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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 

Κατά τη φετινή Σχολική χρονιά 2013-2014, στo πλαίσιo περιβαλλοντικού- 

εκπαιδευτικού προγράμματος, οι μαθητές του Γυμνασίου – Λ.Τ. του Αγίου 

Ευστρατίου ανέλαβαν την πρωτοβουλία να συγκέντρωσουν στοιχεία σχετικά 

με την χλωρίδα της νήσου του Αγίου Ευστρατίου σε μια κατά το δυνατόν 

διεξοδική καταγραφή των φυτών και με τίτλο “Η χλωρίδα της νήσου του Αγίου 

Ευστρατίου – Ο κήπος μας”. 

Στην εργασία αυτή που εκπονήθηκε υπό την εποπτεία των διδασκόντων 

Άννας Παπανικολάου (ΠΕ01) και Δημητρίου Τσιρανίδη (ΠΕ20) έλαβαν μέρος 

οι ακόλουθοι μαθητές: Δημήτριος Σκλαβούνος της Α΄ Τάξης Λυκείου, Μαρία 

Γιάννου, Εμμανουήλ Κατής, Βασίλειος Κουτρούλης και Αναστασία Πετεινάρια 

της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου, Ζωή Τσομπανέλλη της Β΄ Τάξης Γυμνασίου, 

Γεώργιος Κουτρούλης, Χαράλαμπος Παύλου και Δημήτριος Τσομπανέλλης 

της Α΄ Τάξης Γυμνασίου. 

Θα θέλαμε και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσουμε ολόψυχα τον κ. 

Βύρωνα Μανικάκη για το πολύτιμο υλικό που έθεσε στη διάθεσή μας και για 

την όλη βοήθεια που μας προσέφερε. 

Θερμές ευχαριστίες επίσης στο δήμαρχο κ. Χαράλαμπο Μακρή για την 

αμέριστη συμπαράστασή του, καθώς και σε όλους εκείνους, που, με τον έναν 

ή άλλον τρόπο, συνεισέφεραν στην ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας. 

Επίσης, θα ήταν παράλειψή μας να μην εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας 

στο συνάδελφο κ. Δημήτριο Ευαγγελίδη Φιλόλογο ΠΕ02 του Σχολείου μας για 

την φιλολογική επιμέλεια της εργασίας μας. 

Άγιος Ευστράτιος, Μάιος 2014. 



3 
 

 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 

 
Πρόλογος ............................................................................................................ ..σ. 2 

Εισαγωγή ………………………………………………………………….…….σ. 4 

Στόχοι ……………………………………………………………….….………..σ. 5 

Μέρος Α΄ 

Ι. Βασική έννοια – Χλωρίδα …………………………………………….…… σ. 6 

ΙΙ. Χλωρίδα της νήσου του Αγίου Ευστρατίου ……………………..….…….σ. 7 

Μέρος Β΄ 

Ι. Τα δέντρα ……………………………………………..……….………..…....σ.12 

ΙΙ. Τα φυτά …………………………………………………………………….σ.23  

Μέρος Γ΄ 

Ο κήπος μας ……………………………………………………………..…σ. 195 

Μέρος Δ΄ 

Ι. Εκπαιδευτική Επίσκεψη ………………………………….…………….σ. 196  

ΙΙ. Αποτελέσματα ………………………………………………….……….σ. 198 

Επίλογος……………………………………………..…………….………...σ. 199 

Βιβλιογραφία ………………………………………………..…….…………σ. 200 



4 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

 
Ο Άγιος Ευστράτιος είναι νησί του βορείου Αιγαίου πελάγους. Βρίσκεται 

νότια της Λήμνου. Η γεωλογική σύσταση του νησιού είναι ηφαιστειογενής. 

Ανάμεσα στους λόφους σχηματίζονται μικρές κοιλάδες, που καταλήγουν, 

κυρίως στη δυτική πλευρά, σε γραφικές αμμουδερές ακρογιαλιές. 

Ο μοναδικός οικισμός του νησιού, που έχει την ομώνυμη ονομασία 

(Άγιος Ευστράτιος), βρίσκεται στη δυτική πλευρά, όπου υπάρχει και το λιμάνι. 

Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από πηγή που αναβλύζει στην τοποθεσία 

Μεγάλη Παναγιά. 

Το έδαφος είναι λοφώδες με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Η χλωρίδα 

αποτελείται από πολλά και διαφορετικά είδη φυτών με έντονη την παρουσία 

από το αυτοφυές χόρτο (τριφύλλι), τα φρύγανα (αστοιβιές), τις λυγαριές και τα 

δένδρα της βελανιδιάς, στις πλαγιές των λόφων και στις κοιλάδες. Όσον 

αφορά την πανίδα, συναντώνται αγριοκούνελα, πέρδικες, διάφορα είδη 

πτηνών και ερπετών, καθώς και φώκιες στα σπήλαια των ακτών. 

Σημαντική συμβολή στην οικονομία του νησιού αποτελεί η ενασχόληση 

με την αλιεία, την κτηνοτροφία και τον τουρισμό. 

 

Άγιος Ευστράτιος. Άποψη από το λόφο του Αγίου Μηνά 
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ΣΤΟΧΟΙ 

Μετά από το τέλος των δραστηριοτήτων του προγράμματος οι μαθητές 

αναμένεται: 

 

 Να γνωρίσουν τα φυτά του Αγίου Ευστρατίου και τους σημαντικότερους 

τύπους βλάστησης. 

 Να αντιληφθούν τις διαφορετικές βιοτικές μορφές των φυτών. 

 Να αναγνωρίζουν τα μέρη των φυτών, τα βασικά είδη φυτών και να τα 

κατατάσσουν σε κατηγορίες όπως αρωματικά , λαχανικά, οπωροφόρα 

δένδρα, διακοσμητικοί θάμνοι, λουλούδια κ.ά. και να αντιληφθούν τα 

βασικά στοιχεία μέσω των οποίων χαρακτηρίζουμε, ονομάζουμε και 

κατατάσσουμε ένα φυτό 

 Να μελετήσουν χαρακτηριστικές φυτοκοινότητες σε συγκεκριμένα 

ενδιαιτήματα. 

 Να διερευνήσουν τις διαφοροποιήσεις στη χλωρίδα, ανάλογα με τους 

βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες που την επηρεάζουν 

(μικροενδιαιτήματα). 

 Να αναπτύξουν την ικανότητα κριτικής σκέψης μέσω της διερεύνησης 

ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών. 

 Να συνειδητοποιήσουν την οικολογική σημασία των φυτών και να 

αναπτύξουν θετικές στάσεις και αξίες. 

 Να συζητήσουν και να ευαισθητοποιηθούν για το ρόλο των φυτών στις 

σύγχρονες διατροφικές συνήθειες. 

 Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν την ανάπτυξη των φυτών τους. 

 Να μπορούν να περιγράφουν τον τρόπο καλλιέργειας των φυτών του 

κήπου και τη φροντίδα που χρειάζονται ανάλογα με τις εποχές του 

έτους. 

 Να έχουν αποκτήσει στοιχειώδεις γνώσεις για τη δομή και τη 

διαμόρφωση ενός κήπου 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Ι. ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ: 

ΧΛΩΡΙΔΑ 

 
 

 
Χλωρίδα είναι το σύνολο των αυτοφυών ή ημιαυτοφυών φυτικών ειδών 

μιας δεδομένης περιοχής ή ενός δεδομένου βιοχώρου. 

Συχνά συγχέονται οι έννοιες της “χλωρίδας” και της “βλάστησης”, ενώ 

στην πραγματικότητα αποτελούν δύο έννοιες τελείως διαφορετικές: η χλωρίδα 

είναι ο κατάλογος των ειδών που υπάρχουν σε μια καθορισμένη περιοχή μια 

καθορισμένη στιγμή, είναι δηλαδή το αποτέλεσμα μιας εξελικτικής διεργασίας 

που προχωρεί αργά, προοδευτικά, έχοντας δεχθεί την επίδραση των 

συνθηκών του παρελθόντος, το οποίο μπορεί να είναι πολύ μακρινό. Νέα είδη 

εμφανίζονται, άλλα εξαφανίζονται. Η χλωρίδα γίνεται άλλοτε πλουσιότερη και 

άλλοτε φτωχότερη. 

Η βλάστηση, αντίθετα είναι η έκφραση της προσαρμογής του συνόλου 

των φυτών ενός τόπου στις συνθήκες περιβάλλοντος που επικρατούν σήμερα 

στον τόπο αυτόν. Είναι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται τα φυτά 

στην φύση για να δημιουργήσουν το φυτικό κάλυμμα. 
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ΙΙ. Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 

 
 
 
 

Ο Άγιος Ευστράτιος, παρά τη μικρή έκταση που καταλαμβάνει, έχει 

αρκετά υπόγεια νερά γεγονός που βοηθάει στην εμφάνιση ποικίλων 

βιοτόπων και περιλαμβάνεται στο Δίκτυο "NATURA 2000". 

Συνοπτικά η χλωρίδα της νήσου μπορεί να περιγραφεί ως εξής: 

Οι Βόρειες ακτές του νησιού, καταλαμβάνονται από ένα πολύ όμορφο 

δάσος βελανιδιάς και συγκεκριμένα στην περιοχή Αυλάκια. Το δάσος της 

Αιγαιακής Δρυός καταλαμβάνει μια μεγάλη έκταση με εξαιρετική πυκνότητα. Η 

βελανιδιά αποτέλεσε για το νησί σημαντική οικονομική πηγή, γιατί στήριξε την 

οικονομία του νησιού. Τα κύπελλα των καρπών της έχουν δεψικές ιδιότητες 

και χρησιμοποιούνταν στη βυρσοδεψία οπότε αποτελούσαν ένα από τα 

βασικά εξαγωγικά προϊόντα του νησιού. Η ξυλεία του δένδρου ζέσταινε τους 

κατοίκους κατά τη διάρκεια του χειμώνα ενώ από τους καρπούς του 

τρέφονταν τα ζώα. 

 

Δυτική ακτή, Παραλία Μικρά Μουρούλια 
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Στη Βορειοανατολική πλευρά υπάρχει μια μεγάλη αμμώδης ακτή 

δημιουργώντας ένα μικρό αμμοθινικό οικοσύστημα ενώ οι Νοτιοανατολικές 

ακτές αλλά και κάποιες περιοχές στο Δυτικό τμήμα αποτελούνται από 

απότομα βράχια φτωχά σε βλάστηση. 

Το είδος όμως που κυριαρχεί είναι η Αστοιβή (Sarcopoterium spinosum) 

αλλά συναντάμε και πολλούς θάμνους του είδους Κενταύρεια η αγκαθωτή ή 

Αστουβιά για τους ντόπιους (Centaurea spinosa), ενώ σε κάποιες περιοχές 

συναντάμε και Αλογοθύμαρα (Anthyllis hermanniae). 

Στα κενά μεταξύ των θάμνων, αλλά και σε ελεύθερες περιοχές 

ευδοκιμούν σε μεγάλους πληθυσμούς οι Ασφόδελοι (Asphodelus fistulosus), ο 

Νάρθηκας (Ferula communis), ο Φλώμος (Euphorbia paralias L και 

Verbascum), η Mολόχα (Lavatera), το Ασπράγκαθο (Galactites tomentosa), 

τα διαφορετικά είδη Γαϊδουράγκαθου, και τα Αμάραντα ή Θαλάσσια Λεβάντα 

(Limonium sinuatum). 

Επίσης αναπτύσσονται πολυάριθμα ποώδη και ψυχανθή όπως πολλά είδη 

από Αγριόκρινα, Αγριομάρουλα, Αγριοβιολέτες, Tριφύλλια, διάφορα και 

εδώδιμα αγριόχορτα όπως ραδίκια, ζωχοί, σπαράγγια, λάπατα κ.ά. Όσες 

περιοχές είναι ελεύθερες από τις Στοιβιές φύονται επίσης διάφορα 

Αγροστώδη, Ξυνίθρες, Πικραγγουριές (Ecballlium elaterium), Παπαρούνες 

(Papaver rhoeas), Αγριομαργαρίτες - Χαμομήλια (Anthemis arvensis), 

Στεφανωτά χρυσάνθεμα (Chrysanthemum coronarium), χαμομήλι και διάφορα 

αγριολούλουδα. 

 

Παραλία Αλονίτσι. Στο βάθος το νησί Βέλια 
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Δυτική πλευρά του νησιού, Παραλία Μεγάλα Μουρούλια 
 
 

Τα είδη που κυριαρχούν στις ρεματιές που σχηματίζονται είναι η Λυγαριά 

ή καναπίτσα κατά την τοπική ονομασία, η Πικροδάφνη, οι Καλαμιές, η Ιτιά 

(Salix alba), η Λεύκα, οι Αγριοτριανταφυλλιές, και οι Βατομουριές. Επίσης 

έντονη είναι η παρουσία των Αγριοσέλινων (Smyrnium olusatrum), ενώ γύρω 

από τις όχθες βρίσκουμε Φασκομηλιές (Salvia fruticosa), Ανεμώνες 

(Anemone pavonina var. Purpureo violacea), Νεραγκούλες (Ranunculus 

bullatus), Ίριδες, Ρίγανη και διάφορα άλλα αγριολούλουδα και αγριόχορτα. 

 
Στις αμμώδεις ακτές εκτός από τα φρύγανα που φτάνουν κοντά στην 

παραλία θα συναντήσουμε ακόμη διαφορετικά είδη από τη Θαλάσσια Μηδική 

ή αρμυρήθρα (Medicago marina), πολλά είδη από τα Γαλανάγκαθα (Eryngium 

maritimum), Θαλασσόχορτο (Salsola aegea), Kρινα της Θάλασσας 

(Pancratium maritimum) και στις εκβολές των ρεμάτων είδη από Βούρλα 

(Juncus maritimus). 

Στις βραχώδεις ακτές φύεται η Κάππαρη (Capparis spinosa), οι 

περικοκλάδες και διάφορα σαρκόφυτα. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε όλη τη χλωρίδα, δέντρα και φυτά, που 

συναντά ο επισκέπτης στο νησί του Αγίου Ευστρατίου. 
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Παραλία Αλονίτσι 
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Ανατολική όψη, Παραλία Δασκαλιό – Τοποθεσία Νεράκι 
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ΜΕΡΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟ Ι. ΤΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 

Quercus ithaburensis - Μακρυλέπιος βελανιδά 
 

 

Το είδος της βελανιδιάς που κυριαρχεί στον Άγιο Ευστράτιο είναι η ήμερη 

βελανιδιά, οι καρποί της οποίας μέχρι πριν 30 – 40 χρόνια χρησιμοποιούνταν 

για την κατεργασία δερμάτων λόγω μιας ουσίας που περιέχουν, την τανίνη. 

Ταυτόχρονα ένα τμήμα του καρπού της βελανιδιάς που δεν ήταν εμπορεύσιμο 

χρησιμοποιούνταν ως ζωοτροφή στην τοπική κτηνοτροφία καθώς είναι 

πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες. 
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Χαρακτηριστικά 

Τα χαρακτηριστικά της ήμερης βελανιδιάς που καθιστά τον Άγιο 

Ευστράτιο μοναδικό σε εθνικό επίπεδο είναι: 

Η αργή ανάπτυξή του και η πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι η βελανιδιά για να μεγαλώσει και να φτάσει στην πρώτη της 

καρποφορία χρειάζεται να περάσουν περίπου 60 χρόνια. Η ηλικία των 

περισσότερων βελανιδιών στον Άι Στράτη εκτιμάται ότι είναι από 300 έως 800 

ετών. 

Είναι δέντρο ημιαειθαλές, δηλαδή χάνει το φύλλωμά του σταδιακά από 

τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο. Αυτό επιτρέπει την ομαλή αποικοδόμηση 

των οργανικών ουσιών που περιέχονται στα φύλλα και συμβάλλει στον 

εμπλουτισμό του εδάφους με θρεπτικά συστατικά, βοηθώντας στην ανάπτυξη 

και άλλων φυτών. 

Το δέντρο της βελανιδιάς δεν καίγεται εύκολα, γεγονός που το καθιστά 

πολύ ανθεκτικό στις πυρκαγιές, ενώ μετά από το ξέσπασμα μιας πυρκαγιάς 

μπορεί και πρεμνοβλασταίνει πολύ εύκολα επιταχύνοντας σημαντικά την 

φυσική αναγέννηση του δάσους. 

Αναπτύσσει εκτεταμένο ριζικό σύστημα που εκτείνεται σε μεγάλη έκταση 

γύρω από το δέντρο και σε μεγάλο βάθος, συμβάλλοντας στην κατακράτηση 

των εδαφών και στον εμπλουτισμό της υπόγειας υδροφορίας. 

Λόγω του εκτεταμένου ριζικού συστήματος τα άτομα της βελανιδιάς 

φύονται σε αραιές αποστάσεις μεταξύ τους, γεγονός που επιτρέπει ενδιάμεσα 

την ανάπτυξη πολύ πλούσιας θαμνώδους και ποώδους βλάστησης, λόγω των 

εξαιρετικών συνθηκών και του μικροκλίματος που επικρατεί εκεί. 

 
 

Μακρυλέπιος βελανιδά - Quercus ithaburensis 
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Το είδος αυτό που λέγεται και «Ρουπάκι» είναι εξαιρετικά σπάνιο και το 

συναντούμε μεμονωμένα κυρίως σε ρεματιές και γενικά στα πιο υγρά και 

δροσερά μέρη του Αγίου Ευστρατίου. 

 
 

Pyrus communis - Αχλαδιά 

 
 

Αχλαδιά ή Απιδιά είναι οπωροφόρο 

δέντρο και ανήκει στην τάξη Ροδώδη 

και στην οικογένεια των Ροδοδιών και 

αλλιεργείται σε όλες τις εύκρατες 

χώρες. Ανήκει στην οικογένεια των 

πυρηνόκαρπων φρούτων, όπως το 

μήλο, το μούσμουλο κ.τ.λ. 

Κατάγεται από τις περιοχές γύρω από 

την Κασπία Θάλασσα και βρέθηκε 

στην Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια. 

Στην Ελλάδα η συστηματική 

καλλιέργεια της αχλαδιάς γίνεται 

κυρίως στη Μακεδονία 

Διατροφικά χαρακτηριστικά: Τα 

αχλάδια αποτελούν εξαιρετική πηγή υδατοδιαλυτών ινών. Περιέχουν βιταμίνες 

Α, Β1, Β2, C, E, φυλλικό οξύ και νιασίνη. Επίσης, είναι πλούσια σε χαλκό, 

φωσφόρο και κάλιο και σε μικρότερες ποσότητες σε ασβέστιο, χλώριο, 

σίδηρο, μαγνήσιο, νάτριο και θείο και έχουν λίγες θερμίδες. 

 
Pinaceae - Πεύκο 

 
 

Τα πεύκα είναι γυμνόσπερμα, αειθαλή, ρητινοφόρα κωνοφόρα δένδρα με 90 

περίπου είδη ανά τον κόσμο, που ανήκουν στην οικογένεια των Πευκοειδών 

(Pinaceae). 

Ο φλοιός είναι παχύς και αυλακωτός, τα φύλλα βελονοειδή και φύονται κατά 

σπονδύλους ανά δύο, τρία ή πέντε, παραμένοντας στο πεύκο από 2 μέχρι 17 
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χρόνια. Στη βάση τους περιβάλλονται από ένα μεμβρανώδη κολεό και το 

χρώμα τους είναι ανοιχτό ως σκούρο πράσινο. 

Όλα τα βλαστικά μέρη του δέντρου 

διατρέχονται από αδενικά στοιχεία που 

έχουν την μορφή αγωγών παράγοντας 

ρητίνη και αιθέρια έλαια. 

Στη βάση κάθε μονοετούς βλαστού 

αναπτύσσονται αρσενικοί και θηλυκοί 

κώνοι.  Τα άνθη   του πεύκου είναι 

γνωστά με την ονομασία κουκουνάρια. 

Τα πεύκα αποτελούν πρόδρομα είδη 

στα  δασικά οικοσυστήματα   κι 

εγκαθίστανται σε ακραία περιβάλλοντα 

και σχηματίζουν  φυτοκοινωνίες  που 

διαμορφώνουν το περιβάλλον για τα επερχόμενα είδη. 

Είναι είδη που αγαπούν το φως, ανθεκτικά στην ξηρασία και προτιμούν τα 

ασβεστολιθικά εδάφη. 

 
Eucalyptus - Ευκάλυπτος 

 
 

Το δέντρο ευκάλυπτος που φυτρώνει στην 

Αυστραλία και είναι αποκλειστική τροφή των 

κοάλα, φυτρώνει και στη χώρα μας και 

αποστραγγίζει τα υγρά εδάφη με την πολύ 

μεγάλη εξάτμισή του καθαρίζοντας τον αέρα 

και εξυγιαίνοντας τον τόπο. Τα φύλλα του 

ευκαλύπτου βράζονται και αναπνέουμε από 

πάνω από τους ατμούς όταν έχουμε 

βλεννώδεις εγκρίσεις. Σε περιπτώσεις χρόνιας 

βρογχίτιδας ακόμα και φυματιώσεως των 

πνευμόνων ο ευκάλυπτος βοηθάει πολύ. Είναι τονωτικό, απολυμαντικό και 

επουλωτικό. 
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Amygdalus communis - Αμυγδαλιά 
 

Η Αμυγδαλιά είναι φυλλοβόλο δένδρο, είναι είδος φυτών της οικογένειας τών 

Ροδιδών με ύψος από 4 έως 12 μέτρα και φύλλα ελλειψοειδή και οδοντωτά. 

Οι ιδανικότερες κλιματολογικές συνθήκες 

για την καλλιέργεια της αμυγδαλιάς είναι 

οι μεσογειακές ενώ θεωρείται από τα 

ανθεκτικότερα στην ξηρασία καρποφόρα 

δένδρα. Τα άνθη εκπτύσσονται πριν από 

τα φύλλα και είναι λευκορόδινα σχεδόν 

επιφυή, μονήρη ή ανά δύο. Χάρη στην 

πρωιμότητα της άνθησης, την πυκνότητα 

των λουλουδιών επάνω στους κλάδους, 

που δεν κρύβονται από τα φύλλα και τη 

λευκότητα των πετάλων της, η αμυγδαλιά 

θεωρείται ως ένα αξιόλογο καλλωπιστικό 

δένδρο. 

 
Prunus - Κορομηλιά 

 

Η Κορομηλιά (Prunus) είναι αγγειόσπερμο, 

δικότυλο φυτό το οποίο ανήκει στο γένος 

Προύμνη (Prunus), στην οικογένεια των 

Ροδοειδών (Rosaceae). 

Είναι γνωστή και με την ονομασία τζανεριά 

και τζαρνικιά. Η καταγωγή της είναι από τις 

Μεσογειακές περιοχές όπου τις 

καλλιεργούσαν πριν 2000 χρόνια. Σήμερα 

βρίσκεται και καλλιεργείται σε πολλές 

περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας. 
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Olea - Ελιά 

 
 

Η ελιά ή αλλιώς ελαία, είναι το 

δέντρο που δίνει στην διατροφή των 

ελλήνων τα πολύτιμα συστατικά του 

για την μακροζωία τους. Είναι τόσα 

πολλά τα οφέλη από την ελιά που 

έχουν χιλιοτραγουδιστεί και 

τραγουδιούνται ακόμα μέχρι και 

σήμερα. Από τα φύλλα μέχρι τον 

καρπό η ελιά προσφέρει υγεία και 

μακροημέρευση. Ακόμα και να την 

βλέπεις την ελιά σου δημιουργεί 

ήρεμα συναισθήματα. Ίσως είναι το 

δέντρο που έχει ζωγραφιστεί από καλλιτέχνες σε όλη την γη, περισσότερες 

φορές από όλα τα άλλα. 

Εντομολογικής φύσεως προσβολές είναι κυρίως αυτές που προκαλούνται 

από το δάκο, τον πυρηνοτρήτη και την βαμβακάδα. 

 
 

Λεμονιά 
 

Τα είδη του γένους Citrus ανήκουν 

στην οικογένεια Rutaceae και στη 

φυλή Citreae. Όλα τα μέλη της φυλής 

έχουν χαρακτηριστικό καρπό, το 

εσπερίδιο που είναι είδος ράγας με 

χρώμα κίτρινο και ο φλοιός δεν 

αποσπάται από τη σάρκα. Τα είδη 

αυτά είναι η λεμονιά, η κιτριά και το βοτρυόκαρπο. Το λεμόνι είναι 

καλλιεργημένο υβρίδιο που προέρχεται από άγριες ποικιλίες όπως είναι το 

κίτρο και το μανταρίνι. Η λεμονιά προέρχεται από την κεντρική Ινδία, όπου 

καλλιεργήθηκαν και τα πρώτα δένδρα. 
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Η λεμονιά μπορεί να μεγαλώσει μέχρι 6 μέτρα ύψος αλλά συνήθως είναι πιο 

κοντή. Τα κλαδιά της έχουν αγκάθια, τα φύλλα είναι πράσινα και λαμπερά. Τα 

άνθη είναι λευκά εξωτερικά, ενώ εσωτερικά τείνουν προς το μωβ. 

 

 

Άνθη λεμονιάς. Καρποί λεμονιάς. 

Στον Άγιο Ευστράτιο υπάρχουν εξαιρετικής ποιότητας λεμονιές. Έχουν βαθύ 

κίτρινο χρώμα, και έντονη μυρωδιά. Τα λεμόνια τα μαζεύουν συνήθως οι 

νοικοκυρές του νησιού και τα κάνουν λεμονάδα! Επίσης, τα κάνουν χυμό 

λεμονιού τον οποίο χρησιμοποιούν αρκετά σε φαγητά με ψάρι. Επιπλέον, 

χρησιμοποιείται πολύ, μαζί με άλλα υλικά, για μαρινάρισμα κρέατος πριν από 

το μαγείρεμα. Τα κάνουν μαρμελάδα είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό με 

πορτοκάλια. Χρησιμοποιούνται κιόλας στην παρασκευή του ιταλικού λικέρ 

“λιμοντσέλο” 

 
 

Ροδιά 

 

 
Τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου 

είναι η εποχή που ωριμάζουν οι 

περισσότερες ποικιλίες ροδιάς. Το ρόδι είναι 

ένας φαγώσιμος καρπός που άρχισε να 

γίνεται δημοφιλής τα τελευταία χρόνια για 

τις ευεργετικές του ιδιότητες. 

