο, εκζζπφεζ ημκ μνβακζζιυ ζε πενζπηχζεζξ 

ζημναμφημο ηαζ ακηζιεηςπίγεζ ημκ ναπζηζζιυ. Θεςνείηαζ εοενβεηζηυ βζα ηδ ζπθήκα. Χξ 

δζμονδηζηυ εκδείηκοηαζ ηαηά ηδξ πέηναξ ζηδ πμθή. Δθαηηχκεζ ημ ζάηπανμ ηςκ δζααδηζηχκ 

ηαζ επζζπεφδεζ ηδκ επμφθςζδ πθδβχκ.  

ΟΝΧΝΗΓΑ 

   Με δνάζδ ηαηά ηδξ ανενίηζδαξ. Σμ θοηυ είκαζ πμθφ ηαθυ δζμονδηζηυ. ε πενζπηχζεζξ 

κεθνμθζείαζδξ ηαζ άθθςκ παεήζεςκ ημο μονμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ πμνδβείηαζ αθέρδια ημ 

μπμίμ θαιαάκεηαζ ζε δζάζηδια 24 ςνχκ. Σμ ίδζμ αθέρδια ζοζηήκεηαζ ηαζ βζα πενζπηχζεζξ 

επίιμκςκ νεοιαηζζιχκ. 

ΠΑΗΦΛΧΡΑ 

    παζιμθοηζηυ, ηαηαπνατκηζηυ ηςκ κεφνςκ ηαζ αμδεά απμηεθεζιαηζηά ημ άβπμξ, ηδκ 

οζηενία ηαζ ηάεε είδμοξ κεοναζεέκεζα. Ζνειζζηζηυ ηαζ ημκςηζηυ ζε οπενηυπςζδ. 
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ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΗ 

   Θεςνείηαζ υηζ ακακεχκεζ ηα ηφηηανα, είκαζ απμημλζκςηζηυ, πμθφ ηαθυ βζα ημ ζημιάπζ ηαζ 

ηδ πμθδζηενίκδ. Σμ ζοκζζημφκ βζα νυθδια υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ εκχζεζξ μζημθυβςκ, βζαηί 

εηηυξ απυ ηζξ εαοιαημονβέξ ημο ζδζυηδηεξ είκαζ ηαζ πμθφ πμζμ εθαθνφ ζακ νυθδια απυ ημ 

ιαφνμ ηζάζ. Δίκαζ ημκςηζηυ ηαζ ζε λεημονάγεζ ιεηά απυ ιζα δφζημθδ ηαζ ημοναζηζηή διένα. 

ΡΗΓΑΝΖ 

   Γζα πυκμοξ δμκηζχκ ηαζ νεοιαηζζιχκ, εκηενζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ πυκμοξ ζηδκ ημζθζά. Κυαεζ 

ηδκ εοημζθζυηδηα. 

ΑΛΔΠΗ  

   Έκα απίεακμ νυθδια βζα ημ αήπα, ακαγςμβμκεί ηα πκεοιυκζα! 

ΠΗΡΟΤΛΗΝΑ 

   Έκα απίεακμ αυηακμ πμο πενζέπεζ πενζζζυηενεξ αζηαιίκεξ απυ μπμζμδήπμηε άθθμ! Δκζζπφεζ 

ημκ μνβακζζιυ, ημκ δοκαιχκεζ, ημκ απμημλζκχκεζ ηαζ ακακεχκεζ ηα ηφηηανα. Γεκ είκαζ 

ηοπαίμ πμο δ NASA ημ ηαθθζενβεί βζα κα ημ δίκεζ ζημοξ αζηνμκαφηεξ. Υνδζζιμπμζήζηε θίβμ 

πζνμοθίκα ζε ηάεε νυθδιά ζαξ, βζα κα πάνεηε υθεξ αοηέξ ηζξ αζηαιίκεξ, δοκαιχκμκηαξ ημκ 

μνβακζζιυ ζαξ! 

ΣΟΤΚΝΗΓΑ 

   Έκα θασηυ θάνιαημ ιε απίεακεξ ζδζυηδηεξ. Ακηζδζααδηζηυ, δζμονδηζηυ, δζαθφεζ ημ μονζηυ 

μλφ, πμθφηζιμ ζε κεθνίηζδα, ηοζηίηζδα, πέηνεξ ζηδ πμθή. Αζιμζηαηζηυ, ακηζακαζιζηυ βζα 

ακαζιία, ναπζηζζιυ ηαζ βεκζηά ζε αημκία ημο ζχιαημξ. ηοπηζηυ ηαηά ηςκ αζιμννμσδςκ, 

ακηζνεοιαηζηυ ηαηά ανενζηζηχκ, ζζπζαθβίαξ ηαζ νεοιαηζζιχκ. 

ΣΑΡΑΞΑΚΟ 

   Γζα ηδ πμθδζηενίκδ, ενεεζζιμφξ ημο δένιαημξ, πνδλίιαηα, ηαμφνεξ ζημ ζημιάπζ, πυκμ ζημ 

ζοηχηζ, ανενίηζδα, δζααήηδ ηαζ πονεηυ. 

ΣΗΛΗΟ 

   Ζνειζζηζηυ ηςκ κεφνςκ, διζηνακίεξ, κεοναθβίεξ, γαθάδεξ, ατπκίεξ. Γζα αήπα, 

ηνομθμβήιαηα, ειεηυ, νεοιαηζζιμφξ, ανενζηζηά, δοζπερία. 

ΤΟΚΤΑΜΟ 

   Ηζπονυ παοζίπμκμ. Υνεζάγεηαζ πνμζμπή ζηδ πνήζδ ημο, ηαεχξ -υπςξ ηάεε δναζηζηυ 

θάνιαημ- έπεζ ηαζ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ. Δίκαζ ζζπονυ παοζίπμκμ ηαζ ηαηαπνατκηζηυ, 

αθθά ζε ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ βίκεηαζ κανηςηζηυ. Έπεζ δνάζδ ηαηά ηδξ ηήθδξ, ηςκ 

αζιμννμΐδςκ ηαζ ηδξ αζιμνναβίαξ. 

ΎΧΠΟ 

   Υνδζζιμπμζείηαζ βζα πίεζδ, άζεια, δοζπερία, βζα πυκμοξ πενζυδμο, βζα βανβάνεξ ηαηά ημο 

πμκυθαζιμο ηαζ ςξ δοκαιςηζηυ ηςκ κεφνςκ. 

ΦΑΚΟΜΖΛΟ 

   Ζνειεί ηα κεφνα. Γα ηαηάεθζρδ, θανοββίηζδα, αήπα, ανάπκζαζια, θαζιυ, οπυηαζδ, 

δζάννμζα, αιοβδαθέξ, δαβηχιαηα εκηυιςκ. Πμθφηζιμ βζα υζμοξ ζδνχκμοκ ηα πένζα ημοξ ηαζ 

μζ ιαζπάθεξ. Γζα ηοηθμθμνζηά πνμαθήιαηα. ηαιαηάεζ ημ βάθα ζηζξ βοκαίηεξ πμο εδθάγμοκ 

ηαζ ηδκ ηνζπυπηςζδ. 

ΥΑΜΟΜΖΛΗ 

   Ζνειζζηζηυ ηςκ κεφνςκ, διζηνακίεξ, κεοναθβίεξ, γαθάδεξ ηαζ ατπκίεξ. Δπμοθχκεζ 

εβηαφιαηα ηαζ ζπονζά. Ακαημοθίγεζ απυ ακαθοθαλία, θαβμφνα, πμκυδμκημ, αήπα, 

ηνομθμβήιαηα, ηοιπακζζιυ, αζιμννμΐδεξ, ηνάιπεξ, πυκμ ηςκ αοηζχκ ηαζ πθδβέξ ζημ ζηυια. 
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Γηαηξνζόθηα κε βόηαλα 
 

 

 

 

 

Φαζκόμελο για ηο ζσνάτι 
 

Ανπάλαηε ζοκάπζ ηαζ εέθεηε κα απαθθαβείηε 

απυ ηζξ αθέκκεξ πμο ιπθμηάνμοκ ηα 

νμοεμφκζα ηαζ ηα πκεοιυκζα ζαξ; Ρίληε 10 

θφθθα θνέζημ ή απμλδναιέκμ θαζηυιδθμ 

βζα 15 θεπηά ιέζα ζε έκα πμηήνζ ηαοηυ 

βάθα. μονχζηε ηαζ πζείηε ημ υζμ είκαζ 

γεζηυ. Σμ θαζηυιδθμ έπεζ απμλδνακηζηέξ 

ζδζυηδηεξ ηαζ εα επζδνάζεζ άιεζα ζημοξ 

αθεκκμβυκμοξ . 

 

 
 
 
Μαηδοσράνα για ηζιμπήμαηα από κοσνούπι 

 
Ακ ζαξ έπμοκ ηζζιπήζεζ ηα ημοκμφπζα ηαζ 

έπεηε θαβμφνα, βζα κα απαθθαβείηε απυ 

αοηήκ, ηνίρηε θφθθα θνέζηζαξ 

ιακηγμονάκαξ πάκς ζηα ηζζιπήιαηα ή 

θνμκηίζηε κα έπεηε ζε έκα ιπμοηαθάηζ θίβμ 

έθαζμ αάζδξ, ζημ μπμίμ εα έπεηε νίλεζ 

ιενζηέξ ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ ημο 

θοημφ. Ζ ακαημφθζζδ απυ ηα δοζάνεζηα 

ζοιπηχιαηα εα είκαζ άιεζδ. 

 

 

Αλόε για ηεν κούραζε 
 

 Ζ αθυδ ή αεάκαημξ είκαζ ημ αυηακμ πμο 

έδζκε μ Μ. Αθέλακδνμξ ζημοξ πμθειζζηέξ 

ημο βζα κα εκζζπφεζ ηα απμεέιαηα ηςκ 

δοκάιεςκ ημοξ. Δίκαζ ημ ηαηάθθδθμ αυηακμ 

βζα κα εκζζπφεζ ηδκ ακημπή ημο μνβακζζιμφ, 

κα ηαεανίζεζ ημ έκηενμ ηαζ κα μιμνθφκεζ ημ 

δένια. Πίκεηε ημ ποιυ ηδξ αθυδξ αναζςιέκμ 

ζε θίβμ κενυ ή ζηέημ 3 θμνέξ ηδκ διένα, 

πνζκ ημ θαβδηυ. 

 

http://www.asxetos.gr/pedia/ygeia/giatrosofia-/faskomilo-gia-to-synaxi-29050.html
http://www.asxetos.gr/pedia/ygeia/giatrosofia-/matzourana-gia-tsimpimata-apo-kounoupi-29047.html
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Δενηρολίβανο για ηο ζσκώηι 
 
Σμ δεκηνμθίαακμ είκαζ πμθφηζιμ θάνιαημ βζα ηδ 

δοζθμνία, ηδ δζάννμζα ηαζ ημοξ ειεημφξ πμο 

απμδίδμκηαζ ζε ηυπςζδ ημο ζοηςηζμφ ηαζ ηδξ 

πμθήξ, αθθά ηαζ βζα ηζξ διένεξ πμο ημ 

παναηάκαηε ιε ημ αθημυθ ηαζ ημ θαβδηυ. Κυαηε 

50βν. ακεζζιέκμο θοημφ, ημ νίπκεηε ζε 1 θίηνμ 

αναζηυ κενυ ηαζ ημ αθήκεηε κα ιείκεζ βζα 10 

θεπηά. Θα πίκεηε έκα θθζηγάκζ έβποια έπεζηα απυ 

ηάεε βεφια βζα υζεξ ιένεξ κζχεεηε εκυπθδζδ. 

 

 
 
Μένηα για ηοσς ρεσμαηικούς πόνοσς 

 
Ακ εέθεηε κα ηαηεοκάζεηε ημκ πυκμ πμο ζαξ 

πνμηαθμφκ μζ νεοιαηζζιμί ή ηα ανενζηζηά, 

δμηζιάζηε ηα ηαηαπθάζιαηα απυ θφθθα θνέζηζαξ 

ιέκηαξ. Θα ηα αάθεηε ζε έκα ηαηζανμθάηζ ιε θίβμ 

κενυ ηαζ εα ηα αθήζεηε ιέπνζ κα πάνμοκ ιία 

ανάζδ. ηδ ζοκέπεζα, εα ηα ζμονχζεηε ηαζ εα ηα 

αάθεηε ζε ιζα βάγα, πμο εα ημπμεεηήζεηε βφνς ή 

πάκς ζηδκ πμκειέκδ πενζμπή βζα 15-20 θεπηά. 

 

 
 
Τζοσκνίδες για δσζμενόρροια 

 
Πνμιδεεοηείηε 500 g απμλδναιέκεξ νίγεξ 

ηζμοηκίδαξ. Όπμηε οπμθένεηε απυ ζοιπηχιαηα  

δοζιδκυννμζαξ, αάθηε ηζξ κα ανάζμοκ ζε 3 θίηνα 

κενυ ιέπνζ κα ιείκεζ ημ ιζζυ ιυκμ θίηνμ 

αθερήιαημξ. Πζείηε απυ αοηυ ημ ηζάζ 1 θθζηγάκζ 

3-4 θμνέξ ηδκ διένα. Ζ ηζμοηκίδα, πμο πενζέπεζ 

πμθθά ιέηαθθα ηαζ μλέα, επζδνά ηαεανηζηά ζημ 

αίια, εκχ μ ποιυξ ηδξ έπεζ, ζε πενίπηςζδ 

αζιμνναβίαξ έκημκδ αζιμζηαηζηή δνάζδ. 

 

 
Γλσκόριδα για ηεν γαζηρίηιδα   
 

 
Σμ αυηακμ αοηυ πανάβεζ ιζα αθέκκα ζημ ζημιάπζ 

δ μπμία επζηάεεηαζ ζηα ημζπχιαηα ημο, 

πενζμνίγμκηαξ ηζξ εηηνίζεζξ ηςκ μλέςκ. Γζα κα ημ 

παναζηεοάζεηε, εα ακαιείλεηε ζε 1/2 θίηνμ 

αναζηυ κενυ ιία ημοηαθζά ηδξ ζμφπαξ βθοηυνζγα 

ζε ιμνθή ζηυκδξ, εα ηδκ αθήζεηε βζα 10 θεπηά 

ηαζ φζηενα εα ηδκ ζμονχζεηε. Πίκεηε αοηυ ημ 

ηζάζ ηνφμ, 2-3 θμνέξ ηδκ διένα  πνζκ απυ ηα 

βεφιαηα.  

 

 

http://www.asxetos.gr/pedia/ygeia/giatrosofia-/dentrolivano-gia-to-sykoti-28610.html
http://www.asxetos.gr/pedia/ygeia/giatrosofia-/menta-gia-tous-reymatikous-ponous-28609.html
http://www.asxetos.gr/pedia/ygeia/giatrosofia-/tsouknides-gia-dysminorroia-26628.html
http://www.asxetos.gr/pedia/ygeia/giatrosofia-/glykoriza-gia-tin-gastritida-27397.html
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Η παζιθλόπα ζε πεπιπηώζειρ μελαγσολίαρ 
 

 Ζ παζζθθυνα έπεζ ηδκ ζδζυηδηα κα παθανχκεζ 

ημ κεονζηυ ζφζηδια, εκχ πνδζζιμπμζείηαζ 

αηυιδ ηαζ βζα ηδ ιείςζδ ηδξ πίεζδξ. 

 Δίκαζ αζθαθέξ, αθθά ζε ιεβάθδ δυζδ ιπμνεί κα 

ιεζχζεζ πμθφ ηδκ πίεζδ ημο αίιαημξ.  

Μπμνμφιε κα εημζιάζμοιε έκα έβποια, υπμο εα 

νίλμοιε 1/2 ημοηαθζά παζζθθυνα ζε αναζιέκμ 

κενυ βζα 5-6΄. Πίκμοιε 1-2 νμθήιαηα ηδ διένα.  

 

 
 
Αγκινάρα για ηεν τολεζηερίνε 

 
 

 Ακ εέθεηε κα νίλεηε ηδ πμθδζηενίκδ ζαξ, εκηάληε ζημ 

δζαζημθυβζμ ζαξ ηζξ αβηζκάνεξ. Ζ αβηζκάνεξ αμδεμφκ 

ζηδκ απμημλίκςζδ ημο ζοηςηζμφ ηαζ ζηδ απμαμθή ηδξ 

πμθδζηενίκδξ απυ ημκ μνβακζζιυ. Μπμνείηε κα ηζξ 

ανάζεηε ζε εθάπζζημ κενυ ( ημ μπμίμ εα πζείηε) ή κα ηζξ 

αάθεηε ηαεανζζιέκεξ ηαζ πθοιέκεξ ζημκ απμποιςηή ηαζ 

κα ηαηακαθχζεηε ημ ποιυ ημοξ. 

 

 

 

 

 Μαϊνηανός για ηις θακίδες 
  

Ακ ζαξ εκμπθμφκ μζ θαηίδεξ πνμζπαεήζηε κα ηζξ 

ζαήζεηε ή κα ηζξ απμπνςιαηίζεηε ανηεηά ιε αθέρδια 

ιασκηακμφ. Βνάζηε έκα πμκηνυ ιάηζμ ιασκηακυ ζε 1/2 

θίηνμ κενυ βζα 15 πενίπμο θεπηά. Ζ εεναπεία απαζηεί 

κα ηάκεηε ημπζηέξ πθφζεζξ ιε πθζανυ αθέρδια, ζηα 

ζδιεία πμο ζαξ εκδζαθένεζ 

 
 
 
 
Γεπάνι για ηη θαγούπα  
 

 

Aκ έπεηε θαβμφνα ζημ δένια επεζδή αβάθαηε ηάπμζμ 

έηγεια ή μνηζηάνζα, ιπμνείηε κα δμηζιάζεηε κα ανείηε 

ηδ θφζδ ζημ ιπαθηυκζ ζαξ. Kυρηε 10 θφθθα απυ ηα 

βενάκζα ζαξ, πθφκεηέ ηα ηαζ ανάζηε ηα βζα 1 χνα ιέζα 

ζε 1 θίηνμ κενυ. Bνέληε ιε ημ οβνυ αοηυ βάγεξ ηαζ 

ηάκηε 4-5 θμνέξ ηδκ διένα ημπζηέξ ημιπνέζεξ ζηα 

ζδιεία υπμο έπεηε ηδκ εκυπθδζδ. 

 

 

http://www.asxetos.gr/pedia/ygeia/giatrosofia-/agkinara-gia-tin-xolisterini-25981.html
http://www.asxetos.gr/pedia/ygeia/giatrosofia-/maintanos-gia-tis-fakides-24231.html
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Λεβάνηα για ιγμορίηιδα και πονόδονηο  

 Πνμζθένεζ  ζδιακηζηή ακαημφθζζδ απυ ηα 

δοζάνεζηα ζοιπηχιαηα πμο ζοκμδεφμοκ ιζα 

ηνίζδ ζβιμνίηζδαξ. Βνάζηε δφμ θθζηγάκζα κενυ, 

πνμζεέζηε ημ ποιυ δφμ θειμκζχκ, πζπένζ, έκα 

ημοηαθάηζ εαθαζζζκυ αθάηζ ηαζ ιζα πμφθηα 

θνέζηα ή απμλδναιέκα θφθθα θεαάκηαξ. ηδ 

ζοκέπεζα, πνζκ ηνοχζεζ ημ ιείβια, ζηφρηε πάκς 

απυ ηδ βααάεα, ζηεπάζηε ημ ηεθάθζ ζαξ ιε ιζα 

πεηζέηα ηαζ ηάκηε βζα ανηεηή χνα εζζπκμέξ. 

 

Aκ ζαξ πζάζεζ πμκυδμκημξ  εοιδεείηε ηζξ 

ηαηαπνατκηζηέξ ηαζ ακηζθθεβιμκχδεζξ ζδζυηδηεξ 

ηδξ θεαάκηαξ. Μπμνείηε κα ηάκεηε ζημιαηζηέξ πθφζεζξ ιε αθέρδια (20 βν. απμλδναιέκα 

θμοθμφδζα ή 40-50 κςπά πμο εα ανάζεηε βζα 15-20΄ ζε 1/2 θίηνμ κενυ) ή ημιπνέζεξ. 

 

 

Τζίνηζεπ για ηην δςζπετία 
 

 Μαζχκηαξ ιζα πάζηα απυ πζπενυνζγα, βκςζηή ςξ 

ηγίκηγεν, ηαζ αθάηζ πνζκ ημ θαβδηυ απμιαηνφκεηε 

ημκ ηίκδοκμ ηδξ δοζπερίαξ. Ξφζηε ηδκ επζθάκεζα 

εκυξ θνέζημο ηγίκηγεν ηαζ ακαηαηέρηε ιζα πνέγα 

απυ αοηυ ιε ιζα πνέγα πμκηνυ αθάηζ, έςξ υημο 

θηζάλεηε ιζα πάζηα. Μαζήζηε ηδκ βζα 2 - 3 θεπηά 

πςνίξ κα ηδκ ηαηαπζείηε ηαζ θνμκηίζηε κα 

λεηζκήζεηε ημ θαβδηυ ιέζα ζηα επυιεκα 15 

θεπηά. Αθθζχξ δ αίζεδζδ ηαρίιαημξ πμο εα ζαξ 

θένεζ, εα είκαζ εκμπθδηζηή. 

