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«Γη και θάλασσα …τα προϊόντα του τόπου μας»
Ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Γυμνάσιου Ελαφονήσου με Α΄Λ.Τ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γυμνάσιο Ελαφονήσου με Α΄ Λυκειακή Τάξη. Το σχολείο μας είναι ένα
μικρό νησιωτικό σχολείο, Γυμνάσιο, με Α΄Λ.Τ. από τη φετινή σχολική
χρονιά. Το θέμα του προγράμματος μας έχει άμεση σχέση με τον τόπο
διαμονής των μαθητών μας.
Οι μαθητές μας είναι από 12 έως 16 ετών με ανάγκη από
προσλαμβάνουσες πολιτιστικές εμπειρίες, τα κύρια ενδιαφέροντά τους
είναι η ελεύθερη διαχείριση του χρόνου τους με κέντρο τη μπάλα και το
διαδίκτυο (facebook), καθώς και η θάλασσα, το ψάρεμα και ο τουρισμός
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ –
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
«Γη

και θάλασσα …τα

προϊόντα του τόπου μας.». Το θέμα

επιλέχτηκε από τους ίδιους τους μαθητές με στόχο τη τελική τύπωση
διαφημιστικού φυλλαδίου με τα προϊόντα του νησιού τους. Απευθύνεται
στους κατοίκους του ίδιου του νησιού, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους
επισκέπτες-τουρίστες του τόπου. Το πρόγραμμα είναι περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και συνάμα είναι πρόγραμμα έρευνας και διερεύνησης
ζητήματος.
Το νησί μας δεν είναι απλά ένα νησί ανάμεσα σε τόσα άλλα, είναι η
ζωή μας, η οικογένεια μας, ο δικός μας τόπος. Με αφορμή διάφορες
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συζητήσεις για τα προβλήματα των τελευταίων ετών στην ελληνική
κοινωνία εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών και όσα αυτή η κατάσταση
συνεπάγεται, αρκετοί μαθητές προσπαθούν να διερευνήσουν πιθανούς
τρόπους αντιμετώπισης, ρωτώντας για το πώς η χώρα μας θα μπορούσε
να ξεφύγει από αυτή την προβληματική κατάσταση που διανύει. Έτσι, με
αφορμή αυτούς τους προβληματισμούς, ξεκινά ένας διάλογος όπου οι
μαθητές πλέον προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης. Αφού λοιπόν
ακούγονται πολλά, διατυπώνεται από το σύνολο των μαθητών η θέση ότι
τα τοπικά προϊόντα μπορούν να αποτελέσουν απάντηση στην οικονομική
ανάπτυξη του τόπου. Μέσα από την ανταλλαγή των απόψεων τους
επιλέγεται το θέμα μέσα στο οποίο επιθυμούν να δουλέψουν. Στη
συνέχεια αποσαφηνίζεται ο τίτλος του: «Γη και θάλασσα … τα προϊόντα
του τόπου μας».

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι γνωστικοί στόχοι που καθορίζονται είναι οι μαθητές:
α) να γνωρίσουν τα προϊόντα του τόπου τους,
β) να αναπτύξουν θετική στάση για τον τόπο τους, γνωρίζοντας τα
τοπικά προϊόντα που παράγονται στο νησί τους,
γ) να ενημερωθούν για την ανάγκη στήριξης των τοπικών
προϊόντων

και

των

επιχειρήσεων

ή

των

παραγωγών

που

δραστηριοποιούνται στο νησί τους,
δ) να γνωρίσουν για τα αλιεύματα και το αλάτι που δίνει η
θάλασσα,
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ε) να γνωρίσουν την παραγωγή του λαδιού και των βρώσιμων
ελιών,
στ) να γνωρίσουν την παραγωγή του μελιού,
ζ) να γνωρίσουν τα βότανα που φύονται στο νησί και την αξία τους,
η) να γνωρίσουν τα κηπευτικά και τους λαχανόκηπους που
καλλιεργούνται,
ι) να αλλάξουν καταναλωτική συνείδηση,
κ) να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με λέξεις και έννοιες που
σχετίζονται με το θέμα και

να εξοικειωθούν με την επιστημονική

μεθοδολογία και έρευνα.

Στη συνέχεια ορίζονται οι στόχοι ανάπτυξης δεξιοτήτων:
α) να εξερευνούν, να μετρούν, να παρατηρούν, να κατανοούν, να
καταγράφουν και να συσχετίζουν στοιχεία και δεδομένα,
β) να μπορούν να προσεγγίζουν και να κατηγοριοποιούν πηγές
πληροφοριών είτε είναι από το διαδίκτυο, είτε από τη βιβλιογραφία, να
επεξεργάζονται τα δεδομένα και να εξάγουν συμπεράσματα,
γ) να εκφράζουν με γραπτό και προφορικό λόγο τις σκέψεις και τις
ιδέες τους,
δ) να μάθουν να διαλέγονται αναγνωρίζοντας τη δύναμη της
ομάδας στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος μέσα πάντα από τον υγιή
διάλογο που σημαίνει τη γνώση στην έκφραση της συμφωνίας αλλά
προπάντων της διαφωνίας,
ε) να μάθουν να διαχειρίζονται το χρονοδιάγραμμα που έχει
συμφωνηθεί.

Ακολουθούν οι στόχοι ανάπτυξης στάσεων:
α) να αντιληφθούν τη σχέση ανθρωπογενούς και φυσικού
περιβάλλοντος,
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β) να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
μέσα από την καινοτομία και την πρωτοτυπία,
γ) να προσεγγίσουν τη σχέση των τοπικών προϊόντων με την
έννοια της αειφόρας ανάπτυξης και της οικονομικής

ενίσχυσης της

τοπικής κοινωνίας,
δ) να αποκτήσουν σταδιακά συναίσθηση ευθύνης για την
ανάπτυξη του νησιού τους και να καλλιεργήσουν ομαδική ευθύνη,
ε) να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας με τους συμμαθητές
τους, τους γονείς τους, τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και άλλους
εκπρόσωπους επαγγελματικών ομάδων, κ.λπ.

Οι εργασίες ορίζονται ως ένα εβδομαδιαίο δίωρο στο πλαίσιο
προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων με ορισμένο χρόνο υλοποίησης
πέντε (5) μήνες.
Εδώ συγκροτούνται οι επιμέρους ομάδες με κύριο κριτήριο το
ενδιαφέρον του κάθε μαθητή ανάλογα με το υπό διερεύνηση τοπικό
προϊόν και ορίζονται έξι (6) ομάδες των πέντε και έξι (5-6) ατόμων οι
οποίες θα ασχοληθούν με μία από τις ακόλουθες έξι (6) ομάδες
προϊόντων: αλιεύματα, αλάτι, ελιές-λάδι, κηπευτικά-λαχανόκηποι, μέλι,
βότανα.
Στο σχεδιασμό των εργασιών συζητείται ο ρυθμός και ο τρόπος
αναζήτησης και συλλογής των επιθυμητών δεδομένων μέσα από τη
συζήτηση των πηγών. Συγκεκριμένα η κάθε ομάδα θα παρουσιάζει στις
υπόλοιπες ομάδες το πλαίσιο της δράσης της, δηλαδή τη θεωρητική και
την πρακτική πορεία που ακολούθησε για να φτάσει στο αποτέλεσμα που
παρουσιάζει. Ακόμα οι μαθητές θα συντάξουν το «Συναισθηματικό
Συμβόλαιο» προκειμένου να οριοθετηθούν οι σχέσεις μαθητών μεταξύ
τους καθώς και οι σχέσεις μαθητών καθηγητών.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εδώ η ολομέλεια θα ορίσει τη μεθοδολογία της υλοποίησης των
εργασιών της. Πιο αναλυτικά, θα αποφασίσει:
α) τον τρόπο που θα συγκεντρώσει-συλλέξει τις επιθυμητές
πληροφορίες,
β) το πώς θα αξιολογήσει το υλικό που θα συγκεντρώσει και, τέλος,
το πώς θα το παρουσιάσει. Ειδικότερα, στο σημείο αυτό έχουμε την
ενεργοποίηση της κάθε ομάδας. Αναλυτικά, η κάθε ομάδα προσεγγίζει τα
προϊόντα με τα οποία θα ασχοληθεί κάνοντας αρχικά μια πλήρη
καταγραφή της ομάδας τους. Έπειτα κάθε μέλος της ομάδας επιλέγει το
δικό του τρόπο δράσης σε συνεννόηση πάντα με τα άλλα μέλη.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν



Έρευνα και καταγραφή πληροφοριών για το περιβάλλον της
Ελαφονήσου και τα τοπικά προϊόντα.



Λαογραφική έρευνα, καταγραφή λαϊκής παράδοσης για τα βόταναφυτά.



Φωτογραφίες από τα προϊόντα του νησιού.



Δημιουργία ποιημάτων με πηγή έμπνευσης την Ελαφόνησο και τα
προϊόντα της.



Δημιουργία

ενιαίου

έργου

παρουσίασης

της

έρευνας

σε

ηλεκτρονική, αλλά και έντυπη μορφή.
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ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(αξιολόγηση του προγράμματος)

Το πρόγραμμα κρίθηκε επιτυχημένο καθώς σε μεγάλο βαθμό οι στόχοι
του επιτεύχθηκαν.

Συγκεκριμένα, με το πέρας

του προγράμματος,

μεταξύ άλλων, διαπιστώσαμε ότι:


Οι μαθητές ανέπτυξαν την αυτενέργειά τους διαμορφώνοντας το
πρόγραμμα δράσεων και εργασιών με τη συνεργασία των
εκπαιδευτικών τους.



Ασκήθηκαν στη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών βάσει
ανάλυσης

δεδομένων

και

προσωπικών

επιθυμιών,

ενώ,

παράλληλα, εργάστηκαν ομαδικά και καλλιέργησαν πνεύμα
αλληλεγγύης και συλλογικότητας.


Ασκήθηκαν στην καλλιέργεια προφορικού και γραπτού λόγου.



Αντιλήφθηκαν

τη

σχέση

ανθρωπογενούς

και

φυσικού

περιβάλλοντος και συσχέτισαν τα τοπικά προϊόντα με την έννοια
της αειφόρου ανάπτυξης και της οικονομικής ενίσχυσης της
τοπικής κοινωνίας,


Διατύπωσαν κρίσεις για τις ευθύνες της κοινωνίας στη διατήρηση
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και, συγχρόνως,
πρόβαλαν την ανάγκη θετικής στάσης και συμπεριφοράς απέναντι
στην αξία «περιβάλλον».



Πρότειναν τρόπους ανάδειξης των προϊόντων του νησιού και
ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.



Τέλος, με την ενεργοποίησή τους μέσω των δραστηριοτήτων του
προγράμματος και την προβολή του, οι μαθητές συνέβαλαν στη
δημιουργία ενός ανοικτού στην κοινωνία σχολείου.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ
Στο παρόν εγχειρίδιο έχουμε την καταγραφή των πληροφοριών
που συνέλεξαν οι μαθητές, αλλά και των δικών τους προσλήψεων και
αντιλήψεων από τα προϊόντα του τόπου τους. Πρόκειται για καταγραφή
τεκμηριωμένη και οργανωμένη σε ένα ενιαίο εύληπτο σύνολο. Το οπτικόφωτογραφικό

υλικό

που

συνοδεύει

την

εργασία

των

μαθητών

παραδίδεται σε ξεχωριστό βίντεο. Το πρόγραμμα, τέλος, θα παρουσιαστεί
από τους μαθητές σε εορταστική εκδήλωση ανοιχτή για το ευρύτερο κοινό
στη λήξη της σχολικής χρονιάς.
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ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
NATURA

H ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους περιοχή της Ελαφονήσου έχει
χαρακτηριστεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας του δικτύου NATURA 2000
(GR2540002) -σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης
Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας.
Το

Πρόγραμμα

της

Κοινοτικής

Δράσης

στον

τομέα

του

Περιβάλλοντος προβλέπει μέτρα με στόχο την εξασφάλιση καθεστώτος
προστασίας για τους φυσικούς οικοτόπους και τα είδη κοινοτικού
ενδιαφέροντος.
Τα σημαντικότερα στοιχεία της Ελαφονήσου που την καθιστούν
προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, είναι οι αμμοθίνες και τα ενδημικά
είδη χλωρίδας που εμφανίζονται αποκλειστικά στις παραλίες αλλά και
την ευρύτερη περιοχή της Ελαφονήσου. Η Ελαφόνησος παρουσιάζει,
αναμφισβήτητα, τεράστιο οικολογικό ενδιαφέρον. Εξαιρετικής σημασίας
στοιχείο αποτελεί η λιμνοθάλασσα «Στρογγύλη», καταγεγραμμένη ως
υγρότοπος, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ισορροπημένη
λειτουργία του οικοσυστήματος της ευρύτερης περιοχής.

ΠΑΝΙΔΑ
Ας επισημανθεί, πως η περιοχή είναι πολύ σημαντική για τα
μεταναστευτικά πτηνά τόσο ως τόπος αναπαραγωγής, όσο και ως
ενδιάμεσος σταθμός ανάπαυσης. Εξίσου σημαντική είναι η παρουσία
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σπάνιων ειδών αμφίβιων, ερπετών και πουλιών που εμφανίζονται στην
Ελαφόνησο, στην περιοχή του Μαλέα και στην ευρύτερη Λακωνία.
Περισσότερες, ωστόσο, πληροφορίες θα παραθέσουμε για τη
χλωρίδα του νησιού.

