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Σκοπός: Η χρήση βοτάνων ως ένδειξη πολιτισμού του τόπου μου. 

Στόχοι: Οι μαθητές θα πρέπει να: 

 Ορίζουν φυτά ως βότανα. 
 Εκφράζονται μέσα από παροιμίες, αινίγματα, τραγούδια, μύθους 

που μιλούν για τα βότανα. 
 Διαχωρίζουν και να διακρίνουν βότανα ανάλογα της εξωτερικής 

τους όψης,  του αρώματος και της γεύσης τους. 
 Συνδέσουν τη θεραπεία παθήσεων με τα βότανα. 
 Συνδυάζουν βότανα ανάλογα με τις ιδιότητές τους για λόγους 

υγείας και καλής διάθεσης. 
 Χρησιμοποιούν βότανα στη διατροφή τους. 
 Καλλιεργούν βότανα στο σπίτι τους και να τα αποξεραίνουν. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος: 

 Έρευνα πεδίου με φωτογράφηση, ζωγραφική. 
 Έρευνα δράσης όπου συλλέγουν δεδομένα και τα αναλύουν. 
 Μέθοδος project όπου με δραστηριότητες αναπτύσσουν τα 

ενδιαφέροντά τους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους. 
 

 

Ομάδες εργασίας: 

Αδαμοπούλου Κωνσταντίνα                                       Μπουμπουράκας Στέλιος 
Καλούπα Ελένη-Άννα                                                   Ακούτα Ιωάννα  
Ναλμπάτι Μάρκο                                                          Γκαραγκούνης Χρήστος   
Κούρι Έρι                                                                         Ζώρας Δημήτρης 
Μουζάκη Ναταλία                                                         Κεβάνι Αντρέα 
 
 
 
Κατσιοπέρης Στέργιος                                                    Καλούπας Δημήτρης 
Γκούλιος Στέλιος                                                              Ντίμος Χρήστος 
Γκούντα Στελίνα                                                               Κολώνια Ιωάννα 
Κολλίντζα Αναστασία                                                      Καμπέρη Ταξιαρχούλα 
                                                                                            Λιακόπουλος Ταξιάρχης 
 

 

 



   Ο Τύρναβος είναι πολύ ωραία πόλη! Είναι σε πεδιάδα, αλλά γύρω της 
έχει λόφους και βουνά. Έχει και ποτάμι, τον Τιταρήσιο, μπροστά εδώ 
στο σχολείο μας. Μα, αφού δεν έχει νερό, γι’ αυτό λέγεται Ξηριάς. Έχει 
νερό μόνο  όταν βρέχει! Κοντά στην περιοχή μας υπάρχει και λίμνη στο 
Αργυροπούλι από τις πηγές Μάτι. Εξαιτίας της γεωμορφολογίας του 
τόπου φυτρώνουν και αναπτύσσονται πολλών ειδών βότανα όπως: 
ρίγανη, θυμάρι, δυόσμος, βασιλικός, δεντρολίβανο, δάφνη, μέντα, 
σπαθόχορτο, μαϊντανός, μάραθος, μελισσόχορτο, λεβάντα, 
γαϊδουράγκαθο, τίλιο, χαμομήλι, τσάι του βουνού κ.ά. Άλλα τα τρώμε 
στο φαγητό και στη σαλάτα δίνοντας τις πολύτιμες ουσίες και τα 
αρώματά τους. Άλλα τα πίνουμε ως αφεψήματα ή εγχύματα και άλλα 
τα χρησιμοποιούμε στις παρασκευές διαφόρων προϊόντων.  
   Τα βότανα είναι φαρμακευτικά φυτά που μετά τη μάσησή τους, την 
κατάποσή τους,  έχουν μια πικράδα, γλυκάδα ή και αρωματική γεύση 
και είναι θεραπευτικά. Έχουν σαν να λέμε μαγικές ικανότητες.  
   Δεν τα μαζεύουν μάγοι αν και παλιά φρόντιζαν οι άνθρωποι που τα 
μάζευαν να εμπνέουν και να καλλιεργούν το φόβο με δόλιο τρόπο για 
να έχουν την εύνοια, έγνοια των ανθρώπων. Για καλύτερη χρήση του 
κάθε βοτάνου έλεγαν πως έπρεπε πολλές φορές να μαζεύουν τα 
βότανα βράδυ, μεσάνυχτα, βράδια με φεγγάρι ή χωρίς φεγγάρι, μέσα 
βαθιά σε δάση και άλλα πολλά.  Όλα αυτά για να δείξουν ότι έχουν 
μαγικές ικανότητες οι ίδιοι, αφού οι άλλοι δεν ήξεραν τίποτα. Και 
εφόσον δεν ήξεραν οι άλλοι τίποτα, έλεγαν πως αν τολμούσε κάποιος 
να μαζέψει θεραπευτικά φυτά, δηλαδή βότανα, κακές δυνάμεις θα τον 
οδηγούσαν ίσως και στο θάνατο. Η αλήθεια είναι πως ένα βότανο για 
να είναι θεραπευτικό θα πρέπει να γνωρίζει κανείς την ποσότητα που 
θα χρειαστεί, τα χρονικά διαστήματα κατανάλωσής του και τον τρόπο 
παρασκευής του. 
   Η συλλογή βοτάνων είναι μια σημαντική διαδικασία που επηρεάζει τη 
χημική σύστασή τους και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Δε 
συλλέγουμε μεγαλύτερες ποσότητες βοτάνων απ’ ότι χρειαζόμαστε. 
Μαζεύουμε τα φύλλα πριν ανθίσει το φυτό, ενώ σπόρους και βλαστούς 
μετά την ανθοφορία, στο στάδιο της πλήρους ωρίμανσης. Συνήθως η 
εποχή των βοτάνων είναι η άνοιξη ή και το καλοκαίρι. Τα αρωματικά 
φυτά τα μαζεύουμε νωρίς το πρωί εφόσον δεν υπάρχει υγρασία. Δεν 
ξεριζώνουμε τα βότανα. Κόβουμε προσεκτικά το μέρος του φυτού που 
θέλουμε με κοφτερό εργαλείο έτσι ώστε του χρόνου να αναβλαστήσει. 
Ο πιο δημοφιλής τρόπος διατήρησής τους είναι η αποξήρανση. Αφού 
μαζέψουμε τα βότανα, φτιάχνουμε μικρά ματσάκια και τα κρεμούμε 
ανάποδα σε μέρος που αερίζεται και δε το βλέπει ο ήλιος. Μόλις 