Παραδοσιακά, το ρόδι αποτελεί σύμβολο 

ευτυχίας και καλοτυχίας. Πολλά γούρια της πρωτοχρονιάς έχουν σχήμα 

ροδιού. Σαν συμβολική κίνηση γονιμότητας από τους Ελληνιστικούς χρόνους 
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έως και σήμερα, σπάμε ένα Ρόδι στο πάτωμα σε γάμους και την 

πρωτοχρονιά, σε ένδειξη αφθονίας, γονιμότητας και καλής τύχης. 

 

 

Άνθος ροδιάς Το άνθος αρχίζει να μετασχηματίζεται σε 
ρόδι 

 
Η ροδιά είναι θάμνος (αν και τις 

περισσότερες φορές έχει την εμφάνιση 

δέντρου). Είναι φυλλοβόλο φυτό. Η Ροδιά 

είναι αυτογόνιμη. Δε χρειάζονται μέλισσες 

για την επικονίαση. Μία νέα ροδιά αρχίζει 

να παράγει καρπούς μετά τον τρίτο χρόνο. 

Ο κορμός της ροδιάς αρχίζει να 

διακλαδίζεται από χαμηλά. Τα άνθη της ροδιάς είναι λευκά ή κόκκινα, ανάλογα 

με την ποικιλία. 

 
Το ρόδι αρχίζει να μεγαλώνει 

 
Η ροδιά είναι ένας ανθεκτικός θάμνος. Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις από το 

έδαφος. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε ξηρά, σκληρά και χαλικώδη εδάφη. 

Αντέχει ακόμη και πότισμα με υφάλμυρο νερό. Για να έχουμε όμως 

ικανοποιητική παραγωγή και ποιοτικά ρόδια, το έδαφος θα πρέπει να είναι 

πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και αμμοαργιλώδες, ενώ τα ποτίσματα θα 

πρέπει να είναι τακτικά. 

 
Το ιδανικό κλίμα για την καλλιέργεια της ροδιάς είναι το θερμό. Δεν ευδοκιμεί 

σε κρύα κλίματα ή σε περιοχές με ομίχλη και ψυχρούς ανέμους. Τα σημεία 

που θα φυτευτούν οι ροδιές πρέπει να είναι ηλιόλουστα. 
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Καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο και ευδοκιμεί σε θερμές περιοχές, στα νησιά 

και στις εσωτερικές πεδιάδες. Στο νησί του Αγίου Ευστρατίου παράγονται 

ρόδια άριστης ποιότητας, είναι ένα από τα κύρια δέντρα που υπάρχουν σε 

κάθε αυλή αλλά και αγροτεμάχιο. Ήταν από την αρχαιότητα γνωστές οι 

θεραπευτικές του ιδιότητες. Οι κάτοικοι χρησιμοποιούν το φρούτο στην 

διατροφή τους, παρασκευάζουν λικέρ, το χρησιμοποιούν σε διάφορα 

γλυκίσματα όπως και στην παρασκευή των κολλύβων. Τα γλυκά ρόδια του 

Αγίου Ευστρατίου ονομάζονται “πετρόροδα”, τα οποία είναι πιο μεγάλα και 

κόκκινα σε σχέση με τα υπόλοιπα κοινά ρόδια! 

 
Το ρόδι έχει κουκούτσια και είναι σωροκάρπιο ή συγκάρπιο από πολλές 

δρύπες (παλαιότερα ονομαζόταν σίδιο). Ο φλοιός των καρπών είναι πλούσιος 

σε ταννίνη και χρησιμοποιείται στην κατεργασία των δερμάτων, ακόμα και στη 

βαφή των μαλλιών. Η ροδιά απαντάται σε διάφορες μορφές, οι κυριότερες 

από τις οποίες είναι: οι οξύκαρπες (ξινόρροδα) και οι γλυκόκαρπες 

(γλυκόρροδα) καθώς και σε μορφή νάνου. Δέντρο ανθεκτικό, σπάνια 

προσβάλλεται από παράσιτα. 

 
 

Cydonic oblonga miller – Κυδωνία 

 
 

Η κυδωνιά (επιστ. Κυδωνέα η 

προμήκης) είναι οπωροφόρο δέντρο 

της οικογένειας των Ροδοειδών. Η 

καταγωγή της είναι από την περιοχή του 

Καυκάσου ή το Ιράν. Ως 

καλλιεργούμενο φυτό προτιμά τα 

πηλοαμμώδη εδάφη, όπως επίσης και 

τα υγρά, αρκεί να στραγγίζονται καλά. Ο 

πολλαπλασιασμός της γίνεται με 

μοσχεύματα, παραφυάδες και καταβολάδες. Ζει μέχρι και 50 χρόνια. Είναι 

δέντρο γνωστό από τα αρχαιότατα χρόνια, αφιερωμένο στην Αφροδίτη. Για το 

λόγο αυτό ονομάζεται και «Μήλο της Αφροδίτης». 
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Salix alba L. - Λευκή ιτιά 
 
 

Η λευκή ιτιά είναι ένα είδος ιτιάς εγγενές 

στην Ευρώπη, τη δυτική και την κεντρική 

Ασία. Το όνομα προέρχεται από το λευκό 

τόνο στην κάτω πλευρά των φύλλων. 

Πρόκειται για ένα μεσαίου έως μεγάλου 

μεγέθους φυλλοβόλο δέντρο που μεγαλώνει 

σε ύψος 10-30 μέτρα και διάμετρο κορμού 

μέχρι 1 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Popuius nigra – Μαύρη Λεύκη ή Καβάκι 
 

Η λεύκα ή λεύκη είναι φυλλοβόλο δένδρο, με ωοειδή 

φύλλα και λευκό κορμό που αναπτύσσει μεγάλο ύψος, 

μέχρι 50 μέτρα. Τα άνθη της σχηματίζουν κρεμαστές 

ταξιανθίες ιούλων και οι καρποί τους καλύπτονται από 

λευκό χνούδι που μοιάζουν με βαμβάκι. Ανήκουν στην 

οικογένεια των ιτεϊδών ή σαλακιδών. Πολύ ανθεκτικό 

στις παραθαλάσσιες φυτεύσεις, αναπτύσσει 

επιφανειακές ρίζες που δημιουργούν προβλήματα σε 

παρακείμενες κατασκευές. Φυτεύεται μεμονωμένα 

αλλά και σε δενδροστοιχίες για την παραγωγή ξύλου. 

Χρησιμοποιείται ευρέως ως καλλωπιστικό δέντρο, 

καθώς έχει το πλεονέκτημα να αναπτύσσεται πολύ 

γρήγορα και να αποκτά μεγάλο μέγεθος. 
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Ficus carica – Σύκο 

 

 
Η συκιά είναι δικοτυλήδονο φυτό που 

ανήκει στο γένος Συκή και στην οικογένεια 

Μορεοειδή. Είναι δέντρο πολύ κοινό στην 

Ασία, στη Μέση Ανατολή και στις 

Μεσογεικές χώρες. Η καλλιέργειά της 

εισήχθη και στην Αμερική τον 18ο-19ο 

αιώνα. Είναι η συκέη ή συκή των αρχαίων. 

Ευδοκιμεί σε περιοχές με θερμό και 

δροσερό κλίμα και σε υψόμετρα μέχρι 1700μ. Οι καρποί της τρώγονται νωποί 
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ΙΙ. ΤΑ ΦΥΤΑ 

 
 
 
 

Anacamptis pyramidalis – Ορχιδέα 

 
 

Η πυραμιδική ορχιδέα, Anacamptis pyramidalis, 

είναι ένα πολυετές ποώδες φυτό που ανήκει στο 

γένος Anacamptis της οικογένειας Orchidaceae. Η 

επιστημονική ονομασία Anacamptis προέρχεται από 

την ελληνική λέξη ανακάμπτειν «anakamptein» και 

σημαίνει «στροφή προς τα εμπρός», ενώ η Λατινική 

ονομασία pyramidalis αναφέρεται στην πυραμιδική 

μορφή της ταξιανθίας. 

 
 
 
 
 

 
Himantoglossum caprinum - Aίγιο Υμαντόγλωσσο ή Γλώσσα του φιδιού 

 
 

Εντυπωσιακά ψηλό φυτό που φτάνει μερικές 

φορές το 1 μέτρο σε ύψος και ενδημεί κυρίως στα 

Βαλκάνια. Συχνό στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. 

Ανθίζει αργά, τους μήνες Ιούνιο-Αύγουστο. Ο 

πολύ μακρύς κεντρικός λοβός μοιάζει με διχαλωτό 

ιμάντα ή γλώσσα φιδιού. 
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Limodorum abortivum - Λιμόδωρο το εκτρωτικό 

 
 

Είδος ορχιδέας, κοινό σχεδόν σε όλη την 

Ελλάδα, με βλαστό λείο επενδεδυμένο με ιώδεις 

κολεούς και χωρίς πράσινα φύλλα. Η ταξιανθία 

είναι ψηλή με μεγάλα μωβ άνθη. Ανθίζει από το 

Μάϊο-Ιούλιο σε λιβάδια, σε δάση μαύρης πεύκης 

από τα 700 - 1200 μ., και ψηλότερα. 

 
 
 
 

Ophrys oestrifera - Oφρύς η οιστροφόρος 

 
 
 

Στα νησιά, λεπτομερέστερες μελέτες οδήγησαν τα 

τελευταία χρόνια στην αναγνώριση "σταθερών" 

ειδών, μορφολογικά ξεχωριστών, όπως η Ophrys 

minutula από την Λέσβο, η Ophrys leptomera από 

την Εύβοια και οι Ophrys dodekanensis και 

Ophrys cornutula από την Ρόδο. 

 
 
 

Anacamptis morio - Ορχιδέα η νήπια 
 

Το πλέον εντυπωσιακό με τις ορχιδέες 

είναι η μορφολογία του άνθους, ένα 

πραγματικό θαύμα της φύσης. Προσοχή! 

Είναι είδη προστατευόμενα και κινδυνεύουν 

με εξαφάνιση. Η λεηλασία γίνεται επειδή 

είναι ένα από τα είδη ορχιδέας που οι 

βολβοί δίνουν το σαλέπι. Το συγκεκριμένο 

είδος είναι κοινό σε Ευρώπη και Μεσόγειο. 

Ανθίζει από Απρίλιο- Ιούνιο στον Όλυμπο 
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και μέχρι τα 2.000 μ. υψόμετρο. Είναι χαμηλό φυτό με φύλλα άστικτα που στη 

βάση σχηματίζουν ρόδακα. Η ταξιανθία είναι πυκνή με άνθη συνήθως από 

ανοικτό έως σκούρο μοβ. Το χείλος είναι φαρδύ, σχεδόν ακέραιο με άσπρο 

κέντρο που φέρει μοβ κηλίδες. 

 
Acanthus mollis – Άκανθος μοντρούνα 

 
 

Πολυετές φυτό που φθάνει σε ύψος το 1 μέτρο 

με άσπρα βυσσινή άνθη και σκούρα πράσινα 

φύλλα. Περιέχει γλίσχρασμα και ταννίνες σε 

μεγάλες ποσότητες με αποτέλεσμα την καλή 

θεραπεία των εξαρθρωμένων αρθρώσεων. Με 

εξωτερική χρήση επάνω στις αρθρώσεις 

επαναφέρει τους προβληματικούς μύες και 

συνδέσμους στην φυσιολογική κατάσταση 

χαλαρώνοντας τους. Επίσης χρησιμοποιείται σε πληγές και εγκαύματα. 

 

 
Adiantum capillus-veneris - Πολυτρίχι ή Αδίαντο 

 
 

Ο Αδίαντος ή Πολυτρίχι αποτελεί ποώδη 

πολυετή φτέρη που ανήκει στην οικογένεια 

των πτεριδοειδών. Πρόκειται για βότανο 

που απαντάται σχεδόν παγκοσμίως σε 

εύκρατα και τροπικά κλίματα και σε 

τοποθεσίες όπου προσφέρονται σκιερά και 

υγρά μέρη. Η επίσημη ονομασία του φυτού 

αδίαντος προέρχεται από την ελληνική λέξη α-δίαντος = μη υγρανθής, μια και 

τα φύλλα του δε μουσκεύονται στο νερό. Από τα χαρακτηριστικά του βοτάνου 

προέκυψαν και οι λαϊκές ονομασίες του όπως πηγαδόχορτο, φύτσι του νερού, 

αφού το βότανο απαντάται συνήθως δίπλα σε πηγές νερού, ενώ η ονομασία 

πολύμαλλον και πολυτρίχι αποδόθηκε μάλλον λόγω της ιδιότητας του φυτού 

να τονώνει την τριχοφυΐα. 
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Aegilops triuncialis - Αγκαθωτό Κατσικόχορτο 
 

Το αγκαθωτό κατσικόχορτο (barb goatgrass) 

είναι ένα ετήσιο χόρτο (οικογένεια Poaceae), 

που αναπτύσσεται σε λιβάδια και δάση 

βελανιδιάς. Οι κορυφές των μίσχων περιέχουν 

αιχμηρές, άκαμπτες λεπίδες και ακίδες οι 

οποίες περιέχουν τα σπέρματα. Όταν το 

γρασίδι ωριμάζει, οι ακίδες ρίχνουν τους 

σπόρους και φυτρώνουν στο έδαφος. Είναι δυσάρεστα για τα βοοειδή. 

 
 

Aegilops neglecta Req - Αιγίλοπας ο Παραμελημένος 

 
 

 
Το γένος λέγεται πώς αποτελεί τον πρόγονο του 

καλλιεργούμενου σιταριού. Η ονομασία του 

γένους προέρχεται από την σύνθετη λέξη " αίγι + 

λωψ " (aig=Βελανιδιά + λώψ=περιβλημα) "το 

περίβλημα της βελανιδιάς" και αναφέρεται στην 

μορφή του καρπού. 

 
 
 

 
Aetheorhiza bulbosa (L.) cass. - Μεθυσμένος βολβός 

 
 

Είναι ένα φυτό που φυτρώνει στην 

άμμο των ακτών της Μεσογείου. 

Μπορεί να βρεθεί σε ανοιχτούς 

χώρους και βραχώδεις ρωγμές, πάντα 

σε αργιλώδη εδάφη. Μπορεί να 

αναγνωρισθεί από τα φύλλα του που 

είναι πολύ μικρά και διίστανται, σαν μια 

μικρογραφία γαϊδουράγκαθου, σχηματίζοντας στρώματα πολύ χαλαρών 

φύλλων. Ύψος 10-20 cm. Λουλούδι 25 mm. Άνθηση Απρίλιος - Μάϊος. 
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Aira elegantissima Schur – Αΐρα 

 
 

Λεπτό ετήσιο φυτό έως 0,5 m ύψος. Φύλλα με 

θήκες, λεπίδες επίπεδα ή κουλουριασμένα, έως 

0,8 mm πλάτος. Βράκτια οξεία, ωοειδή- 

λογχοειδή. Αναπτύσσεται σε βοσκότοπους ή 

ανοιχτά δάση. 

 
 
 
 

Ajuga orientalis - Σάλπιγγα ή Κεφαλληνιακή Βιόλα 

 
 

H Σάλπιγγα ανήκει στην οικογένεια 

Lamiaceae, στην οποία ανήκουν πολλά 

γνωστά φυτά (μέντα, βασιλικός, φασκόμηλο, 

λεβάντα, ρίγανη, θυμάρι κ.α.). Είναι πολυετής 

πόα με γκριζοπράσινα αντίθετα φύλλα που 

ανά ζευγάρι σχηματίζουν σταυρό με τα 

προηγούμενα. Έχει τετράγωνο βλαστό, 

χαρακτηριστικό γνώρισμα των ειδών του γένους Lamiaceae. 

Τα άνθη του είναι χρώματος βιολετί-μπλε και βρίσκονται στα γόνατα κατά 

σπονδύλους. Περίοδος άνθησης από Μάρτιο μέχρι Ιούλιο. 

 

Allium ampeloprasum - Άλλιο το αμπελόπρασσο ή Άγριο πράσο 
 

Το Allium ampeloprasum είναι το άγριο 

πράσο ένα φυτό που φέρει έναν λεπτό, ψηλό 

ανθοφόρο βλαστό. Είναι πολυετής πόα, με 

παραλλαγές χρωματικές του άνθους από 

λευκό έως βαθύ πορφυρό. Ο βολβός του 

μοιάζει με του σκόρδου ενώ τα φύλλα του με 

του πράσου. Θα το συναντήσουμε από 0-700 μ. σε χωράφια, άκρες δρόμων 

και ηλιόλουστα μέρη. 
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Allium commutatum Guss – Άλλιο το ευμετάβολο (Αγριόσκορδο) 

 

 
Το ύψος κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 50 cm 

και 1m. Μπορεί ακόμη και να φτάσει μέχρι 180 

cm. Το συναντάμε σχεδόν παντού σε 

ακαλλιέργητους τόπους. Μαζεύεται ολόκληρο 

από το χειμώνα έως το τέλος της άνοιξης. 

 
 

Allium flavum subsp - Κίτρινο Σκόρδο 
 

Ενδημικό φυτό της Μεσογείου σχετικά χαμηλό σε 

ύψος με χαλαρή ταξιανθία που αποτελείται από 

άνθη με χρωματισμό κίτρινο του λεμονιού. Οι 

πληθυσμοί είναι πολύ μεγάλοι σε πετρώδεις 

περιοχές. Σίγουρα έχει θέση στην ομάδα των 

φυτών με έντονο χρωματισμό. 

 
 

Alopecurus myosuroides - Αλεπονουρά 

 
 

Συναντάται και αποτελεί συχνά σημαντικό 

ζιζάνιο σε χώρες της Κεντρικής και Νότιας 

Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Στην 

Ελλάδα απαντάται με μέτρια συχνότητα κυρίως 

στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, τόσο σε 

ακαλλιέργητες εκτάσεις, όσο και σε χειμερινές 

καλλιέργειες. Οι σπόροι βλασταίνουν σε ένα 

μεγάλο εύρος θερμοκρασιών με μέγιστο ανάμεσα στους 8-21 °C. Η βλάστηση 

μπορεί να γίνει όλο το χρόνο αλλά κορυφώνεται το φθινόπωρο και την άνοιξη. 

Σε χειμερινή καλλιέργεια οι περισσότεροι σπόροι του ζιζανίου βλασταίνουν το 

φθινόπωρο. Η αύξηση των σπόρων που βλασταίνουν την άνοιξη 

παρεμποδίζεται από τα καλλιεργούμενα φυτά εκτός αν η φύτευση είναι αραιή 

ή όψιμη. 
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Alyssum umbellatum Desv - Άλυσος 

 

Το Alyssum ή 'Αλυσος είναι πόα και θάμνος, 

αειθαλής και πολυετής. Ευδοκιμεί σε θέσεις με 

άπλετο ηλιακό φως και μέτριο έδαφος. Ο 

πολλαπλασιασμός γίνεται με σπόρους και 

μοσχεύματα και το μέγιστο ύψος του φτάνει τα 

0.3m. 

 

Amaranthus albus - Άσπρο Βλήτο 
 

Μονοετές φυτό, συνηθισμένο και 

αγαπημένο χορταρικό της μεσόγειου. 

Γνωστό και στους αρχαίους Έλληνες. Το 

βλήτο, από το οποίο μαζεύουμε τις 

τρυφερές κορφές, λαχανεύεται από το τέλος 

της άνοιξης μέχρι το φθινόπωρο. Πρέπει να 

αποφεύγουμε να καταναλώνουμε μεγάλες 

ποσότητες και ειδικά το ζουμί γιατί περιέχει ουσίες, μη ακριβώς 

προσδιορισθέντες ακόμη, που μπορεί να προκαλέσουν παροδική μείωση στη 

αντίληψη μας, εξ ου και ο χαρακτηρισμός «βλήτο» για κάποιους ανθρώπους. 

Επίσης είναι τοξικό για πολλά ζώα όπως πρόβατα, γουρούνια κ.α. 

 

Ammophila arenaria - Η Αμμόφιλα 
Μερικά μέτρα μακρύτερα από τη θάλασσα η 

Αμμόφιλα φυτρώνει στις αμμοθίνες. Τα φυτά αυτά 

είναι απαραίτητα για τη σταθεροποίηση των 

νεότερων αμμοθινών χάρη στο ισχυρό και 

εκτεταμένο ριζικό τους σύστημα. 

Προετοιμάζουν έτσι το έδαφος για τον εποικισμό 

του από άλλα είδη όπως το Otanthus maritimus. 

Αυτό είναι ένα μικρό φυτό που καλύπτεται ολόκληρο από ένα πυκνό ασημένιο 

χνούδι. Το χνούδι αυτό το προστατεύει από τον δυνατό και ξηρό θαλασσινό 

αέρα και από τη ζέστη. 
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Anagallis arvensis - Αναγαλλίς η αρουραία 
 
 

 

 
ευθείας στο φως. 

Ετήσια ή διετής, έρπουσα ή όρθια πόα. Ενδημικό 

της Ευρώπης και Ασίας, πλέον κυκλοφορεί και στη 

βόρεια Αμερική. Υπάρχουν περί τα 25 είδη αυτής και 

στην Ελλάδα 2. Θα τη βρούμε σε χαμηλά υψόμετρα 

σε καλλιεργούμενα και μη χωράφια, πλευρές 

δρόμων κ.λ.π., συνήθως σε ελαφρά εδάφη και σε 

σημεία όπου υπάρχει υγρασία και δεν εκτίθενται απ’ 

 
 

Anchusa undulata subsp - Άγχουσα η κυματιστή 
 

Φυτό με μπλε ή ρόδινα άνθη και με μεγάλα 

κυματιστά λογχοειδή φύλλα στα οποία οφείλει και την 

ονομασία του. Απαντάται σε αγρούς, και σε άκρες 

δρόμων και πρανή. Ανθίζει από τέλη Μαρτίου έως τον 

Ιούλιο. 

Γνωστό από την αρχαιότητα, αναφέρεται στη 

Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σαν ψιμύθιο, καλλυντικό 

που χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες για να βάφουν τα μάγουλά τους κόκκινα. 

Το λατινικό όνομα Anchusa προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό άγχουσα και 

το undulate = κυμματοειδής, που αναφέρεται στο σχήμα των φύλλων. 

 

Anogramma leptophylla - Λεπτόφυλλο Ανώγραμμα 
 

Anogramma leptophylla είναι ένα είδος 

φτέρης στην οικογένεια Pteridaceae. 

Βρίσκεται σε όλο τον κόσμο σε εύκρατες και 

υποτροπικές περιοχές. Το φυτό μειώνεται 

σταδιακά. Μεγαλώνει το χειμώνα και πεθαίνει 

τον Νοέμβριο. Φτάνει σε ύψος μόλις 3 

εκατοστά. Το βρίσκουμε να αυξάνεται σε άκρες βράχων. Επειδή έχει ένα ρηχό 

ριζικό σύστημα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί με τα ζιζάνια και άλλη βλάστηση. 
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Anthemis – Ανθεμίς ή Χαμομήλι 
 

Το χαμομήλι είναι ποώδες φυτό, η επιστημονική 

ονομασία του οποίου είναι Chamomilla. Το γένος 

περιλαμβάνει περί τα 70 είδη το γνωστότερο των 

οποίων είναι η Chamomilla recutita ή Matricaria 

chamomilla. Το Χαμαίμηλον το κοινόν ή Ματρικαρία το 

χαμαίμηλον φύεται και στην Ελλάδα όπου είναι γνωστό 

με τα ονόματα χαμομήλι και χαμόμηλο. Στην Κύπρο 

είναι γνωστό και ως μουγιόχορτο. 

 

 
Anthemis auriculata Boiss - Χαμομήλι 

 
Είδος χαμομηλιού. Το γένος Ανθεμίς 

περιλαμβάνει περίπου 170-180 είδη. Μονοετές 

φυτό που μοιάζει με το γερμανικό χαμομήλι. Έχει 

ελαφρά χνουδωτούς μίσχους και μεγάλα 

μοναχικά άνθη σαν της μαργαρίτας. Έχει 

δυσάρεστη οσμή και γεύση. 

 
 

Anthemis cotula - Άγριο ή Δύσοσμο Χαμομήλι 
 

Μονοετές φυτό, δύσοσμο, χνουδωτό ή σχεδόν λείο, με 

διακλαδιζόμενους βλαστούς ύψους 20-70 εκ. Έχει φύλλα με 

παρόμοια εμφάνιση με αυτά του μάραθου σε σχήμα δις ή 

τρις πτεροσχιδή που μεγαλώνουν αμέσως από τους 

μίσχους. Τα κεφάλια είναι σχετικά μικρά (12-30 χιλ.) με 

γλωσσοειδή ανθίδια λευκά και σωληνοειδή κίτρινα. Κάθε 

στέλεχος ολοκληρώνεται από ένα λουλούδι που το κεφάλι είναι συνήθως 

περίπου 2,3 εκατοστά σε διάμετρο. Το κεφάλι περικλείεται από 10-18 λευκά 

ακτινωτά πέταλα με οδοντωτό σχήμα. Ανθίζει από Απρίλιο- Μάϊο. 
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Anthemis werneri - Ανθέμιδα του Βέρνερ 
 

 
 

 

Διάταγμα 67/81). 

Η ανθέμιδα του Βέρνερ περιλαμβάνεται στον 

Κόκκινο Κατάλογο IUCN (1993, Ελλάδα), το 

1988 (Ευρώπη) και το 1993 (World) στην 

κατηγορία των απειλούμενων ειδών. Το είδος 

Anthemis werneri ssp. werneri προστατεύεται 

από την Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό 

 
 

Anthoxanthum odoratum - Γλυκό εαρινό γρασίδι 
 
 

 

Ιούνιο. 