ΧΛΩΡΙΔΑ
Η βλάστηση του νησιού είναι αυτή που χαρακτηρίζει τα
μεσογειακά οικοσυστήματα. Τα σημαντικότερα στοιχεία της χλωρίδας
της Ελαφονήσου είναι οι βιότοποι των αμμοθινών με το σπάνιο είδος
κέδρου, το γιουνίπερους μακρικάρπα και τα ενδημικά είδη χλωρίδας που
σχηματίζονται κυρίως στις εκτεταμένες παραλίες του νησιού.

Παράκτιες Αμμοθίνες
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τόσο του νησιού, όσο και της απέναντι
ακτής,

αποτελούν

οι

αμμοθίνες.

Οι

αμμοθίνες

έχουν

διεθνώς

χαρακτηριστεί ως δασικές προστατευόμενες παραλίες. Πρόκειται για
δυναμικά

και

ευαίσθητα

οικοσυστήματα.

Χαρακτηριστικές

στις

λαφονησιώτικες παραλίες είναι «οι χαμηλές κινούμενες αμμοθίνες» -με
χαλαρό αμμώδες υπόστρωμα και αραιή βλάστηση- αναπτύσσονται στο
σημείο αμέσως μετά τη ζώνη που φτάνει το κύμα. Στη ζώνη αυτή
εμφανίζονται τα φυτά της περιοχής, η Αμμόφιλα (Ammophila arenaria),
η Αγκαθιά (Eryngium maritimum) και ένας αξιόλογος πληθυσμός του
είδους Pancratium maritumum, ο απειλούμενος με εξαφάνιση «Κρίνος της
Θάλασσας».
Επισημαίνουμε πως οι φυτοκοινωνίες με αυτά τα χαρακτηριστικά
(αμμοφύλλια, κρίνα, κλπ), είναι εξαιρετικά ευαίσθητες. Όταν περνούν ή
διέρχονται πάνω τους τροχοφόρα, καταστρέφονται και δεν ξαναφύονται.
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Εσωτερικά προς την ξηρά αναπτύσσονται οι «λευκές αμμοθίνες»
που φτάνουν μέχρι τα 10 μ. ύψος στις παραλίες της Ελαφόνησου. Εδώ η
Αμμόφιλα καταλαμβάνει την κορυφή των αμμολόφων. Είναι πολυετές
αγρωστώδες και αναπτύσσει ρίζωμα με μεγάλο μήκος και βάθος. Αυτό
δικτυώνει εσωτερικά τους αμμώδεις λοφίσκους και επιφέρει το πρώτο
σημαντικό βήμα στη διαδικασία σταθεροποίησης. Στο σημείο αυτό
εμφανίζεται ο «Κρίνος της Θάλασσας», ο οποίος διαθέτει υπόγειο βολβό
και εμφανίζεται σποραδικά σε ομάδες.
Οι

«γκρίζες

αμμοθίνες»

με

ποώδη

βλάστηση

είναι

σταθεροποιημένες αμμοθίνες που διαδέχονται τις λευκές προς την
κατεύθυνση

της

χέρσου.

Η

σταθεροποίηση

των

θινών

αυτών

επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση μόνιμης φυτοκάλυψης από ποώδη και
ξυλώδη φυτά, βρύα και λειχήνες που εμπλουτίζουν το αμμώδες έδαφος με
οργανικές ουσίες και το καθιστούν πιο σκοτεινόχρωμο και πιο συνεκτικό.
Στο ΒΔ τμήμα του οικισμού υπάρχει σημαντική έκταση μέχρι τον
Κάβο Καλόγηρο που καλύπτεται από θίνες. Αυτές σχηματίζονται από
Βόρειας διεύθυνσης ανέμους. Εκτάσεις αμμοθινών υπάρχουν στη περιοχή
της Λεύκης, οι οποίες οφείλονται στους νότιους ανέμους. Αντίστοιχα
σημαντικές εκτάσεις υπάρχουν κατά μήκος της παραλίας της Παναγίας,
στο Κάτω νησί. Εκτεταμένη περιοχή τέλος, καταλαμβάνουν και οι
αμμοθίνες στην απέναντι ακτή, στην Πούντα όπου υπάρχει και τριγωνική
αμμώδης προεξοχή. Διαφορετικού τύπου θίνες υπάρχουν στη λίμνη
Στρογγύλη.
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Οι αμμοθίνες της Ελαφονήσου

ΘΑΛΑΣΣΟΚΕΔΡΑ
Στις εκτεταμένες παραλίες της Ελαφονήσου και πάνω στην άμμο
το κυρίαρχο είδος είναι το θαλασσόκεδρο Juniperus oxykedrus ssp
Marcocarpa που είναι από τα πιο σπάνια του Αιγαίου και της Μεσογείου.
Ο κέδρος αυτός φύεται κατά ομάδες, συναντάται σε θαμνώδη και
δενδρώδη μορφή και φθάνει σε ύψος έως 8 μ., ενώ η διάμετρος του κορμού
του είναι σχεδόν μισό μέτρο. Στην Ελαφόνησο τους συναντάμε στην
ευρύτερη αμμώδη περιοχή του χωριού-οικισμού, στη Λεύκη και ειδικά στο
Σαρακήνικο, στο Κάτω νησί, στην παραλία της Παναγίας και κατά μήκος
της περιοχής μεταξύ του χωριού και του Κάτω νησιού, αλλά και σε
πετρώδη εδάφη μεταξύ οικισμού και Λεύκης.

Ενδημικά φυτά
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ενδημικά φυτά που
βρίσκονται στην Ελαφόνησο (ενδημικά χαρακτηρίζονται τα φυτά που δεν
υπάρχουν σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου, παρά μόνον έναν
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συγκεκριμένο τόπο). Ένα από αυτά είναι το φυτικό είδος Σαπονάρια των
Γιάγκελ. Αυτό αναπτύσσεται στις αμμώδεις παραλίες στη δυτική πλευρά
του νησιού σε δύο απομακρυσμένους και περιορισμένους πληθυσμούς.
Βρίσκεται δε, στη λίστα των 50 νησιωτικών φυτών της Μεσογείου που
κινδυνεύουν με εξαφάνιση και χρήζουν προστασίας. Αξιόλογο ενδημικό
φυτό είναι και το Silene integripetala elafonesiaca.

ΚΡΙΝΑΚΙ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΟ)
Ο πανέμορφος κρίνος της άμμου αυτοφύεται στα παράλια της
μεσογείου. Το όνομα του προέρχεται: Pancratium maritimum (Παγκράτιο
το παράλιο) από το ελληνικό Pancratium – παν + κραταιός, για την
υποτιθέμενη

φαρμακευτική

δύναμη

του

φυτού,

(Pandocrator)

–

παντοδύναμο, και το λατινικό Maritimum που σημαίνει «από την
θάλασσα-ακτή». Είναι είδος που απειλείται από την τουριστική ανάπτυξη
για αυτόν τον λόγο και προστατεύεται.

Εντοπίζεται σε μια από τις ομορφότερες παραλίες της μεσογείου
«τον Σίμο», πάνω σε μια από τις λευκές αμμοφίνες της Ελαφονήσου
ύψους περίπου 10 μέτρων. Το μοναδικό κρινάκι της άμμου ήταν
περικυκλωμένο από την λεγόμενη αγκαθιά (eryngium maritimum). Το
πλήθος από τα αγκαθωτά φύλλα μας δυσκολεύει πολύ να το λησιάσουμε.
Η φύση για ακόμα μια φορά μας αποδεικνύει ότι προνοεί για όλα!
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ΡΙΓΑΝΗ - ΟΡΙΓΑΝΟΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ - ORIGANUM VULGARE
Περιγραφή
Θάμνος

κοντός

και

φρυγανώδης

με

κορμό

ξυλώδη

χωρίς

ελαστικότητα. Τα κλαδιά του είναι λεπτά και σχηματίζουν ανθοφόρα
κεφάλια στις άκρες. Τα φύλλα έχουν σχήμα αυγοειδές, είναι χνουδωτά
και σταχτόχρωμα. Αν τα τρίψουμε αναδύουν ευχάριστη αρωματική οσμή.
Τα άνθη έχουν χρώμα ρόδινο προς μενεξεδί και έχουν επίσης ευχάριστο
άρωμα.
Η ρίγανη συναντιέται εύκολα σε όλη την Ελλάδα σαν αυτοφυές
άγριο φυτό. Υπάρχει σε αφθονία και στην Ελαφόνησο. Είναι πολύ
δημοφιλές φυτό για τις μαγειρικές του ιδιότητες. Το μυρωδικό της
σαλάτας και του φαγητού, τόσο γνωστό σε όλους, είναι ωστόσο και
φαρμακευτικό και αρωματοπαραγωγικό.

Ιστορία
Το όνομα της προέρχεται από τις λέξεις όρος και γάνος
(λαμπρότητα), φυτό, δηλαδή, που λαμπρύνει το βουνό.
Στην αρχαία Ελλάδα αποτελούσε σύμβολο χαράς και ευτυχίας. Ο
Αριστοτέλης έγραφε ότι, αν κάποιο τραυματισμένο κατσίκι από βέλος
κυνηγού, έτρωγε ρίγανη, η πληγή του έκλεινε. Οι κυνηγοί μέχρι και
σήμερα συνηθίζουν, όταν σκοτώσουν ένα θήραμα, να βάζουν στην κοιλιά
του μερικά κλωνάρια ρίγανη, για να μη μυρίσει μέχρι να φθάσουν σπίτι.

Θεραπευτικές Ιδιότητες

Η ρίγανη είναι ένα από τα φυτά με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα
σε βιταμίνη C. Χρησιμοποιείται ως αφέψημα ή έγχυμα και καταπολεμά
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την ατονία των εντέρων, διευκολύνει την πέψη και ηρεμεί το νευρικό
σύστημα. Επίσης, είναι διουρητικό και εμμηναγωγό. Για το αφέψημα
χρησιμοποιούνται οι βλαστοί του φυτού, όταν είναι ανθισμένο, γιατί τότε
περιέχει
Το

το

«τσάι»

έλαιο
από

που

έχει

ρίγανη

τη

μεγαλύτερη

βοηθάει

στην

θεραπευτική

υπέρταση

και

αξία.
στην

αρτηριοσκλήρυνση. Υπό μορφή γαργάρων, χρησιμοποιείται ενάντια σε
φλεγμονές και έλκη της στοματικής κοιλότητας και των αμυγδαλών.
Το αιθέριο έλαιό της χρησιμοποιείται εξωτερικά για την καταπολέμηση
των ψειρών. Οι βλαστοί της ρίγανης, ως κατάπλασμα, καταπραΰνουν
μώλωπες και πρηξίματα. Η εισπνοή της σκόνης από ρίγανη προκαλεί
φτάρνισμα και βοηθάει στο να καθαρίσει το αναπνευστικό σύστημα και
ιδιαιτέρως οι πνεύμονες. Χρησιμοποιείται ευρέως στην επίσημη ιατρική.

Στην Κουζίνα

Η ρίγανη είναι το βασικό συστατικό της Μεσογειακής Κουζίνας και
δη της ελαφονησιώτικης. Μπορείτε να φανταστείτε χωριάτικη σαλάτα
χωρίς ρίγανη; Συναντάται σχεδόν σε όλες τις συνταγές και κυρίως στα
κρεατικά και στα ψάρια. Δοκιμάστε να γεμίσετε την κοιλία ψαριού με
κλωναράκια φρέσκιας ρίγανης, όταν πρόκειται να ψηθεί στη σχάρα.
Η γεύση της είναι έντονη, πικάντικη και ελαφρώς πικρή.
Γενικά

έχει

ανθεκτικότητα

στο

μαγείρεμα

και

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί από την αρχή.
Μάλιστα, λόγω των ισχυρότατων αντιοξειδωτικών ουσιών που
περιέχει, όταν προστίθεται σε τρόφιμα τα προστατεύει από την οξείδωση
και τον οργανισμό τον δικό μας από τις νιτροζαμίνες οι οποίες είναι
καρκινογόνοι ουσίες. ‘Έτσι, για άλλη μια φορά βλέπουμε πόσο δίκιο είχαν
οι παλιές μαγείρισσες που ειδικά το κρέας που επρόκειτο να ψήσουν το
μαρινάριζαν με ρίγανη και ελαιόλαδο.
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Περισυλλογή-Αποξήρανση
Τα

φυτά

που

είναι

αυτοφυή

δεν

είναι

εύκολο

να

τα

αντικαταστήσουμε. Γι αυτό το λόγο μαζεύουμε μόνο όσο βότανο
χρειαζόμαστε -δύο το πολύ τρία ματσάκια- μας φτάνει για όλο το χρόνο
και ποτέ μα ποτέ δεν ξεριζώνουμε τα φυτά, είναι ότι χειρότερο μπορούμε
να κάνουμε τόσο στα βότανα όσο και σε μας τους ίδιους.
Ας δούμε τώρα πως συλλέγουμε τη ρίγανη. Η καλύτερη εποχή είναι
η εποχή της ανθοφορίας, κόβουμε τα ανθισμένα κλωνάρια περίπου 30 με
35 εκατοστά μέγεθος τα κάνουμε ματσάκια -όχι πολύ παχιά, περίπου 4 με
5 εκατοστά, τα δένουμε χαμηλά στη βάση τους και τα κρεμάμε ανάποδα
σε σκιερό μέρος να ξηραθούν. Περιμένουμε μέχρι να ξεραθούν τελείως
και τρίβουμε με το χέρι τα φύλλα και τους ανθούς-όχι με το μίξερ που
τρίβεται μαζί και το κοτσάνι- μόλις την τρίψουμε την αποθηκεύουμε σε
γυάλινο σκουρόχρωμο βάζο και την φυλάσσουμε σε σκοτεινό-ξηρό μέρος
για δύο το πολύ χρόνια.