 

 

Bαζιλικόρ: για ηο άγσορ ηυν εξεηάζευν  
 

 

Aκ πνζκ απυ έκα δζαβςκζζιυ ή ηάπμζμ άθθμ 

αβπμβυκμ βεβμκυξ δεκ ιπμνείηε κα παθανχζεηε 

ηαζ κα ημζιδεείηε, ακαγδηήζηε ηζξ 

ηαηεοκαζηζηέξ ηαζ οπκςηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο 

θνέζημο ααζζθζημφ. Βάθηε 25 βν. θφθθα 

θνέζημο ααζζθζημφ ζε 1/2 θίηνμ ηνφμ κενυ ηαζ 

αθήζηε ημ αθέρδια κα ανάζεζ ζε παιδθή 

θςηζά, ιε ημ ηαπάηζ ηθεζζηυ, βζα 10 θεπηά. 

Αθμφ ηνοχζεζ ημ αθέρδια, πζείηε 3-4 

θθζηγάκζα ιέζα ζηδκ διένα. Έηζζ, υηακ ένεεζ δ 

χνα ημο φπκμο, εα ιπμνέζεηε εφημθα κα ημζιδεείηε. Ακ δ κεονζηυηδηα ηαζ ημ άβπμξ ζαξ 

είκαζ πμθφ έκημκα, ιπμνείηε κα λεηζκήζεηε ηδ εεναπεία αοηή ανηεηέξ διένεξ πνζκ.  

 

 

 

 

 

 

http://www.asxetos.gr/pedia/ygeia/giatrosofia-/levanta-gia-igmoritida-24381.html
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Βόηαλα …δηα πΪζαλ λόζν. 
 

 

ΑΓΥΟ: Βαθενζάκα, Παζζθθχνα, Υαιμιήθζ, Σγζκζεκβη, Σίθζμ, Μεθζζζυπμνημ, Μέκηα. 

ΑΣΟΝΗΑ: Αββεθζηή, Σζμοηκίδα, Φαζηυιδθμ. 

ΑΓΤΝΑΣΗΜΑ: Λμοΐγα, Μάναεμξ, Αρζεζά 

ΑΗΜΟΡΡΟΨΓΔ:  Απζθθαία, Λάπαεμ, Σζμοηκίδα. 

ΑΚΜΖ: Δπζκάηζα, Σίθζμ, Φοημθάηα, Υαιμιήθζ 

ΑΜΝΖΗΑ: Μεθζζζυπμνημ, Σγζκζεκβη, Θοιάνζ, Μακηγμονάκα. 

ΑΜΟΗΒΑΓΔ: ηυνδμ, Απήβακμξ 

ΑΜΤΓΓΑΛΗΣΗΓΑ:  Δπζκάηζα, Φαζηυιδθμ, Αβνζιυκζμ. 

ΑΝΑΗΜΗΑ: Σνζθφθθζ, Σζμοηκίδα, Αββεθζηή, Λάπαεμ. 

ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ: Σγίκζεκβη, Μεθζζζυπμνημ, Γίηηαιμ. 

ΑΝΟΡΔΞΗΑ: Αβηζκάνα, Αββεθζηή, Αρζεζά, Γασδμονάβηαεμ. 

ΑΡΘΡΗΣΗΚΑ: Φαζηυιδθμ, Σίθζμ, διφδα, Αββεθζηή. 

ΑΡΡΤΘΜΗΔ: Βίζημξ, Κνάηαζβμξ, ηυνδμ. 

ΑΡΣΖΡΗΟΚΛΖΡΧΖ: Σίθζμ, Κνάηαζβμξ, ηυνδμ. 

ΑΘΜΑ: Βάθζαιμ, Γθο-ηυνζγα, Ρίβακδ, Λεαάκηα, Δθέδνα, Ηκμφθα 

ΑΩΠΝΗΑ: Βαθενζάκα, Παζζθθχνα, Σίθζμ, Λοηίζημξ, Υαιμιήθζ. 

ΑΦΘΔ: Αθηαία , Σζμοηκίδα . 

ΒΖΥΑ: Ρίβακδ, Σζάσ Βμοκμφ, Βενιπάζημ, Γθοηάκζζμ, Θοιάνζ, Εαιπμφημξ, Φαζηυιδθμ.  

ΒΡΟΓΥΗΣΗΓΑ: Μμθυπα, Βενιπάζημ, Γθοηάκζζμ,  Γθοηυνζγα, Θοιάνζ, Κνυημξ. 

ΓΑΛΑΚΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ: Γασδμονάβηαεμ, Άκδεμξ, Μάναεμξ . 

ΓΑΣΡΗΣΗΓΑ:  Μμθυπα, Φαζηυιδθμ, Φηεθζά,  Υαιμιήθζ. 

ΓΡΗΠΖ: Γουζιμξ, Απζθθαία, Δπζκάηζα, Σζάζ Βμοκμφ, Εαιπμφημξ. 

ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ: Βαζζθζηυξ. 

ΓΗΑΒΖΣΖ (ΑΚΥΑΡΟ): Αβνζιυκζμ, Αιοβδαθζά, Αρζεζά, Λαβμηδιζεζά, Σζμοηκίδα. 

ΓΗΟΤΡΖΣΗΚΑ: Αβνζάδα, Σζμοηκίδα, Λμοΐγα. 

ΓΗΑΡΡΟΗΑ:  Αρζεζά, Γενάκζμ, Αβνζιυκζμ, φιθοημ, Σνζακηάθοθθμ. 

ΓΤΔΝΣΔΡΗΑ: Βαζζθζηυξ, Λάπαεμ. 

ΓΤΚΟΗΛΗΟΣΖΣΑ: Υαιμιήθζ, Μέκηα, Γίηηαιμ, Γουζιμξ, Κάνδαιμ, Φαζηυιδθμ. 

ΓΤΠΝΟΗΑ: Δοηάθοπημξ, Εαιπμφημξ, Βαζζθζηυξ. 

ΔΛΚΖ (ΣΟΜΑΥΗΚΑ): Φαζηυιδθμ, Υαιμιήθζ. 

ΔΛΚΖ (ΓΔΡΜΑΣΟ): Καθέκημοθα, Δπζκάηζα . 

ΔΛΚΖ (ΠΔΠΣΗΚΑ): Υαιμιήθζ, Γίηηαιμ, Λμοΐγα. 

ΔΚΕΔΜΑ: Σίθζμ, Σνζθφθθζ, Σζμοηκίδα, Υαιμιήθζ. 

ΔΜΔΣΟ: Γανφθαθθμ, Γουζιμξ, πεζναία. 

ΔΜΜΖΝΟΠΑΤΖ: Κνυημξ,  Λοβανζά, Βάθζαιμ. 

ΔΜΜΖΝΟΡΡΟΗΑ (ΔΠΧΓΤΝΖ): Ακειχκδ, Βαθενζάκα, ημοηεθάνζα, Σγζκζεκβη. 

ΔΜΜΖΝΟΡΡΟΗΑ (ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ): Απήβακμξ, Απζθθαία, Λοβανζά, Φθζζημφκζ. 

ΔΠΗΠΔΦΤΚΗΣΗΓΑ: Καθέκημοθα, Υαιμιήθζ. 

ΔΦΗΓΡΧΖ: Φαζηυιδθμ. 

ΕΑΛΑΓΔ: Αρζεζά. 
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ΖΜΗΚΡΑΝΗΔ: Λεαάκηα, Σίθζμ. 

ΘΡΟΜΒΧΔΗ: Αββεθζηή, ηυνδμ. 

ΗΛΑΡΑ: Κμθζηζίδα. 

ΗΓΜΟΡΗΣΗΓΑ: Εαιπμφημξ, Υαιμιήθζ. 

ΗΥΗΑΛΓΗΑ: Βάθζαιμ, Απζθθαία, Μέκηα. 

ΗΛΗΓΓΟ: Μεθζζζυπμνημ, Μακηγμονάκα, Θνμφιπα, Φαζηυιδθμ, Λεαάκηα. 

ΚΑΚΟΜΗΑ ΣΟΜΑΣΟ: Άκδεμξ, Μμζπμηάνοδμ, Μάναεμξ 

ΚΑΟΤΡΔ: Αθεαία, πεζναία, Μμθυπα, φιθοημ. 

ΚΑΡΓΗΑ: Κνάηαζβμξ, ηυνδμ, Μεθζζζυπμνημ. 

ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ: Σγζκζεκβη, Μεθζζζυπμνημ, Βνχιδ, Νηαιζάκα, ημοηεθθάνζα 

ΚΗΡΟΗ: Κνάηαζβμξ. 

ΚΟΛΗΚΟΗ: Αββεθζηή, Άκδεμξ, Βαθενζάκα, Πζπενυνζγα, Μέκηα, Κάνδαιμ. 

ΚΟΛΗΣΗΓΑ: Αβνζιυκζμ, Αθεαία, φιθοημ. 

ΚΡΤΟΛΟΓΖΜΑ: Σζάσ Βμοκμφ, Απζθθαία, Αββεθζηή, Εαιπμφημξ, Πζπενυνζγα, Μέκηα. 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΗΜΑΣΟ: Πζπενυνζγα, Καβζέκ, ζκάπζ. 

ΚΤΣΗΣΗΓΑ: Αβνζάδα, Απζθθαία, Σζμοηκίδα. 

ΚΤΣΣΑΡΗΣΗΓΑ: Αβνζάδα, Μασκηακυξ, 

ΛΑΡΤΓΓΗΣΗΓΑ: Μμθυπα, Βεθακζδζά, Θοιάνζ, Δπζκάηζα, Φαζηυιδθμ, Υαιμιήθζ. 

ΝΑΤΣΗΑ: Βαθθςηή, Μέκηα, Γουζιμξ, Μάναεμξ, Μεθζζζυπμνημ. 

ΝΔΤΡΑΛΓΗΑ: Βαθενζάκα,  Παζζθθχνα, Γεκδνμθίαακμ, Βάθζαιμ. 

ΝΔΦΡΟΛΗΘΟΗ (ΠΔΣΡΑ): Αβνζάδα, ημνπίδζ, Αβνζιυκζμ, Αθεαία. 

ΟΗΓΖΜΑ: Εαιπμφημξ, Κακέθθα. 

ΟΡΑΖ: Μάναεμξ, Κανυημ. 

ΟΤΡΗΚΟ ΟΞΤ: Αβνζάδα, Βενιπάζημ, Σζμοηκίδα. 

ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ: Υανμφπζα πυνμξ. 

ΟΤΛΗΣΗΓΑ: Μφνμ, Φαζηυιδθμ, Δπζκάηζα. 

ΠΟΝΟΓΟΝΣΟ: Γανφθαθθμ, Γίηηαιμ, Γθοηάκζζμ. 

ΠΟΝΟΚΔΦΑΛΟ: Γεκδνμθίαακμ, Ρίβακδ, Μέκηα, Πνάζζκμ Σζάσ, ζκάπζ. 

ΠΡΟΣΑΣΖ: Αβνζάδα, Πενδζηάηζ. 

ΠΤΡΔΣΟ: Αββεθζηή, Πζπενυνζγα, Απζθθαία, Σνζθφθθζ, Αβνζιυκζμ, Υαιμιήθζ. 

ΠΟΝΟΛΑΗΜΟ: Αβνζιυκζμ, Απζθθαία, Εαιπμφημξ. 

ΠΗΣΤΡΗΓΑ: Γεκδνμθίαακμ, Σζμοηκίδα. 

ΡΔΤΜΑΣΗΜΟΗ: Αββεθζηή, Άνκζηα, Απζθθαία, Εαιπμφημξ, Σίθζμ, Σζμοηκίδα. 

ΡΗΝΟΡΡΑΓΗΑ: Καθέκημοθα. 

ΤΚΧΣΗ: Αβηζκάνα, Γασδμονάβηαεμ, Αρζεζά. 

ΣΟΜΑΥΗ: Γίηηαιμ, Υαιμιήθζ, Μέκηα, Λμοΐγα, Γθοηάκζζμ, Γουζιμξ, Μάναεμξ. 

ΣΡΔ: Ηλυξ, Υαιμιήθζ, Σίθζμ, ημοηεθάνζα, Πνάζζκμ Σζάζ. 

ΣΑΥΤΠΑΛΜΗΑ: Βαθενζάκα, Λευκμονμξ, Λεαάκηα, Μεθζζζυπμνημ. 

ΣΡΗΥΟΠΣΧΖ: Γάθκδ, Γεκδνμθίαακμ, Κανοδζά, Σζμοηκίδα, Φαζηυιδθμ, Κνειιφδζ. 

ΣΤΜΠΑΝΗΜΟΗ: Γθοηάκζζμ, Γεκδνμθίαακμ, Κάνδαιμ, Κυθζακδνμξ, Μάναεμξ, Μέκηα. 

ΣΡΑΤΜΑΣΑ: Καθέκημοθα, Γίηηαιμ, Υαιμιήθζ, Εαιπμφημξ, φιθοημ. 

ΤΠΔΡΚΟΠΧΖ: Σγζκζεκβη, Μεθζζζυπμνημ, Θοιάνζ, Γεκδνμθίαακμ. 

ΤΠΔΡΣΑΖ: Κνάηαζβμξ, Ηλυξ, Βαθενζάκα, Σίθζμ, Φφθθα Δθζάξ, Μεθζζζυπμνημ, ηυνδμ. 

ΤΠΟΣΑΖ: Κνάηαζβμξ, Πζπενυνζγα, Κυηηζκδ Πζπενζά. 

ΦΛΔΒΗΣΗΓΑ: Καζηακζά, Ηλυξ, Κνάηαζβμξ, Σίθζμ. 

ΦΑΡΤΓΓΗΣΗΓΑ: Αβνζιυκζμ. Φαζηυιδθμ, Αθεαία, Εαιπμφημξ 

ΥΟΛΖΣΔΡΗΝΖ: Αβηζκάνα, Σανάλαημ, Πνάζζκμ Σζάσ, ηυνδμ, Ακηνάηθα. 

ΦΧΡΗΑΖ: Γασδμονάβηαεμ, Γάθζμ, Ίνζδα, Σνζθφθθζ, Άνηηζμ, Λζκανυζπμνμξ. 

ΧΣΗΣΗΓΑ: Αβηζκάνα, Κζζζυξ. 
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Βόηαλα θαη δώδηα 
 

 

 

       Δίκαζ βκςζηυ πςξ ηάεε γχδζμ ζηδκ παναδμζζαηή αζηνμθμβία ακηζζημζπεί ζε έκα 

ζοβηεηνζιέκμ ιένμξ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ. Έηζζ, ακάθμβα ιε ημ γχδζυ ιαξ οπάνπμοκ 

μνζζιέκα αυηακα , πμο εκζζπφμοκ ηδ θοζζηή άιοκα ημο μνβακζζιμφ ιαξ. Με αοηά ηα 

γδηήιαηα αζπμθείηαζ ηονίςξ δ θεβυιεκδ ζαηνζηή αζηνμθμβία, πμο έπεζ εκημπίζεζ ηάπμζεξ 

επζπθέμκ ζοβηεηνζιέκεξ παεήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα γχδζα, πνμζθένμκηάξ ιαξ πνήζζιεξ 

πθδνμθμνίεξ ηαζ ζοιαμοθέξ. 

 

 

ΚΡΗΟ (ηεθάθζ):  Οζ Κνζμί οπμθένμοκ ζοπκά απυ παεήζεζξ ζηδκ πενζμπή ημο ηεθαθζμφ ηαζ 

πυκμοξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ κεονζηυ ζφζηδια. Ο ααζζθζηυξ, μ δουζιμξ ηαζ δ ιέκηα 

ακαημοθίγμοκ απυ ημοξ κεονζημφξ πμκμηεθάθμοξ. Ζ ααθενζάκα ηαζ ημ ηίθζμ ηαηαπναΰκμοκ 

ηζξ διζηνακίεξ, δ θεαάκηα ηαζ μ αιέεοζημξ αμδεμφκ ζηδ παθάνςζδ ημο κεονζημφ 

ζοζηήιαημξ ηαζ ζηζξ ατπκίεξ.  

 

ΣΑΤΡΟ (θαζιυξ):  Οζ Σαφνμζ οπμθένμοκ ηονίςξ απυ πυκμοξ ζημ θαζιυ ζημ ζαένημ ηαζ 

απυ πανεββεθαθίηζδα. Ζ πνήζδ ημο ζαιπμφημο αμδεάεζ ζημκ πμκυθαζιμ ηαζ ηδκ 

θανοββίηζδα, εκχ εοενβεηζηυ βζα ημ θαζιυ είκαζ ηαζ ημ εοιάνζ. 

 

ΓΗΓΤΜΟΗ (πκεφιμκεξ): Οζ Γίδοιμζ ακηζιεηςπίγμοκ ζοπκά πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηδκ πενζμπή ηςκ πκεοιυκςκ ηαζ ηςκ ανυβπςκ. Ζ βθοηυνζγα είκαζ εοενβεηζηή βζα ημοξ 

πκεφιμκεξ ηαζ ηδκ εοημθία ζηδκ ακαπκμή, εκχ μ εοηάθοπημξ αμδεάεζ ζημ άζεια ηαζ ηζξ 

ακαπκεοζηζηέξ παεήζεζξ. 

 

ΚΑΡΚΗΝΟ (ζημιάπζ): Οζ Κανηίκμζ παναπμκμφκηαζ ζοκήεςξ βζα πνμαθήιαηα ζημ ζημιάπζ 

ηαζ ημ έκηενμ. Σμ παιμιήθζ, ημ δεκδνμθίαακμ, ημ βθοηάκζζμ ηαζ δ ιέκηα εα ζαξ 

ακαημοθίζμοκ ηαζ εα ζαξ δνειήζμοκ. 

 

ΛΔΧΝ (ηανδζά): Οζ Λέμκηεξ ακηζιεηςπίγμοκ ηονίςξ πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

ηανδζά ηαζ ημ ηοηθμθμνζηυ. Βυηακα πμο ημκχκμοκ ηδκ ηανδζαββεζαηή θεζημονβία είκαζ δ 

αββεθζηή, ημ ιεθζζυπμνημ ηαζ ημ δεκδνμθίαακμ. Ζ ηαθέκημοθα είκαζ εοενβεηζηή βζα ηδκ οβεία 

ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ. 

 

ΠΑΡΘΔΝΟ (έκηενμ): Οζ Πανεέκμζ έπμοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ παεήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ημ έκηενμ, ημ ζημιάπζ ηαζ ηδκ ιήηνα (μζ βοκαίηεξ). Ο θζκανυζπμνμξ ηαζ δ ιπεθακηυκα   

ηαηαπμθειμφκ ηδ δοζημζθζυηδηα ηαζ δ ζηζά ημκχκεζ ημ έκηενμ. Σμ αενιπάζημ είκαζ 

εοενβεηζηυ βζα ηδ ιήηνα ηαζ ημ παιμιήθζ βζα ημ ζημιάπζ. 
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ΕΤΓΟ (κεθνά): Οζ Εοβμί ακηζιεηςπίγμοκ πνυαθδια ιε ηα κεθνά ηαζ ηζξ θθέαεξ ημοξ. Ζ 

απζθθαία ημκχκεζ ηα κεθνά ηαζ ηαεανίγεζ ημ αίια, εκχ δ ζδιφδα ηαζ ημ βασδμονάβηαεμ 

αμδεμφκ ζηδκ απμημλίκςζδ ηαζ ηδκ απμαμθή ηςκ πενζηηχκ οβνχκ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ηυκςζδ 

ημο ήπαημξ. 

 

ΚΟΡΠΗΟ (βεκκδηζηά υνβακα): Οζ ημνπζμί είκαζ πζμ επζννεπείξ ζε πνμαθήιαηα πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηα βεκκδηζηά υνβακα ηαζ ηδκ μονμδυπμ ηφζηδ. Ζ ζιεμονζά αμδεάεζ ζημοξ 

πυκμοξ, ηζξ ηφζηεξ, ηζξ μνιμκζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ ηδκ ηαεανζυηδηα. Ζ απζθθαία ζηδκ 

ηαεανζυηδηα ηαζ ηζξ ηφζηεξ, δ ζηεθθανία ζηζξ ηφζηεξ, ημ παιμιήθζ ζηδκ ηαεανζυηδηα ηαζ δ 

ααθενζάκα ζημοξ πυκμοξ.  

 

ΣΟΞΟΣΖ (ζοηχηζ):  Οζ Σμλυηεξ οπμθένμοκ απυ παεήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ζοηχηζ 

ηαζ ηδ πμθή. Απζθθαία, αβνζάδα ηαζ ενοεναία είκαζ ζδζαίηενα εοενβεηζηά βζα ημ ζοηχηζ, υπςξ 

ηαζ δ ζδιφδα ιε ηδκ αβηζκάνα βζα ηδ πμθή.  

 

ΑΗΓΟΚΔΡΧ (βυκαηα ηαζ ανενχζεζξ):  Οζ Αζβυηενμζ έπμοκ εοαζζεδζίεξ ζηζξ ανενχζεζξ 

ημοξ ηαζ ζδίςξ ζηα βυκαηα, αθθά ηαζ δενιαηζηά πνμαθήιαηα. Σμ δαθκέθαζμ ακαημοθίγεζ 

ημοξ νεοιαηζζιμφξ ηαζ ημ ανπαβυθοημ ηδκ ανενίηζδα. Σμ ζηυνδμ ηαηαπμθειά ηζξ θθεβιμκέξ 

ηςκ ανενχζεςκ, εκχ δ αθυδ, δ ηαθέκημοθα ημ ηαβέκ ηαζ δ ηζμοηκίδα ακηζιεηςπίγμοκ 

δζάθμνεξ δενιαηζηέξ παεήζεζξ. 