Γνωστό ως γλυκό εαρινό γρασίδι, ιερό χόρτο, χόρτο 

βανίλια ή γρασίδι βουβάλι, είναι μια άγρια, βραχύβια 

ποικιλία γρασιδιού που τη συναντάμε σε όξινα λιβάδια 

στην Ευρασία. Αυτό το χορτάρι φυτρώνει σε τούφες. 

Μπορεί να αυξηθεί έως και 100 cm. 

Ο μίσχος είναι 25-40 εκατοστά ψηλός με μικρά αλλά 

πλατιά πράσινα φύλλα 3-5 χιλιοστά τα οποία είναι 

ελαφρώς τριχωτά. Ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον 

 
 
 

Anthyllis hermanniae – Αλογοθύμαρο 
 
 

Άλλες ονομασίες κατά τόπους 

είναι αλογοθύμαρο, σμυρνιά, 

ασμυριά. Ο θάμνος αυτός 

παρουσιάζει μία καλή σταθερότητα 

στην ανάπτυξη, ειδικά σε 

παραθαλάσσιες περιοχές και όχι 

μόνο, στην ανατολική Αττική. 

Φύεται σε φρυγανότοπους, σε 
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πετρώδεις τοποθεσίες, και δεν είναι αγκαθωτός. Αυτό τον καθιστά ευάλωτο 

στη βόσκηση των αιγοπροβάτων. Την άνοιξη είναι ένα κατεξοχήν 

μελισσοτροφικό φυτό το οποίο ανθίζει μέσα στον Μάιο. 

 
Apium graveolens – Σέλινο 

 
 

Το σέλινο είναι διετές, ιθαγενές φυτό του γένους 

Σέλινον της οικογένειας των Σελινοειδών. 

Ευχάριστο λαχανικό αλλά και καλό φάρμακο. 

Χρησιμοποιείται ολόκληρο το φυτό. Οι 

διουρητικές του ιδιότητες είναι αναγνωρισμένες. 

Πλούσιο σε ποικιλία βιταμινών. Η ρίζα του 

φρέσκου σέλινου είναι κάπως δηλητηριώδης 

αλλά ή ιδιότητα αυτή χάνεται με τη θερμότητα και την αποξήρανση. Το σέλινο 

είναι τονωτικό του στομάχου, διεγερτικό, αντιπυρετικό. Περιέχει μια ορμόνη 

ανάλογη στις ιδιότητες με την ινσουλίνη. Είναι φυτό κατάλληλο για τους 

διαβητικούς και για κείνους πού πρέπει να αποφεύγουν το αλάτι. Το σέλινο 

θεωρείται ακόμη ότι είναι κατά των ρευματισμών και κατά της νευροπάθειας. 

 
 

Arabis thaliana - Κάρδαμο 
 

Το κάρδαμο είναι ένα μονοετές και συνήθως 

αυτοφυές φυτό αλλά μπορούμε με ευκολία να το 

καλλιεργήσουμε και στον κήπο μας ή σε γλάστρα. 

Υπάρχουν πολλά είδη. Χρησιμοποιείται σαν βότανο 

αλλά και σαν λαχανικό για σαλάτα. Ένα είναι 

σίγουρο, η θρεπτική του αξία είναι μεγάλη και η 

πιπεράτη του γεύση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Το 

ύψος του μπορεί να φτάσει μέχρι και 60 εκατοστά. 

Όταν ωριμάσει το κάρδαμο βγάζει λευκά άνθη και έχει μακριά φύλλα κοντά 

στη ρίζα και πιο μικρά καθώς ανεβαίνουμε στην κορυφή. Σχεδόν όλα τα μέρη 

του φυτού, η ρίζα, τα φύλλα, τα άνθη και ο σπόρος, χρησιμοποιούνται στη 

μαγειρική. 



34 
 

Arenaria leptoclados – Αρεναρία η λεπτόκλαδη 

 
 

Γένος φυτών της οικογένειας των 

καρυοφυλλιδών. Είναι πολυετές φυτό με μικρά 

λευκά άνθη σε βοτρυώδεις ταξιανθίες. Πρόκειται 

για ένα λεπτό φυτό το οποίο φύεται σε ξηρές και 

θερμές περιοχές. Είναι παρόμοιο με το Arenaria 

serpyllifolia Linnaeus το οποίο διακρίνεται από το 

μικρό του μέγεθος. Το χρώμα του είναι κιτρινοπράσινο, με κυλινδρικά ή 

ωοειδή φρούτα. 

 
Arisarum vulgare - Αρίσαρο το κοινό ή λυχναράκι 

 
Ενδημικό πολυετές φυτό της 

μεσογείου, ευρέως 

διαδεδομένο, ύψους όχι 

μεγαλύτερου από 30 cm, θα το 

δούμε να ανθίζει μέσα στο 

χειμώνα σε δροσερές, και πολύ 

συχνά, σκιερές τοποθεσίες σε 

χαμηλά υψόμετρα. Ένα μεγάλο «χωνί» περιβάλλει το σπάδικα που εμείς το 

βλέπουμε σαν ένα περίεργο εξάρτημα, σαν φίδι, που προεξέχει του χωνιού 

και στην άλλη άκρη του, βαθιά μέσα στο «χωνί», βρίσκονται τα αρσενικά και 

θηλυκά άνθη του. Πολλά είδη της οικογένειας αυτής για να προσελκύσουν τα 

έντομα που θα τα επικονιάσουν παράγουν μια πολύ δυσάρεστη οσμή από τα 

άνθη τους. 

Όλα τα είδη αυτής της οικογένειας είναι δηλητηριώδη, αφού στους ιστούς του 

φυτού υπάρχουν κρύσταλλοι σε σχήμα καρφίτσας από οξαλικό ασβέστιο. 

Μερικά γνωστά μέλη της οικογένειας είναι η δρακοντιά, το περίφημο και 

σπάνιο Άρο του Διοσκουρίδη κ.α. 
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Arum italicum Mill - Δρακοντιά ή Φιδόχορτο 

 
 

Η Δρακοντιά γνωστό και ως φιδόχορτο, είναι 

είδος μονοκοτυλήδονου φυτού του γένους 

των αροϊδών. Πρόκειται για πολυετές ποώδες 

φυτό. Όλα τα μέρη του φυτού είναι 

δηλητηριώδη. Η πρόσφατη ρίζα έχει γεύση 

καυστική και λίγο 

πικρή. Τιθέμενη επί του δέρματος προκαλεί 

φλύκταινες. Εσωτερικά προκαλεί οίδημα γλώσσας, 

εμετούς, σπασμούς, διαστολή κόρης, αναισθησία. Η 

ρίζα ξηρή ή καβουρδισμένη χάνει την καυστικότητά 

της. Συχνά συμβαίνουν δηλητηριάσεις σε παιδιά που 

τρώνε τους καρπούς του φυτού. 

 
Arundo donax - Καλάμι 

 
Πρόκειται για το πιο μεγάλο 

αγρωστώδες και ένα από τα πιο 

συνηθισμένα είδη καλαμιού στην 

Ελλάδα. Κατάγεται από την Ασία 

αλλά έχει εγκλιματιστεί και 

εξαπλωθεί στα παραποτάμια 

οικοσυστήματα της Ελλάδας. 

 
 

 
Asparagus acutifolius - Ασπάραγος ο οξύφυλλος 

 
Κοινώς σπαράγγι, κουτσαγρέλια. 

Μονοκότυλο της οικογένειας των Λειριδών. 

Δίοικο φρύγανο, πυκνόκλαδο, αποξυλωμένο, 

0,50-1,20 μ. ύψους, γκριζοπράσινο, 

χνουδωτό, με τρυφερούς βλαστούς λεπτούς 

και πικρούς. Φυλλοκλάδια είναι μήκους 3-6 
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εκ. ακιδωτά, 5-12 στη μασχάλη των λεπιών. Λέπια με πλήκτρο βραχύ και 

αγκαθωτό. Τα άνθη είναι αρωματικά, πρασινοκίτρινα, μονήρη ή ανά δύο. 

Καρπός ράγα μαύρη, σαν μικρό μπιζέλι, με 1-2 σπέρματα. Κοινό σε άγονους 

ξηρούς τόπους σε όλη την Ελλάδα. Οι τρυφεροί βλαστοί του είναι εδώδιμοι. 

Έχει αντιφλογιστικές ιδιότητες. 

 
 

Asparagus aphyllus - Σπαράγγια φύλλα 
 

Είναι μονοκότυλα, πολυετή, αναρριχώμενα ή 

θαμνώδη φυτά, αυτοφυή ή καλλιεργούμενα ως 

λαχανικά ή καλλωπιστικά. Στη χώρα μας 

υπάρχουν αρκετά είδη. Το σπαράγγι έχει 

ρίζωμα που διακλαδίζεται στο χώμα και από το 

οποίο βγαίνουν τα όρθια ή αναρριχώμενα 

στελέχη του που έχουν χρώμα λευκό, πράσινο ή κοκκινωπό και τα οποία 

τρώγονται. Πρακτικά δεν έχει λειτουργικά φύλλα. Αυτά που βρίσκονται στα 

στελέχη του είναι βράκτια και μοιάζουν με λέπια. Τη φωτοσύνθεση έχουν 

αναλάβει πράσινοι, λεπτοί βλαστοί, που λέγονται φυλλοκλάδια. Είναι δίοικο 

φυτό και ανθίζει το καλοκαίρι. Τα άνθη του είναι μικρά, λευκά ή 

πρασινοκίτρινα και βγαίνουν μεμονωμένα. Οι καρποί είναι ρόγες με χρώμα 

πράσινο, λευκό ή κοκκινωπό. 

 
 

Asphodelus aestivus - Ασφόδελος 

 
 

Ανήκει στην οικογένεια των Λειλιϊδών. 

Ανθίζει από το Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο και 

είναι πολύ καλό μελισσοκομικό φυτό. Το 

χαρακτηριστικό του είναι η κόκκινη γύρη με 

την οποία γεμίζουν τις “τσέπες” τους οι 

μέλισσες. Στην Ελλάδα έχουμε 5 είδη. Η λαϊκή 

ονομασία του ασφόδελου είναι σφέρδουκλας, 

ασφόντυλος, σπερδούκλας, καραβούκι, 

ακαρώνι, άρβηκας, σπουρτούλα σπερδούκλι 
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κ.α. Κατά την μυθολογία αποτελούσε έμβλημα του θεού Διόνυσου. Οι Αρχαίοι 

Έλληνες το είχαν ως σύμβολο πένθους. Το φυτό φέρει όλα τα φύλλα στη 

βάση του, γραμμικά όμοια με τους νάρκισσους. Μεταξύ των φύλλων φύεται 

ένα στέλεχος που τελειώνει στην κορυφή σ’ ένα σύνολο βότρυων με άνθη 

αρκετά εντυπωσιακά κωδωνοειδή – αστεροειδή, λεπτά με έξι πέταλα. Οι 

κατσίκες, λένε οι βοσκοί, όταν φάνε ξερά τα μπουμπούκια της ζαλίζονται 

πρήζονται και μπορεί και να πεθάνουν. 

 
 

Asteriscus spinosus (L) – Ακανθώδης φραγκοσυκιές 

 

 
Στελέχη 30-60 εκ., ξυλώδες στη βάση. Τα φύλλα 

τους σε σχήμα ροζέτας, ολόκληρα, οδοντωτά ή 

πριονωτά. Τα λουλούδια είναι χρώματος πορτοκαλί ή 

κίτρινου. Περίοδος ανθοφορίας Απρίλιος, Μαϊος και 

Ιούνιος. Το συναντάμε σε θαμνότοπους, ημιστέπες, 

ερήμους και σε ορεινή βλάστηση των βουνών. 

 
 
 

Asterolinon linum-stellatum - Αστερόλινο 
 

Είναι ετήσιο, ποώδες, λείο, εφήμερο, θαμπό 

πράσινο, με ένα στέλεχος έως 5 cm, πολύ λεπτό. 

Στελέχη διακλαδισμένα στη βάση 2-10 cm, όρθια, 

λεία. Φύλλα λογχοειδή, οξεία, άμισχα, με 

μεμβρανώδη περιθώρια. Μίσχος σύντομος. 

Κάλυκας με 5 βαθιά. Ευθυτενείς λοβούς. 

Ταξιανθία ακραίου συμπλέγματος, με φυλλώδη 

βράκτια. Λουλούδι σωλήνα πολύ μικρό, σε 

σχήμα δίσκου. Πέταλα 5, στην κορυφή, 

υπόλευκο. Κάψουλα φρούτων. 
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Astragalus hamosus - Αγκαθωτό 

 
 

Ανήκει στην οικογένεια των ψυχανθών. Είναι ένα 

κοσμοπολίτικο φυτό που βρίσκεται σε όλο τον 

κόσμο, ποώδες και ζει σε ξηρά εδάφη και λιβάδια. 

Διακλαδίζεται από τη βάση αλλά οι κλάδοι 

εφαρμόζονται στο έδαφος. Τα άνθη είναι λευκά, 

ομαδοποιούνται στο τέλος ενός μίσχου. Οι 

καρποί οι οποίοι χαρακτηρίζουν απόλυτα το είδος 

αυτό, είναι παρόμοιοι με μερικά αγκίστρια καθώς είναι έντονα κυρτοί. Ανθίζει 

την άνοιξη. 

 
 

Astragalus pelecinus - Αστράγαλος 

 
 

Αστράγαλος ο στενόφυλλος κομμιοφόρος, 

της οικογενείας των Ψυχανθών. Κοινώς 

Τετράγκαθο, μουλοραφάνα, κεντούκλα. Στην 

Ελλάδα υπάρχουν αυτοφυή διάφορα είδη 

Αστράγαλου που φέρουν τη γκόμμα τη γνωστή 

με το όνομα Αδραγάνθιον κόμμι (Gomme 

adragante) που είναι μαλακτική και εφιδρωτική. 

Λειώνει εύκολα σε βραστό νερό. Το φυτό αυτό 

έχει ρίζα υπόλευκη, ινώδη που αυξάνεται πλαγίως. Το στέλεχος του είναι 

ινώδες πολύ κλαδωτό με φύλλα σύνθετα με πολλά φυλλάρια. Τα άνθη του 

είναι χωρίς μίσχο (ποδίσκο) ο δε καρπός του «φασόλι». Η γκόμμα αυτή 

χημικώς περιέχει «Αραμπίνη», «Μπασορίνη», άμυλο, άλατα. 

 
 

Halimione portulacoides - Θαλάσσια Γλυστρίδα ή αντράκλα της 
θάλασσας 

 
Το είδος Halimione portucaloides ανήκει στην 

ίδια οικογένεια με τη αρμυρίθρα. Είναι ένας 

χαμηλός θάμνος με απλωμένα κλαδιά και 

χοντρά γκριζοπράσινα φύλλα. Φυτρώνει στις 
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όχθες νερόλακων και καναλιών του αλμυρόβαλτου και κυρίως 

εκεί που η αποστράγγιση του εδάφους είναι καλή. Γι'αυτό 

συναντάται σε μεγάλους πληθυσμούς κατά μήκος των ακτών 

της λιμνοθάλασσας. Τα σαρκώδη φύλλα του χρησιμοποιούνται 

σε σαλάτες και η γεύση του μοιάζει με αυτή της αρμυρίθρας 

αλλά λιγότερο αλμυρή. 

 
 

Atriplex prostrata - Χρυσολάχανα 
 
 

Από αρχαία 

λατινική ονομασία 

η προέλευση της 

οποίας είναι 

αβέβαιη. Μια 

πιθανή     εξήγηση 

είναι το όνομα να προέρχεται από την ελληνική λέξη α-«χωρίς» και «τροφή» 

επειδή πολλά από αυτά τα είδη αναπτύσσονται σε άνυδρα εδάφη της ερήμου. 

Δικοτυλήδονα φυτά με λουλούδι χρώματος κρέμ, κόκκινο ή ροζ. 

 
 

 
Atriplex rosea - Αλιμιά 

 

 
Αυτό είναι ένα ετήσιο φυτό με όρθια άτριχα στελέχη. 

Αυξάνεται μέχρι 1,5 μέτρο σε ύψος. Τα φύλλα είναι 

πράσινα με κόκκινο χρώμα, οβάλ, σε τριγωνικό σχήμα 

λόγχης και με άκρα τα οποία είναι λεία. Κάθε φύλλο έχει 

τρεις προεξέχουσες φλέβες και είναι μέχρι 6 εκατοστά 

μήκος και πλάτος τρία. 
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Avellina michelii – Φεστούκα 

 
 

Μικρό ετήσιο χόρτο. Μέγεθος φυτών 5 με 30 

εκατοστά. Άνθιση Απρίλη – Ιούνιο. Φύεται σε 

περισσότερο ή λιγότερο υγρά και αμμώδη εδάφη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avena barbata Pott - Βρώμη γενειοφόρος 

 
 

Είναι ένα είδος φυτών που ανήκουν στην 

οικογένεια των αγρωστωδών. Ετήσιο φυτό. Η 

ταξιανθία αποτελείται από άνθη 16 - 32 mm σε 

μήκος με 2 - 3 άνθη. 

 
 
 
 
 

 
Avena sterilis - Αγριοβρώμη 

 
 

Η αγριοβρώμη είναι διαδεδομένη σ' όλο τον 

κόσμο και αποτελεί το πρώτο σε 

σπουδαιότητα ζιζάνιο των σιτηρών. Είναι 

διεθνώς γνωστή με το κοινό όνομα wild oats. 

Στην Ελλάδα είναι διαδεδομένο το είδος Α. 

sterilis στα σιτηρά και άλλες χειμερινές 

καλλιέργειες σε δενδρώνες και αμπελώνες. Σε μη καλλιεργούμενες εκτάσεις 

υπάρχει συνήθως και το είδος A. barbata. 



41 
 

Ballota Acetabulosa - Βαλλωτή 
 

 

Ανήκει στην οικογένεια των Χειλιανθών και 

άλλες ονομασίες είναι: Φουφουλιά (Τήνος), 

Φάσσα (Αίγινα), Νεροβαμβακιά 

(Πελοπόννησος), Μαυρομάργο (Αττική), 

Μαυρομάρκος (Κύθνος), Αποπουλιά, 

Λυχναράκι, Οικονομία, Καντηλαναύτρα. 

 
 
 

 

Beta vulgans subsp - Παντζάρια 
 

Το παντζάρι, ή κοκκινογούλι, είναι 

φυτό της οικογένειας Αμαρανθοειδή, η 

οποία παλιότερα ήταν γνωστή ως 

Χηνοποδιοειδή. Είναι μονοετές ή διετές 

φυτό του οποίου η ρίζα είναι εδώδιμη. 

Υπάρχουν πολλές καλλιεργήσιμες 

ποικιλίες, όπως το σέσκουλο, μια 

φυλλώδης ποικιλία παντζαριού, και το ζαχαρότευτλο, του οποίου η ρίζα έχει 

υψηλή συγκέντρωση σε σάκχαρα. 

 
 

Biscutella didyma – Παραδάκι 
 
 
 

 

 
μερικές φορές σε μορφή νήματος. 

Πρόκειται για ετήσια ή πολυετή φυτά, 

τριχωτά ή χνοώδη με απλές τρίχες. Φύλλα 

ολόκληρα, οδοντωτά, που περιλαμβάνουν 

κύτταρα στις φλέβες τους. Σέπαλα όρθια. 

Πέταλα εξασθενημένα σε μια 

αδιαφοροποίητη μορφή ή σχήματος 

μεγάλου καρφιού. Στήμονες φτερωτούς 
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Bolboschoenus maritimus - Ραγάζι 

 
 

Το ραγάζι είναι ένα ριζωματώδες (με οριζόντια 

στελέχη κάτω από το έδαφος) αιώνιο φυτό φτάνοντας 

το 1,2 μ. σε ύψος. Έχει τριγωνικά στελέχη που είναι 

επενδυμένα με σμαραγδένιο πράσινο χρώμα και 

οδοντωτά φύλλα. Κάθε μεμονωμένο φυτό 

αναπτύσσεται από ένα βολβό και στη συνέχεια βάζει 

ένα οριζόντιο ρίζωμα από το οποίο το επόμενο φυτό 

μεγαλώνει. Με αυτόν τον τρόπο το φυτό μπορεί να 

σχηματίσει γρήγορα πυκνές συστάδες . 

 
 
 
 

Brachypodium distachyon - Mωβ ψευδή βρώμη 

 

 
Είναι το πρώτο αγριόχορτο στον κόσμο που 

αποκαλύπτει τα γενετικά μυστικά του. Αμερικανοί και 

Ευρωπαίοι επιστήμονες αποκωδικοποίησαν το 

γονιδίωμα του φυτού και δήλωσαν ότι το επίτευγμά 

τους δίνει μεγάλες υποσχέσεις στον τομέα της 

βιοτεχνολογίας των φυτών. Ανήκει στην ίδια 

υποκατηγορία φυτών (ποοειδή) με σημαντικά φυτά 

όπως το σιτάρι και το κριθάρι και είναι το πρώτο 

μέλος αυτής της «οικογένειας» που διαβάστηκε ο 

γενετικός κώδικάς του. Ο εντοπισμός των 

κατάλληλων γονιδίων θα επιτρέψει στους ερευνητές να δημιουργήσουν νέες 

ποικιλίες φυτών, είτε με τον παραδοσιακό τρόπο της διασταύρωσης, είτε με τη 

γενετική μηχανική (βιοτεχνολογία). Θα επιτραπούν βιοτεχνολογικές 

επεμβάσεις ώστε τα φυτά να γίνουν πιο ανθεκτικά στην ξηρασία ή τις 

ασθένειες και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους για την παραγωγή 

βιοκαυσίμων. 
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Brassica geniculata – Βρούβες 

 

Διετές με ύψος 40-100 εκ. πολύκλαδο, τριχωτό, 

λευκό. Φύλλα έμισχα. Τα κατώτερα φύλλα είναι 

λυροειδή, πτεροσχιδή, τα ανώτερα λογχοειδή, 

γραμμοειδή, ακέραια. Άνθη είναι ωχροκίτρινα με 

7-8 χιλ. μήκος. Άνθηση: Μάρτιο-Ιούνιο. Μοιάζει 

πάρα πολύ με το Sinapis nigra καθώς και με το 

Sisymbrium officale. 

 
 

Snogerup - Ζουμπουλαια 
 

Υάκινθος, ζουμπούλι ή γιούλι. Είναι 

βολβωδες καλλωπιστικό φυτό που 

κατάγεται από τις περιοχές της ανατολικής 

Μεσογείου όπως Ελλάδα, Μικρά Ασία, 

Συρία και Β. Αμερική. Στην χώρα μας 

φυτεύονται ως καλλωπιστικά φυτά δυο 

κυρίως είδη, ο Υάκινθος της ανατολής και ο 

ρωμαικός υάκινθος. Ο υάκινθος είναι γνωστό φυτό ήδη από τα αρχαία χρόνια 

κατά τα οποία θεωρούνταν το αγαπημένο λουλούδι της Αφροδίτης και 

συμβόλιζε τον έρωτα και την απαράμιλλη ομορφιά. 

 
 

Briza maximam - Καμπανούλες 

 
Η Καμπανούλα αποτελεί γένος 

ιδιαίτερα όμορφων αγριολούλουδων της 

Ευρώπης. Η μεγαλύτερη ποικιλία του 

είδους εντοπίζεται στην ανατολική 

λεκάνη της Μεσογείου. Μόνο στην 

Ελλάδα υπάρχουν 70 είδη 

καμπανούλας. Το είδος περιλαμβάνει 

μονοετή,    διετή    και    πολυετή    φυτά, 

συνήθως με ύψος από 5 έως 40 εκατοστά. Κάποια είδη αναπτύσσονται σε 
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σχισμές βράχων ενώ άλλα αναπτύσσονται στους αγρούς. Φυτρώνει κυρίως 

σε ενδιάμεσα υψόμετρα και σπάνια σε παραθαλάσσιες περιοχές 

 
Bromus fasciculats – Σακοτριπιά 

 
Ετήσιο φυτό που ανήκει στην 

οικογένεια των αγρωστωδών. Έχει 

στελέχη τα οποία φθάνουν σε 

μέγεθος 2-7 cm ύψος, όρθια ή 

λυγισμένα. Κόμβους με χαμηλότερα 

κλαδιά. Έχει 5-9 λεία άνθη 

μεγέθους 20-25 mm, με άνισα οξεία 

βράκτια. 

 

Bromus intermedius – Βρώμος ο ενδιάμεσος 

Είναι ποώδες, ετήσιο φυτό και 

ανήκει στην οικογένεια των 

αγρωστωδών. Έχει στελέχη τα 

οποία φθάνουν σε μέγεθος μέχρι 

20-50 εκατοστά ύψος, όρθια ή 

αύξουσα, συνήθως λεία. Φύλλα 

με γλωσσίδα έως 0,5 mm, 

οδοντωτής λεπίδας και έως 0,5 

cm Το κατώτερο περίβλημα με τρίχες 0,3-0,7 mm. 

 

 
Bromus scoparius – Χόρτο βρώμης 

 
Bromus είναι ένα μεγάλο γένος του χόρτου. 

Οι εκτιμήσεις της επιστημονικής 

βιβλιογραφίας για τον αριθμό των ειδών του 

κυμαίνονται από 100 έως 400. Υπάρχουν 

σημαντικές μορφολογικές διαφορές μεταξύ 

ορισμένων ειδών, ενώ οι μορφολογικές 
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διαφορές μεταξύ των άλλων ειδών (συνήθως αυτά τα είδη που συνδέονται 

στενά) είναι λεπτές και δύσκολο να διακριθούν. 

 
 

Bromus sterilis - Σπαθόχορτο 
 

Πρόκειται για ετήσια ή διετή φυτά. Χορτάρι 

που κυμαίνεται από περίπου 20 έως 90 

εκατοστά ύψος. Έχει ένα μικρό έλασμα 

φύλλου και έτσι η ταξιανθία εξαπλώνεται με 

το κάτω μέρος να γέρνει πάνω από το άνω. 