ΘΥΜΑΡΙ - THYMUS VULGARIS
Περιγραφή φυτού
Είναι ένας χαμηλός, πολυετής με μεγάλη αντοχή θάμνος. Έχει
πολύ δυνατό και ευχάριστο άρωμα. Ανθίζει το καλοκαίρι και βγάζει μικρά
ανθάκια χρώματος μωβ στις κορυφές των κλαδιών του. Φυτρώνει σε
άγονες περιοχές σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, τελευταία όμως το βλέπουμε
και σε πολλούς κήπους σπιτιών ως καλλωπιστικό φυτό.
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Ιστορία
Το θυμάρι - ή θύμος, όπως το ονόμαζαν οι αρχαίοι- προέρχεται από
το ρήμα θύω, το οποίο, μεταξύ άλλων, σήμαινε θυμιατίζω και θυσιάζω. Οι
Αιγύπτιοι το χρησιμοποιούσαν για τις αρωματικές του ιδιότητες. Οι
αρχαίοι Έλληνες, λόγω της έντονης οσμής του, το χρησιμοποιούσαν ως
θυμίαμα στους βωμούς, κατά τη διάρκεια τελετών θυσίας. Ο Μέγας
Αλέξανδρος έκανε μπάνιο σε νερό με θυμάρι για να απαλλαγεί από τις
ψείρες, ενώ το ίδιο έκαναν και οι ρωμαίοι πολεμιστές πριν από τη μάχη
για να αποκτήσουν θάρρος, δύναμη και ενεργητικότητα. Η θεραπευτική
του δράση στους πνεύμονες και στους βρόγχους έγινε γνωστή τον
Μεσαίωνα.

Τα

μέρη

του

θυμαριού

που

χρησιμοποιούνται

για

θεραπευτικούς σκοπούς είναι τα φύλλα και οι ανθοφόρες κορυφές, που
συλλέγονται από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Το πιο γνωστό προϊόν του
είναι

το

εξαιρετικής

ποιότητας

θυμαρίσιο

μέλι.

Χρησιμότητα φυτού
Φαρμακευτική:
■ Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση γυναικολογικών μυκητιάσεων,
καθώς το αιθέριο έλαιο του θυμαριού έχει ισχυρές αντισηπτικές,
αντιβακτηριδιακές και μυκητοκτόνες ιδιότητες.
■ Καταπραΰνει τις φλεγμονές της αναπνευστικής οδού και το άσθμα. Ως
σιρόπι ηρεμεί τον επίμονο βήχα (λειτουργεί ως αποχρεμπτικό), τη
βρογχίτιδα, την φαρυγγίτιδα και την αμυγδαλίτιδα.
■ Ανακουφίζει από τα συμπτώματα της γρίπης. Ένα ζεστό ρόφημα
θυμαριού δρα ως αντιπυρετικό.
■ Γαργάρες και στοματικές πλύσεις με θυμάρι βοηθούν στην καλή
στοματική υγιεινή και δρουν κατά της ουλίτιδας και της κακοσμίας του
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στόματος.
■ Καταπολεμά τη δυσπεψία και τη φλεγμονή του γαστρικού
βλεννογόνου. Το έγχυμά του χρησιμοποιείται και για το ευερέθιστο
έντερο.
■ Χρησιμοποιείται ως καταπραϋντικό σε δερματικά προβλήματα (π.χ.
ακμή, δερματίτιδα, εκζέματα, ψωρίαση, τσιμπήματα), ενώ συμβάλλει και
στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης.
■ Παρουσιάζει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, χάρη στα συστατικά της
θυμόλης και της καρβακρόλης που περιέχει.
■ Συνιστάται ως φυσικό τονωτικό του ανοσοποιητικού και νευρικού
συστήματος. Βοηθά στη διαύγεια πνεύματος και παράλληλα στη μείωση
του άγχους και της κατάθλιψης. Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση της
αϋπνίας.
■ Εντριβές με το διάλυμά του ανακουφίζουν από ρευματικές παθήσεις και
μυϊκούς πόνους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως λάδι για μασάζ.

Τρόποι φαρμακευτικής χρήσης:

Εσωτερική χρήση - Εκχύλισμα
Βάζουμε τρία κουταλάκια σε ένα λίτρο καυτού νερού. Το αφήνουμε
15 – 20 λεπτά και μετά το στραγγίζουμε. Πίνουμε τρία φλιτζάνια την
ημέρα κατά προτίμηση μετά το φαγητό, ή κατά περίπτωση για την
αντιμετώπιση εντερικών διαταραχών, στο βήχα στη γρίπη, για την
τόνωσή μας, για τη μείωση του άγχους. Δεν συνιστάται συνεχής χρήση.
Εναλλακτικά μπορούμε να ρίξουμε ένα κουταλάκι θυμαριού, σε ένα
μπρίκι με νερό, να το αφήσουμε να βράσει και αφού το σουρώσουμε να το
πιούμε.
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Εξωτερική χρήση
Με θυμαρέλαιο μπορούμε να κάνουμε επάλειψη και καθαρισμό
πληγών. Θυμαρέλαιο φτιάχνουμε τοποθετώντας κλαδάκια από θυμάρι
μέσα σε ένα μπουκάλι από

ελαιόλαδο

για 15 μέρες περίπου.

Ένα ζεστό μπάνιο με νερό που περιέχει εκχύλισμα θυμαριού, προσφέρει
ευεξία, ξεκούραση και ανακουφίζει από τους πόνους των ρευματικών
παθήσεων.
Προσοχή: Όπως όλα τα βότανα και αρωματικά φυτά έτσι και το
θυμάρι πρέπει να καταναλώνεται με προσοχή. Η συνεχής και αλόγιστη
χρήση του μπορεί να προκαλέσει

δυσλειτουργία

του θυρεοειδούς,

καθώς και ζαλάδες, διάρροια και καρδιακή κατάπτωση. Επίσης δεν
συνιστάται η χρήση του από υπερτασικούς γιατί ανεβάζει την αρτηριακή
πίεση

Στην κουζίνα

Το πιο γνωστό προϊόν από θυμάρι είναι το εξαιρετικής ποιότητας
θυμαρίσιο

μέλι,

ενώ

αποτελεί

και

ένα

από

τα

βότανα

που

χρησιμοποιούνται για τον αρωματισμό του λικέρ Βενεδικτίνη. Έχει έντονη
και ελαφρώς πικάντικη γεύση, γι’ αυτό καλό είναι να χρησιμοποιείται με
φειδώ. Ξερό το χρησιμοποιούμε ως μπαχαρικό για να αρωματίσουμε
κρέατα, ψάρια, πίτες, ζυμαρικά, σούπες, διάφορες σάλτσες (π.χ.
ντομάτας) και τυριά (κυρίως τα κρεμώδη). Πολλοί τοποθετούν ολόκληρα
τα κλωνάρια του σε μπουκάλια με λάδι ή ελιές για επιπλέον άρωμα.
Είναι προτιμότερο να καταναλώνεται φρέσκο. Ωστόσο, μπορεί να
αποθηκευτεί και ξερό. Κόψτε τα φύλλα, δέστε τα σε ματσάκια και
κρεμάστε τα ανάποδα σε ζεστό και σκοτεινό μέρος με καλό εξαερισμό.
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Όταν ξεραθούν, θρυμματίστε τα φύλλα και φυλάξτε τα σε αεροστεγή
δοχεία.
Τολμήστε,

τέλος,

να

το

βάλετε

και

στα

γλυκά

σας.

Περισυλλογή
Όταν μαζεύετε θυμάρι από την εξοχή, πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε
να μην το ξεριζώνετε. Κόβετε τα κλαδάκια με ψαλίδι ή μαχαίρι, για να
μην καταστρέψετε το φυτό και να μπορέσει να ξανανθίσει.

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ
Το βοτανολογικό του όνομα salvia officinalis προέρχεται από την
λατινική λέξη salvare που σημαίνει "θεραπεύω"και εξαιτίας των
θεραπευτικών του δυνάμεων και ιδιοτήτων το ονόμαζαν και "salvia
salvatrix"

δηλαδή

σάλβια

ο

σωτήρ...

φασκόμηλο

το

σωτήριον...

Μια μεσαιωνική παροιμία-κατά άλλους παλιά αραβική-έλεγε
"γιατί να πεθάνει ένας άνθρωπος όταν στον κήπο του φυτρώνει
φασκόμηλο;", ενώ η παράδοση των αγγλόφωνων λαών πίστευε ότι η
φασκομηλιά φύτρωνε και ευδοκιμούσε μόνον σε κήπους σοφών και όπου
αφέντης του σπιτιού ήταν η γυναίκα!

Ιστορία
Το φασκόμηλο είναι πολυετές θαμνώδες φυτό, γνωστό από την
αρχαιότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν ως πολυφάρμακο
και έχει εκθειαστεί από τον Διοσκουρίδη, τον Γαληνό, τον Αέτιο και τον
Ιπποκράτη. Οι Άραβες πίστευαν ότι μπορούσε να θεραπεύσει τα πάντα.
Οι Λατίνοι το θεωρούσαν το ιερό φυτό της αθανασίας και το
χρησιμοποιούσαν σε τελετές. Οι Γάλλοι το ονομάζουν «ελληνικό τσάι» και
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το χρησιμοποιούν – όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι – τόσο στη
μαγειρική, όσο και για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Οι Κινέζοι το
αποκαλούν «ελληνικό βραστάρι» και το θεωρούν καλύτερο από το τσάι.
Λέγεται ότι κατά την ακμή του εμπορίου του κινέζικου τσαγιού με την
δύση οι Κινέζοι αντάλλασσαν δύο δεσμίδες τσάι κινέζικο με μία δεσμίδα
ελληνικό φασκόμηλο....

Θεραπευτικές Ιδιότητες

Το

φασκόμηλο

είναι

ένα

βότανο

προικισμένο

με

πολλές

θεραπευτικές ουσίες και ιδιότητες, ιδιαιτέρως χρήσιμες στην ιατρική,
όπως αντιβακτηριδιακές, αντισηπτικές, καρδιοτονωτικές, σπασμολυτικές
και αντιδιαβητικές. Η δε δράση του κατά του διαβήτη έκανε ορισμένους
να δηλώσουν ότι, το φασκόμηλο είναι το φάρμακο για όλες τις ασθένειες.

Ως αφέψημα είναι ιδανικό για τη θεραπεία της φαρυγγίτιδας, της
ουλίτιδας, καθώς και των άφτρων, αλλά και διαφόρων τραυματισμών του
στόματος. Επίσης, τονώνει το νευρικό σύστημα, αυξάνει τη μνήμη και
ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος. Άτομα που πάσχουν από
δυσπεψίες, δυσεντερίες και έλκος στομάχου, μπορούν να αφήσουν να
μουσκέψουν φύλλα φασκόμηλου μέσα σε κόκκινο κρασί (80 γρ.
φασκόμηλο σε 1 λίτρο κρασί) για μία βδομάδα και να πίνουν μία έως τρεις
κουταλιές της σούπας από αυτό το μίγμα, μετά από κάθε γεύμα.
Ακόμα, συνίστανται πλύσεις με αφέψημα φασκόμηλου στα μέρη
του σώματος που πάσχουν από κράμπες. Τέλος,

θεωρείται πως τα

τσιμπήματα από κουνούπια και σφήκες αντιμετωπίζονται τρίβοντας με
τα φρέσκα φύλλα του φασκόμηλου το ερεθισμένο σημείο.
Σημείωση: το φασκόμηλο, ωστόσο,

επειδή είναι ιδιαίτερα

διεγερτικό πρέπει να αποφεύγεται από άτομα υπερτασικά.
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ΤΕΥΚΡΙΟ
Κατά τόπους υπάρχουν αρκετές ονομασίες όπως, λαγοκοιμηθιά,
αντωναίδα, αγαποβότανο, ασπρόχορτο, στομαχοβότανο, χορτάρι της
Παναγιάς, σπληνοβότανο, λιβανόχορτο, το χόρτο της κυράς, κλπ.
Είναι ένα μικρό φυτό, πολυετές, που φύεται ανάμεσα σε
φρυγανότοπους, ή σε παρυφές των δασών, ακόμη σε πετρώδεις και
άγονες πλαγιές σε όλη την Ελλάδα.
Στην χώρα μας υπάρχουν αρκετά είδη τεύκριου., και τα άνθη του
είναι μικρά και άοσμα, άλλοτε λευκά, άλλοτε μοβ, ενίοτε και ρόδινα,
ανάλογα με την ποικιλία. Το ύψος του μπορεί να φθάσει συνήθως τα 35
εκατοστά, σε κάποια είδη εμφανίζεται ίσως και λίγο ψηλότερο, έως τα 50
εκατοστά.
Ο πολλαπλασιασμός του γίνεται με μικροσκοπικούς σπόρους, που
τους διασπείρει ο άνεμος.

Ιστορία
Το φυτό αυτό ήταν πολύ γνωστό από τους αρχαίους χρόνους. Ο
Διοσκουρίδης ,ο Ιπποκράτης, και ο Γαληνός το συνιστούσαν ως τονωτικό,
και ως φάρμακο για τις παθήσεις του στομάχου, και του πυρετού. Το φυτό
αυτό λέγονταν και πόλιο του Θεόφραστου.
Τα παλιότερα χρόνια οι κάτοικοι των χωριών το τεύκριο, το έκαναν
αφέψημα για διάφορες παθήσεις. Όμως σήμερα ο Ε.Ο.Φ. συνιστά και
ενημερώνει να μην λαμβάνεται ως αφέψημα το συγκεκριμένο, διότι
υπάρχει κίνδυνος τοξικής ηπατίτιδας.
Παλαιότερα, επίσης, το χρησιμοποιούσαν για προφύλαξη των
ρούχων από τον σκώρο, επίσης και για τη γονιμοποίηση των σύκων.
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Γενικώς θεωρείται ένα μελισσοτροφικό, και συνάμα φαρμακευτικό
φυτό για πολλές παθήσεις. Διεγείρει την όρεξη, τη χοληδόχο κύστη, τους
νεφρούς, βοηθά στην πέψη και στο ζάχαρο. Οι πικρές ουσίες που περιέχει
το κάνουν ιδανικό γιατρικό για το στομάχι, κυρίως όμως είναι ειδικό
βότανο κατά των στομαχικών παθήσεων και ιδιαίτερα φημισμένο σαν
θεραπευτικό

των

ελκών

του

στομάχου

και

προπάντων

του

δωδεκαδακτύλου.