αποξηρανθούν, αφαιρούμε τα φύλλα από τα κοτσάνια και τα 
τοποθετούμε σε αεροστεγή βάζα. Τα φυλάσσουμε σε δροσερό και 
σκοτεινό μέρος, καθώς η ζέστη και το φως γρήγορα εξαφανίζουν το 
χρώμα και το άρωμά τους. Η μέντα, ο βασιλικός, ο μαϊντανός, ο 
δυόσμος και το μελισσόχορτο είναι ιδανικά να χρησιμοποιούνται 
φρέσκα ή να καταψύχονται. 
   Τι είναι αφέψημα ή έγχυμα; 
  Αφέψημα είναι όταν βράζεις το νερό και στη συνέχεια βάζεις μέσα το 
βότανο να βγάλει τις ουσίες του ενώ έγχυμα είναι όταν βράζεις το νερό 
μαζί με το βότανο. Πίνει κανείς αφέψημα ή έγχυμα όταν είναι 
άρρωστος ή για να ξεδιψάσει. 
   Υπάρχουν μύθοι για τη δημιουργία κάποιων βοτάνων: 
 ΜΕΝΤΑ Στην ελληνική μυθολογία συναντάμε την Μίνθη, μια όμορφη 
νύμφη που ζούσε στα βουνά της Ηλείας. Ο θεός του κάτω κόσμου, ο 
Πλούτωνας, την ερωτεύτηκε παράφορα. Η γυναίκα του, η Περσεφόνη, 
ζήλεψε τόσο πολύ που παρακάλεσε τη μητέρα της Δήμητρα να την 
βοηθήσει. Η Δήμητρα τη μεταμόρφωσε στο ιαματικό μυρωδάτο φυτό 
της μέντας για να βρίσκεται πάντα πάνω στη γη. 
ΔΑΦΝΗ Η νύμφη Δάφνη ήταν κόρη του ποταμού Λάδωνα ή κατ’ άλλους 
του Πηνειού και της Γαίας. Την ερωτεύτηκε σφοδρά ο θεός Απόλλων 
που άρχισε να την κυνηγάει ασταμάτητα. Εξαντλημένη η Δάφνη 
παρακάλεσε την μητέρα της, την Γαία, να την βοηθήσει και έτσι 
μεταμορφώθηκε σε δέντρο, όταν ο Απόλλων προσπάθησε να την 
αγκαλιάσει. Ο Απόλλων τότε για να παρηγορηθεί έκαψε ένα κλαδί από 
το δέντρο και στεφανώθηκε. Από τότε η δάφνη είναι το ιερό φυτό του 
θεού Απόλλωνα. 
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ Στην αρχαιότητα το δεντρολίβανο θεωρούνταν ελιξίριο 
της νεότητας, σύμβολο ομορφιάς και λέγεται μάλιστα ότι ο θάμνος ήταν 
το δώρο της θεάς Αφροδίτης στους ανθρώπους. Οι μαθητές φορούσαν 
στεφάνια από δεντρολίβανο στο κεφάλι γιατί έχει διεγερτικές 
ικανότητες και αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος.  
ΤΙΛΙΟ  H Φιλύρα ήταν μια από τις Ωκεανίδες νύμφες και συχνά 
αναφέρεται ως «Ωκεανίς Φιλύρα». Ήταν θεότητα της ανάρρωσης, της 
ευωδίας και των αρωμάτων, της γραφής και της ομορφιάς. Τη Φιλύρα 
ερωτεύτηκε ο θεός Κρόνος κι όταν τους ανακάλυψε η σύζυγός του, η 
Ρέα, αυτός μεταμορφώθηκε σε άλογο για να κρυφτεί. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα από τη Φιλύρα και τον Κρόνο να γεννηθεί ο κένταυρος 
Χείρων, μισός άνθρωπος και μισός άλογο. Για να απαλύνει την ντροπή 
που ένιωθε η νύμφη, ο Κρόνος τη μεταμόρφωσε σε δέντρο, τη 
φλαμουριά ή τίλιο. Ο Κένταυρος Χείρων είναι ο βαθύτερος γνώστης των 



βοτάνων, υπάρχουν βότανα που φέρουν το όνομά του όπως το 
Κενταύριο και το Χειρώνιο. 
   Πέρα από τη μυθολογία υπάρχει και η ιστορία. Η αληθινή ιστορία λέει 
πως ο Αριστοτέλης στο σύγγραμμα «Ιστορία των φυτών» παρουσίασε 
500 φάρμακα, ο πατέρας της ιατρικής, ο  Ιπποκράτης, έγραψε 
συγγράμματα με 400 δείγματα φαρμακευτικών ουσιών από φυτά, και ο 
Θεόφραστος θεμελίωσε τη βοτανική με το βιβλίο του «Περί φυτών 
Ιστορίαι» περιγράφοντας 450 φυτά και αναφέροντας τις φαρμακευτικές 
του εφαρμογές.  
   Στο μεσαίωνα τα μοναστήρια γίνονται  κέντρα βοτανοθεραπείας. Στην 
εκκλησία μας υπάρχει η αγία Αναστασία, η Φαρμακολύτρια, που πήρε 
το προσωνύμιο από το γεγονός ότι έτρεχε στις φυλακές για να 
θεραπεύσει τις πληγές των βασανιζόμενων χριστιανών με βότανα. 
Απεικονίζεται στην αγιογραφία να κρατά στο ένα χέρι της βότανα και 
στο άλλο το φαρμακευτικό μπουκάλι.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Σήμερα υπάρχει η βοτανοθεραπεία, η θεραπεία των ασθενειών με 
φυτικά φάρμακα υπό τη μορφή έγχυσης ή σε κομπρέσες, χάπια, 
σιρόπια και λοσιόν. Συνιστάται  για διάφορες ασθένειες είτε οξείες είτε 
χρόνιες, ιδιαίτερα σε άτομα που χρειάζονται μια «ήπια» θεραπεία. 
   Στο φαρμακείο της γειτονιάς υπάρχουν μαλακές κάψουλες από 
αιθέρια έλαια Κρητικών βοτάνων που βρουν αποτελεσματικά σε 
λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Κυκλοφορεί 
φυλλάδιο με τίτλο: «Από την αυτόχθονη γνώση στα επιστημονικά 
δεδομένα». 
   Τα βότανα είναι αυτοφυή φυτά, φυτρώνουν μόνα τους πάνω σε 
βουνά ή καλλιεργούνται σε εκτάσεις με ιδανικές συνθήκες πάνω σε 
βουνά ή σε κήπους. Χρειάζονται καθαρό νερό, καθαρό αέρα, και ήλιο! 
Ο Τύρναβος με το ήπιο κλίμα είναι μια προικισμένη με βότανα περιοχή. 
Δώσαμε στους γονείς να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο 
για να ερευνήσουμε τις εμπειρίες  και τις γνώσεις τους.  