 

ΤΓΡΟΥΟΟ (ηκήιεξ ηαζ αζηνάβαθμζ):  Οζ Τδνμπυμζ παναπμκμφκηαζ βζα εκμπθήζεζξ ζηδκ 

πενζμπή ηςκ αζηναβάθςκ ηαζ ηδξ ηκήιδξ ηαεχξ ηαζ βζα κεοναθβίεξ. Σμ ζενάηζμ ηαηαπμθειά 

ημ πνήλζιμ ζηα πυδζα ηαζ ημοξ αζηναβάθμοξ. Σμ αάθζαιμ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ εεναπεία ηδξ 

κεοναθβίαξ.  

 

ΗΥΘΔΗ (πέθιαηα):  Οζ Ηπεείξ είκαζ πζμ εοπαεείξ ζηζξ παεήζεζξ ηςκ πμδζχκ ηαζ ηςκ 

πεθιάηςκ. Δπζπθέμκ, αννςζηαίκμοκ πζμ ζοπκά (ηνομθυβδια, βνίπδ). Ζ αθυδ έπεζ 

ηαηαπνατκηζηέξ ζδζυηδηεξ, ημ απυζηαβια απυ βηνέζπ θνμοη αμδεά ηα πμκειέκα ηαζ 

πνδζιέκα πυδζα. οκίζηαηαζ πμδυθμοηνμ ιε ηαθέκημοθα ηαζ παιμιήθζ. Ζ επζκάηεζα 

ηαηαπμθειά ηδ βνίπδ ηαζ υπςξ ηαζ δ αθυδ εκζζπφεζ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια. 
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Βόηαλα θαη θαζαξηόηεηα 
 

 

 

φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ Δονςπασηήξ ηαηζζηζηήξ Τπδνεζίαξ, μ Έθθδκαξ 

ηαηακαθςηήξ πνδζζιμπμζεί δζπθάζζα ή ηνζπθάζζα πμζυηδηα απμννοπακηζημφ απυ ηδκ 

ακαβηαία πμο εα ηαηαθήλεζ ζημ κενυ ηαζ ζημ έδαθμξ ιέζς  ηςκ απμπεηεφζεςκ,  

δδθδηδνζάγμκηαξ ημοξ οδάηζκμοξ πυνμοξ . 

Γζα ημ 86% ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ζηδκ Δθθάδα δεκ 

οπάνπμοκ ανηεηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ ηαηά πυζμκ δ πνήζδ ημοξ είκαζ αζθαθήξ 

Σα πενζζζυηενα απμννοπακηζηά πενζέπμοκ ημλζηέξ ηαζ ηανηζκμβυκεξ μοζίεξ . Έηζζ, βζα 

ηανηίκμ έπεζ εκμπμπμζδεεί ημ πθχνζμ , εκχ αηυια ηαζ ηάπμζα ζαιπμοάκ πενζέπμοκ 

ηανηζκμβυκεξ μοζίεξ υπςξ δ αεκγμθαζκυκδ  ηαζ θαζκυθδ. 

Ζ ιονςδζά ημο θειμκζμφ ζηα οβνά πζάηςκ δδιζμονβείηαζ ζοκήεςξ ιε ηδ θειμκίκδ, 

μοζία φπμπηδ βζα ηανηζκμβέκεζδ. Σα απμζιδηζηά πχνμο ιπμνεί κα πενζέπμοκ 

παναδζπθςνμαεκγίκδ, πμο πνμηαθεί ηανηίκμ ηαζ αζεέκεζα ημο ήπαημξ. Αλζμζδιείςημ είκαζ 

επίζδξ, υηζ μζ παζδζηέξ αθθενβίεξ, έπμοκ εζημζαπθαζζαζεεί ηα ηεθεοηαία 30 πνυκζα.  

Ακάιεζα ζηα μζηζαηά απμννοπακηζηά, ηα πζμ ημλζηά εεςνμφκηαζ ηα ηαεανζζηζηά 

θμφνκμο, απμπεηεφζεςκ ηαζ θεηάκδξ ημοαθέηαξ. H ηαοζηζηή ζυδα, δ μπμία πενζέπεηαζ ζε 

υθα ηα παναπάκς, είκαζ ελαζνεηζηά επζηίκδοκδ 

           ηδ ζοκέπεζα πνμηείκμοιε ηάπμζεξ θφζεζξ απυ ημ ιεβάθμ «εδζαονυ» ηδξ θφζδξ, ηα 

αυηακα, βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ πδιζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφιε ηαεδιενζκά ζημ ζπίηζ ιαξ. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ μ ηαεέκαξ απυ ιαξ πνμζηαηεφεζ υπζ ιυκμ ηδκ οβεία ημο αθθά ηαζ ημ 

πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ γεζ.  

 

Απνξξππαληηθό γηα ηα πηΪηα: ΄ έκα θίηνμ γεζηυ κενυ νίπκμοιε 12 ημοηαθζέξ  ηδξ 

ζμφπαξ ηνζιιέκμ πνάζζκμ ζαπμφκζ ηαζ ακαηαηεφμοιε ηαθά ιέπνζ κα θζχζεζ. Πνμζεέημοιε ½ 

θίηνμ μζκυπκεοια ηαζ ημ ποιυ 12 θειμκζχκ. Ακαηζκμφιε ηαθά ηάεε θμνά πμο ημ 

πνδζζιμπμζμφιε. 

   

Απνξξππαληηθό γηα ιεέεο επηθΪλεηεο: Φηζάπκμοιε έκα ιίβια απυ θαζηυιδθμ, 

θεαάκηα, tea tree, λίδζ ηαζ ζαπμφκζ - αζμθμβζηυ ή πνάζζκμ ή ζαπμφκζ πθοζίιαημξ ηςκ πζάηςκ. 

Απυ ημ πνμδβμφιεκμ ανάδο νίπκμοιε ηα παναπάκς αυηακα ζε κενυ.  

Σδκ επυιεκδ ιένα αθαζνμφιε απυ ημ κενυ ηα αυηακα ηαζ πνμζεέημοιε ημ λίδζ ηαζ ημ 

ζαπμφκζ. 

    

Δέδε πγηεηλάο πιαθΪθηα κπΪληνπ, δαπΫδνπ, λεξνρύηεο: Βάγμοιε ζε ιζα θεηάκδ 2 

θίηνα κενμφ, 1,5 θθζηγάκζ ζυδα, ιενζηέξ ζηαβυκεξ απυ αζεένζα έθαζα ηίηνμο, ιέκηαξ, 

θεαάκηαξ ηαζ δεκηνμθίαακμο. Σνίαμοιε ηαθά ηζξ επζθάκεζεξ. 

 

Παηώκαηα, μύιηλεο επηθΪλεηεο, ηδΪκηα, θαζξΫπηεο ηαζ βεκζηά μζ πενζζζυηενεξ 

επζθάκεζεξ ζημ ζπίηζ ηαεανίγμοκ ιε κενυ ηαζ λίδζ πμο αδνακμπμζεί ηαζ ηδκ ακάπηολδ 

ιζηνμμνβακζζιχκ (2 ημοηαθζέξ λίδζ ζε 1 θίηνμ γεζηυ κενυ). Όηακ οπάνπμοκ θαδζέξ 

πνμζεέημοιε 1-2 ζηαβυκεξ ζαπμφκζ βζα ηα πζάηα. Γζα κα απαθθαβμφιε  απυ ηδκ έκημκδ 

ιονςδζά ημο λζδζμφ ιπμνμφιε κα ανςιαηίζμοιε ημ πχνμ ιε αζεένζα έθαζα. 
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  Γηα ηνλ θαζαξηζκό ηωλ ηνέρωλ: ζε 1 θίηνμ κενυ νίπκμοιε 2 ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ 

ζυδα ηαζ  ζηαβυκεξ απυ αζεένζα έθαζα θεαάκηαξ ή θμοίγαξ ή ηοπανζζζζμφ. Σνίαμοιε ηαζ 

λεπθέκμοιε ιε ιαθαηυ ζθμοββάνζ. 

 

    Καζαξηζκόο απνρεηεύζεωλ θαη ιεθΪλεο ηνπαιΫηαο: ακηί ηαοζηζηή ζυδα, 

νίπκμοιε ζηζξ απμπεηεφζεζξ ιζζυ θθζηγάκζ ιαβεζνζηή ζυδα ηαζ ιζζυ θθζηγάκζ λίδζ. Μεηά απυ 

15 θεπηά νίπκμοιε αναζηυ κενυ βζα κα λεπθοεμφκ ηα ηαηάθμζπα. (Πνμζμπή, μζ πθαζηζημί 

ζςθήκεξ ιπμνεί κα θζχζμοκ ακ νίλμοιε πμθφ αναζηυ κενυ). Σμ ίδζμ πνδζζιμπμζμφιε ηαζ βζα 

ηδ θεηάκδ ηδξ ημοαθέηαξ. 

     

Γηα ηα πθΪζκαηα επηπιώζεωλ θαη ηηο θνπξηέλεο: πμο δεκ πθέκμκηαζ ζημ πθοκηήνζμ, 

πνδζζιμπμζμφιε 4 ζηαβυκεξ απυ αζεένζμ έθαζμ δεκδνμθίαακμο ηαζ 1 θθζηγακάηζ ημο ηαθέ 

ηαεανυ μζκυπκεοια ζε 1 θίηνμ κενυ. Φεηάγμοιε ιε ημ ιίβια ημοξ θεηέδεξ, αθήκμοιε κα 

ζηεβκχζεζ ηαζ πενκάιε ιε ηδκ δθεηηνζηή ζημφπα. 

 

    Γηα λα θαζαξέζνπκε θαη λα αξωκαηέζνπκε ηα ραιηΪ: αθμφ ηα πενάζμοιε ιε ηδκ 

δθεηηνζηή ζημφπα βζα κα θφβεζ δ ζηυκδ, απθχκμοιε πάκς ημοξ βζα 10 θεπηά ημ ελήξ ιίβια: 

πμφδνα ηαζ αζεένζα έθαζα απυ θεαάκηα ή θειυκζ, ζε ακαθμβία 1 ζηαβυκα ζε έκα ημοηαθάηζ 

πμφδνα. ηδ ζοκέπεζα αθαζνμφιε ιε ηδκ δθεηηνζηή ζημφπα ηδκ πμφδνα. 

 

    Οη ληνπιΪπεο θαη ηα ζπξηΪξηα: ηαεανίγμοκ ηαζ εοςδζάγμοκ ακ ηα ηαεανίζμοιε 

ιε κενυ, ζαπμφκζ ηαζ αζεένζμ έθαζμ θεαάκηαξ. 

 

    Πξνζηαηεύνπκε ηα ξνύρα από ην ζθώξν: ημπμεεηχκηαξ ζηζξ κημοθάπεξ 

ζαημοθάηζα ιε ιίβια απυ θαζηυιδθμ, θεαάκηα, ααζζθζηυ ηαζ δεκηνμθίαακμ. 

 

  Αληέ ηα ηνμηθΪ απνζκεηηθΪ ρώξνπ: πνδζζιμπμζμφιε θφθθα θεαάκηαξ ή ιέκηαξ ή 

αζεένζα έθαζα. 

 

  Μύγεο, ηζηκπνύξηα θαη θνπλνύπηα: Φεηάγμοιε ιε ημηηέζθ απυ αζεένζα έθαζα 

εοηάθοπημο, ααζζθζημφ, βενακζμφ, βανίθαθμο, ηίηνμο, δουζιμο ηαζ θεαάκηαξ.  

 

 Σα θαιύηεξα εληνκναπωζεηηθΪ: είκαζ μ ααζζθζηυξ ηαζ ημ βενάκζ, πμο επζπθέμκ 

είκαζ υιμνθα θοηά ηαζ ιονίγμοκ οπένμπα. Φοηεφμκηαξ ζηα ιπαθηυκζα ηαζ ηα πανάεονά ιαξ 

ιπμνμφιε κα ηναηήζμοιε  ιαηνζά ιφβεξ ηαζ ημοκμφπζα. Έκα ιαηζάηζ θαζηυιδθμ 

ηνειαζιέκμ ζ΄ έκα λφθμ ημκηά ζηα ηδπεοηζηά , δζχπκεζ ηα έκημια.  

Γζα ηα γςφθζα ζημ πχια θοηεφμοιε ημκηά ζηα οπυθμζπα θοηά ζηυνδα. Δπεζδή ηα 

πενζζζυηενα αυηακα είκαζ εκημιμαπςεδηζηά ιπμνμφιε κα θοηέρμοιε  ζημκ ηήπμ  θνάπηεξ 

ηαζ ιπμνκημφνεξ απυ αυηακα ηαζ ανςιαηζηά θοηά. Έηζζ εα απαθθαπημφιε  απυ ημοξ 

ρεηαζιμφξ. 
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Σα βόηαλα ωο θαιιπληηθΪ          

     

 Σα πνμσυκηα πενζπμίδζδξ πμο είκαζ θηζαβιέκα απυ οθζηά ηδξ θφζδξ ηενδίγμοκ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμ έδαθμξ, ηαεχξ είκαζ απαθθαβιέκα απυ πδιζηέξ μοζίεξ πμο εκμπμπμζμφκηαζ βζα 

θμζιχλεζξ, αθθενβίεξ ή ηαζ ζμαανυηενεξ παεήζεζξ. 

Παναηάης πνμηείκμοιε ζοκηαβέξ βζα θοζζηά ηαθθοκηζηά πμο ιπμνείηε κα θηζάλεηε ιυκμζ 

ζαξ, πμθφ μζημκμιζηά, ζηδκ ημογίκα ημο ζπζηζμφ ζαξ πνδζζιμπμζχκηαξ αυηακα. 

 

ΚξΫκα γηα παλΪδεο: Ακαηαηεφεηε ζε έκα ιπμθ έβποια ηάνδαιμο, έβποια ηίθζμο, ιέθζ, 

ποιυ θειμκζμφ ηαζ πμθημπμζδιέκμ ιασκηακυ θηζάπκμκηαξ ιζα πδπηή ηνέια. Απθχζηε ηδκ 

ζηζξ πακάδεξ ηαζ αθήζηε ηδ βζα 20-30 θεπηά. Ξεπθφκεηε  ιε πθζανυ κενυ. 

 

Βνύηπξν γηα ηα ρεέιηα: Λζχζηε 5 βν. ηενί ιέθζζζαξ, 70 βν. αμφηονμ ηαηάμ ηαζ 5 ml 

αιοβδαθέθαζμ ή θάδζ ηανυημο ή ζζηέθαζμ ζε θμφνκμ ιζηνμηοιάηςκ ή ζε ιπεκ ιανί. 

Ακαηαηέρηε ηαθά ηαζ θίβμ πνζκ ημ αάθεηε ζημ δμπείμ πνμζεέζηε 2-3 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ 

θειμκζμφ, ιακηανζκζμφ ή βηνέζπθνμοη. 

 

Δλπδαηηθό ιΪδη ρεξηώλ: ε 50 βν. αιοβδαθέθαζμ πνμζεέζηε 2 ημοηαθζέξ θάδζ 

ηαθέκημοθαξ, 3 θφθθα εοηαθφπημο απμλδναιέκα, 1 θθμφδα θειμκζμφ ηαζ 2 ημοηαθζέξ 

θνέζημ δουζιμ. Κθείζηε ημ ιείβια ζε αάγμ ηαζ αθήζηε ημ βζα 2 εαδμιάδεξ ζε ζημηεζκυ 

ιένμξ. ηδ ζοκέπεζα ζμονχζηε ηαζ απθχζηε ιε ιαζάγ ιέπνζ κα απμννμθδεεί ημ πνμσυκ. 

 

Απνζκεηηθό: Γειίζηε έκα ιπμοηαθάηζ ιε ρεηαζηήνα 80 βν. απμζηαβιέκμ κενυ. Βάθηε 

1.5 ml αάιια ηαθέκημοθαξ ζε έκα ιζηνυ πμηήνζ. ημ ίδζμ πμηήνζ πνμζεέζηε 5 ml propylon 

glycol. Ακαηαηέρηε ημ ιείβια ιε ημ κενυ. Ρίληε ζημ κενυ 3 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ tea tree, 

3 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ θεαάκηαξ, 2 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ πενβαιυκημο, 2 ζηαβυκεξ 

αζεένζμ έθαζμ θειμκζμφ. Ζ πνήζδ ηδξ ζςζηήξ πμζυηδηαξ αζεένζςκ εθαίςκ ιε ζηαβμκυιεηνμ 

είκαζ απαναίηδηδ βζα έκα εοπάνζζημ άνςια ζημ απμζιδηζηυ ζαξ. 

 

After Save: Ακαιείληε 1 ημοηαθζά ηδξ ζμφπαξ αάιια ηαθέκημοθαξ, 1 ημοηαθζά ηδξ 

ζμφπαξ αάιια ζφιθοημο, 2 ημοηαθζέξ ημο βθοημφ ηαζημνέθαζμ, 2 ημοηαθζέξ ημο βθοημφ 

βθοηενίκδ, 20 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ ζακδαθυλοθμο, 20 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ νμδυλοθμο 

ηαζ 10 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ ηέδνμο. Σμπμεεηήζηε ημ ιείβια ζε ζημφνμ βοάθζκμ ιπμοηάθζ 

ζπνέζ ηαζ αθήζηε βζα 3 ιε 4 ιένεξ. ηδ ζοκέπεζα πνμζεέζηε 3 1/2 ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ 

ποιυ αθυδξ ηαζ 3 1/2 ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ απμζηαβιέκμ κενυ. Ακαηζκήζηε ηαθά ημ 

ιπμοηάθζ ηαθά ηαζ θοθάληε ημ άθηεν ζέζα ζημ ροβείμ. 

 

Αινηθά γηα θαιόγεξνπο θαη αθκά: Ακαιείληε 1 ημθηυ ημοηαθάηζ ημο βθοημφ ζηυκδ 

ηυηηζκδξ θηεθζάξ ιε αάιια ηαθέκημοθαξ, ιφνμο ή επζκάηεζα βζα κα θηζάλεηε ιζα πδπηή θεία 

πάζηα. Σμπμεεηήζηε ηδκ πάκς ηαζ βφνς απυ ημκ ηαθυβενμ ηαζ επζδέζηε πνμζεηηζηά. 

Αθαζνέζηε ημκ επίδεζιμ έπεζηα απυ 1-2 χνεξ. Σέζζενα βναιιάνζα επζκάηεζαξ ή 1 ημοηαθάηζ 

ημο βθοημφ έβποια εεςνείηαζ υηζ έπεζ πενίπμο ηδκ ίδζα ακηζθθεβιμκχδδ δνάζδ ιε 100 mg 

ημνηζγυκδξ. 
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Δλπδαηηθά κΪζθα καιιηώλ: Ρίπκεηε ζε έκα αάγμ ιε ηαπάηζ 1/2 πμηήνζ ζζηέθαζμ. 

Πνμζεέζηε 1/2 ιαηζάηζ απμλδναιέκμ ιασκηακυ, 1 ημοηαθζά απμλδναιέκμ δεκδνμθίαακμ, 1 

ημοηαθζά απμλδναιέκδ θεαάκηα ηαζ 1 ημοηαθζά απμλδναιέκμ παιμιήθζ. Αθήζηε ημ ααγάηζ 

ζε δθζυθμοζημ ιένμξ βζα ιία εαδμιάδα. Έπεζηα νίληε 4-5 ζηαβυκεξ απυ αζεένζα έθαζα 

ηοπανζζζζμφ, πεφημο ηαζ θζαακζμφ ηαζ αθήκμοιε ημ ιείβια βζα ιία διένα ιέζα ζε ηάπμζμ 

κημοθάπζ χζηε κα ιδκ έθεεζ ζε επαθή ιε ημ θςξ. ηδ ζοκέπεζα, ημ πενκάηε απυ ημοθπάκζ ηαζ 

ημ θοθάζζεηε ζε θζιέ ιπμοηάθζ. Πνζκ απυ ημ θμφζζιμ ηάκμοιε ιαζάγ ιε ηδ ιάζηα ζημ 

ηνζπςηυ ηδξ ηεθαθήξ ηαζ ηαηά ιήημξ ηδξ ηνίπαξ. Καηυπζκ ηοθίβμοιε ιε γεζηή πεηζέηα, ηδκ 

μπμία αθήκμοιε βζα 20', αθθάγμκηάξ ηδκ πυηε πυηε, έηζζ χζηε κα δζαηδνείηαζ γεζηή ζε υθδ 

ηδ δζάνηεζα. Λμογυιαζηε ηακμκζηά ηαζ αάγμοιε ιαθαηηζηυ. Δπακαθαιαάκμοιε 1 ιε 2 θμνέξ 

ηδκ εαδμιάδα. 

 

ακπνπΪλ γηα μαλζΫο αληαύγεηεο: Βνάγεηε 2 θθζηγάκζα κενυ ηαζ πενζπφζηε ιε αοηυ 

ζε έκα ιπμθ 10 βναιιάνζα ηζμοηκίδα, 10 βναιιάνζα παιμιήθζ ηαζ 10 βναιιάνζα ιέκηα. 

Πνμζεέζηε 2 βναιιάνζα ποιυ θειμκζμφ ηαζ ηα αθήζηε ημ ιείβια βζα δφμ χνεξ. ηδ ζοκέπεζα 

ζμονχζηε ημ πζέγμκηαξ ηα αυηακα ιε έκα ημοηάθζ. Μεηνήζηε ηδκ πμζυηδηα ημο ιείβιαημξ 

ηαζ πνμζεέζηε ίζδ πμζυηδηα απθμφ ζαιπμοάκ ιαθθζχκ πςνίξ άνςια. Ακαηαηέρηε ηαθά ηαζ 

απμεδηεφζηε ημ ζε έκα βοάθζκμ ιπμοηάθζ. 