ΆΛΛΑ ΒΟΤΑΝΑ

Βασιλικός

Επίσημα ονόματα: Ώκιμον το βασιλικόν (Ocimum basilicum). Ώκιμον το
ευώδες (Occimum odoratissimum).

Παραδοσιακή χρήση: Αφέψημα της λαϊκής θεραπευτικής πραϋντικό,
ευστόμαχο και αντιπυρετικό. Αφέψημα σε εξωτερική χρήση κατά των
πονοκεφάλων και της λιποθυμίας. Χλωρό φυτό έχει χρησιμοποιηθεί σε
εξωτερική χρήση ως επίθεμα κατά των δηγμάτων εντόμων και φιδιών.
Χρήση του γίνεται επίσης στη μαγειρική.

Λαϊκός λόγος: Παραδόσεις

Γνωστή η παράδοση ότι το φυτό βρέθηκε ως αυτοφυές στο μέρος που
υπήρχε ο Τίμιος Σταυρός, ωθώντας στην αναζήτησή του. Εξακολουθεί να
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μοιράζεται στις εκκλησιές κατά τον εορτασμό της Ανεύρεσης του Τιμίου
Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου.

Παροιμίες:
Για χάρη του βασιλικού ποτίζεται κι η γλάστρα.
Βασιλικός κι αν μαραθεί, τη μυρουδιά την έχει.
Ανύπαντρος βασιλικός όπου κι αν πάει μυρίζει.

Δίστιχα, λαϊκοί στίχοι:
Συχνά ο βασιλικός είναι το σύμβολο της αγαπημένης γυναίκας, κάποτε
και του άντρα.
Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου
Κι ανύπαντρος θα μείνω για το χατίρι σου (Από τραγούδι της Ηπείρου)
Και βάζει χίλιους από μπρος και χίλιους από πίσω κι ένα κλωνί βασιλικό
να μην την κάψει ο ήλιος.
(Απόσπασμα από το δημοτικό τραγούδι της Κω «Η ευχή της μάνας»)
Βασιλικός πλατύφυλλος με τα σαράντα φύλλα, σαράντα σ’ αγαπήσανε
και πάλι εγώ σε πήρα.
Βασιλικός στη γειτονιά κι εμείς τον πιθυμούμε
Κι έρχονται απ’ άλλη γειτονιά και τον κορφολογούνε.
Βασιλικός μυρίζει εδώ
και περιβόλι δεν θωρώ
καμιά το έχει στα βυζιά
και βγάζει τέτοια μυρωδιά.

Μυρίζουν οι βασιλικοί, μυρίζουν κι οι βάρσαμοι
Μα ως μυρίζει ο φόνιμος, βαρσάμοι δεν μυρίζουν
Βαρσάμοι ή βασιλικοί, μηδέ καρεμφυλάτο…
(Κρήτη)
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Το δεύτερο παράδεισο οι Καρπαθιές τον έχουν
Απού χουν τα βασιλικά και τα νερά να τρέχουν.
(Κάρπαθος)
Μυρίζει κι ο βασιλικός, μυρίζουνε και τ΄ άνθη το πια μυρίζει η νιότη σου
περί το μοσχοκάρφι.
Βασιλικέ μου κατσαρέ, πολλά που μου μυρίζεις
Πέ μου, πουλί μ’, αν μ’ αγαπάς, για ‘ πό τα σε να λείπω.
Βασιλικέ μου κατσαρέ, πολλά που μου μυρίζεις
Λέω να σ’ αγαπώ κρυφά, μα συ με δαιμονίζεις.

Βασιλικέ μου κατσαρέ, κρυφά θα σε ποτίζω,
γιατί έχεις μυρωδιά πολλή και δεν την ταγιετίζω.
(Νίσυρος)
«…Διω της μήλα ρίκτει τα, τριαντάφυλλα μαγδεί τα,
Δίω τις και βασιλικά, στα πόδια της πατεί τα…»
Κι απολωάται λέει της με χείλη πικραμένα:
«Ε θέλω ‘ γω βασιλικά, ε θέλω γω βαρσάμια,
Μόν’

θέλω

τον

αφέντη

μου

και

τη

γλυκειά

μου

μάνα…

(Από μοιρολόι της Νισύρου)
Που είσαι και δεν φαίνεσαι, βασιλικέ με τα’ άνθη
Κι ο νους μου πήρε τα βουνά κι ο λογισμός μου’ χάθη;
(Ψαρά)
…Γαμπρέ τη νύφη ν’ αγαπάς και να τηνέ προσέχεις,
Σε γλάστρα με βασιλικό, γαμπρέ μου να την έχεις.
Νυφιάτικο τραγούδι Ζακύνθου, σε χρήση και στο θέατρο σκιών από τον
Διονύσιο.

Γιατροσόφι
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Βασιλικός που έχει χρησιμοποιηθεί για ραντισμό σε τελετή αγιασμού,
κατά τον εορτασμό του Τιμίου Σταυρού, θεωρείται αγιασμένος και
τοποθετείται

σε

φυλακτά

ή

χρησιμοποιείται

σε

θεραπευτικές

τελετουργίες.

Δάφνη

Επίσημη ονομασία: Δάφνη η ευγενής (Laura nobilis). Είναι η κοινότερη
στην Ελλάδα, όπου συνολικά ανευρίσκονται δέκα είδη από τα εβδομήντα
που υπάρχουν στον κόσμο.

Παραδοσιακή χρήση: Ως αφέψημα, χρησιμοποιήθηκε για πρόκληση
εφιδρώσεων, ως αποχρεμπτικό και για τον περιορισμό των αερίων του
εντέρου. Ως πυκνό αφέψημα χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση
παρασιτώσεων του δέρματος. Ως δαφνέλαιο είχε θερμαντικές εφαρμογές,
ενώ σκόνη φύλλων δάφνης χρησιμοποιήθηκε για την επίπαση πληγών.

Η πλούσια μυθολογική και ιστορική παράδοση που συνδέεται με τη
δάφνη (Απόλλων, Πυθία, στεφάνια νίκης κ.λ.π.) ξεφεύγει από τα όρια της
έρευνάς μας. Να θυμίσουμε μόνο από τη σύγχρονη λαϊκή ζωή τη χρήση
της στη μαγειρική, αλλά και σε εκκλησιαστικές τελετές.
Λαϊκός λόγος: Δίστιχο
Ωσάν τζη δάφνης τον ανθό απού μοσκομυρίζει
Ετσά ναι και το νάμι της στον κόσμο και μυρίζει
(Κρήτη)
Δημοτικό τραγούδι (απόσπασμα)
…να βρεις της δάφνης τον καρπό
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Της πικρολιάς το φύλλο
Κι αντάμωσέ τα με καπνιά και πιέ τα με το ξίδι. (Βλάχικο)
Αναφέρεται στην παρασκευή δηλητηρίου προς αυτοκτονία.

Ζουμπούλι ή υάκινθος

Επίσημα ονόματα: Υάκινθος ο ανατολικός (Hyacinthus orientalis).

Παραδοσιακές χρήσεις: Αφέψημα υακίνθου (άνθους) έχει χρησιμοποιηθεί
ως ιδρωτικό και ως αναληπτικό.

Λαϊκός λόγος: Δίστιχο
Είσαι ζουμπούλι, μενεξές, γαρυφαλλιά και ρόδα
Άνθος και φούλι και σελβί και γιασεμί και βιόλα.

Κρίνος

Επίσημο όνομα: Κρίνον το πάλλευκον (Lilium candidum).

Παραδοσιακή χρήση: Ο κρίνος κατά την αρχαία ελληνική μυθολογία
δημιουργήθηκε από μια σταγόνα από το γάλα της Ήρας, στο οποίο
οφείλεται

και

η

γένεση

του

Γαλαξία.

Σημαντικό

και

στην

ιουδαιοχριστιανική παράδοση. Θυμίζουμε τον κρίνο που έδωσε ο άγγελος
κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
Θεραπευτικώς αναφέρεται η χρήση ριζών κρίνου ως εμμηναγωγού.
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Λαϊκός λόγος: Δίστιχα
Επέρασε το γιασεμί κι είπε στον κρίνο γεια σου,
Ανάθεμα σε γιασεμί κι εσύ κι η μυρωδιάς σου.
(Κρήτη)
Τον Μάην εγεννήθηκες, του Άη Κωνσταντίνου
Κι επήρες όψιν της μηλιάς και την ασπριάν του σκρίνου.
Τον Μάην εγεννήθηκες που ‘νοίουσιν οι σκρίνοι
Κι επήρες την ασπράδα των, την μυρωδιάν εκείνη.
(Νυφιάτικο τραγούδι Νισύρου)

Μαγιόχορτο
Παρόλο που τον Μάη ανθίζει μεγάλος αριθμός λουλουδιών, το
μαγιόχορτο είναι φανταστικό λουλούδι, που παίζει υπαινικτικά με τη
λέξη μάγια. Άλλωστε όλος ο μήνας Μάης θεωρείται ευνοϊκός για τα
μάγια, εξαιτίας της ακουστικής ομοιότητας.
Φανταστικό είναι επίσης και το μαγιόξυλο, με σαφή φαλλικό υπαινιγμό,
σε συζητήσεις της Πρωτομαγιάς:
-Τον πιάσατε το Μάη;
-Όχι, αλλά έπιασα το μαγιόξυλο.

Λαϊκός λόγος: Δίστιχο
Δίπλα θα πάρω τα βουνά, να βρω Μαγιού χορτάρι
να σε μαγέψω αγάπη μου, άλλος να μη σε πάρει.
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Μαϊντανός

Επίσημο όνομα: Πετροσέλινο το εδώδιμο

Παραδοσιακή

χρήση:

Αφέψημα

μαϊντανού

χρησιμοποιείται

ως

αντιυπερτασικό. Επίσης πίνεται για πέτρες στα νεφρά. Βρασμένα φύλλα
μαϊντανού ως κατάπλασμα βοηθούν στην «ωρίμανση» αποστημάτων.

Λαϊκός λόγος: Παροιμιώδης λέξη
Μαϊντανός αποκαλείται εκείνος που ανακατεύεται σε όλα και βρίσκεται
παντού, όπως ο μαϊντανός μπαίνει σε όλα τα φαγητά. Επίσης,
τηλεοπτικός μαϊντανός εκείνος που μετέχει σε πολλές και διαφορετικού
αντικειμένου

τηλεοπτικές

εκπομπές,

έχοντας

γνώμη

επί

παντός

επιστητού (σύγχρονη φράση).

Μάραθο

Επίσημο όνομα: Μάραθρον ή μάραθον το φαρμακευτικό . Μάραθον το
κοινόν.
Το όνομα του φυτού έχει δοθεί σε τόπους και χωριά, όπου αυτό υπήρχε σε
αφθονία(μάραθος, μαραθιά). Και η λέξη Μαραθών σημαίνει αφθονία
μαράθου, όπως ελαιών σημαίνει αφθονία ελαιοδέντρων.

Παραδοσιακή χρήση: Οι σπόροι του σε αφέψημα χρησιμοποιούνταν για
την ανακούφιση των κοιλιακών πόνων των βρεφών. Επίσης, σε ποικίλες
χρήσεις το έλαιον του μαράθου.
Λαϊκός λόγος: Υγειονομικό παράγγελμα
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Αν είσαι και γιατρός, το Μάη μάραθο μην τρως.

Μαργαρίτα (άγρια)

Άλλα ονόματα: μαρτοπούλι (Κάσος), μαντηλίδα (Κρήτη).
Επίσημα ονόματα: Διάφορα είδη όπως: Ανθεμίς η αρουραία, Ανθεμίς η
Χία.

Παραδοσιακή χρήση: Σε αφέψημα με τις ίδιες ενδείξεις του χαμομηλιού
(αφέψημα για εσωτερική χρήση, πλύσιμο ματιών, αντισηψία στόματος,
κόλπου κ.λ.π.). Συνήθης επίσης η χρήση της από τους ερωτευμένους: το
μάδημα των φύλλων της μαργαρίτας (υποτίθεται ότι) απαντά στο κρίσιμο
ερώτημα «μ’ αγαπά, δεν μ’ αγαπά».

Λαϊκός λόγος: δίστιχα
Το μαρτοπούλι αρωτώ αν μ’ αγαπάς να μάθω
Και μου ‘πε πως για σένανε έχω πολλά να πάθω.
(Κάσος)
Σ’ τση μαντηλίδας των ανθό το’ βρα πως θα σε πάρω
Και δε φοβούμαι, μα το Θεό, ούτ’ άνθρωπο ούτε Χάρο.
(Κρήτη).

Μαντζουράνα

Επίσημο όνομα: Ορίγανον το αμάρακον.
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Παραδοσιακή χρήση: Το αφέψημα ανακουφίζει το φούσκωμα της κοιλιάς,
περιορίζει την παραγωγή αερίων, ανακουφίζει από εμετό και από
στομαχικούς πόνους. Πολλοί πιστεύουν, όπως και ο Θεόφραστος, ότι η
ένταση της μυρουδιάς, του προκαλεί πονοκέφαλο (κεφαλαλγεί το
αμαράκινον»).