Είναι μέχρι 3 εκατοστά. Τα νεαρά φύλλα είναι 

τραχιά και τριχωτά, με πράσινο και ιώδες χρώμα. 

 

 
Bromus tectorum - Βρώμη των κτιρίων 

 
 
 

Η βρώμη των κτηρίων είναι ένα ετήσιο χόρτο, συνήθως 

βλαστίζει το φθινόπωρο, διαχειμάζει ως δενδρύλλιο και 

στη συνέχεια ανθοφορεί την άνοιξη ή νωρίς το 

καλοκαίρι. Είναι συνήθως αμφιλεγόμενου ύψους 40-90 

εκατοστών. 

 
 

Bubonium aquaticum - Αστέρι 
 

Το αστέρι είναι ένα ετήσιο φυτό. Το ύψος των 

φυτών φθάνει τις 10 έως 15 ίντσες. Τα σύντομα 

και ως επί το πλείστον απλά στελέχη είναι προς 

τα κάτω διακλαδισμένα. Οι ταξιανθίες έχουν 

διάμετρο συνήθως 13 μέχρι 14, σπάνια έως 18 

mm. 
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Cakile maritima – Θαλασσόβρουβα ή Κακίλη η παράλια 
 

Μονοετής πόα με βαθιά πασσαλώδη 

ρίζα με διακλαδισμένο βλαστό. Τα φύλλα 

είναι σαρκώδη, έλλοβα. Τα άνθη είναι 

λευκά, ροζ ή ιώδη. Ανθίζει από Μάρτιο 

έως τέλη Οκτωβρίου. 

 
 

 
Calendula arvensis - Καλεντούλα 

 
 

Γνωστό και ως νεκρολούλουδο. Είναι φυτό 

αντισηπτικό, εφιδρωτικό, κατά των τσιμπημάτων 

των μελισσών και της σφήκας. Πιστεύεται ότι έχει 

ιδιότητες κατά της γήρανσης. Τα άνθη του είναι 

καθαρτικά, κατά των σπασμών, εμμηναγωγά ενώ 

όταν μουσκέψουν σε λάδι μπορούν να δώσουν μία 

αλοιφή θεραπευτική των πληγών. Μπάνιο με 

Καλεντούλα ξεκουράζει τα πόδια. Έχει επίσης ευεργετικές ιδιότητες κατά της 

ακμής. 

 
 

Campanula erinus – Καμπανούλα 

 
 

Είναι ένα φυτό ετήσιο. Οι μίσχοι φτάνουν σε 

μέγεθος 2-30 cm, αυξάνεται διακλαδισμένη από τη 

βάση ή το ανώτερο μισό. Φύλλα αντωοειδή ή 

επιμήκη, αμβλεία, οδοντωτά. Λουλούδια 4.4 - 5.5 

mm, μασχαλιαία, με συνήθως μικρότερα από ό,τι τα 

φύλλα των μίσχων. Ανθοφορία και καρποφορία από 

τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο. 
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Capparis spinosa – Κάππαρις η ακανθώδης 

 
Είναι αγκαθωτός πολυετής 

θάμνος ύψους 1-1,50 m με 

πολλούς λείους βλαστούς 

χρώματος καφέ-κόκκινου στη 

βάση του, μερικοί είναι πλάγιοι 

και άλλοι όρθιοι, με φύλλα 

εναλλασσόμενα παχιά, 

γυαλιστερά ωοειδή έως και οβάλ. 

Εκατέρωθεν του κολεού των 

φύλλων φέρουν 2 μικρά κίτρινα αγκάθια. Η ανθοφορία του ξεκινάει το Μάιο 

και φτάνει μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου ενώ τα άνθη του έχουν 4 μεγάλα 

σέπαλα με 4 λευκά-ροζ πέταλα και πολυάριθμους βιολετί στήμονες. Οι καρποί 

είναι ράγα, σχήματος αχλαδιού, χρώματος γκρι έως και καφέ και όταν ο 

καρπός ωριμάσει σχίζεται και φαίνονται πολλά σπέρματα. 

 
 

Capparis ovata desf. - Κάππαρις η ωοειδής 
 

Οι βλαστοί της έχουν 

μικρά, γυρτά, κιτρινωπά 

αγκάθια. Τα φύλλα της 

είναι λεία, έχουν μίσχο, 

είναι κυκλικά ωοειδή και 

γκριζοπράσινα. Ανθίζει το 

Μάιο και τα άνθη της έχουν 

ζωή μόνο μιας μέρας, γιατί 

το βράδυ μαραίνονται. Τα άνθη της είναι εντυπωσιακά, βγαίνουν μεμονωμένα, 

σε μακριούς ποδίσκους έχουν διάμετρο 5-7 εκατ., 4 κοκκινωπά σέπαλα, 4 

λευκά μεγάλα πέταλα, πολλούς μακριούς, βιολετί στήμονες με λευκούς 

ανθήρες και μακρύ ύπερο. Ανθίζει το καλοκαίρι. 
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Capsella rubella - Ερυθρό πορτοφόλι 
 

Είναι ένα ετήσιο φυτό που φυτρώνει σε 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και μη. Ανήκει στην 

οικογένεια των σταυρανθών. Το μέγεθος του μπορεί 

να ποικίλει από 10 έως 40 cm. Το άκαμπτο όρθιο 

στέλεχος, μερικές φορές διακλαδίζεται. Τα βασικά 

φύλλα, είναι διατεταγμένα σε ρόδακα, ενώ τα 

ανώτερα, στενά. Τα πολλά μικρά άνθη είναι 

διατεταγμένα σε τερματική ταξιανθία, έχουν λευκά ή 

κοκκινωπά πέταλα. Οι καρποί είναι μικροί λοβοί τριγωνικού σχήματος - 

πορτοφόλι, επίσης κοκκινωποί. 

 
Cardamine hirsuta - Τριχωτή Καρδαμίνη 

 
 

Ετήσιο ή διετές φυτό. Είναι βρώσιμο ως ένα πικρό 

βότανο. Ανθίζει πολύ νωρίς την άνοιξη μέχρι το 

φθινόπωρο. Τα μικρά λευκά άνθη σε κόρυμβους 

στους πράσινους μίσχους. Συχνά συνεχίζει να 

ανθίζει ώσπου οι πρώτοι σπόροι να ωριμάσουν. Οι 

σπόροι πιέζουν το περίβλημά τους το οποίο συχνά 

σκάει εκρηκτικά (εκρηκτική διάνοιξη) στέλνοντας 

τους σπόρους μακριά από το μητρικό φυτό. Οι σπόροι βλασταίνουν το 

φθινόπωρο και τα μικροσκοπικά φυτά είναι πράσινα όλο το χειμώνα. Το φυτό 

αναπτύσσεται καλύτερα σε υγρό έδαφος. 

 

Cardaria draba – Λεπίδιο η δράβα ή Αγριοκαρδαμούδα ή Βρωμολάχανο 
ή Βρωμόχορτο 

 
Πολυετής πόα που 

αναπαράγεται με σπόρους 

και με οριζόντιες ρίζες. 

Στέλεχος  όρθιο ή 

διασποράς, από 10 έως 80 

εκατοστά, διακλαδισμένο. Τα 

φύλλα εναλλασσόμενα, 
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απλά και ως επί το πλείστον οδοντωτά. Τα φύλλα της βάσης είναι 4 έως 10 

cm έχουν ένα μικρό μίσχο και είναι μακρά και επίπεδα, διαμορφωμένα σε 

σχήμα αυγού. Στο επάνω μέρος του στελέχους τα φύλλα είναι άμισχα, έχουν 

μήκος 2 έως 6,5 cm και είναι επιμήκη ή συγκλίνοντα στο σημείο που σφίγγουν 

το κοτσάνι. Έχει ελαφρώς θολωτές συστάδες λουλουδιών. Τα πέταλα είναι 

λευκά, και μήκους 3 έως 5 mm. 

 
 

Cardopatium corymbosum - Μπλέ αγκάθι 
 

Πολυετές είδος αγκαθιού το οποίο φυτρώνει 

κατά μήκος των ακτογραμμών της Ιταλίας, της 

Ελλάδας και των χωρών της Ανατολικής 

Μεσογείου. Πρόκειται για ένα πολύ εντυπωσιακό 

φυτό ειδικά την περίοδο της ανθοφορίας του, 

Ιούνιο και Ιούλιο, με το πυκνό σύμπλεγμα των 

έντονων φωτεινών μπλε λουλουδιών που από πολύ κοντά μοιάζουν με 

θαλάσσιες ανεμώνες. 

 
 

Carduus pycnocephalus - Ιταλικό αγκάθι 
 

Το είδος Carduus pycnocephalus είναι ένα 

αρκετά κοινό μονοετές είδος αγκαθιού της 

Ευρώπης το οποίο έχει εγκατασταθεί και σε 

άλλες περιοχές του πλανήτη. Η κοινή αγγλική 

του ονομασία είναι ιταλικό αγκάθι. Φυτρώνει 

συνήθως σε μπάζα και σε χέρσα εδάφη. Τα 

φύλλα του έχουν λευκές φλέβες όπως του Silybum marianum ενώ τα μικρά 

του λουλούδια που σχηματίζουν μικρά συμπλέγματα. κυμαίνονται από 8 

ίντσες (20 cm) σε 6,6 πόδια (2,0 m), και είναι λεία έως ελαφρώς τριχωτά. Οι 

πολλαπλοί μίσχοι είναι φτερωτοί με αγκάθια. 
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Carex divisa – Διαιρεμένο σπαθόχορτο 
 

Πολυετές φυτό με ύψος 

20-50 cm, λείο αλλά 

τραχύ στην κορυφή. 

Ταξιανθία ακίδα ωοειδής- 

επιμήκης, που 

αποτελείται από 3-8 

οβάλ άνθη, αρσενικά στην κορυφή. Η κάτω ακμή είναι φυλλώδες βράκτιο. 

Φύεται σε αμμώδεις υγρές θέσεις. Κατανομή στην Κεντρική και Νότια 

Ευρώπη, Δυτική Ασία, Βόρεια Αφρική. Άνθιση Μάϊο-Ιούνιο. 

 
 

Carex flacca - Μπλε σπαθόχορτο 
 

Φυτό κατάλληλο για βραχόκηπους και εξαιρετικό για 

κάλυψη του εδάφους όταν υπάρχει άφθονο νερό. Είναι 

αειθαλές που φύεται σε θερμά κλίματα με φύλλωμα μπλε- 

γκρι, σαν στενή λεπίδα και ψηλό 15-30 cm. Η άνθηση 

παρατηρείται από τον Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο. Ιδανικές 

συνθήκες ευφορίας σε ηλιόλουστα μέρη με ξηρό έδαφος. 

Φυτρώνει σε λιβάδια, αμμόλοφους και στα έλη της 

Ευρώπης. 
 
 

Carlina corymbosa - Κεφαλάγκαθο 
 

Η Carlina corymbosa ssp graeca είναι ένα 

άλλο ενδιαφέρον υποείδος, ενδημικό της 

Βαλκανικής χερσονήσου, το οποίο απαντάται 

στην Ελλάδα κυρίως στα νότια και στα νησιά. 

Αυτό το πολυετές φυτό έχει λουλούδια τα οποία 

δεν είναι τόσο έντονα, τα ακανθώδη όμως 

βράχτια φύλλα του είναι πολύ μακρύτερα και τα συμπλέγματα των 

λουλουδιών σχηματίζουν πολύ πυκνότερες ταξιανθίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακές όταν το φυτό έχει ξεραθεί μέσα στον χειμώνα. 
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Carthamus boissieri - Του Χριστού το αγκάθι 
 

 
 

 
 

χιλιοστά. 

Φτάνει σε ύψος 20 έως 50 εκατοστά. Πυκνό αδενικό 

φυτό, δασύτριχο-μαλλιαρό. Ο μίσχος είναι άχυρο 

χρώματος καφετί με μωβ κηλίδες. Τα φύλλα είναι γκρι- 

πράσινα, θαμπά και έχουν κάποια ζευγάρια με 

περισσότερο ή λιγότερο μαλακά ακανθώδη τμήματα. 

Τα εξωτερικά βράκτια φύλλα προεξέχουν λυγισμένα 

προς τα πίσω, 40 έως 50 mm σε μήκος. Τα εσωτερικά 

βράκτια είναι επιμήκη-λογχοειδή και δεν έχουν 

προσαρτήματα. Ο καρπός έχει μέγεθος 4 έως 5 

 
 

Carthamus dentatus – Οδοντωτό γαϊδουράγκαθο 

 
 

Ο Carthamus dentatus ssp. ruber 

είναι ένα ακόμη μαλλιαρό είδος 

αγκαθιού της Ελλάδας, της Κύπρου 

και της Τουρκίας με όμορφο 

γκριζοπράσινο ακανθώδες φύλλωμα 

και βλαστούς. Έχει απαλά ιώδη 

λουλούδια. Στην Ελλάδα απαντάται 

κυρίως στα νησιά και σε κάποιες 

περιπτώσεις σχηματίζει μεγάλες αποικίες. 

 

 
Centaurea solstitialis - Κίτρινο ή Αστέρι γαϊδουράγκαθο 

 
Μέλος της οικογένειας Asteraceae, κατάγεται από 

την περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου. Είναι 

επίσης γνωστό και ως του Αγίου Γαϊδουράγκαθο. 

Ένα αγκάθι ανθισμένο με κίτρινα άνθη και μεγάλες 

ακίδες μπορεί να φθάσει τα 15 εκ. Είναι διετές 

φυτό που φτάνει σε ύψος έως 50 εκ. 
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Cerastium comatum - Κεράστιο το κομοφέρον ή Μαλιαρό Κεράστιο 

 
 

Καλλιεργείται σε ξηρές, ηλιόλουστες 

περιοχές με φτωχά εδάφη. Τα φυτά 

εξαπλώνονται γρήγορα και σχηματίζουν ένα 

χαλί από γκριζοπράσινα φύλλα, σπαρμένο 

με μικροσκοπικά λευκά άνθη σχήματος 

αστεριού. Πέφτει όμορφα πάνω από 

βράχους, τοίχους ή σε απότομες ηλιόλουστες πλαγιές, και χρησιμοποιείται ως 

υποκατάστατο γκαζόν. Εύκολα διαιρείται την άνοιξη ή το φθινόπωρο. 

 
 

Centaurea spinosa - Κενταύρια η ακανθώδης 
 

Είναι ένας θάμνος νάνος, που το ύψος του 

μπορεί να φθάσει από 20 έως 60 cm. Είναι μια 

από τις πιο εντυπωσιακές κενταύριες. Φυτό 

πολύκλαδο, έντονα ακανθώδες. Κεφάλια 

μονήρη με ανθίδια λευκά-ροζ με ιώδεις 

αποχρώσεις στα άκρα. Υπάνθιο με διάμετρο 

μικρότερη από 1εκ. και βράκτια μικρά, βλεφαριδωτά. Δημιουργεί μεγάλους, 

όμορφους, ημισφαιρικούς θάμνους, συνήθως κοντά στη θάλασσα. 

 
Centaurium pulchellum – Κενταυρια Διακλάδισμενη 

 
 

Διαδεδομένη ταξιανθία μικρών ροζ 

λουλούδιων σε κοτσάνια μεγέθους 1-4 

mm. Τα πέταλα είναι στενά. Λείπει η 

βασική ροζέτα των φύλλων κατά την 

ανθοφορία. Στελέχη διακλαδισμένα. Λεπτό 

φυτό, συνήθως 5-10 εκατοστών. Ανθίζει 

τον Ιούνιο-Αύγουστο σε ετήσια βάση. 

Πολύ σπάνια θα το συναντήσουμε σε παράκτιες θίνες. 
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Centaurium tenuiflorum - Κενταύριο το στενανθές ή Φαρμακούλι 
 
 

 

πολλούς σπόρους. 

Όρθιο βότανο, ως επί το πλείστον 20-40 

cm. Είναι μονοετές ή διετές φυτό, ποώδες 

με μια βασική ροζέτα με σταυρωτά και 

αντίθετα φύλλα στους μίσχους του. Φύλλα 

ελλειπτικά άτριχα μήκους 1,5-4 cm και 

πλάτος 5-15 mm. Τα λουλούδια έχουν 5 

πέταλα ροζ χρώματος, σπάνια λευκά ή 

κίτρινα. Οι καρποί είναι κάψουλες με 

 

Centaurium comatum - Κενταύριο το οξύφυλλο 
 

Είναι μονοετές φυτό με κίτρινα άνθη και με 

πολλά κλαδιά. Ανθίζει από το Μάϊο ως τα 

τέλη Ιουλίου. Χάρη στο όμορφο 

ασημόγκριζο χρώμα των φύλλων της 

καλλιεργείται σαν καλλωπιστικό σε όλο τον 

κόσμο. Το φυτό σε άγρια μορφή είναι 

σπάνιο   και   βρίσκεται   σε   καθεστώς   προστασίας   (Προεδρικό   Διάταγμα 

67/1981). 

 
Chamaesyca peplis – Σερνόμενο σύκο 

 
 

Ετήσια, ποώδη, αναρριχώμενα και 

σερνόμενα στο έδαφος, λεία, γλαυκά, 

σαρκώδη, με χυμώδεις βλαστούς τα οποία σε 

γενικές γραμμές χωρίζονται σε 4 κλάδους και 

οι μίσχοι έχουν ένα κοκκινωπό χρώμα. Το 

μήκος του στελέχους μπορεί να φθάσει τα 40 

εκατοστά. Τα φύλλα είναι ελαφρώς σαρκώδη, γλαυκά. Στις μασχάλες των 

φύλλων είναι μονογενή άνθη που έχουν αδένες με νέκταρ χρώματος 

κοκκινωπό – καφέ. Οι καρποί είναι κάψουλες τριγωνικές, βαθιά αυλακωμένες, 

κρεμαστές, που περιέχουν τους σπόρους. Άνθιση: Μαΐο - Οκτώβριο. Φύεται 

σε αμμώδεις και χαλικώδεις ακτές, παραλίες, θίνες. 
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Chenopodium glaucum - Χηνοπόδιον το γλαυκόν ή Aγαθόφυτο 
 

Ο βλαστός του έχει ανώμαλη όψη (πάχος 

αύξηση) και άνθη πολύ απλά και αφανή με 

πέντε σέπαλα και χωρίς πέταλα. Ο καρπός 

του είναι καρυοειδής. Το Aγαθόφυτο το κοινό 

είναι φυτό ιθαγενές της Ευρώπης και 

καλλιεργείται σε πολλά μέρη ως λαχανικό. Οι 

καρποί του χρησιμοποιούνται όπως τα σπαράγγια. Βρίσκεται και στην Ελλάδα 

και αποκαλείται και άγριο σπανάκι ή νένα. 

 

Chenopodium murale - Τσουκνιδόφυλλη Λουβουδιά 
 

Είναι ένα είδος φυτών στην οικογένεια των 

αμάραντων, γνωστό με τα κοινά ονόματα Τσουκνίδα 

πλατύφυλλη, σπανάκι, αλάτι-πράσινο. Είναι εγγενές 

στην Ευρώπη και τμήματα της Ασίας και της Βόρειας 

Αφρικής αλλά είναι διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο και 

ιδιαίτερα στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Είναι 

ένα κοινό ζιζάνιο των αγρών. 

 
 

Chondrilla juncea - Χονδρίλα η βουρλόμορφη ή Μαστιχιά 

 
 

Ανθοφόρα φυτά που ανήκουν στην οικογένεια της 

μαργαρίτας γνωστά με μια σειρά από κοινά 

ονόματα. Είναι ένα λεπτό, ψιλόλιγνο φυτό που 

φθάνει ένα μέτρο σε ύψος. Ξεκινά από μια βασική 

ροζέτα φύλλων και κλαδιών σε μεγάλο βαθμό, 

συχνά σχηματίζοντας ένα χορταριασμένο άλσος. 

Παράγει μικρά άνθη με ορθογώνια κίτρινα 

μπουκετάκια. Ο καρπός είναι περίπου ένα εκατοστό. Φυτρώνει σε πετρώδεις 

πλαγιές, ακαλλιέργητους αγρούς και όρια καλλιεργούμενων αγρών, λιβάδια. 
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Chrysanthemum coronarium - Κίτρινη Μεγάλη Μαργαρίτα ή Χρυσάνθεμο 
το στεφανωτό 

 
 

Είναι ένα πολύ κοινό φυτό της μεσογειακής 

χλωρίδας. Φυτρώνει στις άκρες των δρόμων, 

πάνω σε μπάζα και ερείπια, αλλά και σε 

πλαγιές βουνών. Οι αρχαίοι το ονόμαζαν 

“Αμάρακο” ή “Διός οφρύς”. Η αναγνώριση 

αυτής της μαργαρίτας είναι εύκολη. Είναι φυτό 

μονοετές με βλαστούς 20-80 εκ. σε μήκος. Τα 

φύλλα είναι δύο φορές πτερόλοβα. Ανθίδια σωληνοειδή κίτρινα, γλωσσοειδή 

λευκά με κίτρινο χρώμα στη βάση τους. Τα κεφάλια των λουλουδιών είναι 

μεγάλα (5-6 εκ.) και ανθίζουν από Μάρτιο-Μάιο. Λιγότερη κοινή είναι η 

δίχρωμη ποικιλία της. 

 
 
 

 
Chrysanthemum segetum – Μαντιλίδα 

 
 

Είναι φυτό της ανατολικής Μεσογείου. 

Φυτρώνει άφθονα στην Κρήτη. Είναι μονοετές 

φυτό που μπορεί να ξεπεράσει το 1 μέτρο σε 

ύψος. Αποτελείται από πολυάριθμους 

ευθυτενείς βλαστούς. Τα κατώτερα φύλλα 

είναι πτερόλοβα, και τα ανώτερα μόνο 

οδοντωτά. Τα ανθίδιά της είναι κίτρινου 

χρώματος, σωληνοειδή και γλωσσοειδή. Τα κεφάλια των λουλουδιών είναι 

μεγάλα και έχουν διάμετρο 5-6 εκ. Ανθίζει από Μάρτιο-Μάιο. 



56 
 

Cichorium endivia - Αντίδι 
 

 

Το αντίδι (επιστημονική ονομασία Cichorium endivia, ελλην. κιχώριον το 

αντίδιον) είναι μονοετές φυτό της οικογένειας των συνθέτων, συγγενικό με το 

ραδίκι και ένα γευστικότατο λαχανικό. Υπάρχουν δύο βασικές ποικιλίες: τα 

πλατύφυλλα και τα κατσαρά. Τα άνθη του είναι λευκού και μπλε χρώματος, 

ενώ η σπορά του γίνεται ιδίως την άνοιξη. Έχει πασσαλώδη ρίζα. Η 

γνωστότερη ποικιλία του είναι το ραδίκι, το οποίο έχει κόκκινα φύλλα. 

Περίφημα είναι επίσης τα βελγικά αντίδια. 

 
Cichorium intybus - Πικροράδικο Κιχώριο 

 
Μπορει να φθάσει 1,5 m ύψος. Αντέχει 

στον πάγο. Ανθίζει από τον Ιούνιο – 

Οκτώβριο, και οι σπόροι ωριμάζουν από 

τον Οκτώβριο - Νοέμβριο. Τα άνθη είναι 

ερμαφρόδιτα (έχει τόσο αρσενικά όσο και 

θηλυκά όργανα) και γονιμοποιούνται από 

τις μέλισσες, με τη δική τους γύρη 

(αυτογονιμοποιούμενο). Πρέπει να 

σημειωθεί ότι έλκει τα άγρια φυτοφάγα ζώα. Κατάλληλο για αμμώδη και 

αργιλώδη εδάφη στραγγιζόμενα καλά. Αναπτύσσεται σε μέτρια όξινα ή βασικά 

εδάφη αλλά δεν μπορεί να αναπτυχθεί στη σκιά. Προτιμά υγρό χώμα. Τα 

φύλλα τρώγονται ωμά ή μαγειρεμένα. Η ρίζα είναι ιδανική τροφή για 

διαβητικούς λόγω της περιεκτικότητας σε ινουλίνη. 



57 
 

Cionura erecta - Κυονούρα η όρθια 
 

 

Δηλητηριώδες αναρριχώμενο φυτό με λευκά άνθη και πολύ ευχάριστο 

άρωμα. Το όνομά της την συνδέει με τον σκύλο λόγω του γεγονότος ότι το 

χρησιμοποιούσαν παλαιότερα για να δηλητηριάσουν τα χαριτωμένα 

τετράποδα. Η συνήθης τακτική ήταν να κάνουν μπουκίτσες με φύλλα από το 

φυτό τα οποία έτρωγαν τα σκυλιά. Πριν λίγα χρόνια κατατάχθηκε στα 

εξαφανισμένα είδη από την χλωρίδα της Κύπρου. 

 
Clypeola jonthlaspi - Κλυπεόλα η Ζωνθλάσπιος 

 
 

Είναι τόσο μικρό φυτό που συνήθως περνάει 

απαρατήρητο. Εντούτοις παράγει τόσους 

σπόρους που το καθιστούν κυρίαρχο μέσα σε 

χλοώδεις και βραχώδεις περιοχές. Δύσκολο να 

το συναντήσουμε με άνθη. Συνήθως 

παρατηρούμε τους καρπούς του 

καρφιτσωμένους πάνω στον λεπτό βλαστό του 

φυτού. Το φυτό φθάνει ύψη από 10 έως 20 

εκατοστά. Είναι φυλλοβόλο. Παράγει τσαμπιά από κίτρινα λουλούδια 

σταυροειδή από το Μάιο έως τον Ιούνιο. 
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Cnicus benedictus – Κνίκος ή Αγιάγκαθο κάρδος 

 
Ευθυτενές μονοετές φυτό με κόκκινο μίσχο, 

που φθάνει σε ύψος τα 65 εκατοστά. Έχει 

αγκαθωτά, σκληρά φύλλα και κίτρινα άνθη. 