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

«Τα βότανα του τόπου μου» 

Βάλτε ένα «Χ» στο κουτάκι ή συμπληρώστε την απάντηση: 

Φύλο: Άνδρας          Γυναίκα  

 

Νέος 
Μεσήλικας 
Ηλικιωμένος  

Ποια φυτά ονομάζονται βότανα; 
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

 Ποια βότανα ξέρετε; 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

Χρησιμοποιείτε βότανα στο σπίτι σας; ΝAI OXI 
Αν ναι: Τα μαζεύετε μόνος/η 
Τα προμηθεύεστε από γνωστούς που τα μαζεύουν μόνοι τους 
Τα αγοράζετε  

 

Αν τα μαζεύετε μόνος/η ποια εποχή γίνεται αυτό και για ποια είδη; 

Είδος                                                    Εποχή 

............................................................ ............................................................ 

............................................................ ............................................................ 

............................................................ ............................................................ 

............................................................ ............................................................ 

 

Πού φυτρώνουν τα βότανα; 

Είδος                                               Περιοχή (βουνό, πεδιάδα, παραθαλάσσια) 

............................................                  .................................................... 

……………………………                   …………………………………. 

……………………………                   ………………………………….. 

……………………………                   …………………………………. 

 

Ποια βότανα χρησιμοποιείτε και με τι τρόπο; 

Είδος                                                    Χρήση 



............................................................ ............................................................ 

............................................................ ............................................................ 

............................................................ ............................................................ 

............................................................ ............................................................ 

 

Χρησιμοποιείτε βότανα μόνο όταν είστε άρρωστοι; 
............................................................................................................................... 

 

Υπάρχει κίνδυνος για την υγεία σας όταν χρησιμοποιείτε βότανα; 

............................................................................................................................... 

 

Για τις ιδιότητες και τη χρήση τους έχετε πάρει πληροφορίες από: 

συγγενείς     φίλους  πωλητές βοτάνων βιβλία       σεμινάρια 

Αν αγοράσετε σήμερα βότανα για πόσο διάστημα θα τα χρησιμοποιήσετε; 

1-5 μήνες         6-12 μήνες 12 μήνες και πάνω 

 Πως θα τα διατηρήσετε; 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

Συζητάτε με άλλους για τις ιδιότητες και τις χρήσεις των βοτάνων; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Αν σας λέγαμε να περιγράψετε, με μια πρόταση, την εμπειρία σας από τη 

χρήση των βοτάνων τι θα λέγατε;
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 
   
 Και επειδή δε θέλουμε να μας πούνε «Βασιλικός στην πόρτα σας και 
εσείς τον εζητάτε», έχουμε τη χαρά να  παρουσιάσουμε με αλφαβητική 
σειρά κάποια απ’ αυτά που επιλέξαμε να ερευνήσουμε ή και να 
φροντίσουμε: 
 

Αμπέλι: ο καρπός του αμπελιού, το σταφύλι, βοηθά στην αντιμετώπιση 

του καρκίνου. 

Βασιλικός: έχει και πλατιά ή λεπτά φύλλα. Μυρίζει ωραία. Λέγεται και 

σταυρολούλουδο, γιατί βρέθηκε με το σταυρό του Χριστού από την Αγία 

Ελένη. Από τότε η εκκλησία τον χρησιμοποιεί στον αγιασμό. Ιδανικά τα 



μακαρόνια με βασιλικό ή η σάλτσα βασιλικού. Διώχνει τα κουνούπια τα 

καλοκαίρι. Καταπραΰνει τους σπασμούς της κοιλιάς, βοηθά να 

αντιμετωπιστεί η νευρική ημικρανία και η ζαλάδα. Είναι τονωτικό και 

χωνευτικό το αφέψημά του.  

Γαϊδουράγκαθο: στη βοτανοθεραπεία  το γαϊδουράγκαθο είναι το 

κύριο βότανο που χρησιμοποιείται για την προστασία του ήπατος από 

φλεγμονές, αλκοόλ, χημειοθεραπείες. Μπορεί να χορηγηθεί σε 

προβλήματα της χοληδόχου κύστης, καθώς αυξάνει τη ροή της χολής 

από το ήπαρ και την χοληδόχο κύστη. Μετά από κατανάλωση αλκοόλ 

βοηθά στη μείωση των ηπατικών βλαβών που έχουν προκληθεί. 

Μερικές σταγόνες μητρικού βάμματος ή ένα αφέψημα με 

γαϊδουράγκαθο αποτοξινώνει μετά από χημειοθεραπεία ή χρήση 

αντιβιοτικών. Ο Διοσκουρίδης συνιστά το γαϊδουράγκαθο για την 

επούλωση πληγών τον καθαρισμό του αίματος, την αποτοξίνωση, την 

αύξηση γάλακτος στις γυναίκες που θηλάζουν και στη μελαγχολία. 

Δάφνη: δέντρο με φύλλα που τα χρησιμοποιούμε για το άρωμά τους 

κυρίως στις φακές, στο στιφάδο και στο χταπόδι. Είναι τονωτικό φυτό 

και το δαφνέλαιο σταματά την αιμορραγία. Χρησιμοποιείται και ως 

εντομοκτόνο.  

Δεντρολίβανο: έχει φύλλα σαν σπαθί, λίγο μακρόστενα, και βγάζει μοβ 

λουλούδια. Μυρίζει ιδιαίτερα καλά, σαν ελαιόλαδο. Είναι τονωτικό για 

την κυκλοφορία του αίματος και την καρδιά, βοηθά στην αντιμετώπιση 

των  νευρικών πονοκέφαλων, ξεκουράζει τους πνευματικώς 

κουρασμένους ανθρώπους. Η σκόνη των φύλλων είναι επουλωτική των 

πληγών. Το αιθέριο έλαιο καταπολεμά το σκόρο. Προκαλεί τριχοφυΐα, 

βοηθά στον πόνο του στομάχου και του συκωτιού. Ο χυμός του 

δεντρολίβανου πάνω σε βαμβάκι σταματά τον πόνο του αυτιού. Η 

πάστα από πολτοποιημένο δεντρολίβανου και ζάχαρη συμβάλλει στην 

καταπολέμηση της ζάλης.  

Δυόσμος: τα φύλλα του είναι μεγάλα και έχουν χρώμα ανοιχτό 

πράσινο. Μυρίζει υπέροχα σαν τσίχλα. Το χρησιμοποιούμε στο φαγητό, 

ιδιαίτερα στα κεφτεδάκια και τα γεμιστά. Το αφέψημά του βοηθά κατά 

των δυνατών κολικών ή σε κομπρέσες κατά του πονοκέφαλου. Είναι 



αντιεμετικό και κατά της κόπωσης και των αποστημάτων. Καταπραΰνει 

τους πόνους από αρθριτικά και ρευματισμούς και είναι ευεργετικός για 

το έλκος στομάχου. Ο δυόσμος είναι δροσερός στην αναπνοή.  