Λαϊκός λόγος: Συχνά η λέξη χρησιμοποιείται

για προσφώνηση

επιθυμητής γυναίκας:
Μαντζουράνα μου
Λαϊκοί στίχοι: Νύφη μου ωραιότατη, ωσάν τη μαντζουράνα
Αγάπα και την πεθερά σαν τη δική σου μάνα.
(Νυφιάτικο τραγούδι Χίου)
Έβγα στο παραθύρι κρυφά απ’ τη μάνα σου
Πες της πως θα ποτίσεις τη μαντζουράνα σου.
(Ηπειρώτικο τραγούδι)

Μελισσόχορτο

Επίσημη ονομασία: Μέλισσα η φαρμακευτική

Παραδοσιακή χρήση: Αναφέρεται μεγάλο πλήθος ενδείξεων. Διεγερτικό,
τονωτικό, με δράση κατά των πονοκεφάλων, της ημικρανίας και του
βόμβου των αυτιών. Σε τοπική εφαρμογή βοηθάει στην επούλωση
πληγών, γνώση που αναφέρεται και στους αρχαίους συγγραφείς.
Λαϊκός λόγος: Δημοτικό τραγούδι
…πάνω σε τρίκορφο βουνό
Μάνα και θυγατέρα δυο
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Μάζευαν τον αμάραντο
Και το μελισσόχορτο

Μυρτιά

Επίσημη ονομασία: Μύρτος η κοινή

Παραδοσιακή χρήση:
Έχει συνδεθεί με εκκλησιαστικούς και κοσμικούς πανηγυρισμούς. Στη
λαϊκή φαρμακευτική έχουν χρησιμοποιηθεί τα φύλλα και οι καρποί της σε
αφέψημα ως φθειροκτόνα και παρασιτοκτόνα. Οι καρποί της έχουν
επίσης, χρησιμοποιηθεί ως στυπτικό, ενώ από αυτούς έβγαινε και τα
μυρτέλαιο για εσωτερική χρής (παυσίπονο), κυρίως όμως για εξωτερική
χρήση. Μυρτέλαιο και ελαιόλαδο χρησιμοποιούνταν και για την ψώρα.

Λαϊκός λόγος: Δίστιχα
Μυρτιά μου χρυσοπράσινη, τα μύρτα φορτωμένη,
Τα μύρτα και τα λούλουδα και τα φλουριά ζωσμένη.
(Κάσος)
Από περάσει ‘πό μερτιά και δεν κόψει κλωνάρι
Τη νιότη του να μην χαρεί, κόρη ή παλικάρι
(Κάρπαθος)
Αίνιγμα
Άσπρα, μαύρα προύατα, ξύλενη μάνα έχου(ν).
(Τα μύρτα, καρπός της μυρτιάς. Κάρπαθος, συλλογή Μ. Αλεξιάδη)
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Νάρκισσος
Στην Ελλάδα υπάρχουν τουλάχιστον επτά είδη, από τα οποία συχνότερο
είναι εκείνα που έχουν τα κοινά ονόματα ζαμπάκι, μανουσάκι, βούτσινο,
γκρίζο ίτσο.
Ο νάρκισσος έχει πλούσια συμμετοχή στη μυθολογία των αρχαίων και
στα γράμματα και στις τέχνες. Όλα ξεκινούν από το μυθικό Νάρκισσο,
γιο του ποταμού Κηφισού, που αρνήθηκε τον έρωτα των Νυμφών κι
ερωτεύθηκε αυτοκαταστροφικά τον εαυτό του. Στον μύθο αυτόν
παραπέμπει,

άλλωστε

και

η

ψυχοπαθολογική

κατάσταση

του

ναρκισσισμού.
Το φυτό νάρκισσος αναφέρεται και στους Ομηρικούς ύμνους:
…νάρκισσον θ’ ον φύσε…Γαίας Διός βουλήσει…
Θαυμαστόν γανόωντα σέβας το γε πάσιν ιδέσθαι
Αθανάτοις τε θεοίς ηδέ θνητοίς, ανθρώποις
Του και από ρίζης εκατόν κάρα εξεπεφύκει
Κώζ΄ήδιστ’ οδμή…
Δηλαδή: Τον νάρκισσο, τον οποίο έκανε η Γη να φυτρώσει με τη θέληση
του Διός. Ήταν αξιοθαύμαστος για όσους τον έβλεπαν, τόσο στους
αθάνατους θεούς όσο και στους θνητούς ανθρώπους, γιατί από τη ρίζα
του φύτρωναν εκατό λουλούδια με γλυκύτατη μυρουδιά.

Επίσημα ονόματα: Νάρκισσος ο κυπελλοφόρος. Νάρκισσος ο εσπερινός
κ.α.

Παραδοσιακή

χρήση:

οι

βολβοί

του

είναι

δηλητηριώδεις

και

χρησιμοποιήθηκαν στη λαϊκή ιατρική ως καθαρτικό και ως εμετικό.
Επίσης, αναφέρονται αμβλωτικές χρήσεις. Βάμμα βολβού νάρκισσων
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χρησιμοποιείται στην ομοιοπαθητική ως φάρμακο για βρογχίτιδα,
ρινίτιδα, διάρροια, κ.λ.π.
Λαϊκός λόγος: στίχος
…ωσάν το ρόδο τ’ ανοιχτό, το μανουσάκι τα’ άσπρο…
(από δημοτικό τραγούδι)

Στην

κυπριακή

διάλεκτο,

ο

νάρκισσος

λέγεται

ματσικόριδο.

Ο

«διαλεκτικός» ποιητής ‘Ανθος Ροδίνης γράφει:
Όπως το ματσικόριδον αντάν να πει ν’ ανθίσει
Κοντά στον όχθον τα’ αυλατζιού τζαι να μουσκουμυρίσει
Τζαι να σκορπίσει μυρουδκιές στους κάμπους τζαι τα ορη
Έτσι εν τζ’ η αγάπη σου, λαλείς μου πάντα, κόρη.

Παπαρούνα

Επίσημα ονόματα: Μήκων η ροιάς. Μήκων η υπνοφόρος.

Παραδοσιακή χρήση: γνωστές από τα πανάρχαια χρόνια. Σε μινωικό
ειδώλιο θεότητας αναγνωρίζονται στο κεφάλι άνθη μήκωνος της
υπνοφόρου. Αναφέρονται επίσης από πολλούς αρχαίους συγγραφείς, ενώ
ο γιατρός Αέτιος π Αμιδηνός αναφέρεται και στα ευφορικά συστατικά της
υπνοφόρου μήκωνος: «…το διά των κωδιών φάρμακων άριστον πιειν
ηδονής χάριν».
Η κοινή παπαρούνα του αγρού (Μήκων η ροιάς) χρησιμοποιείτο στη λαϊκή
ιατρική για την Παρασκευή «κοκκινόλαδου» (εκχύλισμα φύλλων σε λάδι
επί μακρό διάστημα). Το κοκκινόλαδο χρησίμευε για τοπική εφαρμογή
προς ανακούφιση πόνων.
34

Από τον άωρο καρπό της παπαρούνας της υπνοφόρου (κοινή ονομασία)
ήμερη παπαρούνα και «ύπνος») λαμβανόταν μετά από χάραγμα
παχύρρευστος οπός («όπιο»), με ιδιότητες υπνωτικές, αντιδιαρροϊκές,
αναλγητικές κ.λ.π.

Λαϊκός λόγος: Παροιμιώδης φράση
Όταν κάποιος ή κάποια κοκκινίζει από αιδημοσύνη, λέμε:
Κοκκίνισε σαν την παπαρούνα.
Λαϊκό δίστιχο
Γαμπρέ μου, τη νυφούλα σου να μη τήνε μαλλώνεις
Σαν παπαρούνα του μαγιού να τήνε καμαρώνεις
(από τραγούδι του γάμου)
Στην Κάσο την παπαρούνα την ονομάζουν κασσουνά ή κουσσουνά.
Αναφέρεται και το δίστιχο:
Ωσάν θ’ ασπρίσει ο κουσσουνάς και θα μαυρίσει ο γλάρος
τότε θα παντρευτείς κι εσύ, να μπω κι εγώ κουμπάρος,
που λέγεται για δήλωση του απραγματοποίητου.

Πικροδάφνη ή Ροδοδάφνη

Επίσημο όνομα: Νήριον το ολέναδρον.

Παραδοσιακή χρήση: Η πικροδάφνη λόγω της δηλητηριώδους δράσης της
είχε μόνο εξωτερικές χρήσεις, για την εξόντωση των παρασίτων του
δέρματος. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε για την εξόντωση ποντικιών.
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Η δηλητηριώδης δράση της μπορεί να είναι θανατηφόρος για ζώα ή
ανθρώπους, ενώ θανατηφόρες δηλητηριάσεις έχουν γίνει και από μέλι
που προέρχεται από άνθη πικροδάφνης.
Οι δηλητηριάσεις προέρχονται από ουσίες με δράση και ιδιότητες
δακτυλίτιδας, έχουν δε τη συμπτωματολογία του τοξικού δακτυλιδισμού.
Είναι καλά γνωστές στο λαό και οι γνώσεις αυτές εκφράζονται στο λαϊκό
λόγο.

Λαϊκός λόγος: Δημοτική ποίηση
…Είπες πολλά και χόρτασες, ας πω κι εγώ να σκάσω
Της πικροδάφνης το ζουμί να πιω να το χορτάσω.
Σαν εκινήσαμε μαζί, μαζί να προγευτούμε
Και τούτο το γλυκό κρασί να το διαμεραστούμε
(Από μανιάτικο μοιρολόι)
…της πικροδάφνης το ζουμί ύστερα πότισέ μας.
Παροιμία
Μια φορά το χρόνο τρώει η κατσίκα πικροδάφνες,
Που δηλώνει ότι καίρια λάθη δεν μπορούν να επαναληφθούν.

Ρείκι

Επίσημο όνομα: Ερείκη η σαρκόχρους
Παραδοσιακή χρήση: Με μέλι και ζεστό γάλα, αφέψημα φύλλων και
λουλουδιών έχει χρησιμοποιηθεί ως υπναγωγό. Αφέψημα χωρίς ανάμειξη
θεωρείται ότι «καθαρίζει το αίμα» και διαλύει τους χολολίθους. Φύλλα και
άνθη

βρασμένα

χρησιμοποιούμενα

ως

επίθεμα

θεωρούνταν

ως

αντιρρευματικό φάρμακο.
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Λαϊκός λόγος: δίστιχο
Το αθυμάρι τ’ όνομα κι η ερείκα τη χάρη
Που πρέπει σαν την κοπελιά δίπλα στο παλικάρι.
(Κάσος)

Ροδιά

Επίσημα ονόματα: Πουνική η ροιά.

Παραδοσιακή χρήση: Φλούδα από ρίζα ροδιάς έχει χρησιμοποιηθεί ως
αντιπαρασιτικό, για την ταινία και άλλα παράσιτα του εντέρου. Για άλλες
παρασιτώσεις (αμοιβάδες κ.λ.π.) χορηγούσαν αφέψημα από φλούδι
ροδιού.

Λαϊκός λόγος: Παροιμιώδης φράση
Φώναξέ τον να σου σπάσει το ρόδι
Ειρωνική για άτομα που θεωρείται πως δεν φέρνουν καλή τύχη. Η φράση
παραπέμπει σε έθιμα της Πρωτοχρονιάς.
Λαϊκός στίχος:
Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο γραμμένο
(από δημοτικό τραγούδι)
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Σχίνος

Επίσημο όνομα: Πιστακία η λεντίσκος.

Παραδοσιακή χρήση: Εκτός από τη διατροφή οικόσιτων ζώων, το ξύλο του
χρησίμευε για διάφορες κατασκευές. Από το άλεσμα των καρπών του
σχίνου έφτιαχναν το σχινόλαδο, αποτελεσματικό γιατροσόφι για τη
«στένωση». Σταγόνες σχινολάδου ανακούφιζαν τον πόνο των αυτιών σε
ωτίτιδες, κυρίως παιδιών. Ο φλοιός και τα φύλλα του σχίνου
χρησιμοποιούνατν ως στυπτικό και ως επουλωτικό των πληγών.

Λαϊκός λόγος: Μαντινάδα
-Από το σχίνον ήκοψα ένα ροζιάρη κλώνο
κι έχω το στο φουρνόσπιτο για τον κακό σου χρόνο.
-Αν ίσως και γυρέψεις μου αλέυρι να ζυμώσεις
Με του σχινάρου το ραβδί κακά θα ξεμπερδώσεις
(Κάσος)
Αινίγματα
‘Ασπρο το κάνω το πανί, κότσινο σα το δένω
Τα’ ωσάν το θέλει ο Θεός τα’ η μοίρα μου
Μαύρο το κατασταίνω.
(Ασινοκούκι, ο καρπός του σχίνου που γίνεται από πράσινος κόκκινος και,
τέλος, μαύρος ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσης. Κάρπαθος, συλλογή Μ.
Αλεξιάδη)
Άσπρο το έχω το πανί τσαι κόκκινο το φαίνω
Αν θέλει ο Θεός τα’ η μοίρα μου, μαύρο το κατασταίνω.
(Σχινόκαρφος,

δηλ.

καρπός

σχίνου.

Ερμηνεία

όπως

παραπάνω.

Κάρπαθος, συλλογή Μ. Αλεξιάδη).
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Τριανταφυλλιά

Επίσημο όνομα: Διάφορα είδη της οικογένειας των ρόδων.