Περιέχει λιγνάνες, κνικίνη, πτητικό έλαιο, 

πολυακετυλένια, φλαβονοειδή, τριτερπένια, 

φυτοστερόλες και ταννίνες. Η κνικίνη είναι 

ουσία πικρή, αντιφλεγμονώδη και αντιβιοτική. Το Αγιάγκαθο είναι καλό πικρό 

τονωτικό της όρεξης, διεγείροντας τις εκκρίσεις του στομάχου των εντέρων και 

της χοληδόχου κύστης. Λαμβάνεται συνήθως ως βάμμα για διαταραχές του 

πεπτικού. Είναι ήπιο αποχρεμπτικό και αντιβιοτικό. Σε υπερβολικές δόσεις 

μπορεί να προκαλέσει εμετό. 

 
 

Convolvulus arvensis –Κονβόλβουλος ο αρουραίος ή Περικοκλάδα 

 
 

Είναι πολυετής πόα της περιοχής της Αρχαίας 

Θουρίας με βλαστό αναρριχόμενο ή έρποντα, 

πράσινο λεπτό λείο ή λίγο χνουδωτό, μήκους 30-60 

εκ. Ανήκει στην οικογένεια των Κονβολβουλιδών, 

(Convolvulaceae). Έχει φύλλα μικρά σε σχήμα 

βέλους, έμμισχα, ακέραια ή οδοντωτά και χνουδωτά. 

Τα άνθη του φυτού μοιάζουν με μικρά χωνιά, που 

έχουν χρώμα άσπρα ή ασπροκόκκινα. Οι καρποί του είναι κάψες 

υποσφαιρικές. Τα παιδιά κόβουν τα άνθη του και ρουφούν το νέκταρ που 

κρύβουν στη βάση της χοάνης. 

 
 

Convolvulus elegantissimus - Κομβόλβουλος ο κομψότατος 
 

Πολύ διαδεδομένη έρπουσα περικοκλάδα της 

ανατολικής Μεσογείου. Πρόκειται για ένα πολύ 

ταπεινό πολυετές φυτό με λεπτούς ποώδεις 

βλαστούς που έρπουν και αναρριχώνται, το 

οποίο έχει πολύ χαρακτηριστικά μικρά, βαθειά 
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διαχωρισμένα, γκριπράσινα-ασημί φύλλα, και που την άνοιξη παράγει άφθονα 

χαρούμενα ροζ χωνάκια. 

 
 

Convolvulus oleifolius desr. - Κουβόλβουλος ο Ελαιόφυλλος 

 
 

Πολυετής ανθοφόρος θάμνος της Ελλάδας, της 

Μάλτας, της Κύπρου, της Παλαιστίνης, της 

Αιγύπτου και της Λιβύης. Το όνομα "oleifolius" 

αναφέρεται στα μικρά στενά γκριπράσινα φύλλα 

που μοιάζουν στο χρώμα των φύλλων της ελιάς. 

Την άνοιξη οι θάμνοι με το καινούριο τους 

φύλλωμα σκεπάζονται από πλήθος ρόδινων 

λουλουδιών τα οποία έχουν ένα βαθύτερο χρώμα 

από την κάτω πλευρά τους και πριν ανοίξουν. Στην 

Ελλάδα αυτό το υπέροχο  φυτό  απαντάται προς 

τον νότο και σε πολλά νησιά, πάντα σε μια αξιοθαύμαστη σχέση με την 

θάλασσα. 

 

 
Crassula tillaea - Αφρός άνθος 

 
 

Είναι ένα μικρό σαρκώδες φυτό. Αυξάνεται μόνο 

μερικά εκατοστά σε ύψος. Είναι πράσινο όταν 

είναι νέο και σταδιακά γίνεται πορτοκαλί και στη 

συνέχεια βαθύ κόκκινο όταν είναι ώριμο. Έχει 

μικρά τριγωνικά μυτερά φύλλα μόνο μερικά 

χιλιοστόμετρα. Τα λουλούδια έχουν περίπου δύο 

χιλιοστά μήκος και πλάτος. 
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Crassula vaillantii - Στενόφυλλη πόα 
 

 

 

Ετήσιο, ποώδες φυτό που φτάνει σε ύψος μέχρι 15 εκατοστά. Τα φύλλα του 

έχουν μήκος 2-4 mm και 1-2 mm πλάτος. Η άνω επιφάνεια του φύλλου είναι 

επίπεδη, το κάτω κυρτό. Δεν είναι υδρόβιο, αλλά αμφίβιο φυτό. Χρειάζεται μία 

υγρή φάση με λίγο, περιοδικό νερό των εποχιακών λιμνίων (στα οποία 

εξειδικεύεται) και μετά μια ξηρή φάση (ξεραίνονται τα λιμνία). Η ταξιανθία είναι 

ένα ενιαίο τερματικό λουλούδι, η οποία φαίνεται να είναι μασχαλιαία. Το 

χρώμα του άνθους ροζ. Ανθίζει από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο. 

 
 

Crepis foetida - Βρωμερή γενειάδα ή Κρεπίδα 

 

Ετήσιο ή διετές βότανο, φύεται σε ανώμαλα 

παράκτια βότσαλα, με ύψος 10 - 40 εκατοστά. 

Στελέχη όρθια διακλαδισμένα. Φύλλα επιμήκη, 

οδοντωτά. Ανώτερα φύλλα με εγκοπές στη βάση. 

Λουλούδια ταινιόστενα, κίτρινα. Φρούτα με ένα 

μακρύ και λεπτό ράμφος 8-15 mm. 
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Crepis foetida subs. commutata (spreng.) babcock – Γλυκοσυρίδα 

 

Αυτά τα φυτά φτάνουν σε ύψος μεταξύ 1 και 5 

cm (μέχρι 80 cm). Η οργανική μορφή είναι 

terofita scaposa (T scap), δηλαδή φυτά που 

διαφέρουν από άλλες μορφές ζωής. Τα φύλλα 

της γλυκοσυρίδας τρώγονται ωμά, βραστά, 

στον ατμό ή να ροδίσουν σε σαλάτες. 

 

Crepis micrantha crepez - Κρηπίς η μικρανθίς 
 

Το ύψος των φυτών κυμαίνεται συνήθως 

από 3 έως 8 εκατοστά, σπάνια φτάνει πάνω 

από 14 και μέχρι 100 εκατοστά. Το κέλυφος 

είναι 4-6 mm σε μέγεθος με αδενικά φύλλα 

και συνήθως σκληρά. Υπάρχουν 5 

εξωτερικά βράκτια τα οποία είναι περίπου 

το ένα τρίτο όσων υπάρχουν στο 

εσωτερικό. Τα εσωτερικά βράκτια δεν έχουν 

σκληρύνει και δεν περιλαμβάνουν τα εξωτερικά φρούτα. Τα φρούτα είναι 1,4 

ως 2 χιλιοστά σε μέγεθος και κυλινδρικά. 

 
Crepis zacintha (L.) babcock - Κρηπίς η Ζακινθινή 

 
Το ύψος των φυτών είναι συνήθως 20-40 

εκατοστά. Τα φύλλα καλύπτονται με 

αδένες. Τα εξωτερικά φρούτα είναι 2 έως 

2,5 χιλιοστά σε μέγεθος. Τα εσωτερικά 

φρούτα είναι περίπου 2,5 χιλιοστά. 

Κάθε καλοκαίρι, αφού ωριμάσουν οι 

σπόροι, το φυτό ξεραίνεται. Την άνοιξη βγαίνουν καινούργια φυτά. Οι σπόροι 

πρέπει να μείνουν στο χώμα τουλάχιστον ένα χειμώνα πριν φυτρώσουν. Τα 

κίτρινα άνθη εμφανίζονται τον Ιούνιο και οι σπόροι ωριμάζουν τον Αύγουστο ή 

το Σεπτέμβριο. Τα φυτά δεν χρειάζονται καμία φροντίδα εκτός από τον 

καθαρισμό του εδάφους από ζιζάνια ολόγυρα τους. 
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Cressa cretica L. – Ανθυλλίς 

 

 
Ψυχανθές φυτό που φυτρώνει σε 

λιβάδια από τη θάλασσα έως την ορεινή 

ζώνη κατά προτίμηση σε εδάφη 

ασβεστούχα. Έχει βλαστό ποώδη, απλό 

ή πολύκλαδο, χνουδάτο, με λίγα φύλλα 

από τα οποία τα κατώτερα απλά με 

μακρύ μίσχο και τα ανώτερα 

περιττόληκτα, με 2-6 ζεύγη επιμήκη φυλλάρια. Τα άνθη, κίτρινα και ψυχοειδή, 

είναι συγκεντρωμένα σε μακρόμισχα κεφάλια, μονήρη, ανά δύο ή ανά τρία, 

που περιβάλλονται από φυλλόμορφα βράκτια. 

 
 

Crithmum maritimum L. - Κρίταμο maritimum 

 
 

Φυτό πολυετές, παχύ, που φυτρώνει σε 

βραχώδεις ακτές. Το χρώμα των 

βλαστών και των φύλλων είναι 

κυανοπράσινο. Τα άνθη του βοτάνου 

είναι κιτρινοπράσινα που βγαίνουν σε 

σκιά με 8-36 ακτίνες. Φυτρώνει σε 

παραθαλάσσιους τόπους και έχει πολύ 

στιλπνά φύλλα και υπόλευκα, σαν της 

γλιστρίδας, πιο πλατιά, πιο επιμήκη με 

αλμυρή γεύση. Είναι φυτό γνωστό από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές 

του ιδιότητες. Οι σπόροι του φυτού έχουν μεγάλη ομοιότητα με το κριθάρι, γι’ 

αυτό οι αρχαίοι Έλληνες το ονόμαζαν «κρίθμον». 
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Crupina crupinastrum (moris) vis - Κρουπίνα ή Κρουπίναστρος 

 
 

Μικρό γένος φυτών ενός έτους με μόνο 

δύο είδη. 

Ανθίδια σωληνοειδή 4-20 κατά κεφάλι με 

βαθύ κόκκινο χρώμα. 

Το ύψος του είναι 20 έως 80 εκατοστά. 

Ο μίσχος είναι φυλλώδης και τα φύλλα 

της βάσης είναι συχνά τριχωτά και 

μαλλιαρά. 

 
 

Cuscuta palaestina boiss - Παράσιτο – Γρασίδι 
 

Palaestina Cuscuta είναι ένα παρασιτικό φυτό 

διαβίωσης, παράσιτο επάνω σε άλλα φρύγανα. 

Ο μίσχοι του είναι πολύ λεπτοί. Τα λουλούδια 

είναι περίπου 1,5 έως 2 χιλιοστά σε μέγεθος. 

 
 
 
 

Cuscuta planiflora Ten – Κουσκούτα Λευκό Λουλούδι 

 
 

Γένος δικοτυλήδονων φυτών της οικογένειας 

των κουσκουτιδών. Περιλαμβάνει παρασιτικά, 

μονοετή ποώδη φυτά, τα οποία στερούνται 

χλωροφύλλης. Έχουν πολύ λεπτούς, 

επιμήκεις, νηματοειδείς βλαστούς, κίτρινου, 

πορτοκαλί ή καφέ χρώματος, από τους 

οποίους απουσιάζουν τα φύλλα· οι βλαστοί της 

τυλίγονται γύρω από τους βλαστούς διάφορων χλωροφυλλούχων 

αγγειόσπερμων φυτών και απομυζούν νερό και τα απαραίτητα θρεπτικά 

συστατικά. 
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Τα άνθη τους, πολύ μικρά, λευκά, κιτρινωπά ή ρόδινα, είναι διατεταγμένα 

κατά μικρές σφαιρικές ταξιανθίες. Οι καρποί είναι μικροσκοπικές κάψες ή 

ράγες και περικλείουν 1-4 σπόρους. 

 
 

Cuscuta spec – Λύκος 

 
 

Φυτά που δεν έχουν ρίζα και 

χλωροφύλλη και ζουν σαν παράσιτα 

πάνω σε άλλα φυτά. Ο βλαστός τους 

είναι κίτρινος, έχει την μορφή νήματος, 

διακλαδίζεται πολύ και προσκολλάται 

πάνω στους βλαστούς άλλων φυτών 

με προεξοχές που έχουν την μορφή 

βεντούζας απορροφώντας μέρος του 

χυμού τους. Όταν φυτρώσει ο σπόρος του ο μικρότατος βλαστός που βγαίνει 

προσπαθεί να βρει πράσινο φυτό για να τραφεί, αν δεν βρει τότε νεκρώνεται. 

(κοινή ονομασία λύκος). 

 
Cynanchum acutum L. - Kύνανχο το Οξύ 

 
Γνωστό και ως Σαρμασίκια. Πρόκειται για 

αναρριχώμενο λεπτό φυτό με άνθη που 

αναπτύσσουν διπλή στεφάνη ρόδινου 

χρωματισμού. Συναντάται σε περιοχές που 

συγκρατούν υγρασία, απλώνει τους 

βλαστούς τους σε μεγάλη περιοχή γύρω 

από την ρίζα καλύπτοντας τα γύρω φυτά. 

Είναι φυτό δηλητηριώδες, κάτι που προδίδει και το όνομα του γένους το οποίο 

συντίθεται από τις λέξεις κύων (σκύλος) και άγχος. Συνήθως τα 

χρησιμοποιούσαν για να πλάσουν σβόλους με ζυμάρι και φύλλα των φυτών 

για να δηλητηριάσουν τους σκύλους. 
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Cynodon dactylon (L.) pers – Αγριάδα 

 
 

Η αγριάδα είναι ποώδες πολυετές φυτό 

χαμηλής ανάπτυξης. Το υπόγειο μέρος του 

φυτού δημιουργεί διάφορα ριζώματα που η 

κορυφή τους βγαίνοντας από το έδαφος 

σχηματίζει νέους βλαστούς. Χρησιμοποιείται 

για δημιουργία χλοοταπήτων και ως 

καλλωπιστικό φυτό για εδαφοκαλύψεις, 

ιδιαίτερα σε περιοχές με θερμά κλίματα λόγω της μεγάλης ανθεκτικότητας της 

στην ξηρασία. 

 

Cynosurus echinatus L. - Κυνόσουρα η εχινοειδής (Mουστάκια του 
λαγού) 

 
 

Είναι εγγενές στην Νότια Ευρώπη και είναι γνωστό στην 

Αμερική και την Αυστραλία ως ένα εισαγόμενο είδος. 

Πρόκειται για μια ετήσια χλόη που μεγαλώνει 10 έως 50 

εκατοστά ύψος. Η ταξιανθία είναι ένα στρογγυλεμένο ή 

οβάλ σύμπλεγμα ή μια σειρά από συστάδες ανθέων. Το 

συσσωμάτωμα των αγάνων πολύ κοντά σε μια τούφα 

δίνει στην ταξιανθία την αγκαθωτή, τριχωτή εμφάνισή της. 

 

Cyperus capitatus vandelli – Κάκτος 
 

 

Το είδος αυτό ζει μόνο στις παραλίες και παράκτιες αμμοθίνες. Συμπαγή 

ταξιανθία, με μεγάλους βελονίσκους 2 cm μήκος και 3-4 mm πλάτος, στη 

βάση της ταξιανθίας, οι οποίοι υπερβαίνουν τα φύλλα και τα λουλούδια και 



66 
 

δίνουν μια πολύ χαρακτηριστική εμφάνιση. Τα λουλούδια είναι επίπεδα και 

παχιά. Αυτό το είδος, όπως και πολλά άλλα στην παραλία έχουν υπόγεια 

ριζώματα τα οποία της επιτρέπουν να αποικίσουν το σύστημα αμμοθινών. 

Ολόκληρο το φυτό, εκτός από τα άνθη, έχει ένα υπόλευκο πράσινο χρώμα. 

Έχει βλαστούς με 10-50 cm πλάτος. Οι μίσχοι είναι στρογγυλοί και πτυχωτοί, 

με φύλλα με ραβδώσεις και μεγάλη ανάκλιση. 

 

Dactylis glomerata L. subs.hispanica (roth) nyman – Δακτυλίδα 
 

Η δακτυλίδα ανήκει στην οικογένεια Gramimeae της 

τάξης Graminales της κλάσης των 

Μονοκοτυλήδονων. Είναι πολυετές αγροστώδες 

φυτό, κατάλληλο για την εγκατάσταση τεχνητών 

λειμώνων και την βελτίωση της σύνθεσης της 

χλωρίδας των φυσικών βοσκοτόπων. 

Είναι φυτό με όρθια έως ημιόρθια ανάπτυξη, 

μεγάλου ύψους. Το φύλλωμά του είναι πλούσιο με 

φύλλα γλαυκά πράσινα, απαλά στην αφή, στενά και μακριά. 

Αντέχει καλά στο ψύχος και στις σκωριάσεις. Είναι επίσης πολύ ανθεκτικό 

στην ξηρασία. 

 

Daucus carota L. - Kαρότο 

 
 

Η ρίζα του είναι σαρκώδης με κωνικό μακρύ 

σχήμα και χρώμα πορτοκαλί, κίτρινο ή λευκό 

ανάλογα με την ποικιλία. Οι διάφορες ποικιλίες 

καρότου διακρίνονται από διαφορές στο σχήμα, 

το χρώμα και το μήκος της ρίζας. Τα φύλλα 

βγαίνουν από τη κορυφή της ρίζας και έχουν 

μακρύ μίσχο. Τη δεύτερη χρονιά 

αναπτύσσονται τα άνθη που είναι λευκά, κιτρινωπά ή ρόδινα. 

Καλλιεργείται για τη σαρκώδη ρίζα του σε όλες τις Εύκρατες περιοχές, 

κυρίως το χειμώνα με ιδανική θερμοκρασία τους 15–18 βαθμούς. Προτιμά τα 

εδάφη με άφθονη υγρασία και καλά στραγγιζόμενα. Η αναπαραγωγή γίνεται 

με σπορά. 
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Desmazeria rigida (L.) tutin - Άκαμπτος 
 

Μονοκοτυλήδονο ετήσιο φυτό. Αυτό το είδος χόρτου 

έχει στελέχη γενικά όρθια μέχρι 35 cm, με ωοειδείς 

ταξιανθίες μεταξύ 1 και 12 cm. Τα φύλλα του είναι σαν 

λεπίδες μήκους 2-25 cm επίπεδα και λεία με πλάτος 1- 

3 mm. Το γένος του έχει περίπου 15 είδη. Βρίσκονται 

στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dracunculus vulgaris schott - Δρακούνκουλος ο Κοινός (Δρακοντιά ή 
Φιδόχορτο) 

 
 
 

Η ονομασία φιδόχορτο παραπέμπει στο 

βλαστό του φυτού ο οποίος μοιάζει να 

αποτελείται από φολίδες όπως και στα 

φίδια. Ο δρακούνκουλος είναι κονδυλώδες 

φυτό με εντυπωσιακά, λόγω του μεγέθους 

αλλά και του σχήματος, άνθη. Μέσα από 

την λογχοειδή σπάθη αναπτύσσεται ένας 

λεπτός μακρύς σκουροπόρφυρος 

σπάδικας. Το άνθος αποπνέει έντονη και 

άσχημη μυρωδιά πτώματος, προσελκύοντας έτσι κυρίως μύγες τις οποίες 

παγιδεύει για μια ημέρα ώστε να μπορέσει να γονιμοποιηθεί. Το μοτίβο του 

άνθους έχει βρεθεί σε σαρκοφάγους στην ανατολική Κρήτη μια και στην 

αρχαία Ελλάδα το φυτό ήταν συνδεδεμένο με τα φίδια που αντιπροσώπευαν 

τη μυστικότητα του κάτω κόσμου. 
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Ecballium elaterium (L.) rich - Πικραγγουριά 

 
 

Η πικραγγουριά είναι φυτό της οικογένειας 

των κολοκυνθοειδών, συγγενικό φυτό με την 

κολοκυθιά, την αγγουριά και την καρπουζιά. 

Είναι έρπον ετήσιο φυτό, το οποίο είναι 

αυτοφυές στη Μεσόγειο. 

 
 
 
 
 

 
Echium italicum L. - Έχιον το Ιταλικό 

 
 

 

 
 

 

Το έχιο είναι διετές δασύτριχο ζιζάνιο που έχει ύψος 60-100 εκ. Τα φύλλα 

στη βάση του σχηματίζουν ρόδακα. 

Είναι αυτοφυές στην παραμεσογειακή περιοχή και διεσπαρμένο μέχρι τα 

1200 μ. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα: είναι διαμορφωμένο σα 

χριστουγεννιάτικο δένδρο. Θα το συναντήσουμε στις άκρες των δρόμων, σε 

άγονες εκτάσεις, ακαλλιέργητα χωράφια. Ανθίζει από το Μάιο μέχρι τον 

Αύγουστο. 
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Echium plantagineum – Μολόχα (Κατάρα των Πάτερσον) 
 

 

 

Πρόκειται για ένα φυτό μονοετές ή διετές. Οι σπόροι του συνήθως 

φυτρώνουν στις αρχές του φθινοπώρου, αλλά μπορούν να βλαστήσουν και 

κατά τη διάρκεια του έτους. 

Η ανθοφορία ξεκινάει γενικά τον Απρίλιο. 

Πολλαπλασιάζεται εύκολα σε υποβαθμισμένες περιοχές. Πήρε το όνομά του 

(Κατάρα των Πάτερσον) από την Αυστραλιανή οικογένεια Patersons, που το 

φύτεψαν στον κήπο τους. Τα λουλούδια του έχουν πέντε πέταλα, είναι σε 

σχήμα τρομπέτας, και έχουν μήκος 1,2 εκατοστά. Είναι πιό συχνά ροζ, αλλά 

μπορεί να είναι μπλε-μοβ ή λευκό. 

Έχει πλούσιες φαρμακευτικές χρήσεις. Οι σπόροι του φυτού βρέθηκαν σε 

μια μελέτη να μειώνουν τα τριγλυκερίδια. 

 
 

Eleocharis palustris (L.) roeαm. & schult. agg. – Ακίδα 

 
 

Eleocharis palustris (κοινώς 

ακίδα, υφέρπουσα ακίδα ή ακίδα 

του βάλτου) είναι ένα είδος του 

τάπητα που σχηματίζουν πολυετή 

φυτά του γένους. Eleocharis 

αυξάνεται σε υγρότοπους σε όλο 

το αρκτικό Βασίλειο . Το φυτό δεν 

διακρίνεται εύκολα από άλλα στενά συγγενικά είδη και είναι εξαιρετικά 

μεταβλητό σε όλο τον κόσμο. 
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Elytrigia intermedia (host) nevesld (=elymus hisoidus) – Χορτάρι 

 
 

Μονοκοτυλήδονο, πολυετές χορτάρι. 

Πρόκειται για μακράς διάρκειας ζωής, δροσερό 

χορτάρι, με ένα βαθύ ριζικό σύστημα 

τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή σανού και στα βοσκοτόπια σε καλά 

στραγγιζόμενα εδάφη με αργιλώδη υφή. 

Παράγει καλές αποδόσεις σανού. 

Είναι σε θέση να ανεχτεί συνθήκες ξηρασίας με χαμηλή ή καθόλου άρδευση. 

 
Elytrigia juncea (L.) neveski – ΛΟΛΙΟΥΜ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
κιλά το στρέμμα. 

Ποικιλία μέσης πρωιμότητας, τετραπλοειδής. 

Μεγάλη προσαρμοστικότητα, δίνει μεγάλη παραγωγή 

υψηλής θρεπτικής αξίας. Καλλιεργείται για βοσκή και 

κοπή μόνη της ή σε μείγμα με τριφύλλι. Έχει υψηλή 

ταχύτητα φυτρώματος και αναβλαστάνει γρήγορα 

μετά από κάθε κοπή. Παρουσιάζει ανθεκτικότητα στο 

ψύχος και στις ασθένειες όπως σκωρίαση και 

φουζάριο. Σπέρνεται άνοιξη και φθινόπωρο με 4 - 5 

 

Elytrigia rechingeri (run.)run – Αγριάδα 
 

Η αγριάδα είναι ποώδες πολυετές φυτό 

χαμηλής ανάπτυξης. Το υπόγειο μέρος του 

φυτού δημιουργεί διάφορα ριζώματα που η 

κορυφή τους, βγαίνοντας από το έδαφος, 

σχηματίζει νέους βλαστούς. Χρησιμοποιείται για 

δημιουργία χλοοταπήτων και ως καλλωπιστικό 

φυτό για εδαφοκαλύψεις, ιδιαίτερα σε περιοχές 

με     θερμά     κλίματα     λόγω     της     μεγάλης 

ανθεκτικότητας της στην ξηρασία. Την μεγαλύτερη ζημιά την προσκαλεί 
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κυρίως σε ποτιστικά χωράφια. Η εξάπλωση της αγριάδας μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την εξασθένηση άλλων φυτών και δένδρων αφού απορροφά από 

το έδαφος ιχνοστοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη τους 

 
 

Ephedra foemina forssk – Κάμπυλος 

 
 

Για αρκετές χιλιετίες, οι βλαστοί της 

κάμπυλου χρησιμοποιηουνταν ως 

φάρμακο. Η κάμπυλος είναι γένος 

γυμνόσπερμων θάμνων, το μόνο 

γένος στην οικογένεια των Εφεδριδών 

και στην τάξη των Εφεδροειδών. Αυτά 

τα φυτά φυτρώνουν σε ξηρά κλίματα, σε μια ευρείας κλίμακας περιοχή του 

Βορείου Ημισφαιρίου η οποία περιλαμβάνει την νότια Ευρώπη, τη Βόρεια 

Αφρική, τη νοτιοδυτική και κεντρική Ασία, τις νοτιοδυτικές περιοχές της 

Βόρειας Αμερικής, ενώ στο Νότιο Ημισφαίριο, φυτρώνει στη Νότια Αμερική 

μέχρι την Παταγονία. 