 

ΛΪδη ζώκαηνο γηα ζύζθημε θαη θπηηαξέηηδα: Ρίπκεηε ζηαβυκεξ 10 ζηαβυκεξ 

αζεένζμ έθαζμ ιάναεμο, 5 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ ιφνμο ή θζαακζμφ ηαζ 4 ζηαβυκεξ αζεένζμ 

έθαζμ ηοπανζζζζμφ ζε 100 ml αιοβδαθέθαζμ ηαζ ακαηζκήζηε ηαθά. Φοθάληε ημ θάδζ ζε έκα 

βοάθζκμ ιπμοηάθζ ηαζ ηάκηε ιαζάγ ιεηά ημ ιπάκζμ ζε εθάπζζηα οβνυ ζχια. 

 

Σδει γηα ηηο «ζαθνύιεο» ζηα κΪηηα: Πμθημπμζήζηε 1/4 εκυξ ιεβάθμο αββμονζμφ ζημ 

ιπθέκηεν. Βάθηε ημ ζε βοάθζκμ ιπμθ ηαζ πνμζεέηεηε 30 βναιιάνζα ηγεθ αθυδ αένα. 

Ακαηαηέρηε ηαθά. Βάθηε ημ ιείβια ζε έκα ηαεανυ, απμζηεζνςιέκμ ααγάηζ ηαζ υπμηε εέθεηε 

κα ελαθακίζεηε ηζξ ζαημφθεξ ηάης απυ ηα ιάηζα, απθχζηε ηδκ ηνέια ιε ααιαάηζ ζηδκ 

πενζμπή. Ζ οπυθμζπδ πμζυηδηα ιπμνεί κα θοθαπεεί ζημ ροβείμ ιέπνζ ηαζ 5 διένεξ. 

 

ΚξΫκα καηηώλ: Βνάζηε 2 ημοηαθζέξ εθαζυθαδμ, 3 ημοηαθζέξ ηενί ιέθζζζαξ ηαζ ιζα 

πμφθηα αθαζηάνζα απυ δεκηνμθίαακμ ζε πμθφ παιδθή θςηζά βζα 30 θεπηά. μονχζηε ηαζ 

εκχ είκαζ γεζηυ ημ ιείβια πνμζεέζηε 8 ημοηαθζέξ νμδυκενμ. 

 

ΚξΫκα λύρηαο: ε 50 ml ηνέια αάζδξ πνμζεέζηε 2 ml αζεένζμ έθαζμ ηγμηγυιπα, 3 

ζηαβυκεξ θεαάκηαξ ηαζ 5 ζηαβυκεξ νμδυλοθμο. Υνδζζιμπμζήζηε ηδκ εκοδαηζηή ηνέια ηάεε 

ανάδο. 
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Άιιεο ρξάζεηο ηωλ βνηΪλωλ… 

ΑπνζκεηηθΪ: εοηάθοπημξ, εοιάνζ 

Άξηπζε θαγεηώλ-θαξπθεπκΪηωλ: ααζζθζηυξ, δάθκδ, εοιάνζ, ηφιζκμ, ιέκηα, νίβακδ. 

ΑξωκαηηθΪ: αθυδ, ααθενζάκα, ααζζθζηυξ, βανίθαθμ, δάθκδ, δίηηαιμξ, εοιάνζ, ηακέθα,  

θεαάκηα, θμοίγα, ιαηγμονάκα, ιέκηα, νίβακδ. 

ΒαιζΪκωκα: δεκδνμθίαακμ 

ΒαθΫο καιιηώλ: δάθκδ, δεκδνμθίαακμ                                        

Βεξλέθηα: βανίθαθμ 

Γεύζεηο βειηηωηηθΪ:  ηυθζακηνμ, ιεκελέξ, ηνυημξ 

ΓπΪιηζκα ζθεπώλ:  εημοζγέημ 

ΓΪγθωκα θηδηώλ: αβνζιυκζμ 

Γηαθνπά θαπλέζκαηνο: άημνμξ 

ΔληνκναπωζεηηθΪ: ααζζθζηυξ, βανίθαθμ, εοηάθοπημξ, θεαάκηα 

ΚαιιπληηθΪ: αθυδ, θεαάκηα, ιεκελέξ 

ΚηεληαηξηθΪ: άνκζηα, ιασκηακυξ 

Κόιιεο: βανίθαθμ 

Λεύθαλζε δνληηώλ: θαζηυιδθμ 

Λεύθαλζε ξνύρωλ: δναημκηζά 

Μειηηνγόλα: δίηηαιμξ, νίβακδ 

ΜειΪλη: βανίθαθμ 

Οδνληνηξέκκαηα: βθοηάκζζμξ, εοιάνζ 

Παξαζηηνθηόλα: απήβακμξ, θεαάκηα 

ΠνηΪ: άημνμξ, άκδεμξ, αάζαθιμ, βανίθαθμ, βθοηάκζζμ, δίηηαιμξ, εοηάθοπημξ, ηακέθα, 

ιέκηα, νίβακδ 

ΤθαληηθΫο έλεο: ηζμοηκίδα , θζκάνζ 

Χνηνθέα θόηαο: ηζμοηκίδα 
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Σα βόηαλα ζηελ Κνπδέλα 

 

   Με ζςζηή πνήζδ ηςκ αμηάκςκ, ιπμνμφκ κα δδιζμονβδεμφκ θακηαζηζηέξ βεφζεζξ αηυια 

ηαζ ζε πμθφ απθά θαβδηά. Σαοηυπνμκα, ηα αυηακα πνμζθένμοκ ιζα εκαθθαηηζηή θφζδ ζηδ 

εέζδ ημο αθαηζμφ, πνμζεέημκηαξ βεφζδ ζημ θαβδηυ. 

   Γεκ οπάνπμοκ αοζηδνά υνζα ζηδ πνήζδ ηςκ αμηάκςκ. Έκαξ ηαθυξ βεκζηυξ ηακυκαξ θέεζ κα 

ιδκ ακαηαηεφμοιε ιαγί δφμ πμθφ δοκαηά αυηακα, αθθά κα πνδζζιμπμζμφιε έκα πμθφ δοκαηυ 

ηαζ 1 ή 2 πζμ εθαθνζά βζα κα εκζζπφζμοιε ημ δοκαηυηενμ αυηακμ. 

Σα απμλδναιέκα αυηακα είκαζ δοκαηυηενα απυ ηα θνέζηα, ηαζ ηα αυηακα ζε ζηυκδ είκαζ 

δοκαηυηενα απυ ηα πμκηνμηνζιιέκα. 

   Σα θφθθα πνέπεζ κα ηυαμκηαζ πμθφ ρζθά, βζαηί υζμ πενζζζυηενδ ημιιέκδ επζθάκεζα 

οπάνπεζ, ηυζμ δοκαηυηενμ είκαζ ημ άνςια πμο εα απμννμθδεεί. Έκα βμοδί ή έκα ιπθέκηεν 

πνέπεζ κα οπάνπεζ ζηδκ ημογίκα βζα κα ηνίαμοιε ηα απμλδναιέκα αυηακα υηακ ιαξ 

πνεζάγεηαζ. Γζα κα ηυαμοιε θνέζηα αυηακα, ηαηαθθδθυηενμ ενβαθείμ είκαζ έκα ραθίδζ. 

   Ζ βεφζδ ηςκ ιονςδζηχκ ιπμνεί κα παεεί ζε παναηεηαιέκμ ιαβείνεια, βζ΄ αοηυ ηα αυηακα 

ζε ζμφπεξ ή αναζηά πνέπεζ κα πνμζηίεεκηαζ 30 θεπηά πνζκ ηεθεζχζεζ ημ ιαβείνεια. Γζα ηνφα 

θαβδηά, υπςξ ηνφεξ ζάθηζεξ, ηονί, πμνηανζηά ηαζ ζάθηζεξ βανκζνίζιαημξ, ηα ιονςδζηά 

πνέπεζ κα πνμζηίεεκηαζ ανηεηέξ χνεξ ή ιζα κφπηα πνζκ ηδ πνήζδ. Ακηίεεηα, βζα θαβδηά 

ηαηζανυθαξ ηαζ γεζηέξ ζάθηζεξ, πνμζηίεεκηαζ ζημ ηέθμξ, ρζθμημιιέκα θνέζηα ή 

απμλδναιέκα ιονςδζηά. 

   Μπμνμφιε κα βειίζμοιε ιπμοηάθζα ιε θάδζ ηαζ λίδζ ηαζ κα πνμζεέζμοιε δζάθμνα αυηακα, 

βζα κα ηα έπμοιε έημζια βζα ζάθηζεξ ιε δζάθμνεξ βεφζεζξ. 

Γζα βεκζηή πνήζδ, ιπμνμφιε κα βειίζμοιε ςξ ηδ ιέζδ έκα βοάθζκμ ααγάηζ ιε ανςιαηζηά 

θοηά ηδξ δζηήξ ιαξ επζθμβήξ, (ηαθά πθοιέκα ηαζ ζηεβκά) , κα πνμζεέζμοιε πζπένζ, πζπενζά 

ηαζ κα ζηεπάζμοιε ημ ιίβια ιε έληνα πανεέκμ εθαζυθαδμ. Αοηυ ημ παναζηεφαζια 

δζαηδνείηαζ ζε δνμζενυ ιένμξ εηηυξ ροβείμο βζα 1 ιήκα πενίπμο. Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί 

βζα κα ανςιαηίζεζ υθα ζπεδυκ ηα θαβδηά, ακηζηαεζζηχκηαξ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ηζξ 

έημζιεξ ζάθηζεξ ημο ειπμνίμο. 

 

Ζ δύλακε ηωλ κπξωδηθώλ 

ΓπλαηΫο γεύζεηο: Θα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε πνμζμπή, ηαεχξ δ βεφζδ ημοξ είκαζ 

ελαζνεηζηά δοκαηή. Ανηεί ιζα ιζηνή ημοηαθζά ημο βθοημφ βζα 6 ιενίδεξ.  

Ζ μιάδα αοηή πενζθαιαάκεζ: Γάθκδ, ηάνο, πζπενυνζγα, ηαοηή πζπενζά, δεκδνμθίαακμ, 

θαζηυιδθμ. 

ΜΫηξηεο γεύζεηο: οκζζηχκηαζ ιέηνζεξ πμζυηδηεξ ,1-2 ημοηαθζέξ ημο βθοημφ βζα ηάεε 6 

ιενίδεξ. ε αοηά ακήημοκ: Βαζζθζηυξ, ζέθζκμ, ηφιζκμ, άκδεμ, ιάναεμ, ιακηγμονάκα, ιέκηα, 

νίβακδ, εοιάνζ. 

ΔιαθξηΫο γεύζεηο: Μπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ηαζ ζοκδοάγμκηαζ 

ηαθά ιε ηα πενζζζυηενα απυ ηα οπυθμζπα ιονςδζηά. Ζ μιάδα αοηή πενζθαιαάκεζ ημκ 

ιασκηακυ.  
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       πλδπαζκνέ  

 βνηΪλωλ-θαγεηώλ 
 

 

 

 

    Ζ πνμζεήηδ ημο ηαηάθθδθμο αμηάκμο ιπμνεί κα ηάκεζ πζμ βεοζηζηυ ηαζ πζμ εθηοζηζηυ 

ηάπμζμ θαβδηυ. Ζ βεφζδ, υιςξ, είκαζ γήηδια πνμζςπζηήξ πνμηίιδζδξ ηαζ οπάνπεζ ημ 

πενζεχνζμ ηςκ ζδζαίηενςκ επζθμβχκ ηαζ πεζναιαηζζιχκ. Μυκμζ ιαξ ιπμνμφιε κα ανμφιε ηδ 

ζςζηή πμζυηδηα, ηαεχξ ηαζ πμζμ αυηακμ πνεζάγεηαζ ημ ηάεε θαβδηυ. Κάπμζεξ πνμηάζεζξ 

είκαζ μζ παναηάης: 
 

Άλεζνο  

οκδοάγεηαζ ιε ηανυηα, αναηά ηαζ αβηζκάνεξ, αθθά ηαζ ιε ράνζα, ηονίςξ ζε ζοκηαβέξ πμο 

δεκ πενζέπμοκ κημιάηα. Πνμζεέζηε ημκ ζε ηνφεξ πνάζζκεξ ζαθάηεξ, υπςξ ιανμοθμζαθάηα, 

ζαθάηα ιε ημθμηφεζ ηαζ ηνειιφδζ ή ημονζί. Σαζνζάγεζ ηαζ ζε ζαθάηεξ ιε βζαμφνηζ (π.π. 

βζαμφνηζ ιε πακηγάνζα), αθθά ηαζ ζε ηνφα παηαημζαθάηα. Υνδζζιμπμζήζηε ημ ςξ 

βανκζημφνα ή ηαζ ιέζα ζημ θαβδηυ.  

 

Βαζηιηθόο  

Ζ πζμ δζάζδιδ ζοκηαβή ημο είκαζ δ ζάθηζα πέζημ. Σαζνζάγεζ, υιςξ, ηαζ ιε κημιάηεξ, 

ιπζγέθζα ηαζ ημθμηοεάηζα, εκχ βίκεηαζ ςναίμ κηνέζζκβη πάκς απυ θεοηά διίζηθδνα 

ακάθαηα ηονζά (ιμηζανέθα, διίζηθδνμ ηαηζζηίζζμ ηονί). Πνμζεέζηε ημκ ζε ζμφπεξ ιε αάζδ 

ηδκ κημιάηα (ιζκεζηνυκε) ηαζ νίληε θίβεξ ρζθμημιιέκεξ θμφκηεξ ααζζθζημφ ζηδ πμνηυζμοπα.  

 

ΓΪθλε  
Δίκαζ ζδακζηυ ιονςδζηυ βζα ζμφπεξ ηαζ ημηηζκζζηυ.  

 

Γπόζκνο  
Σα θφθθα ημο δουζιμο, θνέζηα ή απμλδναιέκα, ζοκδοάγμκηαζ ιε πμθθά θαβδηά, θυβς ημο 

εοπάνζζημο ανχιαηυξ ημοξ. Σαζνζάγμοκ ιε ηζξ κημιάηεξ (π.π. βειζζηά), δίκμοκ έκημκδ 

ιονςδζά ζημκ ηζιά (ζμοηγμοηάηζα, ηεθηεδάηζα, ιπζθηέηζα). Φηζάληε ημηηέζθ (π.π. mojito) ή 

ακαροηηζηυ δουζιμο πνμζεέημκηαξ ιενζηά ημο θφθθα ζε πνάζζκμ ηζάζ. Απμηεθεί ςναίμ 

ζοκμδεοηζηυ ηαζ βζα θνμοημζαθάηεξ.  

 

Γεληξνιέβαλν  
Υάνδ ζηδκ έκημκδ ιονςδζά ημο, ανςιαηίγεζ ιε έκακ ζδζαίηενμ ηνυπμ ηα πζάηα ζαξ. 

Πνμζεέζηε μθυηθδνα ηθςκανάηζα δεκηνμθίαακμο ζηδκ ηνειιοδυζμοπα ηαζ ζε ζάθηζεξ βζα 

ανκί ηαζ ηαηζίηζ. Δπίζδξ ζε πμπθζμφξ ιπμοιπμονζζημφξ. 

 

ΚΪππαξε  
Γίκεζ βεφζδ ζηζξ ζαθάηεξ ζαξ. Θεςνείηαζ, επίζδξ, ζδακζηή βζα ζαθάηεξ θαπακζηχκ ιε ηυκμ. 

ε ιμνθή πμθημφ, πνδζζιεφεζ ςξ αάζδ βζα ζάθηζα πάκς απυ ράνζα θμφνκμο ή ζμηέ.  
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Μαϊληαλόο  
Ζ πζμ ακηζπνμζςπεοηζηή ημο πνήζδ είκαζ ζηδ ζαθάηα ηαιπμοθέ. Σαζνζάγεζ ιε παηάηεξ, αθθά 

ηαζ ιε θαβδηά πμο βίκμκηαζ βζαπκί ή ζημ θμφνκμ υπςξ ράνζ πθαηί . Πνμζεέζηε ιασκηακυ ηαζ 

ζηα θνέζηα θαζμθάηζα.  

 

ΜΪξαζνο  
Δίκαζ πζμ ανςιαηζηυξ απυ ημκ άκδεμ ηαζ ηαζνζάγεζ πμθφ ιε ζαθάηεξ εαθαζζζκχκ (ηονίςξ ιε 

βανίδεξ ηαζ ηοδχκζα).  

 

ΜΫληα  
Μμζάγεζ πμθφ ιε ημ δουζιμ. Σαζνζάγεζ ζδακζηά ιε ηζξ θνμοημζαθάηεξ, εκχ ιπμνείηε κα ηδ 

πνδζζιμπμζήζεηε ηαζ ζηδκ παναζηεοή μνζζιέκςκ βθοηχκ.  

 

ΜπξηηΪ  
Γίκεζ ζδζαίηενμ άνςια ζημ ρδηυ ηνέαξ.  

 

Ρέγαλε  
Μπαίκεζ πακημφ. Σαζνζάγεζ, υιςξ, ηονίςξ ιε κημιάηεξ (κςπέξ ή ζάθηζεξ κημιάηαξ), παηάηεξ 

θμφνκμο ηαζ ημηυπμοθμ. Πνμζεέζηε θίβδ νίβακδ ζε ζαθάηεξ, ζε ιανζκάδεξ βζα ρδηά ηνέαηα 

ή ζε ζμφπεξ (π.π. ζε ηνφα κημιαηυζμοπα ή παηαηυζμοπα).  

 

Ϋιηλν  
Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςιυ ζηζξ ζαθάηεξ, εκχ μζ ζπυνμζ ημο είκαζ ζδακζημί βζα ηυηηζκεξ 

ζάθηζεξ θαπακζηχκ, πμνηυζμοπεξ ηαζ θαζυθζα.  

 

Σδέληδεξ  
Μπμνείηε κα ημ ανείηε ζε ζηυκδ, ςξ ημονζί (πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζημ ζμφζζ) ή βθαζέ 

(ηαναιεθςιέκμ). Με ημ ημονζί ανςιαηίζηε θάδζα, αάθηε ημ ζηδ ζαθάηα, πνδζζιμπμζήζηε ημ 

βζα ιανζκάνζζια ή πνμζεέζηε ημ ζε νυθδια ιε θειυκζ, κενυ ηαζ θίβμ ιέθζ. Βάθηε ημ 

ρζθμημιιέκμ ηαζ θίβμ ηδβακζζιέκμ πάκς απυ ζαθάηα ή ανάζηε γςιυ απυ ηγίκηγεν ηαζ 

πνμζεέζηε ημ ζε ηνέαηα ή ημηυζμοπα. οκδοάγεηαζ ςναία ιε ποθμφξ, εκχ δίκεζ άνςια ηαζ 

ζηζξ ημθμηοευπζηεξ. Σαζνζάγεζ πμθφ ηαζ ζε ηέζη, ιπζζηυηα ηαζ βθοηά.  

 

Φαζθόκειν  
Σαζνζάγεζ ζε ζδζαίηενεξ ζοκηαβέξ, υπςξ ημ πμζνζκυ ζηαθμπίκζ, βκςζηυ πζάημ ηδξ ζηαθζηήξ 

ημογίκαξ. Βάζεζ ηδξ θμβζηήξ πμο θηζάπκεηε ζκίηζεθ, ακηί βζα θνοβακζά, παζπαθίζηε ιε 

ρζθμημιιέκμ θαζηυιδθμ ηαζ ηδβακίζηε ημ ηνέαξ ιεηά βζα κα πάνεζ πζμ έκημκδ βεφζδ.  
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πληαγΫο κε βόηαλα 

 

ΜΑΤΡΟΜΑΣΗΚΑ ΦΑΟΛΗΑ ΜΔ ΜΑΡΑΘΟ 
½ ηζθυ θαζυθζα 

1 ιαηζάηζ ιάναεμ 

1 ιέηνζμ ηνειιφδζ 

1 κημιάηα χνζιδ ιεβάθδ 

θάδζ, αθάηζ, πζπένζ 

ΔθηΫιεζε 

Βνάγμοιε ηα θαζυθζα βζα δέηα πενίπμο θεπηά. Πεηάιε ημ κενυ. Σζζβανίγμοιε ημ ηνειιφδζ 

ρζθμημιιέκμ ηαζ ημ ιάναεμ. Ρίπκμοιε ιέζα ηα θαζυθζα, ηδ κημιάηα, κενυ, αθάηζ, πζπένζ. 

Βνάγμοιε ηα θαζυθζα ζε παιδθή θςηζά. 

 

 

ΟΤΠΗΔ ΜΔ ΜΑΡΑΘΑ 
1 ηζθυ ζμοπζζέξ 

1 ιαηζάηζ ιάναεμ 

2 θνέζηα ηνειιφδζα 

½ πμηήνζ ηναζζμφ άζπνμ ηναζί 

πνμαζνεηζηά πνάζμ ηαζ ζπακάηζ 

αθάηζ ,πζπένζ 

ΔθηΫιεζε 

Καεανίγμοιε ηαζ πθέκμοιε ηαθά ηζξ ζμοπζέξ ηαζ ηζξ αθήκμοιε κα ζηναββίγμοκε.  

Σζζβανίγμοιε ηα ηνειιφδζα ιε ημ ιάναεμ  ηαζ νίπκμοιε ηζξ ζμοπζέξ ιέπνζ κα ημηηζκίζμοκ 

ηαθά.  