Παραδοσιακή χρήση: Τα πέταλα του άνθους (τριαντάφυλλου) σε
παρασκεύασμα μαρμελάδας χρησιμοποιούνται

ως υπακτικό. Διάφορα

αποστάγματα (τριανταφυλλόνερο ή ροδόνερο, τριανταφυλλέλαιο ή
ροδέλαιο) χρησιμοποιήθηκαν ως αναληπτικά-διεγερτικά της αναπνοής.
Ροδόξιδο (παρασκεύασμα ξιδιού, μέσα στο οποίο έβαζαν φύλλα
τριαντάφυλλου και το άφηναν επί 2 ή 3 εβδομάδες στον ήλιο) έχει
χρησιμοποιηθεί ως βρεγμένο επίθεμα (κομπρέσα) στο μέτωπο, για
θεραπεία κεφαλαλγίας.

Λαϊκός λόγος: Παροιμία
Από αγκάθι βγαίνει ρόδο
Κι από ρόδο βγαίνει αγκάθι
Για την ανομοιογένεια στο ήθος και τον χαρακτήρα μεταξύ γονέων και
παιδιών.
Γνωμικοί στίχοι:
…στον κόσμο δεν εστάθη…
Περβόλι με τριαντάφυλλο που να μην έχει αγκάθι (Ερωτόκριτος)
Δημοτικό τραγούδι (δηλωτικό των ηθών άλλων εποχών):
Μια κόρη ρόδα μάζευε μέσα στο περιβόλι
Κι ο γιος του Ρήγα πέρασε περδικοκυνηγώντας.
Δυο ρόδα της εζήτησε και τέσσερα του δίνει.
Κι ημάν της την έβλεπε από το παραθύρι.
Σώπα να ρθουν τα’ αδέλφια σου κι αν δεν σε μαρτυρήσω…
(Απόσπασμα)
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Θεραπευτική πρακτική: για την αντιμετώπιση λιποθυμίας:
…σταμνιά νερό την περιχούν, τρία κανάτια μόσχο
Τέσσερα το ροδόσταμο για να τη συνεφέρουν.
(Από το μοιρολόι της Παναγίας)

Χαμοκυπάρισσο

Άλλα ονόματα: κυπαρισσάκι, νταναβιά.
Επίσημο όνομα: Σαντολίαν η χνοώδης.
Παραδοσιακή χρήση: για την καταπολέμηση των οξυούρων και ως
απολυμαντικό. Θεωρείται ότι δυναμώνει τα μαλλιά, αν κάποιος λουστεί
με αφέψημα του.
Λαϊκός λόγος: Υγειονομικό παράγγελμα
Νταναβία και λουλάτις κι άλλο ένα χορταράκι,
Αν το ξέραν οι κοπέλες θα τα λούζαν τα μαλλιά τους
Να ρθουν ως τα γονατά τους
Να φανεί η αρχοντιά τους
(Κάσος)

Χαμομήλι ή χαμόμηλο

Επίσημο όνομα: Ματρικάρια ή χαμαίμηλος.

Παραδοσιακή χρήση: Αφέψημα φύλλων, κοτσανιών και λουλουδιών
χρησιμοποιείται ως καταπραϋντικό κοιλιακών πόνων, δυσκοιλιότητας,
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αϋπνίας, κ.λ.π. Επίσης, χρησιμοποιείται για γαργάρες, πλύσεις των
ματιών, πλύσεις του κόλπου και σε υποκλυσμούς.

Λαϊκός λόγος: Δίστιχο
Ο παππούς μου μας ήλεε γι αυτό το χαμομήλι
Πως είναι πάντα συνταγή πα’ στων γιατρών τα χείλη.
(Πυργί Χίου)

Χέρι της Παναγίας

Επίσημο όνομα: Αναστατική ή ρόδον της Ιεριχούς.

Παραδοσιακή χρήση: Φυτό που έφερναν από το προσκύνημα στους αγίους
τόπους («χατζηλίκι»). Στην ξεραμένη μορφή του έχει σφαιρικό σχήμα, το
οποίο ανοίγει αν μπει στο νερό. Η δράση του θεωρείτο ευοδωτική του
τοκετού (αντίληψη μεταφυσική).

Λαϊκός λόγος: ευχή
Όταν υπήρχε δυστοκία, το έβαζαν στο νερό και άνοιγε, ενώ έλεγαν:
Ως ανοίγει το χέρι της Παναγίας,
Ετσά ν’ ανοίξει κι η γυναίκα να κάμει το παιδί.
(Κρήτη)
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ΜΕΛΙ
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωφέλιμο είναι το μέλι που
βάζουμε κάθε πρωί στο ψωμί, στη φρυγανιά, στο γάλα μας. Μπορεί να
έχει απέραντη γλύκα, αλλά δεν είναι απλώς μια γλυκαντική ύλη όπως η
ζάχαρη. Πρόκειται για ένα μοναδικό στο είδος του προϊόν, πλούσιο σε
θρεπτικά συστατικά, γνωστό από την αρχαιότητα για την ωφέλιμη δράση
του στην υγεία του οργανισμού.
Το μέλι παρέχει στον οργανισμό μας ένα πλήθος θρεπτικών
ουσιών. Είναι ένα μείγμα σακχάρων και άλλων συστατικών. Όσον αφορά
τους υδατάνθρακες, το μέλι αποτελείται κυρίως από φρουκτόζη (περίπου
38,5%) και γλυκόζη (περίπου 31%) και περιέχει σε μικρότερα ποσοστά
μαλτόζη, σουκρόζη και γαλακτόζη. Η περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες
είναι μικρή και σε λίπος μηδαμινή.

Περιέχει:
● Πληθώρα αμινοξέων, όπως προλίνη, φαινυλαλανίνη, τυροσίνη, βαλίνη
κλπ.
● Πληθώρα αντιοξειδωτικών ουσιών (βιταμίνη C, χρυσίνη, καταλάση
κλπ.).
● Μικρές, αλλά ποικίλες ποσότητες ιχνοστοιχείων και βιταμινών, όπως
βιταμίνη C, βιταμίνη B6, ριβοφλαβίνη, παντοθενικό οξύ, ασβέστιο,
φώσφορο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, σίδηρο, ψευδάργυρο κλπ.

Ας έχουμε, ωστόσο, υπόψη πως όλα τα μέλια δεν είναι ίδια. Η
σύσταση, η ποιότητα, τα οργανοληπτικά στοιχεία, ακόμη και η μορφή του
μελιού, διαφέρουν από φυτό σε φυτό, από περιοχή σε περιοχή, ακόμη και
από χρονιά σε χρονιά, γιατί επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες και
τη χλωρίδα.
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Ιδιαίτερα ξεχωριστό είναι το μέλι Ελαφονήσου καθώς στο νησί
υπάρχουν σε αφθονία τα μελισσοκομικά φυτά όπως το θυμάρι, το ρείκι, η
φασκομηλιά, το θρούμπι και το σπάνιο φυτό, τεύκριο.
Η φρυγανώδης αυτή βλάστηση και κυρίως το θυμάρι προσφέρουν
ιδανική τροφή για τις μέλισσες, οι οποίες συλλέγουν το νέκταρ και
παράγουν

ένα

πολύ

αρωματικό,

γευστικό

και

γλυκό

μέλι.

Η

μελισσοκομεία στο νησί αναπτύχτηκε τα τελευταία χρόνια και η συνολική
παραγωγή μελιού είναι περίπου δύο τόνοι τη χρονιά. Πρόκειται για
εξαιρετικής ποιότητας θυμαρίσιο μέλι που ικανοποιεί περισσότερο τις
τοπικές ανάγκες. Ξεχωρίζει για το υπέροχο άρωμα, το ανοιχτό
κεχριμπαρένιο χρώμα, την πλούσια γεύση, αλλά και τις τονωτικές και
αντισηπτικές του ιδιότητες. Αυτές τις πιστοποιούν και οι νεότερες
επιστημονικές έρευνες.

Αναλυτικότερα, οι πλούσιες φαρμακευτικές του ιδιότητες του
μελιού μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

● Μας εφοδιάζει με ενέργεια, καθώς αποτελεί πηγή απλών και σύνθετων
υδατανθράκων.
● Το αντιοξειδωτικό του περιεχόμενο έχει ιδιαίτερα ευεργετική δράση
στον οργανισμό μας. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι ορισμένα από τα
αντιοξειδωτικά συστατικά του (όπως το καφεϊκό οξύ, το μέθυλ-καφεϊκό
οξύ, το φαινυλέθυλ-καφεϊκό οξύ και το φαινυλδιμέθυλ-καφεϊκό οξύ)
έχουν σημαντική αντικαρκινική δράση. Ειδικότερα, επιστημονική μελέτη
έδειξε ότι η χορήγηση αυτών των αντιοξειδωτικών σε πειραματόζωα
ανέστειλε των πολλαπλασιασμό νεοπλασματικών κυττάρων του εντέρου.
● Με τη μορφή καταπλάσματος, έχει θετική επίδραση σε ασθενείς με
χρόνιες πληγές και έλκη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι περιέχει
απλά

σάκχαρα,

τα

οποία

απορροφούν

υγρά

από

την

πληγή,
43

αναστέλλοντας έτσι την ανάπτυξη μικροβίων, τα οποία χρειάζονται
υγρασία για να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν. Παράλληλα, το
μέλι περιέχει το ένζυμο οξειδάση της γλυκόζης, το οποίο προάγει την
παραγωγή

υπεροξειδίου

του

υδρογόνου,

μιας

ουσίας

με

ήπιες

αντισηπτικές ιδιότητες. Την αντιβακτηριδιακή του δράση την οφείλει σε
μεγάλο βαθμό στο αντιοξειδωτικό πινοσεμπρίνη, που βρίσκεται σχεδόν
αποκλειστικά στο μέλι.
● Συντελεί στην καλή λειτουργία του εντέρου. Το μέλι θεωρείται ένα από
τα καλύτερα φυσικά, ελαφρά καθαρτικά. Η φρουκτόζη που περιέχει
απορροφάται δυσκολότερα και σε συνδυασμό με τη χολίνη διεγείρει τα
έντερα και προλαμβάνει τη δυσκοιλιότητα.
● Θεωρείται καταπραϋντικό και χαλαρωτικό. Σύμφωνα με τους ειδικούς,
μία

κουταλιά

μέλι

σε

χλιαρό

γάλα

διευκολύνει

τον

ύπνο.

● Το υψηλό ποσοστό φρουκτόζης, σε συνδυασμό με τα ένζυμα που
περιέχει το μέλι, βοηθά όσους βρίσκονται σε κατάσταση μέθης να
συνέλθουν πιο γρήγορα. Γι’ αυτό το σκοπό, διαλύστε 2 κουταλιές μέλι σε
λίγο χυμό λεμονιού.
● Το μέλι περιέχει 17% νερό, γι’ αυτό έχει και ενυδατική δράση.

Υποστηρίζεται, επιπρόσθετα, πως το μέλι αποτελεί το αντιβιοτικό
της φύσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μια διεθνής μελέτη για τη σύγκριση του
μελιού με υπάρχοντα αντιβακτηριακά φάρμακα. Η επικεφαλής της
έρευνας, δρ. Arne Simon, της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου
της Βόννης στη Γερμανία, έχει ήδη χρησιμοποιήσει μέλι σε ασθενείς, οι
οποίοι δεν αντιδρούσαν σε θεραπευτική αγωγή. Ορισμένοι από αυτούς
άρχισαν κιόλας να αντιδρούν θετικά. Οι ασθενείς ήταν συχνά παιδιά, των
οποίων

το

ανοσοποιητικό

σύστημα

είχε

εξασθενήσει

εξαιτίας

χημειοθεραπείας, η οποία άφησε πληγές που ήταν ευάλωτες σε
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μολύνσεις. Στο 1/3 αυτών των παιδιών χορηγήθηκαν αντιβιοτικά, ενώ
συγχρόνως οι πληγές τους καλύφθηκαν με μέλι. Χαρακτηριστικό ήταν το
παράδειγμα ενός παιδιού του οποίου οι πληγές είχαν μολυνθεί από τη
θανατηφόρο ποικιλία του χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου, ο οποίος είναι
ανθεκτικός σε ισχυρά αντιβιοτικά. Ενώ ο οργανισμός του παιδιού δεν
μπόρεσε να αντιδράσει στα φάρμακα, απαλλάχτηκε τελικά από αυτό τον
ανθεκτικό μικροοργανισμό 48 ώρες μετά τη λήψη θεραπευτικής αγωγής
με μέλι.
Το μέλι θα μπορούσε επιπλέον, να αποτελέσει εναλλακτική
θεραπεία αντί για τα συνηθισμένα φαρμακευτικά αντιβηχικά σιρόπια.
O Ιπποκράτης συνιστούσε διάλυμα μελιού για το δυνατό βήχα και τον
ερεθισμό του φάρυγγα και του λάρυγγα. Πολύ αργότερα, την ίδια μέθοδο
ακολουθούσαν και οι γιαγιάδες μας. Φαίνεται, λοιπόν, πως είχαν δίκιο,
καθώς σήμερα πια τα επιστημονικά ευρήματα συνηγορούν σε αυτό. Σε
μια ενδιαφέρουσα πρόσφατη έρευνα, γιατροί από το Πανεπιστήμιο της
Πενσυλβάνιας μελέτησαν την αντιβηχική δράση του μελιού σε παιδιά και
εφήβους ηλικίας από 2-18 ετών και παρατήρησαν ότι μια μικρή δόση
μελιού πριν από τον ύπνο προσέφερε μεγαλύτερη ανακούφιση στα παιδιά
από το νυχτερινό βήχα σε σύγκριση με τη δεξτρομεθορφάνη, μια ουσία
κατασταλτική