 
 

Epilobium lamyi F. W. Schultz – Επιλόβιο 

 
 

Epilobium είναι ένα 

γένος της οικογένειας 

Onagraceae, που 

περιέχει περίπου 160 

-200 είδη ανθοφόρων 

φυτών που μπορεί να 

συναντήσει        κανείς 

παγκόσμια. Πολυετής πόα. Ευδοκιμεί στο πολικό ψύχος και σε εύκρατες 

περιοχές. Ενώ στις υποτροπικές και τροπικές περιοχές περιορίζονται στα 

δροσερά ορεινά μέρη. Περίοδος ανθοφορίας από Μάιο μέχρι και Ιούλιο. 

Είναι ένα ποώδες φυτό που μπορεί να φτάσει 1,4 m σε ύψος. Τα φύλλα είναι 

επιμήκη-λογχοειδή και οδοντωτά. 
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Erodium cicutarium (L.) L her - Ερωδιός ο Κωνιόμορφος, χτενάκι, 
καλόγερος 

 
 

Ο Ερωδιός ο Κωνιόμορφος είναι ένα 

χειμερινό μονοετές ή πολυετές εδώδιμο 

και φαρμακευτικό βότανο της ευρύτερης 

περιοχής της Αρχαίας Θουρίας, με 

εντυπωσιακά ροζ ή πορφυρά άνθη, και 

ύψος 10-50 εκ. Οι κοτυληδόνες και τα 

πρώτα φύλλα έχουν λοβούς και 

εμφανίζονται σε μακριά κοτσάνια, που 

φέρουν χνούδι. Οι ρίζες είναι μικρές και ινώδεις. Στα πρώτα στάδια τα φύλλα 

σχηματίζουν μια ροζέτα κοντά στο έδαφος. Τα φύλλα της ροζέτας 

εμφανίζονται στους μίσχους και είναι χνουδωτά. Τα φύλλα διαιρούνται σε 3-9 

στενά τμήματα. Τα μεμονωμένα φυλλαράκια είναι λογχοειδή, χωρίς μίσχο. 

 
 

Erodium moschatum (L.) L her – Πηρουνάκι 

 
 
 

Είναι ένα είδος που ανήκει στην 

οικογένεια γεράνι. Είναι ένα 

εισαγόμενο είδος. Κάθε φύλλο 

φτάνει μέχρι 15 εκατοστά. 

Το φυτό αναπτύσσεται σε ύψος 

περίπου μισό μέτρο με πλούσιο 

πράσινο φύλλωμα. 
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Erophila verna (L.) chev - Παρανυχίδα 

 
 

Είναι ενδημικό φυτό της 

Ευρώπης, της βόρειας 

Αφρικής και της δυτικής 

Ασίας. Τα φύλλα του 

βγαίνουν στη βάση του και 

καλύπτονται από τριχίδια. 

Το ύψος του δεν ξεπερνά τα 

4 cm και το άνθος του τα 3-4 

χιλιοστά. Ανθίζει πολύ πρώιμα την άνοιξη. 

Θα το βρούμε και μέσα σε χαμηλά υψόμετρα σε πετρώδεις και ξηρές 

τοποθεσίες. 

 
 

Eryngium campestre L. - Μοσχάγκαθο (Ερύγγιο των αγρών ή αύτακα) 

 
 

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα. 

Χρησιμοποιείται στην ιατρική για τις 

θεραπευτικές ιδιότητές του. Η ρίζα του φυτού 

έχει διουρητικές ιδιότητες και είναι κατά της 

ηπατικής ανεπάρκειας. Βοηθά επίσης στην 

επούλωση των πληγών. 

Το φυτό αυτό έχει πάρα πολλά μυτερά 

αγκάθια με μπλε χρώμα και το άνθος του 

είναι μια μπλε συμπαγής μπάλα. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχει καθόλου 

φύλλα. Το ύψος του μπορεί να φθάσει και το ένα μέτρο και έχει πάρα πολλές 

μικρές και μεγάλες διακλαδώσεις. 
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Eryngium maritimum L. - Γαλανάγκαθο, Αγκαθιά 
 

 

 

Πολυετές φυτό, αυτοφυές σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές ακτές, σε 

αμμώδεις παραλίες και αμμόλοφους. 

Το ασήμαντο εκ πρώτης όψεως αυτό αγκάθι, μεταμορφώνεται σε σπάνιο 

κόσμημα την εποχή της ανθοφορίας του. Τα σκληρά αγκαθωτά φύλλα του και 

τα λεπτεπίλεπτα άνθη έχουν χρώμα μπλε μωβ ή ασημοπράσινο και 

προσελκύουν πλήθος επικονιαστών. Οι ρίζες μπορούν να φτάσουν έως και 

ένα μέτρο μήκος και συγκρατούν τα χαλαρά αμμώδη εδάφη αποτρέποντας τη 

διάβρωσή τους. 

 
 

Euphorbia exigua L. - Νανώδης Φλόμος ή Νάνος γαλατσίδα 

 
 

Το υψος του φράνει τα 5-20 

cm. Η επιστημονική ονομασία 

της οικογένειας προέρχεται 

από τη χρήση του φυτού ως 

φάρμακο. 

Μεγάλο γένος φυτών της 

οικογένειας των Ευφορβιδών 

(Euphorbiaceae), που 

αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα με περισστερα από 40 είδη. Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό των ευφορβιών αποτελεί η ανθοταξία τους που έχει σχήμα 

κύπελλου γι’ αυτό και ονομάζεται κυάθιο από την αρχαία ελληνική λέξη για το 

κύπελλο. 
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Euphorbia paralias L. - Παράλιος Φλώμος 
 

 

 
 

Είδος πολυετούς Φλώμου, που όπως λέει και η ονομασία του, φυτρώνει στις 

παραλίες. Διακλαδίζεται από τη βάση, ο βλαστός του είναι συχνά έντονα 

κοκκινωπός και τα άνθη του είναι μικρά, σε ταξιανθία σκιάδιο. Ανθίζει το 

καλοκαίρι, και όπως όλοι οι Φλώμοι, έχουν άσπρο γαλακτώδη χυμό (οπός) 

που είναι τοξικός. 

 
Euphorbia peplus L. - Ευφόρβιον ο πέπλος 

 
 

Ευφόρβιον ο πέπλος (Euphorbia peplus), 

κοινώς Γαλατίδα, ή Γαλατσίδα, ή 

Χαμογαλατσιδάκι. Υποτίθεται πως είναι ο 

«νομισματοειδής» - που έχει φύλλα σε 

σχήμα νομίσματος- ή ο «μικρός τιθύμαλος» 

που φύεται στα αμπέλια και μοιάζει με τον 

χαρακία. 

Είναι ένα ετήσιο φυτό που φτάνει έως 5-30 

εκατοστά, αναπτύσσεται ως ζιζάνιο στις καλλιέργειες. Έχει πράσινα 

λουλούδια. 
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Ferula communis L. – Νάρθηκας 
 

Ο Νάρθηκας (Φέρουλα η κοινή), ή άρτυκας, 

είναι πολυετές φυτό που ανήκει στην οικογένεια 

Σεληνοειδή. Είναι ποώδες φυτό με χοντρό 

βλαστό και ύψος μέχρι 2,5 με 3 μέτρα. Φύεται 

σε παραθαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου. Το 

φυτό είναι δηλητηριώδες και προκαλεί στα 

βοοειδή αιμορραγικές ασθένειες. 

Τα φύλλα του είναι σύνθετα, λεπτά, πολυσχιδή 

με γραμμοειδή φυλλάρια και μοιάζουν με αυτά 

του άνηθου. Τα άνθη, μικρά κίτρινα, με πέντε 

πέταλα, και ερμαφρόδιτα, είναι οργανωμένα σε σκιάδες, οι οποίες 

αποτελούνται από πολλά λουλούδια. 

 

Filago eriocephala guss – Πλατύφυλλο 

 
 

Είναι μονοετές φυτό. Το ύψος του είναι από 5 ως 

35 εκατοστά. Τα φύλλα είναι επιμήκη-λογχοειδή. Τα 

βράκτια είναι έντονα. Το κέλυφος είναι κυλινδρικό. Η 

περίοδος ανθοφορίας εκτείνεται από τον Απρίλιο 

έως τον Ιούνιο. Το είδος φύεται σε εκτάσεις που 

βρίσκονται σε αγρανάπαυση, κατά μήκος των 

δρόμων και σε ανοικτά δάση. 

 
Filago gallica L. - Στενό Πλατύφυλλο 

Είναι ένα γένος φυτών της οικογένειας του 

ηλιέλαιου. Το cudweed όνομα προέρχεται 

από το γεγονός ότι ήταν κάποτε 

χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των 

αγελάδων που είχαν χάσει την ικανότητα να 

μασάνε την τροφή. 

Η περίοδος ανθοφορίας του φυτού είναι 

Απρίλιος με Μάιο. 
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Filago Puramidata L – Φιλάγκο Πυραμιδοειδή 
 

 

 

Το φιλάγκο Πυραμιδοειδή είναι ένα γένος φυτού της οικογένειας του 

ηλιέλαιου. Καλούνται μερικές φορές cottonroses ή cudweeds. Οι καρποί τους 

είναι τριχωτοί. 

 

 
Filago Vulgaris – Φιλάγκο Βούλγαρις Λαμ (ή κοινό βαμβάκι) 

 
 
 

Κοινώς ονομάζεται βαμβάκι. Είναι ένα ετήσιο 

ποώδες φυτό του γένους Filago. Το φυτό ανθίζει από 

Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και τα λουλούδια του είναι 

κίτρινα. Μπορεί να βλαστήσει σε λατομεία και 

βραχώδεις προεξοχές, αμμόλακκους και αμμοθίνες, 

αμμώδεις χέρσα εδάφη και διαδρομές και σε 

καλλιεργούμενη γη. Αυτό το είδος των φυτών μπορεί 

να βρεθεί σε 10 έως 30 cm ύψος. Μερικές φορές ονομάζεται θαλάσσιο 

βαμβάκι ή γρασίδι. 



78 
 

 

Foeniculum vulgare - Μάραθον το κοινόν 
 

 

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αρωματικό και γευστικό βότανο με μαγειρική και 

φαρμακευτική χρήση και έχει παρόμοια γεύση με το γλυκάνισο. Είναι ένα από 

τα κύρια συστατικά του αψέντι. 

Είναι ιθαγενές των ακτών της Μεσογείου, αλλά έχει γίνει ευρέως 

πολιτογραφημένο σε πολλά μέρη του κόσμου, ειδικά σε ξηρά εδάφη κοντά 

στη θάλασσα-ακτή και στις όχθες των ποταμών. 

 
 

Frankenia Hirsuta - Τριχωτή Φρανκένια ή Ορχιδέα 
 
 

 

Ηράκλειο. 

Frankenia είναι ένα γένος με 90 είδη 

φυτών που ανήκουν στην οικογένεια 

Frankeniaceae. Φύεται μέσα στους 

βράχους. Στα 5 μέτρα από τη θάλασσα, η 

ανθοφορία του φυτού ξεκινά από τα τέλη 

Μαϊου. Το βρίσκουμε επίσης στην Κρήτη, 

στις Γούβες 

και στο 
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Fumaria Capreolata L - Φουμάρια η αίγαγρος, Καπνόχορτο, Καπνιά 
 

 

 

Ετήσιο φυτό ύψους μέχρι 100 εκ., λείο, πράσινο-μπλε, με βλαστούς 

αναρριχόμενους. Τα φύλλα του εναλλάσονται δις-πτερόλοβα, με άκρες 

προμήκεις ή ωοειδείς, συχνά οδοντωτά που τυλίγονται συνήθως γύρω από τα 

πλαϊνά φυτά με τους συνεστραμμένους μίσχους τους. Ταξιανθία σε βότρυες 

με 10-30 άνθη, λευκά ή ρόδινα. Τα άνθη αποτελούνται από 2 σέπαλα και 4 

πέταλα. Οι καρποί είναι σφαιρικοί. 

 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Δραστικές ουσίες: Το φυτό περιέχει 

αλκαλοειδή, από τα οποία κυριότερο είναι η φουμαρίνη. Ιδιότητες-χρήσεις 

Έγχυμα (30-50 γραμ. ) φυτού σε ένα λίτρο νερό ή κρασί), χρησιμοποιείται για 

την αϋπνία, τις παθήσεις του πεπτικού συστήματος, ακόμη και για τις 

δερματικές παθήσεις 

 

Fumaria Jadaica Boiss - Καπνός της γης 
 

 

Είναι ένα γένος από 50 είδη των ετήσιων ανθοφόρων φυτών που κατάγονται 

από την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, το οποίο είναι πιο ποικιλόμορφο 

στην περιοχή της Μεσογείου, και εισήγαγε στην Βόρεια και Νότια Αμερική και 

την Αυστραλία. 
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Fumaria Officinalis L – Καπνολούλουδο 
 

 

 
 

Είναι ένα ετήσιο ποώδες φυτό, που φύεται ασθενώς όρθια, μήκους περίπου 

10 έως 50 εκατοστά. Τα ροζ άνθη του είναι 7 έως 9 χιλιοστά και εμφανίζονται 

από Απρίλιο έως Οκτώβριο στο βόρειο ημισφαίριο. 

 

Fumaria Parviflora lam – Φουμάρια 
 

 

 

Είναι εγγενές στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, αλλά είναι κοινό και 

ευρέως κατανεμημένο σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. 

Μερικές φορές είναι χορταριασμένα τα μέρη στα οποία φύεται. 



81 
 

Galactites tomentosa - Ασπράγκαθο 

 

 
Kοινές ονομασίες: Purple Milk Thistle, 

είναι ένα διετές ή ετήσιο ποώδες φυτό 

που ανήκει στο γένος Galactites της 

Asteraceae οικογένειας. 

Το όνομα του προέρχεται από την 

ελληνική λέξη γάλα και αναφέρεται στις 

πυκνές λευκές τρίχες που καλύπτουν 

τους βλαστούς και τα φύλλα του είδους αυτού. 

 
Galium Aparine – Μπαλτάδες 

 

Είναι εγγενές στην Βόρεια Αμερική και την Ευρασία. Είναι ένα ποώδες φυτό. 

Ανήκει στο γένος με τις Κολλιτσίδες. 

 

Galium Divaricatum lam – Πυτιά ή Λάππα 
 

Είναι εγγενές στην Λεκάνη της Μεσογείου, αλλά μπορεί να βρεθεί και σε 

άλλες ηπείρους, όπου είναι ένα εισαγόμενο είδος. Είναι ένα μικρό ετήσιο φυτό 
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με λεπτή εξάπλωση, φτάνει έως 30 εκατοστά. Τα μικρά, μυτερά φύλλα είναι 

τοποθετημένα σε σπείρες έως οκτώ για το στέλεχος. 

 
Galium Murale – Απαρίνη 

 

 

 
 

Είναι εγγενές στην Λεκάνη της Μεσογείου, αλλά μπορεί να βρεθεί και σε 

άλλες ηπείρους, όπου είναι ένα εισαγόμενο είδος. Είναι χορταριασμένα σε 

ορισμένες περιοχές στις οποίες φύεται. Αυτό είναι ένα μικρό ετήσιο φυτό με 

λεπτή εξάπλωση. Τα μικρά, μυτερά φύλλα είναι τοποθετημένα σε σπείρες έως 

οκτώ για το στέλεχος. 

 
 

Gastridium Ventricosum – Γρασίδι 
 

 

 
 

Αυτό είναι ένα φουντωτό ή μοναχικό ετήσιο φυτό που φέρει ένα μακρύ, 

λεπτό, λείο μίσχο που δεν υπερβαίνει τα 60 cm. Στην κορυφή του μίσχου 

βρίσκεται η ταξιανθία των ανθέων. Είναι εγγενές στην Ευρώπη, αλλά έχει 

εισαχθεί και αλλού. 
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Geranium Dissectum L - Διαμελισμένο Γεράνι 
 

 

 
 

Μονοετές φυτό με βλαστό μέχρι 60 εκ. σε ύψος, όρθιο ή απλωτό στο χώμα 

και μετά όρθιο που συνήθως έχει μικρές κυρτές προς τα κάτω τρίχες. Τα 

φύλλα του είναι βαθιά διηρημένα σε σχήμα παλάμης με 5-7 λοβούς που και 

αυτοί με την σειρά τους είναι επίσης διηρημένοι. Οι ποδίσκοι που φέρουν τα 

άνθη αλλά και ο κάλυκας είναι πυκνά τριχωτοί. Τα πέταλα των λουλουδιών 

είναι έντονα ρόδινα ή κόκκινα και έχουν κοίλη κορυφή. Μπορεί να βρεθεί σε 

άλλες ηπείρους ως ένα εισαγόμενο είδος. 

 
 

Geranium Lucidum L - Λαμπερό Γεράνι ή Καλόγερος 

 
 

Είναι ένα ποώδες ετήσιο φυτό του γένους 

Γεράνι. 

Το Geranium lucidum ανήκει στην οικογένεια 

Geraniaceae. Tα φύλλα του είναι σχεδόν λεία, 

πράσινα, συχνά με κοκκινωπές αποχρώσεις. 

Επίσης τα φύλλα του είναι δισκοειδή, με 5 

αντωοειδείς-σφηνοειδείς λοβούς, με 3 οδόντες 

στην άκρη. Τα άνθη είναι ρόδινα, μικρά και 

αντωοειδή με 5 πέταλα. O καρπός του είναι μεριστόκαρπος και αποτελείται 

από 5 μονόσπερμα καρυοειδή καρπίδια, που αποχωρίζονται μετά την 

ωρίμανση του καρπού. 
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Geranium Molle - Μαλακό Αγριογεράνι 
 

 

 
 

Είναι μονοετής πόα ύψους 50-70cm και βλαστό τρυφερό που σχηματίζει 

πολλές διακλαδώσεις. Είναι διαδεδομένο σε όλη την περιοχή της Αρχαίας 

Θουρίας. Το χρώμα των ανθέων είναι ανοικτό ροζ και διαθέτει 10 πέταλα. 

Ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο. Τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα και 

επικονιάζονται κυρίως από υμενόπτερα. Τα φρούτα είναι λεία, συνήθως με 6- 

9 εγκάρσιες κορυφογραμμές. 

 
 

Geranium Rotundifolium – Γεράνι με στρογγυλά φύλλα 
 

 

 
 

Είναι ένα ετήσιο φυτό, τριχωτό, με στελέχη από 10 έως 40 εκατοστά σε 

ύψος, με στρογγυλεμένα φύλλα, τριχωτά, διατεταγμένα σε ρόδακα στη βάση 

και το αντίθετο. Τα άνθη είναι μικρά και ροζ. 
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Gladius Italicus Mill - Κόκκινος κρίνος 
 

 

 
 

Το γένος διανέμεται στην Μεσογειακή Ευρώπη, την Ασία, την τροπική 

Αφρική και τη Νότια Αφρική. Το κέντρο της διαφορετικότητας του γένους 

βρίσκεται στο Cape χλωριδική περιοχή, όπου βρέθηκαν τα περισσότερα είδη. 

 
 

Glaucium Flavum - Γλαύκιο το ξανθό ή Γιαλόπικρο ή Κίτρινη 
Παπαρούνα 

 

 

 
 

Το Γλαύκιο το ξανθό, που ονομάζεται και γυαλόπικρα, είναι μικρός διετής 

θάμνος (πόα) που ανθοφορεί κατά μήκος των αμμωδών εκτάσεων στις 

παραλίες της νήσου του Αγίου Ευστρατίου. Είναι είδος μεσογειακό και η 

γεωγραφική του εξάπλωση φθάνει μέχρι τη Νορβηγία. Είναι μια κίτρινη 

παπαρούνα με σαρκώδη δασύτριχα έλλοβα φύλλα. Ανθίζει Μάιο μέχρι Ιούνιο. 

Στην Κύπρο συναντήσαμε το Glaucium corniculatum με κόκκινα άνθη. 
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Hedypnois Rhagadioloides – Ραδίκι 
 

 

 
 

Το περίβλημα είναι αρχικά κυλινδρικό και με διπλή σειρά. Η περίοδος 

ανθοφορίας εκτείνεται από Μάρτιο έως Μάιο. Τα εξωτερικά βράκτια φύλλα 

είναι 1-2 cm, οι εσωτερικές 8 mm σε μέγεθος. 

 
 

Helianthemum Salicifolium – Ηλιάνθεμο 
 

 

 
 

Γένος δικοτυλήδονων φυτών της οικογένειας των κιστιδών. Περιλαμβάνει 

περίπου 200 είδη πολυετών, ποωδών ή ξυλωδών φυτών, τα οποία 

συναντώνται κυρίως στις παραμεσόγειες χώρες, στην Ευρώπη και στη Βόρεια 

Αμερική. Είναι ευρέως κατανεμημένα σε όλο το βόρειο ημισφαίριο, ιδιαίτερα 

στην περιοχή της Μεσογείου. Ο καρπός έχει σχήμα κάψουλας που περιέχει 

πολλούς σπόρους. Καλλιεργούνται σε καλά στραγγιζόμενα εδάφη σε 

ηλιόλουστες θέσεις, και έχουν μια μακρά περίοδο ανθοφορίας από την άνοιξη 

μέχρι το καλοκαίρι. Πολλά είδη χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική ως 

στυπτικό και θεραπευτικό μέσο για τις πληγές. 



87 
 

Helichrysum Stoechas - Αμάραντο ή Ανθονοίδα 
 
 
 

 
 

Το Helichrysum (Ελίχρυσο) είναι ένα πολυπληθές γένος 600 περίπου ειδών, 

Ένα από τα πολλά μέλη της οικογένειας της μαργαρίτας (Asteraceae) το 

οποίο είναι κοινό στην περιοχή της Μεσογείου. Το φυτό μπορεί να 

προσδιοριστεί από μια έντονη μυρωδιά του κάρυ, όταν τα φύλλα ή μίσχους 

συνθλίβονται. Επίσης, αναπτύσσεται στη βορειοδυτική Αφρική και προς τα 

ανατολικά ως την Τουρκία. Ανθίζει από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο. 

 
Heliotropium Dolosum – Ηλιοτρόπιο 

 

 

 
 

Γένος δικοτυλήδονων φυτών της οικογένειας των βοραγινιδών. Πρόκειται 

κυρίως για ποώδη φυτά. Φέρουν ελλειπτικά, προμήκη ή λογχοειδή φύλλα, 

τοποθετημένα κατ’ εναλλαγή στον βλαστό, και μικρά, εύοσμα άνθη ποικίλων 

χρωμάτων, συγκροτημένα σε ταξιανθίες. Τα άνθη του είναι μικρά και πολύ 

εύοσμα, με σωληνοειδή στεφάνη, η οποία είναι χωρισμένη σε πέντε 

στρογγυλεμένους λοβούς· έχουν λευκό, γαλάζιο ή έντονο ιώδες χρώμα και 
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είναι διατεταγμένα σε μονόπλευρες θυσανοειδείς ταξιανθίες. Στην Ελλάδα 

καλλιεργείται ως διακοσμητικό φυτό. Καλλιεργούνται για διακοσμητικούς 

σκοπούς, καθώς και για την εξαγωγή αιθέριου ελαίου που χρησιμοποιείται 

στην αρωματοποιία. Η ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει τα αυτοφυή είδη 

Heliotropium europaeum, Heliotropium nubicum, Heliotropium dolosum, 

Heliotropium hirsutissimum και Heliotropium supinum, γνωστά με τις κοινές 

ονομασίες λιοστρόφι, μπαμπακόχορτο, μελισσόχορτο και λιόδρομο. 

 

Herniaria Hirsuta - Τριχωτό rupturewort 
 

 

Είναι εγγενές στην Ευρασία και τη Βόρεια Αφρική. Είναι ένα ετήσιο φυτό με 

βλαστούς μέχρι 20 εκατοστά μήκος. Συνήθως αυξάνεται κατά μήκος του 

εδάφους. Τα φύλλα είναι ελλειπτικά. Ανθίζει από τον Απρίλιο μέχρι τον 

Αύγουστο. Τα φυτά προτιμούν μια ηλιόλουστη κατάσταση και μέτρια υγρά 

εδάφη. Χρησιμοποιείται στο Μαρόκο ως βοτανική θεραπεία για τις πέτρες στα 

νεφρά. 

 
Holcus Setiglumis – Μαλακό γρασίδι 

 

 

Είναι ένα γένος από οκτώ είδη των αγρωστωδών, εγγενές στην Ευρώπη. 
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Holosteum Umbellatum - Ολόστεον το Σκιαδωτό 
 

 

 
 

Φυτό ιθαγενές των παραμεσογείων περιοχών, σχετικά μικρό σε μέγεθος ως 

25 cm, με λευκά άνθη και αδενώδες στέλεχος. Το πιο πιθανό είναι να το 

προσπεράσουμε χωρίς να το παρατηρήσουμε, αφού ο λεπτός κορμός του σε 

καφέ χρωματισμό σχεδόν το κρύβει ανάμεσα στην υπόλοιπη βλάστηση. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το φυτό όταν ωριμάσει η κάψα με τους 

σπόρους κατεβάζει το μίσχο που στηρίζει την κάψα προς το έδαφος ώστε να 

πέσουν οι καρποί στο έδαφος. Συναντάται συνήθως σε βραχώδεις περιοχές 

και σε εδάφη όχι πολύ πατημένα. 

 
 

Hordeum Bulbosum - Κριθάρι 
 

 

 
 

Το κριθάρι είναι δημητριακός καρπός του αγγειόσπερμου, μονοκοτυλήδονου 

φυτού του είδους Κριθή η κοινή της οικογένειας των Ποοειδών (Poaceae) ή 

Αγρωστωδών (Gramineae). Καλλιεργείται και χρησιμοποιείται από τα πολύ 

παλιά χρόνια και σε μεγάλη ποικιλία κλιμάτων. Σήμερα χρησιμοποιείται 
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ιδιαίτερα για την παρασκευή ψωμιού, μπύρας αλλά και ζωοτροφών. Σύμφωνα 

με στοιχεία του 2006, στην Ελλάδα παράγονται 250.000 τόνοι σε 1.017 χιλ. 

στρέμματα. Έχει μεγάλη εμπορική σημασία ως δημητριακό σιταριού και 

χρησιμοποιείται ως καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών και ζυθοποιίας και στην 

παραγωγή ουίσκι. 