Σζξ ζαήκμοιε ιε ημ ηναζί. Πνμζεέημοιε κενυ, αθάηζ ηαζ αθήκμοιε κα ζζβμρδεμφκ  

(Ακ πνδζζιμπμζήζμοιε πνάζμ ηαζ ζπακάηζ, ηα πνμζεέημοιε ζημ θαβδηυ ρζθμημιιέκα υηακ 

μζ ζμοπζέξ έπμοκ ιζζμρδεεί). 

 

ΜΠΟΤΜΠΟΤΡΗΣΟΗ ΥΟΥΛΗΟΗ 
½ ηζθυ πμπθζμί 

θάδζ βζα ημ ηδβάκζζια 

αθεφνζ 

δεκηνμθίαακμ 

λίδζ ,αθάηζ, πζπένζ 

ΔθηΫιεζε 

Βνάγμοιε ημοξ πμπζμφξ ζε ανηεηυ κενυ. ηδ ζοκέπεζα ημοξ πθέκμοιε ηαθά ηαζ ημοξ 

αθήκμοιε κα ζμονχζμοκ. Βμοηάιε ημοξ πμπθζμφξ ζημ αθεφνζ πμο ημ έπμοιε ακαηαηέρεζ ιε 

ημ αθάηζ ηαζ ημ πζπένζ. Βάγμοιε ημοξ πμπθζμφξ ζημ ηδβάκζ ζε γεζηυ θάδζ πνμζεηηζηά χζηε ημ 

άκμζβια ημοξ κα είκαζ πνμξ ηα ηάης (ιπμφιπμονα).Αθμφ ρδεμφκ ζαήκμοιε ιε ημ λίδζ ηαζ 

πνμζεέημοιε δεκηνμθίαακμ (Πνμζέπμοιε κα ιδκ ιείκμοκ πμθφ ζημ ηδβάκζ βζαηί ημθθμφκ ζημ 

ηααμφηζ ημοξ ηαζ δεκ αβαίκμοκ). 
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ΓΑΤΡΟ ΣΟ ΦΟΤΡΝΟ ΜΔ ΛΑΓΟΡΗΓΑΝΖ 

1 ηζθυ βαφνμ  

5-6 ημοηαθζέξ εθαζυθαδμ ποιυ 2 θειμκζχκ 

2 ημοηαθάηζα νίβακδ 

Αθάηζ πζπένζ 

                                                        ΔθηΫιεζε 
Καεανίγμοιε ηαζ πθέκμοιε ημκ βαφνμ. Σμκ ημπμεεημφιε ζε θαδςιέκμ ηαρί ηαζ 

παζπαθίγμοιε  αθάηζ, πζπένζ ηαζ νίβακδ. πενζπφκμοιε ημ θάδζ ηαζ ημ θειυκζ ηαζ ρήκμοιε ζε 

δοκαηυ θμφνκμ ζηδκ ανπή ηαζ ζε ιέηνζo  ανβυηενα , βζα 50 πενίπμο θεπηά… 

 

 

ΥΟΥΛΗΟΗ ΜΔ ΠΑΣΑΣΔ ΚΑΗ ΜΑΡΑΘΑ 
½ ηζθυ πμπθζμφξ 

1 ηζθυ παηάηεξ 

Μάναεα 

1 ιεβάθδ κημιάηα 

Αθάηζ, Πζπένζ, Λάδζ 

ΔθηΫιεζε 

Βνάγμοιε ημοξ πμπθζμφξ ζε ιπυθζημ κενυ ιε αθάηζ. Αιέζςξ ιεηά ημοξ πθέκμοιε ηαθά, ημοξ 

ηαεανίγμοιε ηαζ ημοξ αθήκμοιε κα ζηναββίζμοκ. Σζζβανίγμοιε ημ ηνειιφδζ ηαζ νίπκμοιε ημ 

ιάναεμ ρζθμημιιέκμ ηαζ ηδκ κημιάηα αθεζιέκδ. Πνμζεέημοιε ημοξ πμπθζμφξ. Αθήκμοιε κα 

ρδεμφκ ζε ζζβακή θςηζά. 

 

 

ΥΟΡΣΟΚΑΛΗΣΟΤΝΗΑ 
Γζα ηδ γφιδ: Γζα ηδ βέιζζδ: 

1 ηζθυ αθεφνζ 1/2 ηζθυ ζπακάηζ 

1 θθζηγακάηζ θάδζ 1 ηζθυ άβνζα πυνημ (ηζζβανζαζηά) 

3 ημοηαθζέξ ηζζημοδζά δουζιμ, άκδεμ, ιασκηακυ, ιάναεμ 

2 θθζηγάκζα πθζανυ κενυ 2 λενά ιεβάθα ηνειιφδζα 

 4 θνέζηα ηνειιοδάηζα 

 θάδζ,αθάηζ,πζπένζ 

 

ΔθηΫιεζε 

Γζα ηδ γφιδ:Βάγεηε υθα οθζηά ζε έκα ιπμθ ηαζ γοιχκεηε νίπκμκηαξ ζηαδζαηά ημ κενυ. 

ηεπάγεηε ηδ γφιδ βζα θίβδ χνα. 

Πνμεημζιάγεηε ηδ βέιζζδ ςξ ελήξ: Αθμφ ηαεανίζεηε ηα πυνηα ηαζ ημ ζπακάηζ ηα αθήκεηε κα 

ζηναββίζμοκ. Σα ηυαεηε πμθφ ρζθά, ημοξ νίπκεηε ημ αθάηζ ηαζ ηα ηνίαεηε ιε ηα πένζα. Σα 

αθήκεηε ιενζηέξ χνεξ κα ζηναββίζμοκ ζε ζμονςηυ. 

Σζζβανίγεηε ηα ηνειιοδάηζα ιε ηα οπυθμζπα ιονςδζηά (ημ δουζιμ, ημ ιασκηακυ, ημκ άκζεμ, 

ημ ιάναεμ) ηαζ αθμφ ζηναββίζμοκ ηα πυνηα ηα πνμζεέημοιε ηαζ ηα ακαηαηεφμοιε υθα ιαγί. 

ηδ ζοκέπεζα ακμίβεηε ηδ γφιδ ζε θφθθμ ηαζ ηδκ ηυαεηε ζε ημιιάηζα ζηνμββοθά ιε έκα 

πζάημ ημο ηαθέ. Βάγεηε ιέζα έκα ημοηαθάηζ βέιζζδ ημ δζπθχκεηε χζηε κα ζπδιαηζζηεί 

διζηφηθζμ ηαζ παηάηε ηζξ άηνεξ ιε έκα πζνμφκζ. Σδβακίγεηε ηα ηαθζηζμφκζα ζε ηαοηυ θάδζ. 

Υυνηα ηζζβανζαζηά: Ββαίκμοκ ιυκα ημοξ ζηα πςνάθζα απυ ημ Νμέιανζμ ιέπνζ ηαζ ημ 

Μάνηζμ.  

Δίκαζ ηα ελήξ: 

Καοηαθίενεξ, Σζυπμζ, Μονχκζα, Παπανμφκεξ (Κμεηζμοκάδεξ), Αβνζμιασκηακά, 

Αβνζμπναζάηζ, Λαβμοδυπμνημ, Υαηγζηάηζα, ημφθμζ. 
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ΜΑΡΑΘΟΠΗΣΑ 
ΔθηΫιεζε 

Δηηεθμφιε ηδ γφιδ υπςξ ζηδκ ζοκηαβή ιε ηα πμνημηαθίηζμοκα. Γζα ηδ βέιζζδ, ακηί βζα 

ζπακάηζ πνδζζιμπμζμφιε πμθθά ιάναεα. Πνμζεέημοιε ζηδ βέιζζδ θίβμ θάδζ ηαζ ιογήενα. 

   Ακμίβμοιε ηδ γφιδ ζε δφμ θφθθα υζμ ημ ηαρί πμο εα πνδζζιμπμζήζμοιε. Λαδχκμοιε ημ 

ηαρί, ζηνχκμοιε ημ θφθθμ, γανχκμκηαξ ημ ζηδκ επζθάκεζα ιε ηα δάπηοθα. Αθείθμοιε ιε 

θίβμ θάδζ (ηαζ αοβυ ακ εέθμοιε) ηαζ παζπαθίγμοιε ιε ζμοζάιζ. 

 

ΜΠΟΤΡΔΚΗ 
½ ηζθυ ιογήενα 

1 ηζθυ ημθμηφεζα 

3 ιεβάθεξ παηάηεξ 

2 κημιάηεξ 

1 ηνειιφδζ 

θνέζημ δζυζιμ 

αθεφνζ 

θάδζ ,αθάηζ, πζπένζ 

ΔθηΫιεζε 

Κυαμοιε θέηεξ ηα ημθμηφεζα ηαζ ηζξ παηάηεξ. Ρίπκμοιε αθάηζ ηαζ πζπένζ. Βάγμοιε ζε έκα 

ηαρί ηα ιζζά ημθμηφεζα αθεονςιέκα ηαζ ηζξ παηάηεξ. Ρίπκμοιε ηδκ ιζζή ιογήενα 

ακαηαηειέκδ ιε ημ δουζιμ. Απυ πάκς ζε ζηνχζεζξ αάγμοιε ηα οπυθμζπα ημθμηφεζα, ηζξ 

παηάηεξ ηαζ ηδκ ιογήενα χζηε δ ηεθεοηαία ζηνχζδ κα είκαζ υπςξ ηαζ δ ηάης, ημθμηφεζα 

αθεονςιέκα. Πνμζεέημοιε κενυ ηαζ θάδζ ιέπνζ κα ζηεπαζημφκ ηα οθζηά ηαζ ημ ρήκμοιε ζημ 

θμφνκμ ζημοξ 200 ααειμφξ. 

 

ΥΑΝΗΩΣΗΚΖ ΚΡΔΑΣΟΠΗΣΑ 

Γζα ηδκ γφιδ: 

½ ηζθυ αθεφνζ  

½ ηζθυ εθαζυθαδμ  

1 θθζηγάκζ  γςιυ ηνέαημξ  

Γζα ηδκ  βέιζζδ:      

1 ηζθυ ανκί ή ηαηζίηζ  

1 θθζηγάκζ ζηάηα  

1 θθζηγάκζ γςιυ ηνέαημξ  

1 ηεζέ βζαμφνηζ (αημιζηυ)  

Λίβμ αθάηζ  

1 ηζθυ ιογήενα  

Αθάηζ ,πζπένζ, ηακέθα, δουζιμ 

1 ημοηαθζά ηυνκ-θθάμον       

                                              ΔθηΫιεζε  

   Αθμφ ανάζμοιε ημ ηνέαξ ηαζ αβάθμοιε ηα ηυηηαθα, ημ ηυαμοιε ζε ιζηνά ημιιαηάηζα ηαζ 

ημ παζπαθίγμοιε ιε αθάηζ , πζπένζ , δουζιμ ηαζ ηακέθα. Γζα κα θηζάλμοιε ηδκ γφιδ 

ακαηαηεφμοιε ημ αθεφνζ ιε ημ εθαζυθαδμ ανπζηά ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα πνμζεέημοιε ηα άθθα 

οθζηά βζα ηδκ γφιδ , ιζζή απυ ηδκ μπμία απθχκμοιε ζε έκα θαδςιέκμ ηαρί. Πάκς αάγμοιε 

ηδκ ιζζή ζηάηα  , ηδκ ιζζή ιογήενα  ηαζ υθμ ημ ηνέαξ . Πάκς απυ ημ ηνέαξ αάγμοιε ηδκ 

οπυθμζπδ ιογήενα ηαζ ηδκ ζηάηα ηαζ λακά παζπαθίγμοιε ιε ηακέθα ηαζ δουζιμ . Με ηδκ 

οπυθμζπδ γφιδ ακμίβμοιε έκα δεφηενμ θφθθμ ιε ημ μπμίμ ζηεπάγμοιε ηδκ πίηα . Αθείθμοιε 

ιε αοβυ πηοπδιέκμ , παζπαθίγμοιε ιε ζμοζάιζ ηαζ ηδκ ρήκμοιε πενίπμο βζα 1 χνα ζε 

ζζβακυ θμφνκμ… 
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ΚΑΛΗΣΟΤΝΗΑ ΥΑΝΗΩΣΗΚΑ ΜΔ ΓΤΟΜΟ 
Εφιδ                                                            Γέιζζδ 

1 ηζθυ αθεφνζ πενίπμο                                 2 ηζθά ιογήενα  

 ½ πμηήνζ θάδζ                                             1-2 αοβά 

Υοιυ 1 θειμκζμφ                                         2 ημοηαθζέξ δουζιμ ρζθμημιιέκμ 

½ ημοηαθάηζ ηυθζακηνμ ημπακζζιέκμ 

½ ημοηαθάηζ ιαζηίπα ημπακζζιέκδ 

1 ημοηαθάηζ αθάηζ 

1,5-2 πμηήνζα αθμοζζά ή κενυ 

ΔθηΫιεζε 

Δημζιάγμιαζ ιέηνζα γφιδ ηαηά ηα βκςζηά ηαζ ηδκ αθήκμιε κα λεημοναζηεί. Ακαηαηεφμιε 

ηαθά ηα οθζηά ηδξ βέιζζδξ. 

Ακμίβμιε θφθθμ , ηυαμιε ζηνμββοθά ημιιάηζα ιεβέεμοξ πζάημο ηζαβζμφ ( δζάιεηνμξ 10 εη. ) 

, αάγμιε ιζα ημοηαθζά ιογήενα ηαζ ηα  δζπθχκμιε ζε ζπήια ιζζμθέββανμο. Αθείθμιε ιε 

πηοπδιέκμ αοβυ , παζπαθίγμιε ιε ζμοζάιζ ηαζ ρήκμιε ζε ιέηνζμ πνμεενιαζιέκμ θμφνκμ 

ιέπνζ κα νμδίζμοκ , πενίπμο 20 θεπηά… 

 

 

ΜΑΛΑΜΟΤΓΟΠΗΣΑ 
Γζα ηδ βέιζζδ:                                                             Γζα ημ θφθθμ: 

½  ηζθυ αθεφνζ βζα υθεξ ηζξ πνήζεζξ                 ½  ηζθυ αθεφνζ μθζηήξ αθέζεςξ  

3 ημοηαθζέξ δουζιμ                                         1 ημοηαθζά αθάηζ  

3 ημοηαθζέξ ιάναεμ                                         Δθαζυθαδμ υζμ  πάνεζ  

3-4 ημοηαθζέξ γάπανδ  

2 ημοηαθζέξ αθάηζ  

Νενυ υζμ πάνεζ  

ΔθηΫιεζε 

   ε ιία θεηάκδ  ακαηαηεφμοιε ηα οθζηά ηδξ βέιζζδξ ηαζ ηα γοιχκμοιε ιέπνζ κα βίκεζ έκα 

ζθζηηυ ιίβια. ε ιία άθθδ θεηάκδ ακαηαηεφμοιε ηα οθζηά βζα ημ θφθθμ ηαζ γοιχκμοιε 

ηαθά . Υςνίγμοιε ηδκ βέιζζδ ζε 6 ίζα ιένδ . Ακμίβμοιε ηάεε ημιιάηζ ζε έκα θφθθμ ζπεηζηά 

παπφ . Βάγμοιε ζημ ηέκηνμ ηδκ βέιζζδ , ηθείκμοιε ηαθά ζακ θοπκανάηζ ηαζ ακμίβμοιε ιε 

ημκ πθάζηδ πάθζ ηδκ πίηα ιέπνζ κα βίκεζ πθαηζά (πενίπμο ζε ιέβεεμξ πζάημο). Σδβακίγμοιε 

ηζξ πίηεξ ζε ιπυθζημ εθαζυθαδμ ιέπνζ κα νμδίζμοκ ηαθά , ηέθμξ βζα ημ ζεναίνζζια  

παζπαθίγμοιε ιε γάπανδ ηαζ ηακέθα .. 

 

ΤΚΩΣΗ ΑΒΟΡΔ ΜΔ ΓΔΝΓΡΟΛΗΒΑΝΟ 
1 ηζθυ ζοηχηζ  

Αθάηζ , πζπένζ 

Αθεφνζ ηαζ εθαζυθαδμ βζα ημ ηδβάκζζια 

4 ημοηαθζέξ λφδζ 

1 ημοηαθζά δεκδνμθίαακμ 

ΔθηΫιεζε 
Πθέκμιαζ ημ ζοηχηζ ηαζ ημ ηυαμοιε ζε ημιιάηζα .Σμ  αθαημπζπενχκμοιε,  ημ αθεονχκμοιε 

ηαζ ημ ηδβακίγμοιε ζε ηαοηυ εθαζυθαδμ. 

ηναββίγμοιε ημ εθαζυθαδμ ημο ηδβακζμφ  ,ημ  λακααάγμοιε ζημ ηδβάκζ ηαζ ημ 

λακαγεζηαίκμοιε . Βάγμοιε ημ λφδζ ηαζ ημ δεκδνμθίαακμ ηαζ πενζπφκμοιε ημ ηδβακζζιέκμ 

ζοηχηζ ιε ηδκ ζάθηζα αοηή. 
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ΚΑΝΔΛΟΝΗΑ ΜΔ ΚΟΛΟΚΤΘΑ,ΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΦΑΚΟΜΖΛΟ 
1 παηέημ (500 βν) θαγάκζα 

1 ηζθυ ρίπα ηίηνζκδξ ημθμηφεαξ 

400 βν  νζηυηα  

10 θφθθα θνέζημ θαζηυιδθμ ή 3 ιε 4 λενυ 

4  ημο.ζμφπαξ ρζθμημιιέκμ ιασκηακυ 

2 ημοηζά κημιάηεξ ημκηαζέ 

1 ημοη.ζμφπαξ γάπανδ 

2 ημοη.βθοημφ λενυ ααζζθζηυ 

50 βν ηνζιιέκδ πανιεγάκα βζα ηδκ επζθάκεζα 

Δθαζυθαδμ ,αθάηζ….. 

                                                   ΔθηΫιεζε 

   Βάθηε ζε ηαηζανυθα ηζξ κημιάηεξ ημκηαζέ  ,ηδ γάπανδ ,ημκ ααζζθζηυ ,1/4 ημο θθζηγακζμφ 

εθαζυθαδμ ηαζ θίβμ αθάηζ .Βνάζηε ζε ιέηνζα θςηζά βζα 20 θεπηά.. 

   Κυρηε ηδκ ημθμηφεα ζε ιζηνμφξ ηφαμοξ αάθηε ηδκ ζημ  ηαρί, αθαηίζηε  ,  πενζπφζηε  ιε 

θίβμ εθαζυθαδμ ηαζ ρήζηε ζημοξ 230 ααειμφξ  βζα 29 θεπηά . Ακαηαηέρηε ζε έκα ιπυθ ημκ 

ακευηονμ ιε ημ θαζηυιδθμ ρζθμημιιέκμ  ημκ ιασκηακυ ηαζ ηα ημιιάηζα ηδξ ημθμηφεαξ . ε 

ιία ιεβάθδ ηαηζανυθα ανάζηε ανηεηυ αθαηζζιέκμ  κενυ ηαζ νίληε 5-6 θαγάκζα . Αθήζηε βζα 

5 θεπηά . Ββάθηε ηα ηαζ αημοιπήζηε ηα ζε ιζα πεηζέηα βζα κα ζηεβκχζμοκ . 

Δπακαθαιαάκεηε  ιε ηα οπυθμζπα θαγάκζα.   Βάθηε 2-3 ημοηαθζέξ απυ ημ ιείβια ηονζχκ  ζε 

έκα θαγάκζ ηαθφπημκηαξ  πενίπμο ηα ¾ ηδξ επζθάκεζαξ . Σοθίληε  νμθυ λεηζκχκηαξ απυ ηδκ 

πθεονά ιε ηδκ πενζζζυηενδ βέιζζδ . οκεπίζηε ημκ ίδζμ ηνυπμ ηαζ ιε ηα οπυθμζπα οθζηά . 

Απθχζηε ηδκ ιζζή πμζυηδηα ζάθηζαξ ζε έκα πονίιαπμ μνεμβχκζμ ζηεφμξ δζαζηάζεςκ  

30*40 εηαημζηά πενίπμο . Βάθηε ιε ηδκ ζεζνά ηα ηακεθυκζα ηαζ πενζπφζηε ηα ιε ηδκ 

οπυθμζπδ ζάθηζα . ηεπάζηε ημ ηαρί ιε έκα θφθθμ αθμοιζκυπανημ ηαζ ρήζηε ηα ηακεθυκζα 

ζε πνμεενιαζιέκμ θμφνκμ ζημοξ 180 ααειμφξ βζα 20 θεπηά πενίπμο…   

εναίνζζια : Ββάθηε ημ ηαρί απυ ημκ θμφνκμ , λεζηεπάζηε ηαζ παζπαθίζηε ηδκ επζθάκεζα ιε 

ηδκ πανιεγάκα . οκεπίζηε  ημ ρήζζιμ πςνίξ κα ζηεπάζεηε ηα ηακεθυκζα βζα 10 θεπηά αηυια 

ηαζ ζεναίνεηε… 

 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔ ΦΑΚΟΜΖΛΗΑ 

1 ιέηνζμ ημηυπμοθμ 

1 ιεβάθμ ηνειιφδζ ρζθμημιιέκμ 

½ πμηήνζ εθαζυθαδμ 

½ πμηήνζ άζπνμ ηναζί 

ποιυ 1 θειμκζμφ 

αθάηζ,2 ηθαδάηζα θαζημιδθζά 

ΔθηΫιεζε 
Πθέκμοιε ημ ημηυπμοθμ ηαζ ημ ηυαμοιε ημιιάηζα ,αθαζνχκηαξ , ακ εέθμοιε ημ δένια. 