του

βήχα

που

περιέχεται

σε

πολλά

αντιβηχικά

φαρμακευτικά σκευάσματα.
Τέλος, ας σημειωθεί πως μετά το μητρικό γάλα, το μέλι είναι εκείνο
που επιδρά ευεργετικά στην ανάπτυξη του παιδιού. Προστατεύει τα
δόντια του, απολυμαίνει τη στοματική κοιλότητα, αυξάνει τα αιμοσφαίρια
και το ποσοστό της αιμοσφαιρίνης με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση της
αναιμίας, βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου, στην καλή
λειτουργία του στομάχου και του εντέρου, κάνει τα παιδιά δυνατά. Το να
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μάθουμε στο παιδιά να τρώνε μέλι και όχι ζάχαρη, θα μπορούσε κανείς
να πει ότι αποτελεί πράξη αγάπης.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
Πρόπολη
Η πρόπολη είναι μια ρητινώδης ουσία η οποία προστατεύει τους
βλαστούς των δέντρων. Oι μέλισσες τη συλλέγουν, την αναμειγνύουν με
γύρη, ένζυμα και κερί και τη χρησιμοποιούν για να σφραγίσουν τις
χαραμάδες στην κυψέλη τους, να απολυμάνουν τα τοιχώματά της και να
αποστειρώσουν τα κελιά πριν η βασίλισσα εναποθέσει εκεί τα αυγά, ώστε
να αποφύγουν παράσιτα που εισέρχονται στις κυψέλες και γενικά να
τους εξασφαλίσουν έναν υγιεινό τρόπο διαβίωσης. Η πρόπολη έχει τη
φήμη ενός φυσικού αντιβιοτικού και έρευνες που έχουν γίνει την
ενισχύουν. Η πρόπολη περιέχει κερί, βάλσαμα, ρητίνες και αιθέρια έλαια
σε πολύ μεγάλη ποσότητα. Το κερί της προσδίδει την επουλωτική του
δράση

και

οι

ρητίνες,

τα

βάλσαμα

και

τα

αιθέρια

έλαια

τις

αντιμικροβιακές και αντιϊκές της ιδιότητες. Η πρόπολη φαίνεται ότι
διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα, ενεργοποιώντας τις φυσικές άμυνες
του οργανισμού. Έχει, επίσης, ευεργετική δράση στο πεπτικό σύστημα.
Κυκλοφορεί σε διάφορα σκευάσματα, όπως βάμμα, αλοιφή, κάψουλες.
Γύρη. Η γύρη είναι περισσότερο γνωστή εξαιτίας των αλλεργιών που
προκαλεί, όμως λίγοι γνωρίζουν ότι οι κόκκοι της αποτελούν ένα
εξαιρετικά φυσικό θρεπτικό προϊόν με τονωτικές ιδιότητες. Μία κουταλιά
γύρη καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες του οργανισμού μας σε πρωτεΐνες,
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Οι πρωτεΐνες μάλιστα της γύρης αποτελούν
το 20% της σύστασής της. Επιπλέον, η γύρη αποτελεί και ισχυρό
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αντιαναιμικό προϊόν, καθώς περιέχει σίδηρο, που ευνοεί το σχηματισμό
των συστατικών του αίματος. Τη γύρη μπορείτε να την προμηθευτείτε σε
διάφορες μορφές. Οι μελισσοκόμοι, αμέσως μετά τη συλλογή, μπορούν να
την παγώσουν και να την πουλήσουν συσκευασμένη σε βαζάκια. Αυτό
είναι και το πιο γνήσιο προϊόν. Ωστόσο, στο εμπόριο κυκλοφορεί και
αφυδατωμένη σε μορφή σκόνης, σε γυάλινα βάζα και σε αποξηραμένους
κόκκους, που μπορούν να προστεθούν σε χυμούς φρούτων, στο γιαούρτι ή
τη σαλάτα.

Βασιλικός πολτός
Είναι μια κρεμώδης φυσική ουσία η οποία εκκρίνεται από τους
υποφαρυγγικούς αδένες των μελισσών. Εργάτριες μέλισσες παράγουν
αυτή την τροφή αποκλειστικά και μόνο για να θρέψουν τις βασίλισσες και
τις προνύμφες. Είναι ενδεικτικό ότι η βασίλισσα ζει έως και πενήντα
φορές περισσότερο από την απλή εργάτρια και καταφέρνει να γεννά κάθε
μέρα έως και 2.000 αυγά. Πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι οι επιδόσεις
της αυτές, τόσο σε μακροβιότητα όσο και σε ευγονία, οφείλονται στην
καθημερινή κατανάλωση βασιλικού πολτού. O βασιλικός πολτός είναι
πλούσιος σε μεταλλικά άλατα και κυρίως ασβέστιο, κάλιο και μαγνήσιο.
Είναι πηγή βιταμινών, ενζύμων και μιας ομάδας συστατικών που μέχρι
σήμερα έχουν μείνει απροσδιόριστα. Η περιεκτικότητα του βασιλικού
πολτού σε όλα αυτά τα θρεπτικά στοιχεία τον καθιστά μια τροφή με
πλήθος ευεργετικών ιδιοτήτων:
● Τονώνει τους κουρασμένους και ταλαιπωρημένους οργανισμούς και
επισπεύδει την ανάρρωσή τους.
● Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.
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● Θεωρείται ότι τονώνει την ερωτική επιθυμία.
● Συντελεί στην καλή υγεία του δέρματος και των ιστών.
● Έχει αντισηπτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες.

Κερί

Το κερί είναι άλλο ένα προϊόν της μέλισσας με πολλές ευεργετικές
ιδιότητες. Παράγεται από τους κηρογόνους αδένες στην κοιλιά των
θηλυκών μελισσών και τους χρησιμεύει για να κατασκευάζουν τις
κυψέλες. Το μάσημα άσπρου και άγευστου φυσικού κεριού θεωρείται ότι
κάνει καλό σε όσους έχουν ορθοδοντικές προσθήκες. Έχει επουλωτικές
και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και γι’ αυτό είναι ιδανικό για να
καταπραΰνει τραυματισμούς ή ερεθισμούς του στόματος. Το κερί
χρησιμοποιείται για την κατασκευή κεριών, περιέχεται σε φαρμακευτικά
προϊόντα (π.χ. υπόθετα, αλοιφές για δερματοπάθειες και εγκαύματα,
κ.λ.π.) και σε καλλυντικά.
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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ -ΕΛΙΕΣ
Από τα πιο σημαντικά τρόφιμα της πυραμίδας της Μεσογειακής
Διατροφής, το ελαιόλαδο αποτελεί, αναμφισβήτητα, έναν από τους
διατροφικούς

θησαυρούς

της

Ελαφονήσου.

Πάνω

στο

νησί

καλλιεργούνται περίπου 500 στρέμματα με ελιές. Κάθε χρόνο παράγονται
τόνοι λαδιού για ιδιωτική χρήση, αλλά και για χρήση στα μαγαζιά
εστίασης κατά την τουριστική περίοδο. Το ελαιόλαδο του νησιού είναι
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ανήκει, λοιπόν, στην πιο φυσική
κατηγορία ελαιόλαδου με τέλειο άρωμα και γεύση. Η οξύτητά του δεν
ξεπερνά

το

0,8.

Έχει

έντονη

φρουτώδη

γεύση

και

άρωμα

φρεσκοκομμένου καρπού ελιάς. Βασικό τοπικό προϊόν είναι, βέβαια, και οι
ελιές.
Η αξία του ελαιόλαδου αποδεικνύεται μαζικά τα τελευταία χρόνια,
μέσα από πλήθος επιστημονικές έρευνες. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Ε
καθώς και σε φυσικά αντιοξειδωτικά, τις πολύτιμες πολυφαινόλες και τα
φλαβονοειδή, που προστατεύουν τον οργανισμό από την πρόωρη
γήρανση και πολλές ασθένειες. Επίσης, διαθέτει μεγάλο ποσοστό
μονοακόρεστων λιπαρών οξέων, τα αποκαλούμενα και «καλά λιπαρά»,
καθώς έχουν συνδεθεί με τη διατήρηση της υγείας του καρδιαγγειακού
συστήματος.
Ακόμη, το ελαιόλαδο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα έλαια
αφομοιώνεται από τον οργανισμό με τον καλύτερο τρόπο και ευνοεί τη
λειτουργία διαφόρων οργάνων, όπως της χολής. Για όλους αυτούς τους
λόγους, επιλέγουμε μόνο ελαιόλαδο για κάθε χρήση, είτε ωμό είτε στο
μαγείρεμα, ακόμα και στο τηγάνισμα και αποφεύγουμε τα σπορέλαια.
Μπορεί να είναι πιο οικονομικά, αλλά έχει αποδειχτεί ότι βλάπτουν
σοβαρά την υγεία μας.
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Οι ελαιοπαραγωγοί του νησιού μας έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες
κα συστάσεις. Σχετικά με την ποιότητα του ελαιολάδου, μας ανέφεραν ότι
τη διαμορφώνουν οι εξής παράγοντες: η ποικιλία της ελιάς, ο βαθμός
ωριμότητας (όσο πιο νωρίς μαζεύεται ο καρπός τόσο πιο ποιοτικό το
ελαιόλαδο), η σωστή και άμεση μεταφορά του ελαιοκάρπου στο
ελαιοτριβείο (ο καρπός να συγκεντρώνεται σε πλαστικά τελάρα και χωρίς
να τραυματίζεται να πηγαίνει την ίδια μέρα για ελαιοποίηση), η τήρηση
των σωστών κανόνων στο ελαιοτριβείο και κυρίως η θερμοκρασία στον
μαλακτήρα να μην ξεπεράσει τους 30 βαθμούς ενώ ο χρόνος μάλαξης να
είναι 30 με 35 λεπτά το πολύ, και τέλος η σωστή συντήρηση (όταν
παραχθεί το ελαιόλαδο και το αποθηκεύσουμε να μην έρχεται σε επαφή
με οξυγόνο η το φως και η θερμοκρασία του να μην υπερβαίνει ιδανικά
τους 16 βαθμούς)".
Αναφορικά

με

τον

τρόπο

ελαιοπαραγωγοί μας συνέστησαν

διατήρησης

του

ελαιολάδου,

οι

πως για να το διατηρήσουμε

“ζωντανό” θα πρέπει να είναι φυλαγμένο σε κατάλληλο δοχείο (γυάλινο
η ανοξείδωτο) γεμάτο μέχρι επάνω ώστε να μην υπάρχει καθόλου αέρας,
να μην το διαπερνάει το φως (σκούρες φιάλες η σε ανοξείδωτο και
λιγότερο σε γαλβανισμένο τενεκέ) και η θερμοκρασία να μην ξεπερνά
τους 20 βαθμούς, ιδανικά τους 15 C.
Όσον αφορά το

χρόνο διατήρησής του, σημείωσαν πως αυτός

εξαρτάται από το αν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και από το
πόσο πλούσιο είναι το συγκεκριμένο ελαιόλαδο σε αντιοξειδωτικές
ουσίες, δηλαδή σε πολυφαινόλες -αυτές που το κάνουν πικάντικο στο
λαιμό και πικρούτσικο στο στόμα. Τα αγουρέλαια, δηλαδή, διατηρούνται
πολύ καλύτερα από ένα ελαιόλαδο που είναι από ώριμες ελιές, ένα
"γλυκό", που λέμε, ελαιόλαδο. Ένα καλό, δυνατό αγουρέλαιο σε ιδανικές
συνθήκες συντήρησης μπορεί να διατηρηθεί και 24 μήνες. Συνήθως, όμως
το ελαιόλαδο καλό είναι να καταναλώνεται στο διάστημα ενός έτους.
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Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το ελαιόλαδο σε σχέση με άλλου
τύπου έλαια είναι η καλύτερη επιλογή για το πιάτο μας.

Άλλωστε,

σύμφωνα και με τους ειδικούς της διατροφής, αποτελεί ένα από τα βασικά
μυστικά της μακροζωίας. Είμαστε, επομένως, τυχεροί, που το παράγει το
ευλογημένο νησί μας.

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Τα κηπευτικά και λαχανικά των κήπων και αγροκτημάτων της
Ελαφονήσου, αυτά που συνήθως βρίσκει κανείς στα εύφορα περιβολάκια
της ελληνικής γης, εξυπηρετούν την αυτάρκεια των κατοίκων καθώς με
αυτά τροφοδοτούνται τα νοικοκυριά, αλλά και οι μονάδες εστίασης του
νησιού.
Πολλοί, ωστόσο, Ελαφονησιώτες διαθέτουν εκτάσεις και στις
απέναντι Πελοποννησιακές ακτές όπου το έδαφος είναι εξαιρετικά
γόνιμο. Εκεί καλλιεργούν σιτάρι, βρώμη, κριθάρι, όσπρια και κρεμμύδια.