Θυμάρι: έχει λεπτά και μικρά φύλλα, άσπρα ροζ μικρά λουλουδάκια. 

Μυρίζει ωραία σαν απαλή ρίγανη και είναι όμορφο φυτό. Γίνεται 

θάμνος. Το χρησιμοποιούμε στο κρέας, στις σαλάτες. Τονωτικό και 

δυναμωτικό. Τονώνει το πεπτικό σύστημα. Απολυμαντικό και 

αποσμητικό, βοηθά στον ύπνο, δροσίζει τον αέρα σε δωμάτιο 

αρρώστου. Βοηθά το κυκλοφοριακό σύστημα και ένα μπάνιο με θυμάρι 

συνιστάται για άτομα με ρευματισμούς και αρθριτικά. 15 γραμ. σε 1 

λίτρο νερό αντιμετωπίζει λαρυγγίτιδα και παράλυση γλώσσας. 

Λεβάντα: έχει μικρά φύλλα, ανάγλυφα και μικρά μοβ λουλουδάκια. Τα 

άνθη της αρωματίζουν τέλεια τα ρούχα στη ντουλάπα και την αντιπαθεί 

και ο σκόρος. Καταπραΰνει ορισμένες παθήσεις του αναπνευστικού 

συστήματος, του άσθματος και της γρίπης. Βοηθά στην καταπολέμηση 

των πονοκέφαλων, τη νεύρωση στομάχου και την αδυναμία των 

νεύρων. 

Μαϊντανός: έχει φύλλα σε σχήμα τριφυλλιού και μοσχοβολά. Είναι το 

φυτό της υγείας έχει πολλές βιταμίνες. Λέγεται και πετροσέλινο. Είναι 

πολύτιμο φάρμακο για την υπέρταση και την πρόληψη του καρκίνου. 

Βοηθά στην αντιμετώπιση του άσθματος και των πνευμονικών 

παθήσεων. Είναι αποτελεσματικό στην κυκλοφορία του αίματος και για 

το συκώτι.  

Μάραθος: έχει λεπτά, φτεροειδή και αρωματικά φύλλα. Βελτιώνει τις 

γεύσεις σε σαλάτες και σε φαγητά όπως φρικασέ. Είναι διουρητικό, 

αντισπασμωδικό, χωνευτικό και εξαιρετικό ίαμα για το στομάχι και το 

έντερο. Το έγχυμά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της 

επιπεφυκίτιδας και της φλεγμονής των βλεφάρων (με κομπρέσες). Το 

αφέψημα από φύλλα και σπόρους μάραθου είναι ευεργετικό για την 

αφαίρεση από τα εντερικά σκουλήκια και τα βακτήρια. 

Μελισσόχορτο: έχει χνουδωτά φύλλα που έχουν υπέροχο άρωμα, είναι 

πολύ μυρωδάτα. Το αγαπούν οι μέλισσες. Είναι τονωτικό για την καρδιά 



και επουλωτικό φυτό για το δέρμα. Συμβάλλει κατά της δυσπεψίας και 

του πόνου των αυτιών. Θεωρείται το φυτό κατά της ασφυξίας. Σε 

αλοιφή απομακρύνει τους πόνους από ρευματισμούς και τους πόνους 

στις αρθρώσεις. Ως αφέψημα 10 γραμ. σε 1 λίτρο νερό αντιμετωπίζει τη 

μελαγχολία, την πίεση και τους σπασμούς του στομάχου. 

Μέντα: έχει μεσαίου μεγέθους φύλλα και είναι γυαλιστερά. Είναι από 

τα πιο αρωματικά και ευχάριστα στη γεύση φυτά. Είναι τονωτικό, 

χωνευτικό, στομαχικό και αντισπασμωδικό φυτό. Είναι κατά της 

ασφυξίας. Βοηθά στην αντιμετώπιση της γρίπης. Απαιτείται 30 γραμ. 

μέντας και άνθη σαμπούκου 15 γραμ.  με μισό λίτρο νερό. Πίνεται ζεστό 

πριν την κατάκλιση. 

Τίλιο: δέντρο με μεγάλα, γυαλιστερά φύλλα και πολλά, μικρά και 

πορτοκαλί λουλουδάκια δεμένα σε μικρές ανθοδέσμες. Αρωματικό 

φυτό και δυναμωτικό. Διεγείρει το νευρικό σύστημα και είναι 

αντιφλεγμονώδης. Είναι καθαρκτικό.  

Τσάι του βουνού: έχει λεπτά φύλλα και χνουδωτά, τα άνθη του είναι 

κίτρινα. Έχει πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες που είναι πολύτιμες για τον 

οργανισμό, καταπολεμά τον καρκίνο. Είναι εξαιρετικό για την 

αντιμετώπιση των κρυολογημάτων, του επίμονου βήχα, τονωτικό, 

ενάντια στη διάρροια, αποτοξινωτικό, καταπραϋντικό του πεπτικού, 

αντιφλεγμονώδης και έχει αγχολυτική δράση. Συνεισφέρει στην 

πρόληψη της οστεοπόρωσης, περιέχει σίδηρο, διεγείρει τον εγκέφαλο 

και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.  

Ρίγανη: έχει μκρά, λεπτά φύλλα με πολύ έντονο άρωμα και μικρά, 

άσπρα άνθη. Χρησιμοποιείται στο ψητό κρέας, στο φαγητό και κυρίως 

στην ντοματοσαλάτα. Αντιμετωπίζει την ουλίτιδα, τον πόνο των δοντιών 

και τη διάρροια. Είναι κατάλληλο για την ατονία του στομάχου, κατά 

του άσθματος και του στραβολαιμιάσματος. 2 γραμ. σε 1 λίτρο νερό 

συντελεί στην καταπολέμηση των ρευματισμών. 

Σπαθόχορτο: έχει πολλά μικρά φύλλα και βγάζει μικρά, κίτρινα άνθη. 

Έχει μια απαλή μυρωδιά. Τα άνθη του σπαθόχορτου (40%) μαζί με λάδι 

(60%) στον ήλιο για 2 – 3 μέρες και στη συνέχεια στο σκοτάδι για ένα 

μήνα φτιάχνουν το σπαθόλαδο που είναι ιδανικό για την αντιμετώπιση 



των πληγών, των μωλώπων, των στραμπουληγμάτων, της ποδάγρας και 

των νεύρων.   

Χαμομήλι: λουλουδάκια άσπρα σαν μαργαρίτες, πολύ αρωματικά. Είναι 

χαλαρωτικό και αντιμετωπίζει τη βρογχίτιδα, τη τσίμπλα των ματιών με 

κομπρέσες και συμβάλλει στο άνοιγμα του χρώματος των μαλλιών. 