Σμ ηζζβανίγμοιε ζημ εθαζυθαδμ ιαγί ιε ημ ηνειιφδζ ηαζ αθμφ νμδίζεζ ημ ζαήκμοιε ιε 

ηναζί. 

Αθαηίγμοιε, πνμζεέημοιε ηαζ θίβμ κενυ ηαζ ημ ανάγμοιε ιέπνζ κα ρδεεί, πενίπμο 1 χνα. 

Ρίπκμοιε ημ θειυκζ ηαζ ηδ θαζημιδθζά ηαζ ανάγμοιε βζα 5 αηυια θεπηά… 
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ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΡΗΓΑΝΑΣΟ 

1 ημηυπμοθμ 

½ πμηήνζ θάδζ 

1 ηνειιφδζ 

Υοιυ 2 θειμκζχκ 

1 ημοηαθζά νίβακδ 

Αθάηζ, πζπένζ  

ΔθηΫιεζε 
Κυαμιε ημ ημηυπμοθμ ζε ιέηνζα ημιιάηζα ηαζ ημ αάγμιε ζε κενυ υπμο έπμιε νίλεζ ιζα 

πμφθηα αθάηζ.Αθμφ ημ αθήζμιε 4 χνεξ ημ αβάγμιε ηαζ αθαζνμφιε  ημ δένια. (Σμ δένια 

αθαζνείηαζ εφημθα θυβς ημο αθαηυκενμο). 

Σζζβανίγμιε ημ ηνειιφδζ ηαζ ημ ημηυπμοθμ ζημ θάδζ κα νμδίζεζ.ηδ ζοκέπεζα πνμζεέημιε ημ 

θειυκζ , ηδ νίβακδ , θίβμ αθάηζ , πζπένζ ηαζ 1-2 πμηήνζα κενυ. Σμ ρήκμιε ιέπνζ κα ιείκεζ ιε 

ημ θάδζ.  

 

ΟΜΔΛΔΣΑ ΜΔ ΥΟΡΣΑ 
5 αοβά 

1 ιενίδα πυνηα αναζιέκα 

1 θθζηγάκζ θάδζ 

αθάηζ 

πζπένζ 

ηφιζκμ 

ΔθηΫιεζε 

Κυαμοιε ηα πυνηα ηαζ ηα ζμονχκμοιε ηαθά απυ ημ κενυ πμο έπμοκ ανάζεζ.ε έκα ηδβάκζ 

αάγμοιε ημ θάδζ ιε ηα πυνηα , αθάηζ , πζπένζ , ηφιζκμ. Πενζπφκμοιεηα πυνηα  ιε ηα αοβά ζε 

υθμ ημ ηδβάκζ . Με έκα πζνμφκζ ακαηαηεφμοιε  εθαθνά ιέπνζ κα ρδεμφκ ηα αοβά ηαζ ημ 

ζεναίνμοιε….. 

  

ΕΤΜΑΡΗΚΑ ΜΔ ΞΤΜΑ ΛΔΜΟΝΗΟΤ, ΔΛΗΔ ΚΑΗ ΡΗΓΑΝΖ 
250 gr ιαηανυκζα 

2 ζηεθίδεξ ζηυνδμ ρζθμημιιέκμ  

¼ θθζηγάκζ θνέζηζα νίβακδ 

5 η.ζ εθαζυθαδμ 

λφζια απυ έκα θειυκζ 

ποιυξ απυ έκα θειυκζ 

½ θθζηγάκζ εθζέξ πνάζζκεξ 

πζπένζ , αθάηζ 

ηνζιιέκμ ηονί πανιεγάκα 

                                                 ΔθηΫιεζε 

Βνάγμοιε ηα γοιανζηά ζε αθαηζζιέκμ κενυ. Σα ζηναββίγμοιε . ε έκα ηδβάκζ  γεζηαίκμοιε 

ημ εθαζυθαδμ ζε ιέηνζα θςηζά . Πνμζεέημοιε ημ ζηυνδμ ηαζ ηζξ εθζέξ ηαζ ακαηαηεφμοιε βζα 

έκα θεπηυ. Ρίπκμοιε απυ ημ θειυκζ ημ λφζια  ηαζ ημκ ποιυ ημο. Ακαηαηεφμοιε ηαζ ζηδκ 

ζοκέπεζα αβάγμοιε ημ ηδβάκζ απυ ημ ιάηζ ηδξ ημογίκαξ . Πνμζεέημοιε ηα γοιανζηά 

παζπαθίγμκηαξ ιε δζάθμνα πζπένζα ηαζ θνέζηζα νίβακδ ηαζ ακαηαηεφμοιε απαθά… 
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ΜαληηλΪδεο κε βόηαλα 

 

Δζφ ηακέθα δε ααζηάξ, ιυζημ δεκ ημπακίγεζξ, 

βανμφθαθα δε θμφγεζαζ, ήκηα ΄πεζξ ηαζ ιονίγεζξ. 

 

Φαζηυιδθε, θαζηυιδθα πμο βίκμκηαζ ημ Μάδ 

αζειαηζηυξ απεζξ ηα πζεί, βίκεηαζ παθζηάνζ. 

 

Φθζζημφκζα ανάζε ηα ηαθά, ηζ απυδξ κα ηα πίκεζξ, 

ακ είζαζ ηαζ ζημιαπζηυξ ηαζ ημ βζαηνυ αθήκεζξ. 

 

Δβχ ΄ιζα πυνημ ημο Θεμφ, ιε θέκε Γμνβμβζάκκδ 

ηζ υπμζμξ ιε ανάζεζ ηαζ ιε πζεί, υπμο πμκεί εα βζάκεζ. 

 

Ανίβακδ ζηαθέξ- ζηαθέξ ηαζ ηδκ ημζθζά βζαηνεφβεζ 

ηαζ κα ηνζθηείξ υπμο πμκείξ πάκηα ζε δνμζενεφβεζ. 
 

Σμ παιμιήθζ ανάζε ημ, ηαζ δχζε ημ ζημ βένμ, 

ακ είκαζ ηαζ ζημιαπζηυξ, πδβαίκεζ ηαζ ζημ εένμξ 

 

Ζ αβηζκάνα ημο πςνζμφ, αναζηή θειυκζ, θάδζ 

ηαζ ακ πμκεί ημ ζηχηζ ζμο, βζαηνεφεηαζ ημ ανάδο. 

 

Σδ ιακηγμονάκα ανάζε ηδκ, πακημφ υπμο θοηνχκεζ 

ζάροπμ θέκε μζ παθζμί, ηζζ ηανδζαημφξ βθζηχκεζ. 

 

Κνμιιφδζα κα παζημονςεείξ, ζημκ πυκμ βζαηνζηυ ΄καζ 

ακ πέζεζξ ηαζ ιζζενςεείξ, αάθε ηα ηαζ ηαθυ ΄καζ. 

 

Φδθήξ ιονηζάξ ιονηυθοθθμ, πνάζζκδξ δάθκδξ θφθθμ 

άζπνδ ζηνμββοθμπνυζςπδ ηαζ εάιπςζεξ ημκ ήθζμ. 

 

ημθίγεζξ εζημκίζιαηα ιέζα ζηδκ εηηθδζία 

αηυια ηαζ Μονηζδζχηζζζα οπάνπεζ Πακαβία. 

 

 Ο δουζιμξ είκαζ ηνδηζηυξ ζηα ηαθζηζμφκζα ιπαίκεζ 

ιμζπμιονίγεζ δ βεζημκζά ηαζ ηζξ ηανδζέξ ιαναίκεζ. 

 

 Θοιάνζ μθμιφνζζημ πμο ιέθζζζεξ ηαΐγεζξ 

μθυβονα ημκ ηυπμ ζμο ημκε ιμζπμιονίγεζξ. 

 

Σμο Φδθμνείηδ αυηακα εα πνδζζιμπμζήζς 

βζα ηδκ πθδβή ημο ένςηα ιήπςξ ηαζ ηδκε ηθείζς. 

 

Σμο Φδθμνείηδ αυηακα εα αάθς ζημ πμηήνζ 

κα ζμο ηα δχζς κα ηα πζείξ κα ιμο ηναηάξ παηήνζ. 
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ακ ημκ αβνζμαάθζαιμ μ ένςηάξ ζμο ακείγεζ 

ηαζ η΄ άνςιά ημο ζηδκ ηανδζά ιπαίκεζ ηαζ ηδ νακηίγεζ. 

 

Πνάζζκμξ είκαζ ανζζιανήξ ηαζ ηίηνζκμξ μ ακευξ ημο 

ηζ απ΄ αβαπά ηαζ δε εςνεί αανφξ είκ΄ μ ηαδιυξ ημο. 

 

Πέιπς ζμο παζνεηίζιαηα έκα ηθαδί θεαάκηα 

ι΄ ακ είζαζ αθάνβμ ιάηζα ιμο εα ιαναεεί ζηδ ζηνάηα. 

 

Σζζ πζηνμδάθκδξ ημ γμοιί ηαζ ηζ? αβνζεθζάξ ημ θάδζ 

κα πζμφκε υζμζ δε εέθμοκε κα ιαξ εςνμφκ μιάδζ. 

 

Με ηζζ ηακέθαξ ημκ ακευ ζε πθάζακε ηενά ιμο 

βζα ηεζκμκά  δ ιονςδζά πενκά ηα ζςεζηά ιμο! 

 

Δζφ ΄ζαζ ημο ένςκηα ηθαδί ηαζ ηζζ ιδθζάξ ημ ιήθμ 

εζφ ΄ζαζ πμο βεκκήεδηεξ ακηάια ιε ημκ ήθζμ. 

 

Έκα ηθαδάηζ ένςκηα επήνα απ΄ ηδκ ηανδζά ζμο 

ηζ εθφηερά ημ ζημκ παλέ βζα κα ΄πς η΄ άνςιά ζμο. 

 

ακ ηδκ αζπαθαευνζγα πμο ηδκε ηνχκε μζ αίβεξ 

εηζά ιε θάβακε ηζ ειέ μζ εδζηέξ ζμο έβκμζεξ. 

 

ακ ηδ ιονηζά πμο δζαηδνεί ημ πνάζζκυ ηδξ πνχια 

έηζζ ηζ εβχ εα ζ΄ αβαπχ, ιέπνζ κα  ιπς ζημ πχια. 

 

Βαζζθζηυ ηζ ανζζιανί, εα αάθς ζηδκ πμδζά ζμο 

βζαηί εβχ ηα αβαπχ, ηα ιάηζα ηα δζηά ζμο. 

 

Βαζζθζηυ ηαζ βζαζειί ιαγί ηαζ ιακηγμονάκα 

εα ζηείθς ζηδκ αβάπδ ιμο ηαζ ζηδ βθοηζά ιμο ιάκα. 

 

Πμηέ ιμο δεκ ημ θυβζαγα, μφηε ζημ κμο ιμο ημ΄πα 

κ΄ αθήζεζξ ημ ααζζθζηυ, κα πάνεζξ ηδ ιμθυπα. 

  

Γεκ διπμνχ Βαζζθζηέ ζοπκά κα ζε πμηίγς, 

βζαηί έπεζξ ιονςδζέξ πμθθέξ ηαζ δεκ ηζξ κηαβζακηίγς! 

 

Μεβάθμ πυκμ ζηδκ ηανδζά είπα, ια επέναζέ ιμο  

βζαηί εζπζα εζ ηα αυηακα πμο είπα ζημκ ιπαλέ ιμο 

 

Ένςκηα πμο ιε θάαςζεξ, δςξ ιμο ηαζ ημ αμηάκζ 

βζαηί βζαηνυξ δε ανίζηεηαζ, ζημκ ηυζιμ κα ιε βζάκεζ. 

 

Ανέζεζ ιμο κα ηα θζθχ ηα πνάζζκά ζμο ιάηζα, 

βζαηί ΄καζ ζακ ημο δίηηαιμο ηα πνάζζκα ηθςκάνζα. 

 

Πνάζζκμξ είκ’ μ ανμζιανήξ ηαζ ιπθάαμξ μ ακευξ ημο 

ηζ απ’ αβαπά ιεθαπνζκυ αανφξ είκ’ μ ηαδιυξ ημο. 
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ΦηηΪρλνπκε θπηνιόγην… 
 

 
 οθθέβμοιε αυηακα απυ ηδκ πενζμπή ιαξ. Ζ ζοθθμβή πνέπεζ κα βίκεηαζ πνμζεηηζηά 

χζηε κα ιδκ ηαηαζηνέρμοιε ημ αυηακμ. Κυαμοιε ηιήια ημο αθαζημφ πνμζέπμκηαξ κα 

ιδκ ημ λενζγχζμοιε.  

      Σμ λενίγςια ζδιαίκεζ απχθεζα ηδξ δοκαηυηδηαξ ημο θοημφ κα λακααθαζηήζεζ ηαζ  

      ι΄ αοηυκ ημκ ηνυπμ, ιείςζδ ηδξ πμζηζθυηδηαξ ηδξ πθςνίδαξ ηδξ πενζμπήξ ιαξ. 

 

 Απμλδναίκμοιε ζηαδζαηά ηα αυηακα, ημπμεεηχκηαξ ηα ακάιεζα ζε θφθθα πανηζμφ. 

Μεβάθδ απμννμθδηζηυηδηα έπεζ ημ πανηί ηδξ εθδιενίδαξ ζε ακηίεεζδ ιε ηα 

βοαθζζηενά πανηζά. Κάεε θοηζηυ ηιήια ημπμεεηείηαζ ιεηαλφ 2 ή 3 θφθθςκ εθδιενίδαξ 

ηαζ πάκς ημο αάγμοιε έκα αανφ ακηζηείιεκμ π.π. ηυιμ εβηοηθμπαίδεζαξ ή ηδθεθςκζηυ 

ηαηάθμβμ. Αοηυ ημ πνμκζηυ δζάζηδια δεκ είκαζ ζηαεενυ ηαζ ελανηάηαζ απυ ηδκ 

οβναζία πμο έπεζ ημ θοηυ. 

 

 Αβμνάγμοιε απυ ημ αζαθζμπςθείμ έκα έημζιμ θοημθυβζμ ιεβέεμοξ Α3 (πενζέπεζ ζεθίδεξ 

απυ δζαθακέξ νζγυπανημ). 

 

 Ββάγμοιε πνμζεηηζηά ηα απμλδναιέκα αυηακα απυ ηζξ εθδιενίδεξ έηζζ χζηε κα ιδκ 

ενοιιαηζζημφκ ηαζ ηα ημπμεεημφιε πάκς ζηα θφθθα ημο θοημθυβζμο, ηάης απυ ημ 

δζαθακέξ νζγυπανημ. 

 

 Γνάθμοιε πνμζεηηζηά ηάης απυ ημ ηάεε αυηακμ ημ επζζηδιμκζηυ ημο υκμια ζηα 

Λαηζκζηά ηαζ ηα πζμ ζοκδεζζιέκα απυ ηα ημζκά ημο μκυιαηα.  
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ΦηηΪρλνπκε θεξηΪ... 

Σα πιηθΪ πνπ ζα ρξεηαζηνύκε εέλαη: 
1. Παξαθέλε. Δίκαζ δ ααζζηή πνχηδ φθδ ηαζ οπάνπεζ ζε εζδζηά ιαβαγζά βζα ηενζά. 

 

2. Φηηέιη. Δηηυξ απυ αοηυ πμο ανίζημοιε ζηα ελεζδζηεοιέκα ηαηαζηήιαηα, ιπμνμφιε  κα 

θηζάλμοιε ιυκμζ ιαξ, ακ αμοηήλμοιε ημιιάηζα ζπάβημο ζε γεζηή, θζςιέκδ παναθίκδ ηαζ ηα 

αθήζμοιε κα ζηεβκχζμοκ πάκς ιε ιζα θαδυημθθα. Φνμκηίγμοιε ιυκμ ηα ημιιάηζα κα είκαζ 

ανηεηά ιεβάθα.  

 

3. Υξώκα. Τπάνπμοκ εζδζηέξ πνςζηζηέξ ηενζχκ αθθά επεζδή ημζηίγμοκ πμθφ, εκαθθαηηζηά 

ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε ααθέξ γαπανμπθαζηζηήξ, ααθέξ νμφπςκ, ιεθάκζα ή αηυιδ 

ηαζ ηδνμιπμβζέξ . 

 

4. Άξωκα. Μπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ δζάθμνα αυηακα ηαζ ιπαπανζηά, υπςξ ημ ηζάζ, δ 

ηακέθα ,δ ιέκηα ηαζ δ αακίθζα. Μζα ηαθή επζθμβή είκαζ θίβεξ ζηαβυκεξ αζεένζςκ εθαίςκ. 

 

5. Γνρεέα. Θα πνεζαζημφιε δφμ ηαηζανμθάηζα, δζαθμνεηζηχκ ιεβεεχκ έηζζ χζηε ημ έκα κα 

ιπαίκεζ ιέζα ζημ άθθμ ή έκα εζδζηυ ζηεφμξ βζα ιπεκ-ιανί . 

 

6. Μηα μύιηλε θνπηΪια. Γζα ακαηάηεια, θοζζηά! 

 

7. Φαιέδη. Θα πνεζαζηεί ηάπςξ κα ηυρμοιε ημ θζηίθζ. 

 

8. Καινύπη.  Υνδζζιμπμζμφιε ηεκεηεδυημοηα ηαζ άθθα βοάθζκα ή πθαζηζηά ζηεφδ .  

 

9. πνξΫιαην. Θα πνέπεζ κα αθείρμοιε ιε αοηυ ημ εζςηενζηυ ημο ηαθμοπζμφ βζα κα 

ιπμνέζμοιε κα αβάθμοιε ημ ηενί εφημθα. Άνα ηαθυ είκαζ οπάνπεζ ηαζ έκα  πζκέθμ. 

 

10. Μνιύβηα. Θα πνεζαζημφκ βζα κα ηναηήζμοιε ημ θζηίθζ ιαηνζά απυ ηδ ζζθζηυκδ υηακ 

πνεζαζηεί. 

 

11. Θεξκόκεηξν. Γζα κα ιεηνάιε ηδ εενιμηναζία ηδξ παναθίκδξ. 

 

12. Λαδόθνιια.(ή θφθθα εθδιενίδαξ).  Πνζκ λεηζκήζμοιε, θνμκηίγμοιε κα ζηνχζμοιε ιε 

αοηή υθδ ηδκ επζθάκεζα ενβαζίαξ. Σα λενά οπμθείιιαηα παναθίκδξ, δφζημθα αβαίκμοκ απυ 

ηάπμζεξ επζθάκεζεξ. 

 

13. Έμηξα δηαθνζκεηηθΪ. Απμλδναιέκα θφθθα αμηάκςκ, θνμφηα ή ηανπμί δέκηνςκ εα 

ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζδεμφκ πνμαζνεηζηά . 
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ΔθηΫιεζε 

 Βάγμοιε ζην κεγΪιν θαηζαξνιΪθη λεξό, ζην κηθξό ηελ παξαθέλε ηαζ ημπμεεημφιε 

ημ έκα ιέζα ζημ άθθμ. Πνμζέπμοιε ηαθά βζαηί ηακέκα απυ ηα δφμ ζηεφδ δεκ πνέπεζ 

κα λεπεζθίζεζ. 

 

 Μυθζξ δ παναθίκδ ανπίζεζ κα θζχκεζ ιπμνμφιε κα νίλμοιε ιέζα ηαζ ππνιεέκκαηα 

θεξηώλ ακ έπμοιε.  Ακαηαηέαμοιε ηαθά, θνμκηίγμκηαξ δ εενιμηναζία κα είκαζ 

πενίπμο 140°C. 

 

 Όζμ δζανηεί δ δζαδζηαζία, ιπμνμφιε κα πνμεημζιάζμοιε ηα θαινύπηα, αθείθμκηάξ 

ηα ιε ημ ζπμνέθαζμ  . 

 

 Όηακ έπεζ θζχζεζ ηεθείςξ  νίπκμοιε ιέζα ηα αξωκαηηθΪ, ηηο ρξωζηηθΫο ηαζ υ,ηζ 

πνυζεεημ έπμοιε. οκεπίγμκηαξ ημ ακαηάηεια, ελαζθαθίγμοιε ημ μιμζυιμνθμ ημο 

ηενζμφ. 

 

 Υνδζζιμπμζχκηαξ έκα βάκηζ ημογίκαξ, ακαζδηχκμοιε ημ δμπείμ ιε ηδκ παναθίκδ 

ιαηνζά απυ ημ κενυ ηαζ ξέρλνπκε ζηγΪ -ζηγΪ ην κεέγκα ζηα θαινύπηα, χζηε κα ιδκ 

βειίζμοκ ιέπνζ επάκς (αθήκμοιε 2-3 εηαημζηά). 

 

 Καεχξ δ παναθίκδ ανπίγεζ κα ζηθδναίκεζ, βΪδνπκε ην θηηέιη. Γέκμοιε ηδκ ιία άηνδ 

ζε έκα ιμθφαζ ηαζ αοείγμοιε ηδκ άθθδ ααεζά ζημ ηενί, πνμζεηηζηά. Σμπμεεημφιε ημ 

ιμθφαζ ζημ ζηυιζμ ημο ηαθμοπζμφ ηαζ ημ αθήκμοιε έηζζ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ δεκ εα 

πέζεζ ημ θζηίθζ ιέζα ζημ ηενί. 

 

 Αθάλνπκε ηελ παξαθέλε λα θξπώζεη πνιύ πνζκ πνμζπαεήζμοιε κα αβάθμοιε ημ 

ηενί απυ ημ ηαθμφπζ πενίπμο 24 . Ακαπμδμβονίγμοιε ημ ηαθμφπζ ηαζ ημ ηενί -εθυζμκ 

έπμοιε αάθεζ ανηεηυ ζπμνέθαζμ κςνίηενα- εα βθζζηνήζεζ εφημθα . Απυ εηεί ηαζ 

πένα, ιπμνμφιε κα ζοιπθδνχζμοιε ημκ ζημθζζιυ ιε μηζδήπμηε εέθμοιε. 