 
Hordeum Murinum - Αγριοκρίθαρο ή Αγριοστάχυ ή τριχοστάχυ 

 

 

Ανήκει στην οικογένεια των Αγρωστωδών. Φυτρώνει σε πετρώδη εδάφη, σε 

πολυσύχναστα μέρη και κατά μήκος των δρόμων. Τα φύλλα του είναι 

σπαθοειδή. Έχουν ανοιχτοπράσινο χρώμα, φθάνουν σε μήκος τα είκοσι 

εκατοστά και είναι μυτερά στις άκρες. Τα άνθη του είναι μικρά στάχυα με 

ωραίες αλύγιστες τρίχες και μοιάζουν με το καλλιεργούμενο κριθάρι. 

Χρησιμοποιείται κυρίως σαν χορτονομή για τα μεγάλα ζώα. 

 

Hymenocarpus Circinnatus - Υμενόκαρπος ο Περιφερής 
 

 

Η ονομασία του γένους προέρχεται από την ελληνική λέξη Υμένας. Το όνομα 

δόθηκε από την μεμβρανοειδή μορφή του καρπού. Τα άνθη του 

παραπέμπουν αμέσως στην οικογένεια των ψυχανθών ενώ τα φύλλα όχι. 
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Είναι φυτό ετήσιο με μαλακό χνούδι. Χαμηλό φυτό που απλώνει τους 

βλαστούς του στο έδαφος, φτάνει τα 10-20 εκατοστά σε ύψος. 

 

Hyoscyamus Albus L - Λευκός Υοσκύαμος (είδος παπαρούνας) 
 

 

Είναι φυτό τριχωτό και κολλώδες, διακλαδισμένο με μήκος από 30-80 εκ. Τα 

φύλλα του είναι οδοντωτά ή πτερόλοβα, σπανίως ακέραια. Τα άνθη του είναι 

κιτρινωπά ή ιώδη. Ο Υοσκύαμος είναι ένα φυτό τοξικό, δηλητηριώδες με 

ναρκωτικές ιδιότητες που ανήκει στην οικογένεια των Σολανιδών 

(Solanaceae). Έχει εξάπλωση σε όλες τις παραμεσογειακές χώρες. Θα το 

συναντήσουμε στις άκρες δρόμων, χέρσα εδάφη, ερειπωμένους τοίχους 

ακόμη και σε αρχαιολογικούς χώρους. Ανθίζει όλο το καλοκαίρι. Ακόμη και τον 

Οκτώβρη μήνα σε περίπτωση παρατεταμένης καλοκαιρίας. 

 

Hyoseris Scabra L - Είδος μαργαρίτας 
 

 

Είναι μονοετές φυτό, που φθάνει σε ένα μέγεθος 6 έως 12 ίντσες. Τα φύλλα 

είναι όλα βασικά. Έχει 40 έως 100 mm μήκος. 
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Η περίοδος ανθοφορίας εκτείνεται από το Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο. 

Στην Κρήτη, το είδος αυτό αναπτύσσεται σε φρύγανα σε υψόμετρο 0-1300 

μέτρα. 

 
 

Hypericum Perfoliatum - Βαλσαμόχορτο ή Σπαθόχορτο 
 

 

 
 

Ένα σχεδόν "θαυματουργό" βότανο, γνωστό για τις καταπληκτικές του 

ιδιότητες, από την εποχή του Ιπποκράτη, με το όνομα Υπερικό. 

Τα φύλλα του Βάλσαμου είναι φωτεινά κίτρινα - πορτοκαλί και τα πέταλα 

συνήθως κίτρινα. Όταν γυρίσουν προς το φως, αποκαλύπτουν ημιδιαφανείς 

στιγμές, που δίνουν την εντύπωση πως είναι διάτρητες. Οι κουκίδες αυτές δεν 

είναι όμως τρύπες, αλλά έγχρωμα αιθέρια έλαια και ρητίνες. Αν τρίψει κανείς 

τις μαύρες αυτές κουκίδες που έχουν τα 5 πέταλα με τα δάχτυλά του, αυτά θα 

γίνουν κόκκινα. Οι στήμονες του φυτού έχουν ιδιαίτερη μορφή, με στερεό 

κυλινδρικό στέλεχος, με δύο γραμμές που εξέχουν κατά μήκος. Αυτές οι 

γραμμές κάνουν τον στήμονα να μοιάζει επίπεδος, πράγμα εντελώς 

ασυνήθιστο στον κόσμο των φυτών. 

Ως φαρμακευτική αγωγή, συνήθως λαμβάνεται ως χάπια ή ως τσάι. Σήμερα 

καλλιεργείται για εμπορικούς σκοπούς για χρήση στην βοτανολογία και την 

ιατρική. 
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Hypericum Triquetrifolium - Αγούδορας 
 

 

 
 

Την άνοιξη ξεχωρίζει στις πλαγιές, με τα χρυσοκίτρινα πολυπληθή άνθη του. 

Κάθε άνθος φέρνει πολυπληθείς στήμονες με μήκος 8 εκατοστά Η περίοδος 

ανθοφορίας εκτείνεται από Ιούνιο έως Οκτώβριο. Τα φύλλα του είναι 15 

χιλιοστά σε μέγεθος. Η ταξιανθία είναι ολάνθιστα και πυραμιδική, τα πέταλα 

του είναι πλήρως ολόκληρα. 

Το φυτό αυτό είναι εξαιρετικό μελισσοτροφικό, και συνάμα φαρμακευτικό. 

Από τα άνθη και τα φύλλα συλλέγεται μία ουσία η υπερικίνη, η οποία έχει 

ευρεία χρήση στη φαρμακευτική. Από την αρχαιότητα γνώριζαν τις 

φαρμακευτικές ιδιότητες τους, με πρώτους, τον Διοσκουρίδη, και Ιπποκράτη. 

Βρίσκεται σε χαμηλότερα υψόμετρα και ζεστές τοποθεσίες. Το ύψος του 

φθάνει έως τα 40 εκατοστά. Τα άνθη του είναι σαφώς με μικρότερη διάμετρο 

από τα υπόλοιπα, και ο χαμηλός θάμνος πολύκλαδος. Με κατάλληλη 

επεξεργασία τα άνθη και τα φύλλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

εγκαύματα, και άλλες δερματικές παθήσεις. 
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Hypochoeris Achyrophorus l - Υποχοιρίδα, μουναρόχορτο, μουναρίδα 
 

 

 
 

Ετήσιο ποώδες φυτό ύψους 10-40 εκ. με βλαστούς που διακλαδίζονται. 

Φύλλα υπάρχουν μόνον στη βάση του φυτού. Τα άνθη είναι κίτρινα σε 

κεφάλια πλάτους 15 χιλ. 

Την υποχιρίδα τη βρίσκουμε σε όλη τη χώρα σε χέρσα χωράφια. Και φυσικά 

υπάρχουν άφθονα και στο Γόνιμο. Ο πολλαπλασιασμός γίνεται με σπόρο. 

Εποχή άνθησης είναι ο Μάρτιος και ο Απρίλιος. 

Είναι φυτό που αντέχει στα κρύα και τις παγωνιές. Έχει μεγάλο 

μελισσοκομικό ενδιαφέρον, δίνοντας άφθονο νέκταρ και γύρη χρώματος 

πορτοκαλί. 

 
 

Hypochoeris Glabra l - Ομαλή γάτα 
 

 

Δικοτυλήδονο, ετήσιο φυτό. 
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Είναι ένα είδος ανθοφόρου φυτού που ανήκει στην οικογένεια της 

μαργαρίτας γνωστό με το κοινό όνομα ομαλή γάτα. Είναι εγγενές στην 

Ευρασία και τη Βόρεια Αφρική, αλλά μπορεί να βρεθεί και σε άλλες ηπείρους. 

Έχει μια βασική ροζέτα φύλλων, και ένα ή περισσότερους λεπτούς μίσχους με 

10 έως 40 εκατοστά ύψος. Τα φύλλα είναι 2 έως 10 εκατοστά μήκος, λεία κατά 

μήκος των άκρων ή με μικρούς λοβούς, και πράσινου χρώματος, μερικές 

φορές με μια μωβ απόχρωση κοντά στις φλέβες. 

 
 

Hypochoeris Radicata l – Πικραλίδα 
 

 

 
 

Η πικραλίδα είναι κοινό χόρτο στην Ελλάδα ιδίως στα λιβάδια. Είναι 

πολυετής πόα με φύλλα μακριά και οδοντωτά και κίτρινα άνθη. Φτάνει σε 

ύψος μέχρι 30 cm. Έχει πολλές ποικιλίες. Εποχή άνθισης είναι Ιούνιος – 

Ιούλιος. Έχει μεγάλη αξία φαρμακευτική και είναι ελληνικό φυτό. 

Η ρίζα και ο γαλακτώδης χυμός του στελέχους του περιέχουν μια πικρή 

ουσία τη λακτοπικρίνη καθώς και τανίνες, ινσουλίνη και καουτσούκ. Τα φύλλα 

του είναι πολύ πλούσια σε άλατα, κάλιο, σίδηρο, βιταμίνη A, B, C και D και 

μαγνήσιο. Χρησιμοποιείται ολόκληρο το φυτό, οι ρίζες και ο βλαστός με τα 

φύλλα νωπά ή αποξηραμένα. 

Όλα τα μέρη του φυτού είναι βρώσιμα. 
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Imperata Cylindrica l – Δεματόχορτο ή Αιματόχορτο 
 

 

 
 

Πολυετές αγρωστώδες φυτό, με όρθια έκφυση και θαυμάσια κόκκινα φύλλα 

για τα οποία και καλλιεργείται. 

Φυτεύεται σε συνθέσεις και ομάδες για δημιουργία κοντράστ. Αναπτύσσεται 

σε υγρά αλλά καλά στραγγιζόμενα εδάφη, γόνιμα, χουμώδη εδάφη και 

ηλιόλουστες τοποθεσίες. Πολλαπλασιάζεται εύκολα με διαίρεση την άνοιξη. 

Έχει κόκκινο φύλλωμα που κρατάει τον χρωματισμό του μέχρι τα μέσα του 

χειμώνα καθώς μετά ξεραίνεται και πέφτει. 

Δεν προσβάλλεται από ασθένειες. 

 
Inula Viscosa - Ακονιζέα, Διττριχία η ιξώδης 

 

 

 

Κοινά ονόματα: Ακονυζία, Κόνυζα, Νεροκόνυζο, Νεροκολλησιά, Ψυλλήθρα, 

Ψυλλίστρα. 

Πολυετές φυτό της ευρύτρης περιοχής της αρχαίας Άνθειας – Θουρίας με 

βλαστό όρθιο, κολλώδη (ιξώδη), με βαριά μυρωδιά, ύψους 40-100 εκ. Τα 
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φύλλα έχουν σχήμα λογχοειδή, είναι ακέραια, οδοντωτά, και κολλώδη. Τα 

άνθη είναι κίτρινα με ακραία κεφάλια και πολλές ταξιανθίες, ερμαφρόδιτα που 

γονιμοποιούνται από τα έντομα. Άνθηση: Αύγουστος- Οκτώβριος. 

Τα φύλλα αυτά και ο κορμός παράγουν μία κολλώδη ουσία, και εκκρίνουν 

μία πολύ έντονη βαριά μεθυστική μυρουδιά. Η βαριά, έντονη μεθυστική 

μυρουδιά πάντα συνδυάζεται με τον τρύγο των αμπελώνων, και με την 

μυρουδιά του μούστου. 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Η Ακονιζέα είναι ένα κατεξοχήν φαρμακευτικό 

φυτό, το οποίο ήταν γνωστό και στους αρχαίους Έλληνες. Ο Διοσκουρίδης 

μας αναφέρει τις χρήσεις του: Τα φύλλα γίνονται αποτελεσματικό κατάπλασμα 

στα δαγκώματα από φίδια στις νεοπλασίες και στα τραύματα. 

 

Iris Germanica - Αγριόκρινος ή Ίρις η γερμανική 
 

 

 

Είναι φυτά ριζωματικά, κονδυλόρριζα με μακρά και στενά φύλα και άνθη 

πολύχρωμα και πολύσχημα μονομερή ή κατά ταξιανθία σε μακρά στελέχη. 

Τα σπέρματα, οι ρίζες και τα φύλλα των περισσοτέρων εξ αυτών περιέχουν 

μια τοξική ουσία στην οποία οφείλονται πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες 

καθώς και μια πτητική κετόνη, την ιράνη, στην οποία οφείλονται οι αρωματικές 

τους ιδιότητες. 

Χρησιμοποιείται η αποξηραμένη ρίζα του φυτού και δρα ως καθαρτικό, 

ανθελμινθικό, διουρητικό, τονωτικό, ενώ νωπό το φυτό είναι εμετικό, επίσης η 

νωπή ρίζα αναφέρεται ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα στη θεραπεία της 

υδρωπικίας. Η ρίζα χρησιμοποιείται ως σταθεροποιητικό στην αρωματοποιία, 

ως συστατικό σε οδοντόκρεμες, σε αποσμητικά για την αναπνοή και ως 

αρωματική ύλη τροφίμων. 
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Isoetes Duriei - Ισοετές ή Καλαμαριάς του Durieu 
 

 

 
 

Ποώδες φυτό, με ρίζα βολβό από τον οποίο κάθε χρόνο γεννιούνται τα 

λουλούδια και τα φύλλα. Έχει βλαστό πολύ μικρό και στιβαρό 5 mm που 

καλύπτεται με κλίμακες χόνδρου (φυλλόποδα). 

 
 

Juncus Acutus - Βούρλο ή Σπάρτο 

 

 

Το σπάρτο είναι αγγειόσπερμο, δικοτυλήδονο φυτό, το οποίο ανήκει στην 

τάξη των Κυαμωδών και στην οικογένεια των Χεδρωπών ή Κυαμοειδών. 

Είναι θάμνος με καταγωγή από την περιοχή της Μεσογείου και φθάνει σε 

ύψος τα δύο μέτρα. Έχει μακριούς, λεπτούς, μυτερούς στην άκρη βλαστούς 

που είναι σχεδόν γυμνοί, χωρίς φύλλα. Τα άνθη του είναι κίτρινου χρώματος, 

αρωματικά και σχηματίζουν βότρυες. Ο καρπός του, όταν ωριμάσει, σκορπίζει 

τους σπόρους. 

Τα φυτά βρίσκονται διάσπαρτα σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές και είναι 

από τα πιο κοινά θαμνώδη είδη στην Ελλάδα. 
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Juncus Bufonius - Βούρλο μικρό 
 

 

 

Κοινή ονομασία των μονοκοτυλήδονων φυτών του γένους γιούγκος, της 

οικογένειας των γιουγκιδών. Είναι φυτά αγρωστιδόμορφα που ζουν κυρίως σε 

υγρές και τελματώδεις περιοχές της εύκρατης ζώνης. Έχει άνθη πρασινωπά ή 

καστανά, σε ανθοταξίες επάκριες ή φαινομενικά πλευρικές, κατά κεφάλια, 

κύματα ή ανθήλες. Οι βλαστοί του είναι κυλινδρικοί, απλοί, ενωμένοι από τη 

βάση κατά δέσμες, συχνά εφοδιασμένοι με αερέγχυμα. Τα φύλλα είναι λεία, 

είτε παράρριζα περιοριζόμενα μόνο στον κολεό είτε σωληνοειδή και μοιάζουν 

με τους βλαστούς. Ο καρπός είναι κάψα με πολλά και μικρά σπέρματα. Η 

ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει 18 από τα 200 είδη του γένους. 

 

Juncus Heldreichianus – Σκλινίτζια 
 

 

Πολυετές χλοερό, ύψους 20 50 εκ. Οι βλαστοί του είναι όρθιοι, πολύ σκληροί 

και οξείς. Τα φύλλα σχεδόν όμοια με τους ανθικούς βλαστούς. Η ταξιανθία 

είναι φανερά πλευρική. Το άνθος του είναι προς το καφέ ή σκοτεινό χρώμα. 

Ανθίζει κατά τους μήνες Απρίλιο - Αύγουστο. 
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Juncus maritimus - Βούρλα - 

 
 

Σε περιοχές κοντά στις εκβολές 

των ρεμάτων συναντούμε τα 

Βούρλα (Juncus maritimus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kochia Scoparia – Αμβροσία ή Ροζ Θάμνος 
 

 

Προσαρμόζεται πανεύκολα σε όλα τα κλίματα. Το καλοκαίρι ανθίζει κιόλας. 

Επίσης ανάλογα με τις εποχές το χρώμα του αλλάζει. Πανέμορφο και ιδιαίτερο 

φυτό. Προέρχεται κυρίως από Ιαπωνία και από αυτό φτιάχνεται και το τοπικό 

μπαχαρικό Tonburi. 

Μπορεί να αποτρέψει μεταβολικές διαταραχές, όπως υπερλιπιδαιμία, η 

υπέρταση, παχυσαρκία και αθηροσκλήρωση. 

Έχει εισαχθεί σε πολλά μέρη της Βόρειας Αμερικής. Αυτό το φυτό 

καλλιεργείται ως διακοσμητικό για το κόκκινο φύλλωμά του. Οι σπόροι 

χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική και στην Ιαπωνία οι 

σπόροι χρησιμοποιούνται για μια γαρνιτούρα τροφίμων. 
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Lactuca Serriola – Γαϊδουράγκαθο 
 

 

 

Πολλά λουλούδια παράγονται και συνήθως εμφανίζονται στο άνω μέρος του 

φυτού. Είναι εγγενές στην Ευρώπη, την Ασία, και Βόρεια Αφρική. Το φυτό 

μπορεί να καταναλωθεί ως σαλάτα, αν και έχει κάτι από μια πικρή γεύση. Στο 

νησί της Κρήτης στην Ελλάδα τα φύλλα και τα τρυφερά βλαστάρια μιας 

ποικιλίας που ονομαζόταν Μαρούλια ή αγριομάρουλα και τρώγονται βραστά. 

 
 

Lagoecia cuminoides - Άγριο κύμινο 
 

 

 
 

Τα φυτά φθάσουν ύψη από 20 έως 30 εκατοστά. Η περίοδος άνθησης του 

είναι Μάρτιο - Μάιο. Είναι διάσπαρτα σε περιοχές όπως στην Πορτογαλία, την 

Ισπανία, την Ιταλία και την Κρήτη. 
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Lagurus ovatus - Λαγοουρά 

 
 

Δημώδη ονόματα Αλωπονούρα (Ζάκυνθο), Βούτωμα 

(Αττική), λαγονούρα, γατάκια, γατόχορτο (Κέρκυρα). 

Λάγουρος ο ωοειδής της οικογένειας των 

αγρωστωδών. Μονοετές φυτό με κάλαμο όρθια που 

φτάνει σε ύψος μέχρι 50 εκ. Ανθίζει από Απρίλιο έως 

Ιούνιο. 

 
 
 

 
Lamium amplexicaule - Λάμιο το περίβλαστο ή Λαβρόχορτο ή 
Δωδεκάνθι ή Nεροτσουκνίδα 

 
 

Ετήσια χαμηλή πόα, ελαφρώς τριχωτή, με 

ελλειψοειδή έως σχεδόν κυκλικά φύλλα, οδοντωτά 

ή λοβωτά, τοποθετημένα το ένα απέναντι από το 

άλλο (αντίθετα). Τα φύλλα που βρίσκονται προς τη 

βάση του φυτού είναι έμμισχα, ενώ τα ανώτερα 

άμισχα και ενωμένα, σχηματίζοντας ένα “δίσκο” 

γύρω από το βλαστό. Τα άνθη ιώδη έως 

ροδόχρωμα με απαλό τρίχωμα. Φυτό 

μελισσοκομικό, απαντά σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, συνήθως ως 

ζιζάνιο καλλιεργούμενων εκτάσεων. 

 
 

Lathyrus aphaca - Αγριολαθούρι 
 

Μονοετές φυτό, 20-30 εκ. ύψος, με 

βλαστούς γωνιώδεις, αναρριχόμενους, 

χωρίς φύλλα, αλλά με έλικες 

διακλαδιζόμενους, που φέρουν στη 

βάση 2 φυλλόμορφα ωοειδή 

παράφυλλα. Τα άνθη είναι μικρά 8-10 

χιλ., μονήρη ή ανά δύο σε ποδίσκο 
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μακρύτερο των παράφυλλων και των ελίκων. Στεφάνη γαλακτόχροα. Άνθηση 

από Φεβρουάριο έως Απρίλιο. 

 
Lathyrus clymenum - Λάθυρος Κλύμενο ή φάβα Σαντορίνης 

 
 

Ενώ η φάβα Σαντορίνης είναι σαν μικρός αρακάς 

(μικρό μπιζέλι), το λαθούρι είναι σαν χοντρή φακή. 

Τα φυτά που ανήκουν στην οικογένεια Fabiaceae 

έχουν σπουδαίες θεραπευτικές ιδιότητες. Από το 

φυτό αυτό βγαίνει η φάβα Σαντορίνης. Όπως όλα τα 

όσπρια είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες υψηλής 

ποιότητας. Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι πολλά 

είδη αυτής της φυτικής οικογένειας παρουσιάζουν 

επίδραση σε μια σειρά από χρόνιες παθήσεις όπως 

είναι διάφοροι τύποι καρκίνου (προστάτη, στήθους, 

εντέρου), οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο διαβήτης. 

 
Lavatera cretica l - Μολόχα 

 
 

Πρόκειται για ένα ετήσιο ή διετές βότανο 

αυξανόμενο σε ένα σκληρό, κάπως τριχωτό στέλεχος 

με μέγιστο ύψος μεταξύ 1 και 3 μέτρων. Τα φύλλα 

του είναι πολυλοβώδη με επίπεδα ή κυματιστά άκρα, 

ελαφρώς τριχωτά, και φθάνει μέχρι 10 εκατοστά. Ο 

καρπός είναι σχήματος δίσκου με 7 ως 10 τμήματα. 

Φύεται σε αμμώδεις και βραχώδεις παραθαλάσσιους 

δρόμους, χωματερές και σε καλλιεργημένα χωράφια. 



104 
 

Lavatera thuringiaca – Μολόχα 
 

 

 
 

Το γένος περιλαμβάνει θάμνους, ετήσιες και πολυετείς πόες, αειθαλή, 

ημιαειθαλή και φυλλοβόλα είδη. Καλλιεργούνται συνήθως για τα χωνοειδή 

άνθη που έχουν από τα τέλη της άνοιξης ως τα μέσα του φθινοπώρου. 

Αναπτύσσονται σε ηλιόλουστες θέσεις, σε σχετικά άγονα και ξηρά εδάφη. 

 
 

Leontodon tuberosus l - Βολβώδη Πικραλίδα 
 

 

Τα στελέχη του είναι 30 εκατοστά. Έχει φύλλα σε σχήμα ροζέτας, οδοντωτά 

ή πριονωτά. Τα άνθη του είναι διατεταγμένα μοναχικά και κίτρινα. Περίοδος 

ανθοφορίας από Δεκέμβριο έως Μάιο. Το συναντάμε σε ορεινά μέρη. Στην 

Κρήτη λέγεται γλυκοβύζια ή γλυκοράδικο. 
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Lepidium sativum – Κάρδαμο 
 

Το κάρδαμο είναι αγγειόσπερμο, 

δικότυλο φυτό ανήκει στην οικογένεια των 

Κραμβοειδών συνώνυμη περιγραφική 

ονομασία Σταυρανθών. Είναι αυτοφυές 

φυτό και τα φύλλα του φύονται κοντά στη 

βάση του έχουν δυνατή πικάντικη γεύση 

και χρησιμοποιούνται σε σαλάτες και 

διάφορα γαρνιρίσματα. 

 

Lepidium spinosum - Λεπίδιο το αγκαθωτό 
 

 

 

Είναι ένα ετήσιο φυτό ύψους 10-40 cm. Τα φύλλα της βάσης αποτελούνται 

από τμήματα γραμμικά λογχοειδή, άμισχα. Λουλούδια με σέπαλα ελλειπτικά 

μακροσκελές, χρώματος λευκού, με 6 στήμονες. 

 

Limonium sinuatum - Θαλάσσια λεβάντα 
 

 

Είναι μια πολυετής πόα αυξάνεται από ξυλώδη ρίζωμα. Τα επιμήκη, λοβωτά 

φύλλα του είναι μέχρι 16 εκατοστά μήκος, συμπεριλαμβανομένων των 
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φτερωτών μίσχων του. Η ταξιανθία είναι μια σκληρή, τριχωτή ανθήλη με 

τσαμπιά λουλουδιών μέχρι μισό μέτρο ψηλό. Το λουλούδι έχει μπλε σέπαλα 

και απαλά κίτρινα έως λευκά πέταλα. 

 
 

Linaria pelisseriana - Λιναριά του Πέλισερ 
 

 

 

Όρθιο λεπτό λείο ετήσιο φυτό ύψους 20-70 cm. Έχει μικρούς μη 

ανθοφόρους βλαστούς με φύλλα σε σπείρες. Η ταξιανθία έχει μωβ-βιολετί 

χρώμα με λίγα άνθη, αρχικά κοντή και πυκνή, επιμηκύνοντας σε φρούτα, 

μήκους μέχρι 25 εκατοστά. Το συγκεκριμένο όνομα είναι ένας φόρος τιμής 

στον Pellisier Guillaume (1490 - 1568), επίσκοπο της Μονπελιέ (1526-1558). 

 
Lolium perenne – Γκαζόν Λόλιουμ ή πολυετής ήρα 

 
Διπλοειδής ποικιλία. Πολύ 

γρήγορη εγκατάσταση. 

Πολυετές φυτό με φυλλώδες 

στέλεχος. Ανθεκτικό στη 

σκωρίαση και στο πάτημα. 