Βοηθά το στομαχόπονο και κατεβάζει τον πυρετό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

   Εκτός από το φύτεμα και τη φροντίδα της ανάπτυξης των βοτάνων 

πήγαμε επίσκεψη στο  πάρκο «Τούμπα» και σε κτήματα του κ.Βαϊούλη 

και κ.Γκούλιου. Μαζέψαμε χαμομήλι, τίλιο, σταφύλι, γαϊδουράγκαθο 

και είδαμε κοπριά αιγοπροβάτων και αγελάδων που αποτελεί λίπασμα 

για την ανάπτυξη των βοτάνων μας. Το χαμομήλι και το τίλιο τα 

αποξηράναμε στην τάξη μας. Ο κ. Ευάγγελος Γκούλιος, πατέρας ενός 

μαθητή, έδωσε σε όλα τα παιδιά από 2 γλαστράκια βασιλικό. 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

   Επίσκεψη πήγαμε και στο βοτανόκηπο της Λάρισας στο πάρκο του 

Αλκαζάρ. Ο γεωπόνος του δήμου και οι κηπουροί που βρισκόταν εκείνη 

την ημέρα εκεί μας έδειξαν με ζήλο την πλούσια συλλογή βοτάνων και 

μας μίλησαν για τη χρήση τους και τις ωφέλειες στον οργανισμό μας.  

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 



   Οι μεγάλοι μας ποιητές δε θα μπορούσαν να μην αναφερθούν στα 

βότανα, αυτά τα θαυματουργά φυτά της φύσης. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 

«Το σπίτι είναι ήσυχο, συγυρισμένο καθώς είναι τα μεγάλα 
διπλοσέντονα μες το σεντούκι με λεβάντα. 
Όλο το σπίτι μας μοσκοβολούσε ρίγανη, κερί λιωμένο και μπαρούτι. 
Ένα κλωνάρι δυόσμο φύτρωνε μες τη ραγισματιά του τοίχου. 
Ανηφοριές του Αη Θεριστή που λιβανίζει μαντζουράνα. 
Αυλόπορτες της άνοιξης στου δειλινού το μοσκολίβανο. 
Το καφεκούτι, το δαφνόφυλλο, για τις φακές και το στιφάδο. 
Το χαμομήλι και το μολοχάνθι κι οι βεντούζες για τις θέρμες. 
Τα βάζα με το στρογγυλό νεράντζι, τη μαστίχα και το κίτρο». 
 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 

. Δώσε μου δυόσμο να μυρίσω 
  Λουΐζα και βασιλικό 
.  Η θύμηση να γίνει ένα κλαδάκι δυόσμου αμάραντο 
   κι από τη ρίζα του να ορμήσουν άνεμοι γιορτής 
 
   Ως καλλιτέχνες ζωγραφίσαμε ο καθένας το βότανό του και 
τοποθετήσαμε τα έργα μας σε χαρτόνια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



   Κατασκευάσαμε ένα καλαθάκι σε σχήμα λαγού και βάλαμε μέσα στο 
βότανό μας για να το πάρουμε σπίτι να το φροντίσουμε κατά τη 
διάρκεια των διακοπών του Πάσχα. Το μεταφυτεύσαμε σε μεγαλύτερη 
γλάστρα για να έχει χώρο ν’ αναπτυχθεί. Επίσης, κάναμε μία πασχαλινή 
κάρτα που απεικονίζει ένα λαγό που αντί να κρατά στο χέρι του ένα 
καρότο κρατά ένα σακουλάκι σε σχήμα καρότου γεμάτο τσάι του 
βουνού, χαμομήλι και τίλιο. Την προσφέραμε δώρο στους γονείς μας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
   Σήμερα  στα μέσα ενημέρωσης βλέπει κανείς  διαφημίσεις που 
αφορούν  προϊόντα στοματικής υγιεινής, είδη νερού, καλλυντικών και 
εντομοκτόνων με κύρια συστατικά τους τα βότανα. Λένε πως αποτελούν 
ελιξίριο νεότητας και συντελούν στην αποτοξίνωση του οργανισμού. 
Ωραία ιδέα για επαγγελματική ενασχόληση και για χρήση οικολογικών 
προϊόντων στο σπίτι. 
   Ψάξαμε και βρήκαμε συνταγές μαγειρικής με συστατικά βοτάνων, 
αλλά και συνταγές για οδοντόκρεμα, λοσιόν ομορφιάς, κρέμα για 
πανάδες, ενυδατική κρέμα μαλλιών και σαμπουάν. Εφόσον αγαπούμε 
το σώμα μας και σεβόμαστε το περιβάλλον θα τις εφαρμόσουμε για να 
έχουμε καλύτερα και φιλικότερα αποτελέσματα προς εμάς. Δώρο από 
τη μητέρα φύση που τελικά μας τα προσφέρει όλα τόσο απλόχερα και 
με τόση αγάπη. Κι εμείς με αγάπη θα τις δώσουμε σε γνωστούς, φίλους 
και συγγενείς με τη σκέψη πάντα στη διατήρηση του φυσικού 
περιβάλλοντος και της υγείας μας. 
 
 
 



Συνταγές καλλυντικών με βότανα 

ΛΟΣΙΟΝ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ 

Βάζετε σε ένα γυάλινο μπουκάλι, 1 κουταλιά της σούπας χυμό αλόης, 2 

κουταλιές της σούπας ανθόνερο 1 κουταλιά της σούπας καστορέλαιο, 1 

κουταλιά της σούπας λάδι τζοτζόμπα, 1 κουταλιά της σούπας λάδι 

χαμομηλιού, 6 σταγόνες από αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού, 6 σταγόνες 

από αιθέριο έλαιο λεβάντας, 5 σταγόνες από αιθέριο έλαιο palmarosa 

και 2 σταγόνες από αιθέριο έλαιο χαμομηλιού και ανακατεύετε καλά. 

ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝΑΔΕΣ 

Ανακατεύετε σε ένα μπολ έγχυμα κάρδαμου, έγχυμα τίλιου, μέλι, χυμό 

λεμονιού και πολτοποιημένο μαϊντανό φτιάχνοντας μια πηχτή κρέμα. 

Απλώστε την στις πανάδες και αφήστε τη για 20-30 λεπτά. Ξεπλύνετε 

καλά με χλιαρό νερό. 

ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΧΕΡΙΩΝ 

Σε 50 γρ. αμυγδαλέλαιο προσθέστε 2 κουταλιές λάδι καλέντουλας, 3 

φύλλα ευκαλύπτου αποξηραμένα, 1 φλούδα λεμονιού και 2 κουταλιές 

φρέσκο δυόσμο. Κλείστε το μείγμα σε βάζο και αφήστε το για δυο 

εβδομάδες σε σκοτεινό μέρος. Στη συνέχεια σουρώστε και απλώστε με 

μασάζ μέχρι να απορροφηθεί το προϊόν. 

ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 

Ρίχνετε σε ένα βάζο με καπάκι 1/2 ποτήρι σιτέλαιο. Προσθέστε 1/2 

ματσάκι αποξηραμένο μαϊντανό, 1 κουταλιά αποξηραμένο 

δενδρολίβανο, 1 κουταλιά αποξηραμένη λεβάντα και 1 κουταλιά 

αποξηραμένο χαμομήλι. Αφήστε το βαζάκι σε ηλιόλουστο μέρος για μία 

εβδομάδα. Έπειτα ρίξτε 4-5 σταγόνες από αιθέρια έλαια κυπαρισσιού, 

πεύκου και λιβανιού και αφήνουμε το μείγμα για μία ημέρα μέσα σε 

κάποιο ντουλάπι ώστε να μην έλθει σε επαφή με το φως. Στη συνέχεια, 

το περνάτε από τουλπάνι και το φυλάσσετε σε φιμέ μπουκάλι. Πριν από 

το λούσιμο κάνουμε μασάζ με τη μάσκα στο τριχωτό της κεφαλής και 

κατά μήκος της τρίχας. Κατόπιν τυλίγουμε με ζεστή πετσέτα, την οποία 

αφήνουμε για 20′, αλλάζοντάς την πότε πότε, έτσι ώστε να διατηρείται 



ζεστή σε όλη τη διάρκεια. Λουζόμαστε κανονικά και βάζουμε 

μαλακτικό. Επαναλαμβάνουμε 1 με 2 φορές την εβδομάδα. 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΞΑΝΘΕΣ ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ 

Βράζετε 2 φλιτζάνια νερό και περιχύστε με αυτό σε ένα μπολ 10 

γραμμάρια τσουκνίδα, 10 γραμμάρια χαμομήλι και 10 γραμμάρια 

μέντα. Προσθέστε 2 γραμμάρια χυμό λεμονιού και τα αφήστε το μείγμα 

για δύο ώρες. Στη συνέχεια σουρώστε το πιέζοντας τα βότανα με ένα 

κουτάλι. Μετρήστε την ποσότητα του μείγματος και προσθέστε ίση 

ποσότητα απλού σαμπουάν μαλλιών χωρίς άρωμα. Ανακατέψτε καλά 

και αποθηκεύστε το σε ένα γυάλινο μπουκάλι. 

ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ 

Βράστε 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 3 κουταλιές κερί μέλισσας και μια 

χούφτα βλαστάρια από δενδρολίβανο σε πολύ χαμηλή φωτιά για 30 

λεπτά. Σουρώστε και ενώ είναι ζεστό το μείγμα προσθέστε 8 κουταλιές 

ροδόνερο. 

   Το νερό και η απώλεια βάρους αποτελούν δύο αλληλένδετες έννοιες. 
Το πόσιμο νερό βοηθά στην αύξηση του μεταβολισμού σας, στην 
βελτίωση του δέρματος σας και στην εξασφάλιση μιας  υγιούς  πεπτικής 
οδού. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνταγές που βρήκαμε θα αρωματίσετε 
το νερό σας και παράλληλα θα αυξήσετε την πρόσληψη την θρεπτικών 
συστατικών στην καθημερινότητα σας. Εμείς φτιάξαμε τη δεύτερη 
συνταγή και την προσφέραμε σε όσους παρακολούθησαν την 
παρουσίαση του προγράμματός μας, μικρούς και μεγάλους. (δείτε 
βίντεο2) 

Αποτοξινωτικό νερό με καρπούζι, φράουλα και δυόσμο 

Το καρπούζι έχει υπέροχη γεύση και πολλά οφέλη για την υγεία, όπως: 

βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, βελτιώνει την ανταπόκριση 

της ινσουλίνης και ανακουφίζει από τους μυϊκούς πόνους. Οι φράουλες 

είναι γεμάτες με θαυμάσια αντιοξειδωτικά, κάνοντας αυτό το ποτό ένα 

εργοστάσιο μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών συστατικών. 

       Συστατικά 

 4 φλ. καρπούζι σε κύβους , ελαφρώς πολτοποιημένο 

 ½ πακέτο φράουλες, τεμαχισμένες 

 6 φύλλα δυόσμου ,ελαφρώς θρυμματισμένο 



Αποτοξινωτικό νερό με πορτοκάλι, λεμόνι και αγγούρι και μέντα 

 Αυτό το ποτό είναι κατάλληλο για τον  καθαρισμό του ήπατος και της 

πεπτικής οδούς. Επίσης, τα λεμόνια και τα πορτοκάλια, 

περιέχουν  βιταμίνη C η οποία βοηθάει στην αποδόμηση των 

σωματικών λιπών και των τοξινών. Η μέντα ,επιπλέον, βοηθά στην πέψη 

και διάσπαση του λίπους. 

      Συστατικά 

 2 μεγάλα πορτοκάλια, κομμένα σε φέτες 

 1 λεμόνι, κομμένο σε φέτες 

 ½ αγγούρι, κομμένο σε φέτες 

 1 χούφτα φύλλα φρέσκιας μέντα 

 1,5 λίτρο νερό 

 

Αποτοξινωτικό νερό με μέντα και ροδάκινο 

 Το νερό και η μέντα καταστέλλουν φυσικά την όρεξή σας, οπότε την 

επόμενη φορά που αισθάνεστε την επιθυμία για ένα δροσιστικό 

ρόφημα φτιάξετε αυτή την συνταγή. Θα σας βοηθήσει στην απώλεια 

λίπους, αυξάνοντας ταυτόχρονα το μεταβολισμό, την ενυδάτωση και 

την ανακούφιση του πρηξίματος. Τα ροδάκινα περιέχουν φυσική 

γλυκύτητα και συνδυάζονται τέλεια με τη μέντα απλά προσθέστε 

μερικές κατεψυγμένες φέτες ροδάκινου στο ποτό  σας αντί για πάγο. 

      Συστατικά 

 1 χούφτα φύλλα φρέσκιας μέντα 

 10 κατεψυγμένες φέτες ροδάκινου 

 1,5 λίτρα νερό 

 

Αποτοξινωτικό νερό με πράσινο τσάι, αγγούρι, μέλι, λεμόνι και 

φράουλες 

 Το πράσινο τσάι είναι γεμάτο με αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην 

απομάκρυνση των ελεύθερων ριζών που υπάρχουν στο σώμα μας, οι 

οποίες είναι γνωστό ότι βλάπτουν τα υγιή κύτταρα. Το αγγούρι βοηθάει 

στη μείωση του φουσκώματος ενώ οι φράουλες και τα λεμόνια 

βοηθούν στην αύξηση του μεταβολισμού με μια υγιή ώθηση της 

βιταμίνης C. Απλά φροντίστε να αναζητήσετε βιολογικό τσάι για μέγιστα 

οφέλη και ελάχιστα εναπομένοντα φυτοφάρμακα. 