. 

 

Καλόλεο αζθαιεέαο 
 Ζ παναθίκδ είκαζ ζδζαίηενα εφθθεηηδ ηαζ άνα επζηίκδοκδ ζηδ θςηζά. Γεκ 

λεπκζυιαζηε  θμζπυκ ηαζ δεκ ηδκ αθήκμοιε ιυκδ ηδξ, πμηέ. 

 Γεκ νίπκμοιε πμηέ παναθίκδ ζημκ κενμπφηδ βζαηί εα αμοθχζεζ. 

 Πμηέ δεκ νίπκμοιε κενυ ζε θςηζά απυ παναθίκδ. 

 Ακ δ παναθίκδ οπενεενιακεεί, μζ ακαεοιζάζεζξ ηδξ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ δζάθμνα 

ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα. Γζ' αοηυ ημκ θυβμ  ημζηχκηαξ ημ  εενιυιεηνμ 

θνμκηίγμοιε  δ εενιμηναζία κα ιδκ λεπενάζεζ ημοξ 190°C πμο είκαζ ηαζ ημ υνζμ. 
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   ΦηηΪρλνπκε θαξακΫιεο  

   γηα ηνλ βάρα… 

Ανπζηά θηζάπκμοιε έκα δοκαηυ ηζάζ ιε ηα αυηακα ηζ φζηενα, ιε αοηυ, θηζάπκμοιε ηζξ 

ηαναιέθεξ. 

Έγρπκα βνηΪλωλ γηα ηνλ βάρα 

ε 1 ημφπα αναζηυ κενυ αάγμοιε: 

2 η.β. ηνζιιέκδ επζκάηεζα 

1 η.β. θαζηυιδθμ 

1 η.β. εοιάνζ 

½ η.β. ιέκηα 

½ η.β. ζππμθαέξ (ηανπμί) 

½ η.β. θνέζημ ηνζιιέκμ ηγίκηγεν 

Tμ ζηεπάγμοιε ηαζ ημ αθήκμοιε βζα 10′ ήζοπμ. [ηα αυηακα είκαζ απμλδναιέκα] Έπεζηα ημ 

ζμονχκμοιε. 

Για ηεν καραμέλα 

1¼ ημφπα ηαζηακή γάπανδ 

½-¾ ημφπαξ έβποια αμηάκςκ 

½ η.ζ. ποιυ θειμκζμφ 

Tα αάγμοιε κα ανάζμοκ υθα ιαγί ζε έκα ηαηζανμθάηζ. Αθμφ ανπίζεζ κα ανάγεζ, ημ 

αθήκμοιε επίζδξ ήζοπμ βζα ~10′. Γμηζιάγμοιε ακ είκαζ έημζιμ νίπκμκηαξ ιζα ιζηνή 

πμζυηδηα ηαναιέθαξ ζε έκα πμηήνζ ηνφμ κενυ. Ακ ζπδιαηζζηεί ιζα ιπαθίηζα-ηαζ δεκ 

δζαθοεεί- ηυηε είκαζ έημζιδ δ ηαναιέθα. 

Ββάγμοιε απυ ηδ θςηζά ηαζ νίπκμοιε ηδκ ηαναιέθα ιε πνμζμπή ζε έκα  ηαράηζ ζηνςιέκμ 

ιε θαδυημθθα. Αθήκμοιε ηαιζά χνα κα ηνοχζεζ .Θα πνέπεζ κα είκαζ πθήνςξ 

ζηενεμπμζδιέκμ ηαζ ηνφμ, αθθά υπζ εκηεθχξ ηνφμ, μφηε πμθφ ζηθδνυ. Κυαμοιε ηαναιέθεξ 

ζημ ιέβεεμξ πμο εέθμοιε ιε έκα ιεβάθμ ιαπαίνζ, ή ιε ηνμπυ ημπήξ ηαζ ηζξ αθήκμοιε ζηδκ 

άηνδ κα ηνοχζμοκ εκηεθχξ. 

Γζα κα ηζξ θοθάλμοιε, είηε ηζξ ηοθίβμοιε ιία ιία ζε πανηάηζα, ή ηζξ πενκάιε  ιζα βνήβμνδ 

απυ γάπανδ άπκδ (βζα κα ιδκ ημθθήζμοκ ιεηαλφ ημοξ) ηαζ ηζξ αάγμοιε ζε ααγάηζ! 
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Σα βόηαλα ζηηο θαξακΫιεο: 

ΔρηλΪθεηα (Echinacea angustifolia, E. Purpurea): 

Φοζζηυ οπμηαηάζηαημ ηςκ ακηζαζμηζηχκ, δζεβενηζηυ ημο ακμζμπμζδηζημφ, ιε ακηζ-ζμβυκεξ 

ηαζ ακηζααηηδνζαηέξ ζδζυηδηεξ. Υνδζζιμπμζείηαζ ζηδ εεναπεία ιμθφκζεςκ ημο θαζιμφ 

(αιοβδαθίηζδα , θανοββίηζδα ηηθ.) ηαζ βεκζηυηενα πνμαθδιάηςκ ημο ακαπκεοζηζημφ. 

 

Σδέληδεξ (Zingiber officinale) 

Δίκαζ ακηζζδπηζηυ ηαζ ακηζθθεβιμκχδεξ, εενιακηζηυ ηαζ ηαηαπνατκηζηυ βζα ημ αήπα ηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηνομθμβήιαηα ηαζ πνμαθήιαηα ημο ακαπκεοζηζημφ. Καοηυ ηαζ λδνυ, 

αολάκεζ ηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ ημπζηά ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ βζα ηδ 

ανμβπίηζδα, ηδ βνίπδ, ημκ πμκυθαζιμ. 

 

ΘπκΪξη (Thymus vulgaris) 

Δκζζπφεζ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια, ζζπονυ ακηζζδπηζηυ, πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ημο πονεημφ, ηδξ ανμβπίηζδαξ, ημο αήπα, ημο πμκυθαζιμο, ζηδ εεναπεία 

ιμθφκζεςκ ημο ζηήεμοξ. Δίκαζ απμπνειπηζηυ, ζδζαίηενα πνήζζιμ ζηδκ πενίπηςζδ ημο λενμφ 

ενεεζζηζημφ αήπα, εκχ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ςξ απμζιδηζηυ ηαζ δζάθοια ζηυιαημξ. 

 

ΜΫληα (Mentha piperita) 

Γνμζζζηζηή, ακηζζδπηζηή, ηαηάθθδθδ βζα θμζιχλεζξ ημο ακαπκεοζηζημφ. 

 

Φαζθόκειν (Salvia officinalis): 

Καηάθθδθμ βζα ημκ ενεεζζιέκμ θαζιυ ηαζ ηδκ ηυκςζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ημο αίιαημξ. 

Ακηζζδπηζηυ, ζδακζηυ βζα βανβάνεξ ηαζ ζημιαηζηέξ πθφζεζξ. 

 

ΗππνθαΫο (Hippophae spp.) 

Δκζζπφεζ ημ ακμζμπμζδηζηυ ηαζ ηα απμεέιαηα εκένβεζαξ. 
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  ΦηηΪρλνπκε θεξαινηθά… 

 

H ηδναθμζθή είκαζ ιζα παναδμζζαηή απθμφζηαηδ ζοκηαβή. Θεςνείηαζ έκα ζαπκαηνπξγό 

θαιιπληηθό ηαζ θάνιαημ ιαγί , πμο έπεζ ζακ αάζδ ημ αβκυ κειηζζνθΫξη ηαζ ημ πανεέκμ 

ειαηόιαδν. 

Σμ ιεθζζζμηένζ απμηεθείηαζ απυ 300 πενίπμο μοζίεξ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ εθαζυθαδμ 

δίκμοκ ιζα αθμζθή πθμφζζα ζε αζηαιίκεξ, ιέηαθθα, ζπκμζημζπεία, οδνμβμκάκεναηεξ ηαζ 

ακηζμλεζδςηζηά .  

Έπεζ θαηαπξαϋληηθά, αληηθινγηζηηθά, αληηκπθεηεζηαθά, αληηβηνηηθά, επνπιωηηθά,  

καιαθηηθά ηαζ αληηγεξαληηθά δνάζδ. 

Πνμζεέημκηαξ δζάθμνα αζεένζα έθαζα ηαζ αυηακα ζε αοηυ ημ ιείβια ηαηαζηεοάγμοιε 

δζάθμνεξ αθμζθέξ βζα έκα ζςνυ παεήζεζξ υπςξ, εηγέιαηα, πθδβέξ, αηιή, πυκμοξ ηςκ 

ανενχζεςκ ηαζ ηςκ ιοχκ.   

 

Κεξαινηθά απιά: 

 3 ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ ηενί ιέθζζζαξ 

 5 ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ αβκυ πανεέκμ εθαζυθαδμ 

 Έκα ιζηνυ ιπμθάηζ ηαζ έκα ηαηζανμθάηζ. 

 1 ιζηνυ ααγάηζ ( βοάθζκμ) 

 Σμ ααγάηζ πμο εα πνδζζιμπμζήζμοιε βζα κα αάθμοιε ηδκ ηδναθμζθή εα πνέπεζ κα είκαζ 

πμθφ ηαθά πθοιέκμ ηαζ ζδακζηά εα πνέπεζ κα ημ έπμοιε αθήζεζ ζε αναζηυ κενυ βζα 10 

θεπηά. Έηζζ δ ηδναθμζθή ιπμνεί κα δζαηδνδεεί βζα πάνα πμθφ ηαζνυ. 

 

ΔθηΫιεζε. 

Εεζηαίκμοιε ημ εθαζυθαδμ ζε ιπεκ ιανί ηαζ θζχκμοιε ακαηαηεφμκηαξ ζζβά – ζζβά ημ ηενί.  

Όηακ θζχζεζ ημ ηενί αβάγμοιε ημ ηαηζανμθάηζ απ’ ηδ θςηζά ηαζ πενζιέκμοιε κα ηνοχζεζ. 

Όηακ θηάζεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο δ ηδναθμζθή ιαξ εα έπεζ πήλεζ. 

Ρίπκμοιε ηα αζεένζα έθαζα. 

Ακαηαηεφμοιε ηαθά. Ζ ηδναθμζθή ιαξ είκαζ έημζιδ! 

Γειίγμοιε ημ απμζηεζνςιέκμ ααγάηζ ιαξ ηαζ έημζιμ βζα πνήζδ! 

 

Έπεζ οθή  πζμ ζηενεή απυ ηζξ βκςζηέξ ηνέιεξ, υιςξ απμννμθάηαζ εφημθα απυ ημ δένια. 

Δκδείηκοηαζ βζα: ηνέια ζχιαημξ ηαζ πνμζχπμο, εκοδάηςζδ, εκηνζαέξ, εβηαφιαηα ηαζ 

ηαρίιαηα ιζηνήξ έηηαζδξ, ημρίιαηα, δενιαηζημφξ ενεεζζιμφξ, ζοβηάιαηα ηςκ ιςνχκ. 

Δπίζδξ βζα ημοξ άκηνεξ ιεηά ημ λφνζζια. 

 

Δπίζδξ, ηάκεζ βζα βοάθζζια ηαζ ιμκςηζηυ παπμοηζζχκ ηαζ δενιάηςκ, βοάθζζια λφθζκςκ 

επίπθςκ ηαζ επζθακεζχκ! 
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Κεξαινηθά γηα θξπνιόγεκα: 

 3 ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ ηενί ιέθζζζαξ 

 5 ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ αβκυ πανεέκμ εθαζυθαδμ 

 5 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ εοηαθφπημο 

 3 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ ιέκηαξ 

 3 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ πεφημο 

Φηζάπκεηε υπςξ ηδκ απθή, ηαζ πνμζεέηεηε ζημ ηέθμξ ηα αζεένζα έθαζα αθμφ έπεζ ηνοχζεζ θίβμ ημ 

ιίβια βζα κα ιδκ ελαηιζζημφκ. Όηακ αβμνάγμοιε αζεένζα έθαζα, κα είιαζηε ζίβμονμζ υηζ αοηυ 

πμο παίνκμοιε είκαζ 100% ηαζ υπζ ιίλδ ή άνςια. 

  

Κεξαινηθά γηα ραιαξωηηθό καζΪδ: 

 3 ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ ηενί ιέθζζζαξ 

 5 ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ αβκυ πανεέκμ εθαζυθαδμ 

 5 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ θεαάκηαξ 

 3 ζηαβυκεξ αζεένζμ ζακηαθυλοθμο 

 

Κεξαινηθά γηα εγθαύκαηα, ζπγθΪκαηα κηθξνεθδνξΫο, αλΪπιαζε δΫξκαηνο: 

 3 ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ ηενί ιέθζζζαξ 

 5 ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ αβκυ πανεέκμ εθαζυθαδμ ή αιοβδαθέθαζμ 

 1 ημοηαθζά ηδξ ζμφπαξ θάδζ ηαθέκημοθαξ. 

 3 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ παιμιδθζμφ 

 3 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ θεαάκηαξ 

 3 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ βενακζμφ 

  

Κεξαινηθά γηα εμαλζάκαηα θαη ζππξΪθηα: 

 3 ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ ηενί ιέθζζζαξ 

 5 ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ αβκυ πανεέκμ εθαζυθαδμ 

 θίβδ ιαζηίπα ημπακζζιέκδ 

 θίβδ αακίθζα 

 θίβμ άζπνμ θζαάκζ ημπακζζιέκμ 

  

Κεξαινηθά γηα πόλνπο ηωλ κπώλ: 

 3 ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ ηενί ιέθζζζαξ 

 5 ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ αβκυ πανεέκμ εθαζυθαδμ 

 3 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ ιακηγμονάκαξ 

 3 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ δάθκδξ 

 3 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ πεφημο 
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ΦηηΪρλνπκε ζαπνύλη…      

 

 

 

Σα πιηθΪ καο: 

300g  θάδζ    

50g  NaOH 

150g κενυ απεζηαβιέκμ   

αζεένζμ έθαζμ  

απμλδναιέκα αυηακα  

ηακέθα     

Απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο:      

Εοβυξ 

Καιζκέημ 

Καηζανυθα 

Ξφθζκδ νάαδμξ 

Θενιυιεηνμ 

Πμηήνζα γέζεςξ 1L ηαζ 100 mL.                                                                                                                                                               

 

 Σα βάκαηα πνπ αθνινπζνύκε εέλαη ηα εμάο: 
1) ΦνξΪκε πνδηΪ, πιαζηηθΪ γΪληηα θαη γπαιηΪ αζθαιεέαο.  

 

2) Επγέδνπκε ην λεξό ,ην ΝαΟΖ θαη  ην ιΪδη. 

 Βάγμοιε ημ πμηήνζ γέζεςξ 1L πάκς ζηδ γοβανζά ηαζ ιδδεκίγμοιε ηδκ έκδεζλδ (άνα 

παίνκμοιε ημ ηαεανυ αάνμξ πςνίξ ημ απυαανμ). Εοβίγμοιε 150g απεζηαβιέκμ κενυ. 

 Εοβίγμοιε πνμζεηηζηά 50g NaOH ζε πμηήνζ γέζεςξ ηςκ 100mL 

 Βάγμοιε ιζα ηαηζανυθα ζημ γοβυ, ιδδεκίγμοιε ηδκ έκδεζλδ ηαζ γοβίγμοιε 300g θάδζ. 

3) ΦηηΪρλνπκε ην δηΪιπκα θαπζηηθνύ λαηξένπ. 

Πνμζεέημοιε ανβά- ανβά ημ ηαοζηζηυ κάηνζμ ζηδκ ηακάηα ιε ημ κενυ. Ακαηαηεφμοιε ιε 

βοάθζκδ νάαδμ. Πνμζμπή κα ιδκ πζηζζθζζημφιε : Δίκαζ ηαοζηζηυ !!!  

Πνμζμπή: Πάκηα πνμζεέημοιε ημ ηαοζηζηυ κάηνζμ ζημ κενυ θίβμ - θίβμ, πνμζέπμκηαξ κα ιδκ 

εζζπκέμιαζ ηα αένζα πμο ακαδφμκηαζ. Πμηέ ημ κενυ ζημ ηαοζηζηυ κάηνζμ!!! Δάκ βίκεζ αοηυ 

ηυηε εα έπμοιε έηνδλδ  !!!  

 

4)Παξαθνινπζνύκε ηε ζεξκνθξαζέα ηνπ δηαιύκαηνο ΝaOH. 

Ζ δζάθοζδ ημο NaOH ζημ κενυ είκαζ ελχεενιμ θαζκυιεκμ. Με ημ εενιυιεηνμ, ιεηνάιε ηδ 

εενιμηναζία ημο δζαθφιαημξ, δ μπμία είκαζ βφνς ζημοξ 70
o
C. Πενζιέκμοιε κα ηαηέαεζ δ 

εενιμηναζία ζημοξ 38
μ
C, χζηε κα ακαιίλμοιε ιε ημ θάδζ. 

 

5) Εεζηαέλνπκε ην ιΪδη. 

ε ηαιζκέημ γεζηαίκμοιε ημ θάδζ, χζηε ηδ ζηζβιή ηδξ ακάιεζλδξ ιε ημ δ/ια NaOH κα έπμοκ 

ίδζα εενιμηναζία, δδθ. 38
o
C. Μυθζξ ηα δφμ οβνά απμηηήζμοκ ηδκ ίδζα εενιμηναζία, βίκεηαζ 

δ ακάιεζλδ. 

 

6) ΠξνζζΫηνπκε ην δ/κα NaOH ζην ιΪδη. 

Πνμζεέημοιε ανβά-ανβά ημ δ/ια ΝaOH ζηδκ ηαηζανυθα ιε ημ θάδζ, ακαηαηεφμκηαξ 

ζοκεπχξ. Αιέζςξ ημ θάδζ εα πάζεζ ηδ δζαφβεζά ημο ηαζ εα πάνεζ εμθή πνμζά. Αθμφ 

πνμζεέζμοιε υθμ ημ δζάθοια, αθήκμοιε ημ δμπείμ πμο ημ πενζείπε ηαζ εημζιαγυιαζηε βζα 

ηδκ ακάδεοζδ. 

7) Αλαθαηεύνπκε πιάξωο ηα ζπζηαηηθΪ ηνπ κέγκαηνο. 

 Αθμφ εκχζμοιε ημ ηαοζηζηυ κάηνζμ ιε ημ θάδζ ιαξ, δ πδιζηή ακηίδναζδ λεηζκά, μπυηε  

ανπίγμοιε ηδκ ακάδεοζδ ιε ζηαεενυ νοειυ. οκεπίγμοιε, χζπμο ημ ιίβια μιμβεκμπμζδεεί 

πθήνςξ. 
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8) ΠξνζζΫηνπκε αξωκαηηθΪ. 
Μυθζξ ημ ιίβια μιμβεκμπμζδεεί ηαζ πνζκ βίκεζ πμθφ πδπηυ πνμζεέημοιε 20 ζηαβυκεξ αζεένζμ 

έθαζμ. Διείξ έπμοιε επζθέλεζ αζεένζμ έθαζμ θεαάκηαξ. 

 

9) ΠξνζζΫηνπκε απνμεξακΫλα πΫηαια.  

Έπμοιε δζαθέλεζ απμλδναιέκα άκεδ θεαάκηαξ, ηα μπμία ακαιζβκφμοιε ιε ημ ιίβια. 

 

10) ΠξνζζΫηνπκε ρξώκα. 

Ζ πνήζδ ζημ ιίβια απυ δζάθμνα ιπαπανζηά υπςξ ιμζπμηάνοδμ, ηακέθθα, πάπνζηαξ..  

ιπμνεί κα δχζεζ έκα δζαθμνεηζηυ πνχια ζημ ζαπμφκζ ιαξ. 

Διείξ πνδζζιμπμζμφιε ζηυκδ ηακέθθαξ. 

 

11)  Υύλνπκε ην κέγκα ζηα θαινύπηα. 

 Γειίγμοιε ηα ηαθμφπζα ιαξ, θνμκηίγμκηαξ ημ ιίβια κα απθχκεηαζ μιμζμβεκχξ ιέζα ζημ 

ηαθμφπζ ηαζ ιε ηδ ζπάημοθα ελμιαθφκμοιε ηδκ επζθάκεζα ημο ιίβιαημξ. Υηοπάιε θίβμ ημ 

ηαθμφπζ χζηε κα θφβεζ μ αέναξ πμο ίζςξ έπεζ εβηθςαζζηεί. 

 

12) Απνζεθεύνπκε ην ζαπνύλη. 
Ζ απμεήηεοζδ βίκεηαζ  ζε γεζηυ ηαζ αζθαθέξ ιένμξ χζηε κα ανπίζεζ κα ςνζιάγεζ. 

Σμπμεεημφιε πνχηα ιζα γεθαηίκα ηαζ ιεηά ιζα πεηζέηα βφνς απυ ημ ηαθμφπζ χζηε κα ημ 

ηναηάεζ γεζηυ ηαζ κα πνμπςνάεζ δ ζαπςκμπμίδζδ ζςζηά. 

 

13) Καζαξέδνπκε ηα εξγαιεέα . 

Φοθάζζμοιε ηα οθζηά ιαξ ηαζ ηαεανίγμοιε ηα δζάθμνα ενβαθεία ιαξ, θμνχκηαξ αηυια ηα 

πνμζηαηεοηζηά βάκηζα ηαζ ηα βοαθζά ιαξ, ηαεχξ ηα οπμθείιιαηα είκαζ ηαοζηζηά . 