ΑΛΑΤΙ
Το αλάτι είναι απαραίτητο για τη ζωή και την καλή υγεία. «Αξίζει
το βάρος του σε χρυσό» έλεγαν οι αρχαίοι και δεν είναι τυχαίο πως η λέξη
αμοιβή στην αγγλική γλώσσα, που είναι salary, προέρχεται από τη
λατινική λέξη salt (αλάτι), επειδή οι Ρωμαίοι συχνά λάμβαναν την αμοιβή
τους σε αλάτι.
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Στην Ελλάδα, με την τεράστια ακτογραμμή, το αλάτι αποτελεί μια
αρχέγονη τροφή. Το θαλασσινό αλάτι σχηματίζεται στις φυσικές
κοιλότητες των βράχων, από τα κύματα της θάλασσας, τα οποία αφού
γεμίσουν αυτές τις μικρές ή αλυκές, θα έρθει ο ήλιος να εξατμίσει το
θαλασσινό νερό και να σχηματιστούν στην κορυφή τους νιφάδες αλατιού.
Έχει ένα φυσικό εκτυφλωτικό λευκό χρώμα, μια αέρινη αλατότητα που
δεν συγκρίνεται με κανενός είδους αλάτι, καθώς είναι εμπλουτισμένο με
ιχνοστοιχεία, μέταλλα και ιώδιο.
Έτσι και στην Ελαφόνησο, οι βραχώδεις ακτές δημιουργούν φυσικές
κοιλότητες κοντά στη στάθμη της θάλασσας όπου το θαλασσινό αλάτι
μαζεύεται με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο χωρίς καμιά τεχνική
μεσολάβηση. Οι ακτές της Ελαφονήσου ανήκουν στην κατηγορία των
αλυκών που ονομάζονται στοιχειώδεις ή πρωτόγονες: είναι απλές λεκάνες
εξάτμισης φυσικά λαξευμένες στα θαλάσσια βράχια, που γεμίζουν με
άλμη και είναι πλέον σπάνιες. Από τα μέσα Ιουλίου μέχρι το τέλος
Σεπτεμβρίου, οι ντόπιοι «αλυκάριοι» με κόπο και υπομονή, μαζεύουν
σιγά-σιγά το αλάτι.

Μόνα τους εργαλεία: τα χέρια τους και

οι

παραδοσιακές τρυπητές κουτάλες. Αφού το μαζέψουν, φτιάχνουν
βουναλάκια με το αλάτι (σωρούς) και το αφήνουν να στεγνώσει λίγες
μέρες στον ήλιο, με απόλυτα φυσικό τρόπο, μόνο με εξάτμιση, όπως
αιώνες πριν.
Το αλάτι αυτό είναι σε πρωτογενή μορφή και δεν έχει υποστεί
επεξεργασία, προσφέροντας στον οργανισμό μας τη δυνατότητα να
απορροφήσει

πολύτιμα

ιχνοστοιχεία

και

μέταλλα.

Παράλληλα,

διεγείροντας τους γευστικούς κάλυκες του ουρανίσκου μας, δίνει ακόμα
περισσότερο ήχο, χρώμα, και γεύση στην τόσο πλούσια τοπική κουζίνα.
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Ας παραθέσουμε, όμως, αναλυτικότερα, τα οφέλη του φυσικού
αλατιού στην υγεία:
- Σταθεροποιεί τον καρδιακό παλμό και ρυθμίζει την πίεση του αίματος μαζί με το νερό.
- Εξισορροπεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό
για τους διαβητικούς.
- Είναι απαραίτητο για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στα
κύτταρα του οργανισμού.
- Είναι ζωτικής σημασίας για την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων
στην εντερική οδό.
- Έχει σημαντική αποχρεμπτική δράση, ειδικά στο άσθμα και την κυστική
ίνωση.
- Απομακρύνει τη συμφόρηση στα ιγμόρεια άντρα.
- Είναι φυσικό, ισχυρό αντισταμινικό. Προλαμβάνει τις κράμπες.
- Εξομαλύνει τον ύπνο και είναι φυσικό υπναγωγό.
- Προλαμβάνει την ουρική αρθρίτιδα.
- Είναι ζωτικής σημασίας για την καλή ερωτική διάθεση.
- Συμβάλλει στην πρόληψη των κιρσών και της φλεβίτιδας στα πόδια και
τους μηρούς.
- Δυναμώνει τα οστά. Το 20% του αλατιού του οργανισμού βρίσκεται στα
οστά. Η ανεπάρκεια αλατιού και η κατανάλωση ραφιναρισμένου αλατιού
ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την οστεοπόρωση.
- Αποτρέπει την υπέρμετρη παραγωγή σάλιου. Η νυχτερινή σιελόρροια
μπορεί να δηλώνει ανεπάρκεια αλατιού.
- Αποσπά την υπέρμετρη οξύτητα από τα κύτταρα, ειδικά από τα
εγκεφαλικά κύτταρα.
- Εφοδιάζει τον οργανισμό με πάνω από 80 απαραίτητα μέταλλα. Το
ραφιναρισμένο αλάτι περιέχει μόνο δύο ιχνοστοιχεία. Επιπλέον, το
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ραφιναρισμένο αλάτι περιέχει επικίνδυνα χημικά πρόσθετα όπως το
πυριτικό άλας αλουμινίου, που προκαλεί τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Σημείωση: Παρά το γεγονός πως το θαλασσινό αλάτι προσφέρει πολλά
θρεπτικά συστατικά αλλά και οφέλη για την υγεία σε σύγκριση με το
επιτραπέζιο αλάτι, δεν πρέπει να ξεχνάτε πως το νάτριο πρέπει να
καταναλώνεται στο ελάχιστο. Λόγω της έντονης γεύσης του θαλασσινού
άλατος, μπορείτε να μειώσετε την ποσότητα που χρησιμοποιείται στο
φαγητό σας. Μισό κουταλάκι του γλυκού θαλασσινό αλάτι αρκεί για το
φαγητό μιας τετραμελούς οικογένειας.

ΨΑΡΙΑ-ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Η Ελαφόνησος, το γνήσιο ψαρονήσι της λακωνικής γης, διατηρεί
αναλλοίωτη την ταυτότητα και την αυθεντικότητά της. Εξάλλου, η
θάλασσα στην Ελαφόνησο υπήρξε πάντα το σημείο αναφοράς για την
τοπική ζωή και ανάπτυξη. Η αλιεία αποτελεί βασική επαγγελματική
ενασχόληση των κατοίκων, που διατηρούν έναν από τους μεγαλύτερους
αλιευτικούς στόλους της χώρας, και, φυσικά, καθορίζει και την ταυτότητα
της τοπικής κουζίνας.
Τα δύσκολα χρόνια που πέρασαν οι Ελαφονησιώτες, οι στερήσεις
που υφίστανται οι νησιώτικες κοινωνίες, αλλά και η λακωνική λιτότητα
επηρέασαν τις διατροφικές συνήθειες των ντόπιων. Με την πάροδο του
χρόνου οι συνήθειες αυτές αποδείχτηκαν ιδιαιτέρως ωφέλιμες για την
υγεία, συνέβαλαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του τόπου και
αποτελέσαν κίνητρο για την προσέλκυση επισκεπτών. Το ψάρι και τα
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θαλασσινά

αποτελούν

καθημερινό

πιάτο

στο

τραπέζι

των

Ελαφονησιωτών και συγκροτούν τη στιβαρή γαστρονομική παράδοση του
νησιού. Η έντονη έλξη που ασκεί ως ξεχωριστός τουριστικός προορισμός
είναι, άλλωστε, άρρηκτα συνδεδεμένη με την εγχώρια αλιεία.
Μεγάλη, μάλιστα, είναι η ποικιλία στις συνταγές μαγειρικής των
ψαριών

και

θαλασσινών

της.

Υπέροχη

σπεσιαλιτέ

θεωρείται

η

ψαρόσουπα, με βελούδινη γεύση και άρωμα χορταρικών. Τα ολόφρεσκα
ψάρια ψημένα στα κάρβουνα με λαδολέμονο, στο τηγάνι, αλλά και
μαρινάτα, ξεχωρίζουν για τη νοστιμιά τους. Το ίδιο και το χταπόδι,
μαγειρεμένο με διάφορους τρόπους, όπως καπαμά -κοκκινιστό, δηλαδή,
με πατάτες-, κοκκινιστό με κοφτό μακαρονάκι, ψητό και ξιδάτο. Ας
σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια οι επισκέπτες της Ελαφονήσου έχουν
αναδείξει

και

την

ελαφονησιώτικη

αστακομαρονάδα

και

γαριδομακαρονάδα.
Η Ελαφόνησος, με τη δροσερή θαλασσινή αρμύρα, έχει τη δική της,
μοναδική, αίσθηση «γεύσης» και το δικό της τρόπο ανάδειξης των
προϊόντων της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΗΣ ΓΗΣ H ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΕΤΡΑ….

Της γης η διαμαντόπετρα είναι το Λαφονήσι
το σμιγοπελαγονήσι γνωστό σ’ όλη την κτίση.
Τα ζαφειρένια του νερά και τα χρυσά ακρογιάλια
κι οι κρίνοι στους αμμόλοφους σε πάνε στα ουράνια.
Οι άνθρωποι φιλόξενοι, καλόκαρδοι, γλεντζέδες ,
όλο τον κόσμο τον κερνούν ουζάκια και καφέδες.
Οι Κύκλωπες το είχανε για τόπο κατοικίας
το μαρτυρούνε οι σπηλιές κάτω της Παναγίας .
Κι οι παραλίες του πολλές Σίμος και Παναγία
Φράγκο το λένε το βουνό, τον κάβο Αγιά –Μαρία .
Το ύμνησαν οι ποιητές σ’ όλης της γης την άκρη
τέτοιο στολίδι όμορφο στον κόσμο δεν υπάρχει.

Ποίημα της μαθήτριας της Α΄ Γυμνασίου Νεφέλης Σταθάκη, το οποίο
διακρίθηκε στο διαγωνισμό ποίησης «Χείλων ο Λακεδαιμόνιος»
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Λακεδαιμονία
Στην Ιστορία ξακουστή είναι η Λακεδαιμόνα
που γέννησε άντρες σα θεριά και που γεννά ακόμα.
Η Σπάρτη πόλη όμορφη, πιο όμορφη δεν είδα
που καμαρώνει δίκαια το γιο της Λεωνίδα.
Να χαίρεται χάρη σ’ αυτόν, ολάκερη η Ευρώπη
αυτός και οι τριακόσιοι του πέσαν στη μάχη, πρώτοι!
Η Μονεμβάσια… Τι να πεις! Το κάστρο του Μορέως
απ΄ όσους τόπους έχω δει είναι ο πιο ωραίος!
Στο Παυλοπέτρι υπήρχε κάποτε μεγάλη πολιτεία,
τ’ απομεινάρια μας το λεν, το γράψε η ιστορία.
Το Λαφονήσι απέναντι είναι σωστό στολίδι
Οι ομορφιές του αμέτρητες, της γης το δαχτυλίδι!
Λακεδαιμόνα, μάνα μας, όλοι σε αγαπάμε,
θα το φωνάζουμε παντού, όπου στον κόσμο πάμε!

Ποίημα του μαθητή της Α΄ Γυμνασίου, Εφραίμ Αρώνη
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Λακεδαιμόνα ξακουστή

Η αρχαία Ελλάδα, η αθάνατη,
στον κόσμο είναι στολίδι,
τα φώτα του πολιτισμού
σ’ όλους ακόμα δίνει…
Σε Άγγλους, Γάλλους, Γερμανούς,
σ’ Αμερικάνους, Ρώσους,
έμαθε τόσα πράγματα
κι ακόμα σ’ άλλους τόσους.
Έμαθε τον πολιτισμό
τις τέχνες, την ανδρεία,
αστρονομία, φυσική
και τη δημοκρατία.
Γέννησε έναν Περικλή,
τον ξακουστό Φειδία,
έφτιαξε έργα ξακουστά
αθάνατα, ωραία!
Άφησε για κληρονομιά
μεγάλη ιστορία,
Λακεδαιμόνιους τρανούς
με ηρωική πορεία.
Ελευθερία χάρισες,
πολύτιμη Ελλάδα,
και συ η Λακεδαίμονα
ηγέτιδα αντάμα!
Λακεδαιμόνα ξακουστή,
του Ελληνισμού καμάρι,
όλοι παντού ομολογούν
πως σου χρωστούν τη χάρη.
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Σήμερα όλοι ξέρουμε,
περνάς μεγάλη κρίση,
μα η Ελλάδα η αθάνατη
αιώνια θα ζήσει!!!

Ποίημα του μαθητή της Α΄ Γυμνασίου, Αλέξανδρου Πασσάκου

Λαφονήσι

Μες στα γαλάζια τα νερά, νησάκι αρμενίζει,
την ομορφιά και τη χαρά απλόχερα χαρίζει.
Ελαφονήσι το ‘πaνε για τα πολλά ελάφια,
που κάποτε τριγύριζαν σε κάμπους και χωράφια.
Ο Άγιος Σπυρίδωνας στο έμπα, στο λιμάνι,
σε όλους δίνει απλόχερα βοήθεια μεγάλη.
Το Σίμο και την Παναγιά, τα ξέρει ο κόσμος όλος
και μες στα στενοσόκακα, μοσχοβολά ο δυόσμος.
Οι ασπρισμένες οι αυλές κι οι στάμνες με τα ρόδα
κι οι βουκαμβίλιες οι μαβιές, φανταστική εικόνα!
Στον κόσμο είσαι διάσημο, σ’ Ανατολή και Δύση,
όλοι σε καμαρώνουνε, μικρό μας Λαφονήσι.

Ποιήμα του μαθητή της Α΄ Γυμνασίου, Εμμανουήλ Λιάρου
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Μια στάλα άμμου

Κάπου πέρα μακριά, άκρο της Λακωνίας,
βρίσκεται ένα μικρό νησί.
Σα στάλα άμμου μοιάζει, στο φως της μέρας χρυσαφένια,
μα στη σκιά της νύχτας φωτεινή.
Λαφονήσι κάποτε το είπαν, μα κανείς δεν ξέρει το γιατί…
Μήπως έβοσκαν ελάφια; Ίσως… σιγουριά, όμως, καμία.
Γαλανά βουνά το περιζώνουν, το χαϊδεύουν απαλά,
ενώ το χλωρώδες τοπίο στόχος γίνεται ηλιαχτίδων φωτεινών.
Ο Θεός το καμαρώνει από ψηλά,
στολίδι πλουμιστό με φύσης ομορφιές,
συμπλήρωμα κι αυτό της ευλογημένης ες αεί λακωνικής γης.

Ποίημα του μαθητή της Γ΄ Γυμνασίου, Παναγιώτη Ρουμάνη
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