      



 Συστατικά 

 1 σακουλάκι  πράσινο τσάι 

 1  λεμόνι, σε φέτες 

 1 κ.γ μέλι 

 2 φράουλες, κομμένες σε φέτες 

 2 φέτες αγγούρι 

 1,5 λίτρα νερό 
 
   Φτιάξαμε αρωματικό ελαιόλαδο με λάδι και φύλλα δυόσμου, 
δεντρολίβανου, βασιλικού, ρίγανης και θυμαριού. Τα υλικά που 
χρησιμοποιήσαμε είναι:  αεροστεγές γυάλινο μπουκάλι, αγνό παρθένο 
ελαιόλαδο και φρέσκα βότανα, πλυμένα και πολύ καλά στεγνωμένα, να 
μην έχουν υγρασία. Η διαδικασία είναι η εξής: βάζουμε το λάδι στο 
μπουκάλι, ρίχνουμε μέσα τα βότανα με το βλαστό τους και αφήνουμε 
το μπουκάλι σε σκοτεινό μέρος για 2-3 εβδομάδες. Είναι έτοιμο για 
χρήση. Διατηρείται για 6 περίπου μήνες.  Οι  βουτιές στη σαλάτα με 
τέτοιο ελαιόλαδο δεν περιγράφονται με λόγια. Απλώς γευστικότατες!!! 
Παρότρυνση: Δοκιμάστε δικές σας ιδέες και αρωματικές προτιμήσεις 
και φτιάξτε τα δικά σας αρωματικά ελαιόλαδα.  
   Επίσης, φτιάξαμε αρωματικό αλάτι με ψιλοκομμένα φύλλα δυόσμου, 
ρίγανης και θυμαριού. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ωραία ιδέα είναι και το σιρόπι βοτάνων, ιδανικό για το βήχα. Επειδή 
σχεδόν όλοι αρρωσταίνουμε από γρίπη προτείνουμε μια πρότυπη 
συνταγή για όποιο βότανο εσείς προτιμάτε: 
Θερμάνετε 500ml πρότυπου εγχύματος ή αφεψήματος σε μία 
κατσαρόλα. Προσθέστε 500γρ. μέλι ή ακατέργαστη ζάχαρη 
ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να διαλυθούν. Αφήστε το μίγμα να 
κρυώσει και βάλτε το σε μια μπουκάλα από σκούρο γυαλί. Σφραγίστε 
με φελλό. Πρότυπη δόση: 5-10ml , 3 φορές την ημέρα. 



   Τη μεγάλη σημασία που δίνει ο άνθρωπος στα βότανα από παλιά τη 
διακρίνουμε στην λαϊκή παράδοση με παροιμίες και αινίγματα, στις 
εκφράσεις ψυχαγωγίας του με τραγούδια δημοτικά, παραδοσιακά και 
μη. Εμείς τραγουδήσαμε το «Γιαρέμ γιαρέμ» και χορέψαμε το 
«Βασιλικός θα γίνω». 
 

Παροιμίες για τα βότανα 

 Βασιλικός  κι αν μαραθεί, τη μυρωδιά την έχει. 

• Βασιλικός στην πόρτα μας , κι εμείς τον εζητάμε. 

• Για χάρη του βασιλικού, ποτίζεται κι η γλάστρα. 

 •  Σε πήρα για βασιλικό κι εσύ βγήκες τσουκνίδα. 

•  Χώνεται παντού σαν μαϊντανός. 

•  Γι’ αγάπη του βασιλικού πίνει η γλάστρα το νερό. 

 Φασκομηλιά στην αυλή σου κι η αρρώστια μακριά. 

 Βρόμιο ψάρι, ρίγανη αγαπάει. 

 Κολοκύθια με τη ρίγανη. 

 Βασιλικός στη γειτονιά (ευγενικός/ή) κι αγκάθι μες στο σπίτι. 

(τύραννος) 

 Της αγάπης το βοτάνι, κάθε τόπος δεν το κάνει. 

 Εις του θανάτου τις πληγές, βότανα δε χωρούνε. 

 Στου χάρου τις λαβωματιές βοτάνια δε χωρούν μήτε γιατροί 

γιατρεύουνε μήτε άγιοι βοηθούνε. 

 

Αινίγματα για βότανα 

 

Αν και ο θρόνος μου ταιριάζει, θέση μου είναι το περβάζι. Τι είναι; 

(Απάντηση: Ο βασιλικός) 

Έχω το χρώμα της ελπίδας, πλέκω στεφάνια της πατρίδας. Μα 
ξεπεσμός, σωστή ζαλάδα, με βάζουν κάποτε στη φασουλάδα. Τι είναι; 
(Απάντηση: Η δάφνη) 
 
 



Τραγούδι: Γιαρέμ γιαρέμ 

Με βασιλικό γιαρέμ γιαρέμ και δυόσμο 

στόλισε ο Θεός γιαρέμ γιαρέμ τον κόσμο 

μα ήρθε συννεφιά γιαρέμ γιαρέμ και μπόρα 

κι έπεσε κακό γιαρέμ γιαρέμ στη χώρα. 

Τώρα το παιδί γιαρέμ γιαρέμ μονάχο 

μοιάζει με πουλί γιαρέμ γιαρέμ σε βράχο,  

τέτοιο ξαφνικό Χριστέ Χριστέ Χριστέ μου 

να μην ξαναδώ ποτέ ποτέ ποτέ μου. 

 

Με της ομορφιάς γιαρέμ γιαρέμ τον ήλιο 

σου 'χτισα κι εγώ γιαρέμ γιαρέμ βασίλειο 

μα 'ρθανε καιροί γιαρέμ γιαρέμ και χρόνοι 

κι έγινε καπνός γιαρέμ γιαρέμ και σκόνη. 

Κι έμεινε η καρδιά γιαρέμ γιαρέμ μονάχη 

σαν της ερημιάς γιαρέμ γιαρέμ το στάχυ,  

τέτοια συμφορά Χριστέ Χριστέ Χριστέ μου 

να μην ξαναδώ ποτέ ποτέ ποτέ μου. 

 

Με του φεγγαριού γιαρέμ γιαρέμ τ’ αγιάζι 

τ’ όνειρο χαρές γιαρέμ γιαρέμ μοιράζει 

μα στην ξαστεριά γιαρέμ γιαρέμ της μέρας 

γίνεται φτερό γιαρέμ γιαρέμ κι αγέρας. 

Τώρα στου ματιού γιαρέμ γιαρέμ την άκρη 

θάλασσα κυλάει γιαρέμ γιαρέμ το δάκρυ,  

τι να πω κι εγώ Χριστέ Χριστέ Χριστέ μου 

που 'μαι ένα μικρό πουλί πουλί τ’ ανέμου. 