 

Σμ ζαπμφκζ είκαζ έημζιμ βζα κα αβεί απυ ημ ηαθμφπζ ημο πενίπμο 48 χνεξ ιεηά ηδκ 

παναζηεοή ημο. 

Ζ ςνίιακζδ ημο ζαπμοκζμφ ιαξ, πνέπεζ κα βίκεζ ζε ζηεβκυ πχνμ, πενίπμο βζα 4 εαδμιάδεξ, 

αθήκμκηαξ ημκ αένα κα ηοηθμθμνεί εθεφεενα. ε αοηυ ημ δζάζηδια ημ ζαπμφκζ ζηθδναίκεζ, 

πάκεζ οβναζία ηαζ πνμπςνάεζ δ ζαπςκμπμίδζδ.     

 Γεκ πνέπεζ κα απμεδηεοηεί ζε ηνφμ ιένμξ αθθά ζε ηακμκζηή εενιμηναζία, χζηε κα ιδκ 

παναηδνδεεί οβναζία ζηδκ επζθάκεζα ημο ζαπμοκζμφ.                                                                    

 

 

Υξάζε αηζΫξηωλ ειαέωλ ζηα ζαπνύληα: 
Ακάθμβα ιε ημ αζεένζμ έθαζμ πμο αάγμοιε, ημ ζαπμφκζ ιπμνεί κα έπεζ άθθδ πνήζδ: 

-ΠΟΝΟΚΔΦΑΛΟ: Μέκηα,  Λεαάκηα. 

-ΚΤΣΣΑΡΗΣΗΓΑ:     Γεκηνμθίαακμ, Λεαάκηα  

-ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ-ΡΔΤΜΑΣΗΜΟΗ:  Γίηηαιμ   

-ΜΤΗΚΟΗ ΠΟΝΟΗ:  Θοιάνζ, Ρίβακδ 

-ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΚΟΤΡΑΖ - ΣΟΝΧΣΗΚΟ: Γεκηνμθίαακμ, Θοιάνζ  

-ΥΑΛΑΡΧΣΗΚΟ-ΝΔΤΡΗΚΖ ΤΠΔΡΔΝΣΑΖ: Λεαάκηα  

-ΚΗΡΟΗ-ΑΗΜΟΡΡΟΨΓΔ: Μέκηα 

-ΠΟΝΟΗ ΠΔΡΗΟΓΟΤ: Φαζηυιδθμ 
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ΦηηΪρλνπκε αζθάζεηο  

           κε  βόηαλα 
 

 

Άζθεζε 1. πκπιεξώζηε ηα θελΪ, δηαιΫγνληαο ηε ζωζηά ιΫμε από ηνλ  πέλαθα: 

Γζα κα ζοθθέλμοιε(1) . . . ….. .πνέπεζ κα λένμοιε ημκ ζςζηυ ηνυπμ χζηε κα ιδκ οπάνλμοκ 

ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ. Γδθαδή, πνέπεζ κα (2)…………  ημ αυηακμ  πμο επζεοιμφιε υηακ είκαζ 

δ επμπή ημο ηαζ πςνίξ κα ημ ηαηαζηνέθμοιε λενζγχκμκηάξ ημ, άθθα ηυαμκηαξ ιυκμ ηα 

(3)………… πμο είκαζ πνήζζια ηαζ ηδκ πμζυηδηα πμο πνεζαγυιαζηε. 

Όπςξ ηαζ δ ζοθθμβή, έηζζ ηαζ δ δζαηήνδζδ πνεζάγμκηαζ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ βζα κα οπάνλεζ 

ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια. Ακ ημ αυηακμ είκαζ (4)…………ημ πθέκμοιε ηαζ έπεζηα ημ 

(5)………….απθχκμκηαξ ηα ζε φθαζια δ δέκμκηαξ ηα ζε ιαηζάηζα. 

Γζα κα (6)…………..πενζζζυηενμ πνυκμ ηαζ ζε ηαθφηενδ ηαηάζηαζδ,  ηα αυηακα πνέπεζ κα 

θοθάβμκηαζ ζε ιένδ (7)……….…..,λδνά ηαζ πςνίξ νεφιαηα, αθθζχξ δ …………(8) εα ηα 

ιμοπθζάζεζ ηαζ εα παθάζεζ δ βεφζδ ημοξ. 

Σμ ιοζηζηυ βζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηά ηα αυηακα, είκαζ δ ζςζηή (9)…………..ηαζ μ 

ηνυπμξ (10)…..……..ημοξ. 

 

1 Α. Δηποθίζιαηα Β. Αζεένζα έθαζα Γ. Βυηακα 

2 Α. Απμλδνάκμοιε  Β. Γζαηδνμφιε  Γ. οθθέβμοιε 

3 Α. Άκεδ Β. Κμιιάηζα Γ. Φφθθα  

4 Α. Βνυιζημ Β. Κμιιέκμ Γ. Θνοιιαηζζιέκμ 

5 Α. Κνειάιε Β. ηναββίγμοιε  Γ. ηεβκχκμοιε 

6 Α. οθθεπεμφκ Β. Απμλδνακεμφκ  Γ. Γζαηδνδεμφκ 

7 Α. Φςηεζκά Β. ημηεζκά Γ. Παβςιέκα 

8 Α. Εέζηδ Β. Τβναζία Γ. Παβςκζά 

9 Α. Παναζηεοή Β. οκηαβή Γ. Γμζμθμβία 

10 Α. Παναζηεοήξ Β. Απμλήνακζδξ Γ. Θνοιιαηζζιμφ 

 

 

Άζθεζε 2. Nα αληηζηνηράζεηε ην βόηαλν κε κέα δπλαηόηεηα ρξάζεο ηνπ. 
     

            Βόηαλν 

a. Γναημκηζά 

b. Γεκηνμθίαακμ 

c. Λμοΐγα 

d. Ρίβακδ 

e. Θοιάνζ 

f. Γανίθαθμ 

g. Λζκάνζ 

h. Φαζηυιδθμ 

i. Μεκελέξ  

      j.   Άκδεμξ 

       Υξάζε 

1. Μεθάκζ 

2. Λεφηακζδ δμκηζχκ  

3. Τθακηζηέξ ίκεξ 

4. Απμζιδηζηά 

5. Πμηά  

6. Βαθζάιςια 

7. Μεθζημβυκo 

8. Ανςιαηζηά 

9. Λεφηακζδ νμφπςκ 

     10.  Καθθοκηζηά 
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Άζθεζε 3: Πνην βόηαλν απεηθνλέδεηαη ζε θΪζε θωηνγξαθέα; Να επηιΫμεηε κΫζα από ηελ 

παξΫλζεζε. (Γέθηακνο , Μνιόρα ,Βαζηιηθόο,  ΓΪθλε , ΜΫληα , Ρέγαλε , ΘπκΪξη, 

Γελδξνιέβαλν , ΜΪξαζνο , ΛεβΪληα , Μαινηάξα , ΚαιΫληνπια) 
 

 

 

 
Α……………………………………                   Β…………………………………… 

 

 

 

 

 

Γ……………………………………                         Γ…………………………………… 

 

 

 

 

 
 

Δ……………………………………                         Σ…………………………………… 
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Ε……………………………………             Ζ………………………………………….. 

 

 

 

 

 
 

Θ……………………………………           Η……………………………………………. 

 

 

 
 

 

 

Κ………………………………………          Λ…………………………………………. 
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Άζθεζε 4: Να αληηζηνηρέζεηε ην βόηαλν κε ηελ αζζΫλεηα γηα ηελ νπνέα εέλαη 

θαηΪιιειν: 

 

1. Σζμοηκίδα                                    α.     οπένηαζδ  

 

2. Μασκηακυξ                                    α.    δζάννμζα, ελςηενζηέξ αζιμνναβίεξ  

        

3.  Λφενμ                                          β.    δοζπερία  

                 

      4.  Γάθκδ                                          δ.    ακαζιία ,αδοκαιία, ανενζηζηά 

       

      5. Σίθζμ                                             ε.     ημθζημί, ηνάιπα ημο ζημιάπμο 

  

6. Καθεκημφθα                                 γ.     παποζανηία , ατπκίεξ 

 

7. Γεκημνμιμθυπα                            δ.    ιχθςπεξ ,δοζεκηενία 

 

8.  Γουζιμξ                                      ε.    αηιή ,έηγεια ,ηζνζμί  

 

9.  Βενμκίηδ                                      ζ.    ηνάιπα ,αημκία ημο ζημιάπμο 

 

10. Βαθενζάκα                                   η.   θαηίδεξ , νοηίδεξ , ατπκίεξ 

 

              

 

                                  

 

 

ΛΤΔΗ  ΣΧΝ ΑΚΖΔΧΝ 

Άζηδζδ 1:  1-Γ, 2-Γ, 3-Β, 4-Α, 5-Γ, 6-Γ, 7-Α, 8-Β, 9-Γ, 10-Α. 

Άζηδζδ 2:  1-e,  2-f,  3-h , 4-g,  5-j,  6-b,  7-d,  8-c,  9-a, 10-i 

Άζηδζδ 3: Α-δάθκδ, Β-δεκδνμθίαακμ,  Γ-θεαάκηα,  Γ-εοιάνζ,  Δ-ιαθμηήνα,  Σ-ααζζθζηυξ        

                  Ε- νίβακδ,  Ζ-ιέκηα,  Θ-δίηηαιμ, Η-ηαθέκημοθα, Κ-ιάναεμ,  Λ-ιμθυπα 

Άζηδζδ 4:  1-δ, 2-α, 3-α, 4-β, 5-η, 6-ε, 7-δ, 8-ε, 9-ζ, 10-γ 
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Ρωηάζακε ηνπο γνλεέο καο… 

   

      (Δξωηεκαηνιόγην)          
 

 

 

ηα πθαίζζα ηδξ ένεοκάξ ιαξ, ιμζνάζαιε ζημοξ βμκείξ ιαξ, ενςηδιαημθυβζμ βζα ηα 

ανςιαηζηά θοηά-αυηακα. ημπυξ ιαξ ήηακ ηονίςξ κα δζαπζζηχζμοιε ηαηά πυζμ έπμοκ 

εκηάλεζ ηα αυηακα ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή. 

Παναηάης, δίκμοιε ηζξ ενςηήζεζξ ηαζ ιζα ζοκμπηζηή ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ πμο πήναιε:  

 

1ε ΔΡΧΣΖΖ: Πνηα βόηαλα γλωξέδεηε; 
Σα πζμ δδιμθζθή είκαζ: νίβακδ, εοιάνζ, ιαθμηήνα, νμζιανί, θαζηυιδθμ, θεαάκηα, δουζιμξ, 

ιέκηα, ααζζθζηυξ, ιασκηακυξ 

2ε ΔΡΧΣΖΖ: Με πνηνπο ηξόπνπο ρξεζηκνπνηεέηε ηα βόηαλα; 
Σμ 100% ηςκ ενςηδεέκηςκ , πνδζζιμπμζεί ηα αυηακα ζηδκ ιαβεζνζηή. Οζ πενζζζυηενμζ 

επίζδξ ηα πνδζζιμπμζμφκ ζακ νυθδια, αθθά ακαθένεδηακ απυ πμθθμφξ ηαζ δζάθμνεξ άθθεξ 

πνήζεζξ. 

3ε ΔΡΧΣΖΖ: Πνηα αξωκαηηθΪ ρξεζηκνπνηεέηε θπξέωο ζηελ θνπδέλα ζαο; 
Οζ κζηδηέξ ιε ζεζνά πνμηεναζυηδηαξ ήηακ: Ρίβακδ, δουζιμξ, ιασκηακυξ, ααζζθζηυξ, ιάναεμ, 

ζέθδκμ, άκδεμξ. 

4ε ΔΡΧΣΖΖ: Υξεζηκνπνηεέηε βόηαλα ζην ζπέηη ζαο θαη αλ λαη, ηα καδεύεηε κόλνο/ε 

ζαο ά ηα αγνξΪδεηε; 
Όθμζ πνδζζιμπμζμφκ αυηακα ζημ ζπίηζ ημοξ. Απυ αοημφξ ημ 90% ηα ιαγεφμοκ ιυκμζ ημοξ ηαζ 

ημ 10% ηα αβμνάγμοκ. 

5ε ΔΡΧΣΖΖ: Γηα ηηο ηδηόηεηεο θαη ηηο ρξάζεηο ηνπο Ϋρεηε πΪξεη πιεξνθνξέεο θπξέωο 

από ζπγγελεέο , θέινπο , πωιεηΫο,  βηβιέα,  ζεκηλΪξηα. 

Οζ απακηήζεζξ έδεζλακ υηζ ζπεδυκ υθμζ έπμοκ πάνεζ πθδνμθμνίεξ απυ ζοββεκείξ ή θίθμοξ. 

Αημθμοεμφκ ηα αζαθία ηαζ εθάπζζημζ έπμοκ πάνεζ πθδνμθμνίεξ απυ ζειζκάνζα. Κακείξ απυ 

πςθδηέξ. 

6ε ΔΡΧΣΖΖ: Αλ αγνξΪζεηε ζάκεξα βόηαλα, γηα πόζν δηΪζηεκα ζα ηα 

ρξεζηκνπνηάζεηε;  
Σμ 70% απάκηδζε υηζ εα ηα πνδζζιμπμζήζεζ βζα 1-5 ιήκεξ , εκχ ημ 30% βζα 6-12 ιήκεξ               

7ε ΔΡΧΣΖΖ: πδεηΪηε κε Ϊιινπο γηα ηηο ηδηόηεηεο θαη ηηο ρξάζεηο ηωλ βνηΪλωλ;  
Σμ 85% απάκηδζε υηζ ζογδηάεζ ιε άθθμοξ βζα ηα αυηακα, εκχ ημ 15% υπζ.  

8ε ΔΡΧΣΖΖ: Πνηα βόηαλα εέλαη θπηεκΫλα ζην θάπν ζαο;  
Όθμζ μζ ενςηδεέκηεξ έπμοκ αυηακα ζημκ ηήπμ ημοξ. Σα επζηναηέζηενα είκαζ μ ιασκηακυξ, μ 

δουζιμξ, μ ααζζθζηυξ, δ ιέκηα, ημ ιάναεμ, δ νίβακδ. 

9ε ΔΡΧΣΖΖ: Μαδεύεηε βόηαλα κόλνη ζαο; Πνηα; 

Όθμζ μζ ενςηδεέκηεξ απάκηδζακ εεηζηά. Κονίςξ ιαγεφμοκ νίβακδ, δάθκδ, εοιάνζ, παιμιήθζ, 

δεκηνμθίαακμ η.ά. 

10ε ΔΡΧΣΖΖ: ΑγνξΪδεηε βόηαλα; Πνηα; 
Σμ 40% απάκηδζε υηζ δεκ αβμνάγμοκ αυηακα, εκχ ημ οπυθμζπμ 60% αβμνάγμοκ 2-3 είδδ 

αμηάκςκ. 
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Ρωηάζακε ηνπο    

           Φαξκαθνπνηνύο… 

     

     (Δξωηεκαηνιόγην)       

 

Οιάδα ιαεδηχκ πμο ζοιιεηείπακ ζημ project, επζζηέθηδηε 20 θανιαηεία ηδξ πυθδξ ηςκ 

Υακίςκ, υπμο μζ θανιαημπμζμί ενςηήεδηακ ζπεηζηά ιε ηζξ αβμναζηζηέξ ζοκήεεζεξ ηςκ 

πεθαηχκ ημοξ ζε ζπέζδ ιε ηα αυηακα. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ δίκμκηαζ παναηάης ηαζ 

απεζημκίγμκηαζ ιε βναθήιαηα. 

 

 

1) ΤπΪξρεη κεηαβνιά ηωλ πωιάζεωλ ζηα θπηηθΪ πξνϊόληα ηα ηειεπηαέα ρξόληα; 

 

Αύξηζη

Μείωζη

Σηαθεπά

 
 

 

 

 

 

Αφλδζδ: 16 

 

Μείςζδ: 2 

 

ηαεενά: 2 

 

2) Οη πειΪηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα βόηαλα θαη ηα θπηηθΪ πξνϊόληα δειώλνπλ 

ηθαλνπνηεκΫλνη από ην απνηΫιεζκα ηεο ρξάζεο; 

 

Ναι

Όσι

 

 

 

 

 

 

Ναζ: 19 

 

Όπζ: 1 
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3) Σα θπηηθΪ πξνϊόληα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο πειΪηεο ζαο γηα θαιιωπηζκό ά 

ζεξαπεέα; 

 

Καλλωπιζμόρ

Θεπαπεία

Και ηα δύο

 

 

 

 

Καθθςπζζιυξ: 1 

 

Θεναπεία: 1 

 

Καζ ηα δφμ: 18 

 

4) Σα πεξηζζόηεξα θπηηθΪ πξνϊόληα θαηαλαιώλνληαη από Ϊλδξεο ά γπλαέθεο; 

 

Άνδπερ

Γςναίκερ

Και ηα δύο

 

 

 

 

 

 

 

Άκδνεξ:  0 

 

Γοκαίηεξ: 14 

 

Καζ ηα δφμ: 6 

 

5) Χο θαξκαθνπνηόο ζα πξνηεέλαηε ζηνπο πειΪηεο ζαο θπξέωο ζπκβαηηθΪ ά θπηηθΪ 

θαξκαθεπηηθΪ πξνϊόληα; 

 

Σςμβαηικά

Φςηικά

Αναλόγορ ηην

πεπίπηωζη

 

 

 

 

 

 

οιααηζηά: 3 

 

Φοηζηά:  13 

 

Ακαθυβςξ: 4 
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πλΫληεπμε ζε  

παξαγωγό 

αηζΫξηωλ ειαέωλ. 
 

Πωο ζθεθηάθαηε λα αζρνιεζεέηε κε ηελ θαιιηΫξγεηα βνηΪλωλ θαη ηελ παξαγωγά 

αηζΫξηωλ ειαέωλ; 

Έπς ζπμοδάζεζ βεςπυκμξ. Κάπμζα ζηζβιή , ζκζηζημφημ ημο ελςηενζημφ πνυηεζκε κα ιμο 

δχζεζ ιζα έηηαζδ , κα ιμο πανέπεζ ιδπακήιαηα, ενβάηεξ ηαζ κα ιμο ηαθφρεζ υθα ηα έλμδα 

βζα κα ηαθθζενβήζς εηεί αυηακα. ηέθηδηα θμζπυκ κα ημ ηάκς εδχ ιε ηνδηζηά αυηακα ημο 

ηυπμο ιαξ. 

 

Πωο επηιΫμαηε απηό ηνλ ηόπν γηα ην ζηάζηκν ηεο κνλΪδαο ζαο; 

Δίκαζ δ ηαηαβςβή ιμο απυ εδχ. Όιςξ, ηαζ ηα εδάθδ ημο Απμηυνςκα είκαζ ζπάκζα ηαζ ημ 

ηθίια πμθφ ηαθυ .Γε ανίζηεζξ αθθμφ ηέημζεξ ζοκεήηεξ εφημθα. 

 

Πόζα ρξόληα αζρνιεέζηε κε απηά ηε δξαζηεξηόηεηα; 

πεδυκ 4 πνυκζα. 

 

ΤπΪξρνπλ κεγΪιεο  θαιιηΫξγεηεο βνηΪλωλ; 

Όπζ, βζαηί είκαζ πενζμνζζιέκδ δ δζάεεζδ ηςκ αηυιςκ κα ηαθθζενβήζμοκ. 

 

Πωο γέλεηαη ε απόζηαμε; 

Μαγεφμοιε ηα θοηά, είηε αοηά πμο ηαθθζενβμφιε, είηε απυ ημ αμοκυ. Σα πνδζζιμπμζμφιε  

θνέζηα, ή αθμφ πνχηα ηα λενάκμοιε. Σα αάγμοιε ζημ ηαγάκζ, υπμο παναζφνεζ μ αηιυξ ημ 

αζεένζμ έθαζμ . ηδ ζοκέπεζα ζοιποηκχκεηαζ ημ απυζηαβια ηαζ δζαπςνίγεηαζ απυ ημ κενυ. 

Καιιηεξγεέηε θΪπνηα ελδεκηθΪ θπηΪ; 

Βεααίςξ. Κάπμζα υπςξ ημ δίηηαιμ, θαζημιδθζά, γαπανζάκα, θειμκμεφιανμ. 

 

Υξεζηκνπνηεέηε θπηνθΪξκαθα ά θΪπνηα  ιηπΪζκαηα; 

Όπζ, ηίπμηα απυ ηα δφμ. Έηζζ πνεζάγεηαζ πμθφ πεζνμκαηηζηή ενβαζία υπςξ λεαμηάκζζια. 

 

Πνπ πνπιΪηε ηα βόηαλα θαη ηα αηζΫξηα Ϋιαηα; 

Κάπμζα δίκς ζε ημπζηά ιαβαγζά. Άθθα ζε θανιαηεία ηαζ ζε ζκζηζημφηα ζε υθδ ηδκ Δθθάδα. 

Κάπμζεξ πμζυηδηεξ ζηέθκς ηαζ ζημ ελςηενζηυ. 

 

Θα πξνηεέλαηε ζηνπο λΫνπο κηα ηΫηνηα ελαζρόιεζε; 

Ναζ, ζίβμονα. Μπμνεί κα ημοξ δχζεζ ιζα ηαθή δμοθεζά ηαζ κα αλζμπμζδεεί μ πθμφημξ ημο 

ηυπμο ιαξ. 
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