 

 

 

 

 



Δημοτικό τραγούδι: Βασιλικός θα γίνω 

Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου,  

στο παραθύρι σου. 

Κι ανύπαντρος θα μείνω για το χατίρι σου,  

για το χατίρι σου. 

Έβγα στο παραθύρι να δεις τι γίνεται,  

να δεις τι γίνεται. 

Το αίμα της καρδιάς μου για σένα χύνεται,  

για σένα χύνεται. 

Έβγα στο παραθύρι κρυφά απ’ τη μάνα σου,  

κρυφά απ’ τη μάνα σου. 

Και κάνε πως ποτίζεις τη μαντζουράνα σου,  

τη μαντζουράνα σου. 

Τούτο εδώ το καλοκαίρι θέλω να σε κάνω ταίρι. 

 

Το φεγγάρι κάνει βόλτα στης αγάπης μου την πόρτα,  

το φεγγάρι κάνει κύκλο στης αγάπης μου τον κήπο. 

 
   Ανακεφαλαιώνοντας θα μπορούσαμε να πούμε  πως χρησιμοποιούμε 
βότανα: 
 Για να θεραπεύουμε το σώμα και το νου μας. 
 Στις πρώτες βοήθειες και στις καθημερινές αδιαθεσίες. 
 Για να φροντίσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι. 
 Για να απολαύσουμε τη γεύση τους και να αισθανθούμε όμορφα. 

«Βασιλικός κι αν μαραθεί, τη μυρωδιά την έχει.» Ας μη  το ξεχνά κανείς 
αυτό, όχι μόνο για το βασιλικό, αλλά και για όλα τα βότανα που θα 
βάλουμε οπωσδήποτε στη ζωή μας! Ο Ιπποκράτης έλεγε πως: 
«Φάρμακο ας γίνει  η τροφή  σας και  η τροφή  σας ας 
γίνει φάρμακό σας.»Τα βότανα αποτελούν την εφαρμογή αυτής της 
φράσης. Είναι πηγές ζωής!!! 
  
 
 
 
 
 



   Έγινε η παρουσίαση του προγράμματος στους γονείς και σε συγγενείς 
των παιδιών.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε με το παιχνίδι αναγνώρισης 
των βοτάνων (με την όραση και την όσφρηση, δείτε βίντεο3) και την 
ομαδική καταγραφή των παρακάτω φύλλων εργασίας. 



Φύλλα εργασίας 

Απαντώ στις παρακάτω προτάσεις: 

Ο Ιπποκράτης έλεγε: «η τροφή σου να ’ναι το φάρμακό σου.» Τι λες 

να εννοούσε;  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Τι σημαίνει η παροιμία: «Βασιλικός στην πόρτα μας κι  εμείς τον 

εζητάμε.» 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Μερικά βότανα μοιάζουν μεταξύ τους. Μπορείς να σκεφτείς ποια 

είναι αυτά και να γράψεις σε τι μοιάζουν, αλλά και σε τι διαφέρουν. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ποια μέρη των βοτάνων εκμεταλλευόμαστε; Πώς τα αξιοποιούμε;  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

  
 



Επιλέγεις χρωματίζοντας τον καλύτερο τρόπο μαζέματος, 
διατήρησης και αποξήρανσης των βοτάνων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Παρακάτω υπάρχουν κάποιες λέξεις ανακατωμένες. 
Μπορείτε να φτιάξετε μια ιστορία με αυτές; Μπορείτε να 
βάλετε και δικές σας λέξεις που θα σας βοηθήσουν. 

 

 κ ο υ τ α λ ά κ ι           κ ο ύ π α          ν ε ρ ό             ζ ε σ τ ό                

μ έ λ ι                β ό τ α ν ο                    μ π ρ ί κ ι 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Βρίσκω ποιο βότανο κρύβουν οι παρακάτω προτάσεις: 

Τριμμένη μπαίνει πάνω από ψητό κρέας και τις σαλάτες.  ……………………. 

Λέγεται και σταυρολούλουδο.   ………………………….. 

Την αντιπαθεί ο σκόρος.    …………………………. 

Αντιμετωπίζει τις πληγές και τους μώλωπες.  ……………………………… 

Είναι το φυτό της υγείας.  ………………………. 

Μοιάζει με μαργαρίτα.   ………………………… 

Έχει πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες.  ………………………………… 

Το αγαπούν οι μέλισσες.   ……………………………. 

Έχουμε γερά μαλλιά και τονώνει την καρδιά.  …………………………. 

Αρωματίζει φακές και το χταπόδι.  …………………………… 

Είναι καθαρκτικό.  …………………………… 

Δροσίζει την αναπνοή.  ……………………… 

Δροσίζει το δωμάτιο του αρρώστου.  …………………………. 

Βρίσκεται σε τσίχλα και σε οδοντόκρεμα. …………………….. 



Συμπληρώνω την ακροστοιχίδα από το βότανο ΧΑΜΟΜΗΛΙ.  

 

1 — — — — — — — —  

2 — — — — — — — — — — — — — — —  

3 — — — — — 

4 — — — — — — — — — — 

5 — — — — — — — — —        

6 — — — — — — — 

7 — — — — — — — 

8 — — — — 

 

1. Πίνοντας το αφέψημα του χαμομηλιού πριν την κατάκλιση τη φέρνει. 

2. Το τσάι του βουνού έχει πολλές ουσίες.  

3. Δίνει το άρωμά της σε τσίχλες και καραμέλες. 

4. Χρησιμοποιείται στον Αγιασμό. (με άρθρο) 

5. Τον βάζουμε ως αρωματικό σε φαγητά, ιδίως σε πίτες 

6. Τα φύλλα της πλέκονται στεφάνι, μα μπαίνει και στη φακή. (αντίστροφα) 

7. Το άρωμά της διώχνει το σκόρο. 

8. Είναι και του βουνού. (αντίστροφα) 

 

 

Αντιστοιχίζω: ΒΟΤΑΝΑ – ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
 

 
Βότανο                                Όργανα ανθρώπινου σώματος 
 
1 Σπαθόχορτο                                  1 Καρδιά 
2 Δεντρολίβανο                               2 Συκώτι 
3 Δυόσμος                                        3 Στομάχι 
4 Μαϊντανός                                    4 Δέρμα 
5 Ρίγανη                                        5 Πνεύμονες  

 

 



Γράφω κάτω από κάθε εικόνα το όνομα του βοτάνου.  
 
   
 
 
 
…………………                      ……………………                      …………………… 
 
   
 
 
 
 
…………………                       ……………………                       ………………….. 
 
   
 
 
 
 
………………….                       ……………………                       …………………… 
 
   
 
 
 
…………………..                     …………………….                        …………………… 
 
 
  
  
  
 
 

  ………………….              …………………..               …………………..           …………………. 
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