Προσαρμόζεται σε όλα τα 

εδάφη (PH 5,5-7,5). Σπέρνεται 

την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο. 
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Lolium rigidum – Λεπτή ήρα 
 

 

 
 

Είναι ετήσιο ζιζάνιο. Το ώριμο φυτό είναι κάθετο, με ύψος μέχρι 90 εκ., και 

λαμπερά άτριχα φύλλα. Τα κοτσάνια είναι άτριχα, κοκκινοπόρφυρα στη βάση, 

ειδικά στα νεαρότερα φυτά. Τα φύλλα έχουν πλατιές άκρες και μακρείς 

λοβούς. Οι μίσχοι που φέρουν άνθη είναι επίπεδοι με ύψος μέχρι 30 εκ. Οι 

ταξιανθίες φέρουν 3-9 άνθη ενώ ο φλοιός έχει περίπου το ίδιο μήκος με το 

στάχυ. 

 
Lomelosia brachiata - Τρημαστέλμα 

 

 

 
 

Μια χαμηλή μικρή, όρθια, ετήσια. Φύλλο οβάλ, διαιρούμενο σε λοβούς που 

διατάσσονται σε δύο σειρές κατά μήκος του άξονα. Λουλούδια μωβ ή απαλό 

μωβ, 15-25 mm που επιβαρύνουν τους μακριούς λεπτούς μίσχους, με βράκτια 

περίπου στο ίδιο μήκος με τα μπουκετάκια. Τα φρούτα είναι σφαιρικά και καφέ 

όταν ωριμάσουν. Φυτρώνει σε βραχώδης περιοχές. Άνθηση από Απρίλιο έως 

Ιούνιο. 
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Lonicera etrusca - Αγιόκλημα ή Λονίκερα η ετρούσκιος 

 
 

Κρατιέται σε κήπους ως καλλωπιστικό 

φυτό. Αυτό είναι ένα φυλλοβόλο πολυετές 

αναρριχητικό φυτό που μπορεί να φτάσει το 

μήκος των 6 μέτρων. Είναι βότανο 

επουλωτικό, αντισηπτικό. Πλούσιο σε 

σαλικυλικό οξύ για αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αντί για ασπιρίνη (ρίχνει τον 

πυρετό). Διαλύει πέτρες στα νεφρά. 

Καταπραΰνει τα βρογχικά, το βήχα, το άσθμα, την καταρροή. Βοηθά στην 

καλή λειτουργία της χολής και του συκωτιού. Το αποφεύγουν οι μύγες 

(ψοφούν αν καθίσουν πάνω του). 

 
Lupinus angustifolius - Κυανό Λούπινο 

 

Είναι μονοετές φυτό. Ανθίζει κατά τους μήνες 

Μάρτιο με Απρίλιο. Είναι καλλιεργούμενο 

φυτό. Απαντάται στην πεδινή και ημιορεινή 

ζώνη. Επίσης απαντάται σε λιβάδια και σε 

αμπελώνες. Τα φύλλα του είναι παλαμόσχιδα 

με 5-7 στενόμακρους λοβούς. Τα άνθη του 

είναι μικρά, με βαθύ μπλε χρώμα και 

βρίσκονται σε ακραίο βότρυ. Ο καρπός του 

είναι     χέδρωπας     με     3-5     στρογγυλούς 

σπόρους. Οι ανθισμένες κορυφές και οι σπόροι του χρησιμοποιούνται σε 

φαρμακευτικά παρασκευάσματα. Περιέχουν μία πικρή ουσία, τη λουπιδινίνη, η 

οποία σε μεγάλες ποσότητες είναι δηλητηριώδης και μπορεί και να επιφέρει 

και θάνατο. Αυτό συμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις που τα σπέρματα 

καταναλώνονται ωμά. Τα ξηρά λούπινα μετά από λίγες ώρες σε αλατισμένο 

νερό, χάνουν την τοξικότητα τους και μπορούν να καταναλωθούν σαν όσπρια. 
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Lotus peregrinus - Αλλοδαπό Χαμοτριφύλλι 
 

 

 
 

Ετήσιο φυτό ύψους 10-50 cm με χνουδωτά στελέχη. Η ταξιανθία του 

αποτελείται από 2 μέχρι 5 άνθη. Έχει λουλούδι χρώματος κίτρινου, με μίσχο 

μικρότερο ή ίσο από το μίσχο των φύλλων. Περίοδος ανθοφορίας από Μάρτιο 

έως Μάιο. 

 
 

Lotus edulis - Εδώδιμο Χαμοτριφύλλι ή Μοσκοκερατιά ή Νυχάκι 
 

 

Lotus (Gr) είναι το αρχαίο όνομα για διάφορα ψυχανθή. Χαμηλή η διάδοση 

του φυτού. Ελαφρώς τριχωτά ετήσια φυτά 10-50 εκατοστών. Τα φύλλα είναι 

επιμήκη ή ευρύτερα προς την άκρη και εκλεπτύνουν προς το στέλεχος. Τα 

λουλούδια έχουν κίτρινο χρώμα, μήκους 10-16 mm, μοναχικά ή σε 

συνδυασμό σε κοτσάνια. Τα φρούτα του είναι επιμήκη, καμπυλωτά, πολύ 

φουσκωμένα, 20-40 χιλιοστά μακριά, με αυλάκια στο πίσω μέρος. Φυτρώνει 
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σε αμμώδη εδάφη αργίλου και βράχια κοντά στη θάλασσα. Περίοδος 

ανθοφορίας από το Φεβρουάριο έως και το Μάιο. 

 

Cytisoides Lotus - Κυτισοειδές Χαμοτριφύλλι ή Λωτός ο κυτισοειδής 
 

 

Κατακείμενος ημίθαμνος ύψους 10-30 cm. Βλαστοί πολύκλαδοι, ξυλώδεις 

στη βάση. Φύλλα σύνθετα, αργυρόχρωμα, με 5 αντωοειδή ή ωοειδή, συνήθως 

τριχωτά, φυλλάρια. Άνθη 2-8, έντονα κίτρινα, σε σκιαδιόμορφες ταξιανθίες. 

Ράμφος τρόπιδας συνήθως με σκοτεινοπόρφυρη χροιά. Χέδρωπας συνήθως 

ευθύς, σχεδόν κυλινδρικός, 20-35 x 2-3 mm, σπέρματα σχεδόν σφαιρικά, 

ελαφρώς πιεσμένα. 

 

Verbascum lasianthum – Φλώμος 

 
 

Πρόκειται για διετή ή 

πολυετή φυτά, σπάνια 

μονοετή. Αυξάνεται σε 

0,5-3 μ. σε ύψος. Τα 

φυτά αποτελούν για 

πρώτη φορά ένα πυκνό 

ρόδακα των φύλλων στο 

επίπεδο του εδάφους, 

στη συνέχεια, στέλνουν 

ένα ψηλό ανθοφόρο στέλεχος. 
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Veronica arvensis - Βερόνικα 

 
 

Τα φύλλα είναι διατεταγμένα 

σε αντίθετα ζεύγη για το 

στέλεχος. Τα κατώτερα φύλλα 

έχουν σύντομο μίσχο. Τα 

ανώτερα είναι άμισχα. Κάθε 

φύλλο είναι 1,5 έως 2,5 

εκατοστά σε μήκος, έχουν 

σχήμα ωοειδές, τριγωνικό ή με 

μία κολοβωμένη ή ελαφρώς καρδιοειδή βάση. Τα άνθη της είναι μικρά, 

χρώματος μπλε και σε μερικά είδη μωβ, λευκά ή ροζ. Τα περισσότερα από τα 

είδη της βερόνικας καλλιεργούνται ως καλλωπιστικά φυτά, υπάρχουν όμως 

και είδη που τρώγονται ως σαλατικά. 

 

Veronica Cymbalaria - Κυμβαλόμορφη Βερόνικα 
 

 

 
 

Τα είδη αυτά είναι ποώδη μονοετή ή πολυετή φυτά. Η όμορφη Veronica 

cymbalaria είναι μία λευκή βερόνικα. Πρόκειται για ένα πολύ συνηθισμένο 

φυτό της Μεσογείου το οποίο συνήθως μένει απαρατήρητο. Στην πόλη 

φυτρώνει πολύ συχνά στους κήπους και σε παλιά ερείπια. Είναι ένα πολύ 

χνουδωτό φυτό, το οποίο εύκολα μπορεί κανείς να συγχέει με την Veronica 

hederifolia (παρόλο το ελαφρύ μωβ χρώμα των μικρών λουλουδιών και την 

διαφορετική θήκη των σπόρων). 
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Vicia articulata - Γκρίζος ή Καφέ βίκος 

 

 
Αυτό το αρχαίο φυτό κτηνοτροφικά άγνωστης προέλευσης, αναπτύχθηκε σε 

φτωχότερα εδάφη (είναι ανεκτικό σε έλλειψη φωσφόρου) για την παραγωγή 

σανού. Πιο πρόσφατα αναμειγνύεται με σίκαλη για τη βελτίωση των 

ενδιαιτημάτων της κόκκινης πέρδικας. Φαίνεται ότι είναι μπλεγμένο στα 

στάχυα, σχηματίζοντας ένα μπερδεμένο δάσος που βοηθά την πέρδικα να 

κρύψει τις φωλιές και τους νεοσσούς της. 

 

Vicia hybrida - Κίτρινος Βίκος ή Αγριοκουκιά 
 

 

Ετήσιο φυτό. Με στελέχη 20-60 τριχωτά που αναρριχώνται. Δεν έχει στελέχη 

φουντωτά. Τα φύλλα του είναι λεία. Η ταξιανθία του μασχαλιαία. Έχει λείο 

κάλυκα 5 λοβών. Το άνθος του φυτού είναι κίτρινο. Περίοδος ανθοφορίας από 

Φεβρουάριο έως Μάιο. Φύεται σε θαμνότοπους και ορεινά μέρη. 
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Lycium europaeum L. - Φυτό γκότζι ή Μούρο του λύκου 
 

 

Ανήκει στο γένος των ανθοφόρων φυτών. Φύεται σε εύκρατες και 

υποτροπικές περιοχές σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει διάσπαρτο σε όλη την 

Ευρώπη, την Ασία και στην Αυστραλία. 

 
Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv. - Λύθρο του Βορυσέθνη 

 
Είναι υφέρπον κατάκοιτο ή όρθιο 

τριχωτό ετήσιο φυτό, με φύλλα τα οποία 

συνήθως εναλλάσσονται. Οι μίσχοι είναι 

συχνά κοκκινωποί με μικρά άνθη στα 

μέσα του καλοκαιριού. Βρίσκεται σε 

στεγνά εδάφη το καλοκαίρι και σε 

βρεγμένο έδαφος στο δάσος, αλλά όχι σε 

ασβεστώδη εδάφη. Υπάρχουν δύο είδη, ετήσια ή πολυετή. 

 

 
Lythrum hyssopifolia L. – Ύσσωπος 

 

 

Είναι ένα είδος ανθοφόρων φυτών. Είναι εγγενές στην Ευρώπη, αλλά είναι 

γνωστό και σε άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων της 
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Αυστραλίας και της ανατολικής και δυτικής Βόρειας Αμερικής, ως ένα 

εισαγόμενο είδος με την μορφή ζιζάνιου. Συχνά αναπτύσσεται σε υγρό 

περιβάλλον όπως τα έλη και υγρά χωράφια όπως οι ορυζώνες. 

 
Malcolmia flexuosa subsp. Naxensis (Rech. Fil.) Storck - Μαλκόλμια 

 
 

Η μαλκόλμια είναι μονοετές ή 

εποχιακό ανθοφόρο φυτό, κυρίως των 

παράκτιων τοποθεσιών της Μεσογείου. 

Στην Ελλάδα φύεται κυρίως στις 

νησιωτικές παράκτιες περιοχές και 

λιγότερο σε ηπειρωτικές, κυρίως στη 

νότια Ελλάδα, και προτιμά τις παράκτιες 

βραχώδεις περιοχές που δέχονται συχνά τα υδροσταγoνίδια της θάλασσας. 

 

 
Malva parviflora L. - Μολόχα 

 

 

 
 

Είναι ένα ετήσιο ή πολυετές βότανο που είναι εγγενές στην Βόρεια Αφρική, 

την Ευρώπη και την Ασία και είναι ευρέως πολιτογραφημένο και σε άλλες 

περιοχές. Η μολόχα είναι το συνηθέστερο είδος Μαλάχης. Είναι ιδιαίτερα 

διεσπαρμένο φυτό σε όλη την λεκάνη της Μεσογείου και σε πολλά ακόμα 

μέρη. Αναπτύσσεται από την παράκτια ζώνη μέχρι αρκετά μεγάλο υψόμετρο. 

Η μολόχα έχει πυκνό φύλλωμα, με φύλλα παλαμοσχιδή και άνθη κυρίως 

ρόδινα, που φύονται από τον βλαστό. Η περίοδος ανθοφορίας της 

περιλαμβάνει όλη την περίοδο της άνοιξης και το ξεκίνημα του καλοκαιριού. 
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Malva sylvestris L. - Μάλβα η αγρία ή Μολόχα 
 

 

 
 

Είναι ένα είδος μολόχας καθώς την μετανάστευσαν από τη μητρική της χώρα 

σε άλλες χώρες πήρε και άλλα διάφορα ονόματα. Είναι ένα έντονα υγιές φυτό 

με λουλούδια φωτεινά μωβ, με σκούρες φλέβες, συχνά έχει ύψος 1 m το 

οποίο αυξάνεται ελεύθερα στα χωράφια, με την μορφή δενδροστοιχιών. 

 
Marrubium vulgare L. - Μαρρούβιο ή Κοινή βαλλωτή 

 
Είναι ένα γκρι-πλατύφυλλο ποώδες 

πολυετές φυτό, μοιάζει με μέντα στην 

εμφάνιση, αυξάνεται το ύψος του μέχρι 25- 

45 εκατοστά. Τα φύλλα του είναι 2-5 cm με 

πυκνή πτυχωτή επιφάνεια, και καλύπτονται 

από τρίχες περονοσπόρου. Τα άνθη είναι 

λευκά, βαρύνουν σε συστάδες στο άνω 

τμήμα του κύριου στελέχους. 

Matricaria recutita L. - Χαμομήλι 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
χρόνο επούλωσης των πληγών. 

Το χαμομήλι μπορεί να βρεθεί κοντά σε 

κατοικημένες περιοχές, συχνά κοντά σε 

δρόμους, καθώς και σε καλλιεργημένα 

χωράφια σαν ζιζάνιο, επειδή οι σπόροι του 

απαιτούν ανοικτό έδαφος για να επιβιώσει. 

Φαρμακευτικές ιδιότητες: αντισπασμωδικό, 

αγχολυτικό, αντιφλεγμονώδες. Βοηθά στη 

μείωση της χοληστερόλης και επιταχύνει τον 



116 
 

 

Matthiola sinuata (L.) R.Br. - Άγρια βιολέτα ή Ματθιόλα η κολπωτή 

 
 

Η αγριοβιολέτα ανήκει στην οικογένεια των 

ΣΤΑΥΡΑΝΘΩΝ ή ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ. Είναι 

φυτό διετές, με φύλλα πτεροσχιδή και χείλη 

στραμμένα προς τα πάνω (κολπωτά), εξού 

και τα’ όνομα του είδους. Τα άνθη του είναι 

μεγάλα μέχρι 2,5 εκ., εύοσμα με χρώμα 

κυανώδες    (βιολετί).    Προτιμά    βραχώδεις 

πλαγιές κοντά στην θάλασσα. Καλλιεργείται και σαν καλλωπιστικό φυτό. 

Ανθίζει από τον Μάρτιο. 

 
 

Medicago arabica (L.) Huds. - Αράβικη Μηδική ή Τριφύλλι καρδιά 
 

 

 
 

Μονοετές φυτό μέχρι 50 εκ. Τα φύλλα του είναι τρίφυλλα, είναι οδοντωτά 

στην κορυφή και έχουν μια χαρακτηριστική κηλίδα σκούρου χρώματος στο 

κέντρο σχήματος Λ. Τα άνθη είναι κίτρινα ανά 1-4 ή και 6 πάνω σε ποδίσκο 

που βγαίνει από τις μασχάλες των φύλλων. Ο καρπός του έχει διάμετρο 5 

περίπου χιλ. και αποτελείται από 4-7 σπείρες. 
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Medicago arborea (L.) Hudson - Μηδική η δενδρώδης 
 

 

 
 

Αειθαλής σφαιρικός θάμνος με πράσινα φύλλα και κίτρινα άνθη, 

Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες, προστατευμένες από τους παγετούς θέσεις, σε 

φτωχά και ξηρά εδάφη από το Νοέμβριο ως το Μάρτιο. Φυτεύεται σε ομάδες 

και ελεύθερους φράχτες. Κατάλληλο και για παραθαλάσσιες φυτεύσεις. 

Πολλαπλασιάζεται με σπόρους. 

 
 

Medicago disciformis DC. - Δισκόμορφη μηδική 

 
 

Ετήσιο χόρτο, με φύλλα και μίσχους 

παράφυλλων οδοντωτά αντωοειδή, 

οδοντωτά στην κορυφή. Φρούτα 6-8 

(10) mm σε διάμετρο (εκτός από τα 

αγκάθια), με εγκάρσιες νευρώσεις. Με 

στελέχη, πολύ υψηλότερα συνήθως 

από το αντίστοιχο φύλλο. Οι σπόροι 

δεν   διαχωρίζονται   μεταξύ   τους   με 

διαφράγματα. Κάθε φυτό έχει 1-4 λουλούδια μεγέθους 4-6 mm. 
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Medicago falcata L. - Δρεπανόμορφη Μηδική 
 

 

Είναι ένα φυτό του γένους Medicago. Είναι εγγενές στη λεκάνη της 

Μεσογείου, αλλά βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Σχηματίζει μια συμβιωτική 

σχέση με το βακτήριο Sinorhizobium meliloti, το οποίο είναι ικανό για την 

στερέωση του αζώτου. 

 

Medicago littoralis Loisl. - Παράκτια μηδική λυκίσκη 
 

Είναι ενδημικό είδος της Μεσογείου 

και συναντάται τόσο στις ευρωπαϊκές 

χώρες της Μεσογείου, όσο και στη 

Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. 

Επίσης, παρατηρείται στους 

Καναρίους Νήσους, στη Μαύρη 

Θάλασσα και την Κασπία Θάλασσα. 

Οι αναπληρωτές και τα διατεταγμένα σπειροειδώς φύλλα των μίσχων είναι 

πτεροειδή σε τρία μέρη. Τα φυλλάδια είναι ανεστραμμένα τριγωνικά. 
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Medicago marina L. - Μηδική η παράλιος ή αρμυρήθρα του πελάγου 
 

 

 
 

Πολυετής χαμηλή, έρπουσα πόα με λευκό χνούδι. Τα φύλλα του φυτού είναι 

σύνθετα, αποτελούμενα από τρία ωοειδή φυλλάρια, ενώ τα άνθη του είναι 

ζυγόμορφα, κίτρινα και φέρονται ανά 5 έως 12 σε ταξιανθίες με κοντό 

ποδίσκο. Ο καρπός είναι χέδρωπας (“φασόλι”), χνουδωτός και 

περιεστραμμένος αριστερόστροφα σχηματίζοντας 2 με 3 σπείρες, ο οποίος 

εξωτερικά φέρει αγκάθια. Το είδος αυτό συναντάται στις περιοχές της 

Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης, σε αμμώδεις ή πετρώδεις παράκτιες 

θέσεις. 

 
Medicago orbicularis (L.) Bartal. - Κυκλική μηδική 

 

 
Είναι ένα δικοτυλήδονο, ετήσιο φυτό με φυλλώδης μίσχους. Βρίσκεται σε όλη 

τη λεκάνη της Μεσογείου. Οβάλ μη τριχωτά φύλλα με οδοντωτά περιθώρια, 

πορτοκαλί-κίτρινα άνθη, και επίπεδους, περιτυλιγμένους λοβούς με σπόρους 

χωρίς αγκάθια. Οι σπόροι που δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι, αλλά θα 

μπορούσαν να φυτευτούν μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Ευημερεί καλά 

σε αργιλώδη εδάφη αλλά αναπτύσσεται καλύτερα σε ασβεστολιθικά εδάφη και 
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θα πρέπει να φυτεύεται σε 1/4 ιντσών βάθος. Η βλάστηση αναμένεται σε 7 

έως 14 ημέρες. 

 
Medicago polymorpha L. - Οδοντωτή φρέζα τριφύλλι ή αγριάδα μηδική 

 

 

 
 

Ζει σε γεωργικές εκτάσεις, δρόμους και σε άλλες περιοχές. Βρίσκεται σε 

μορφή χλοοτάπητα. Ρινίσματα του είναι σε θέση να προσκολλώνται στα 

ρούχα ή γούνες οποιουδήποτε είδους που περνά κοντά σε αυτό, 

διευκολύνοντας έτσι τη γεωγραφική εξάπλωση με αυτές τις κάψουλες 

σπόρων. Χρησιμοποιείται και ως τροφή ζώων. 

 
 

Medicago praecox DC. - Μεσογειακή μηδική λυκίσκη 
 

 

 
 

Ετήσιο φυτό. Τα φύλλα του είναι λογχοειδή παραφύλλα, κόβονται περίπου 

στη μέση κατά πλάτος, με φυλλάδια 3-10 mm, σφηνοειδή ή αντωοειδή. Έχει 

ταξιανθία γενικά μασχαλιαία από 1-3 άνθη. Το λουλούδι έχει κάλυκα 1.5-3 

mm, στεφάνη 2.5-4 mm, χρώματος κίτρινου. Τα φρούτα του είναι σε μια 
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χαλαρή σπείρα, περιτυλιγμένα με 3-5 στροφές σφαιρικά ή μοιάζουν με δίσκο 

και έχουν λίγους σπόρους. 

 

Medicago truncatula Gaertin - Barrel Medick ή Barrel τριφύλλι 
 

 

 
 

Είναι ένα μικρό ετήσιο φυτό που ανήκει στην κατηγορία των ψυχανθών. 

Φύεται στην μεσογειακή περιοχή και χρησιμοποιείται στη γονιδιωματική 

έρευνα. Πρόκειται για μια χαμηλή ανάπτυξη, τριφυλλιού με ύψος 10-60 cm και 

με τρίφυλλα φύλλα. Κάθε φύλλο είναι στρογγυλεμένο μήκους 1-2 cm, συχνά 

με μια σκοτεινή κηλίδα στο κέντρο. Τα άνθη είναι κίτρινα που παράγονται 

μεμονωμένα ή σε μικρές ταξιανθίες 2-5 μαζί και ο καρπός αναπτύσσεται μέσα 

σ’ ένα μικρό ακανθώδες πλαίσιο. 

 
 

Melica ciliata subsp. Ciliata L. - Τριχωτό melic ή μεταξένια ακίδα 
 

 

 
 

Είναι ένα είδος πολυετούς φυτού με επιμήκη ριζώματα. Έχει όρθια καλάμια 

που έχουν ύψος 50-100 εκατοστά. Τα φύλλα του είναι σωληνοειδή και 

καταλήγουν στο ένα άκρο με μορφή γλώσσας που είναι καλυμμένα με μια 

μεμβράνη. Οι άκρες των φύλλων είναι επίπεδες και κοφτερές σαν λεπίδες, 
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δύσκαμπτες, με μήκος 5-15 εκατοστά. Η επιφάνειά τους είναι τραχιά και λεία. 

Το άνθος έχει τη μορφή ανθύλλιου. Το είδος των ανθέων είναι σφηνοειδές και 

είναι κατασκευασμένα από 1 γόνιμο ανθύλλιο. 

 

Melica transsilvanica Schur - Διακοσμητικές χλόες 
 

 

 
 

Φύεται στην κεντρική Ασία, συναντάται στο Καζακστάν, το Κιργιστάν, κλπ . 

Επίσης βρέθηκε στην Κίνα και στο ασιατικό τμήμα της Ρωσίας. Στην Ευρώπη, 

παρουσιάζεται την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Αυστρία, στην 

Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία, 

τη Ρουμανία και την Ελβετία. Το υποείδος Melica transsilvanica transsilvanica 

βρίσκεται μόνο στην Μολδαβία και την Ουκρανία. 

 

Melilotus elegana Ser. - Μελίλωτο ή γλυκό τριφύλλι 
 

 

 

Είναι ένα είδος όσπριου έχει χαρακτηριστική γλυκιά μυρωδιά, η οποία 

οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητά του σε παράγοντα αρώματος 

“κουμαρίνης”. Αυτή η χημική ουσία είναι υπεύθυνη για τη γλυκιά μυρωδιά του 
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σανού και είναι πικρή στην γεύση, παράγοντας που προφυλάσσει το φυτό 

από τα ζώα. Η “κουμαρίνη”, παράγεται από μύκητες σε ένα δηλητηριώδες 

αντιπηκτικό, που ονομάζεται δικουμαρόλη, που μπορεί να βρεθεί σε 

περιβάλλον με υγρασία. 

 
Mercurialis annua L. - Σκαρόχορτο 

 
 
 

 

Είναι ένα είδος ανθοφόρου φυτού που ανήκει στην οικογένεια γαλατσίδα. 

Είναι εγγενές στην Ευρώπη, αλλά είναι γνωστό και σε άλλες ηπείρους ως ένα 

εισαγόμενο είδος. Φύεται σε πολλούς τύπους ενδιαιτημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων διαταραγμένων περιοχών. Αυτό είναι ένα ετήσιο φυτό 

που αυξάνεται από 10 έως 30 εκατοστά σε ύψος με αντίθετα τοποθετημένα 

φύλλα ωοειδή κάθε λίγα εκατοστά. Το φυτό είναι κυρίως δίοικο με αρσενικά 

και θηλυκά φυτά που παράγουν διαφορετικά είδη ταξιανθιών. 

 
 

Mesembryanthemum nodiflorum L. - Λουλούδι του μεσημεριού 
 

Είναι ένα είδος χυμώδους φυτού. Είναι εγγενές 

στην Νότια Αφρική, αλλά και γνωστό σε πολλά 

άλλα μέρη, όπως στην Αυστραλία. Αυτό είναι 

ένα ετήσιο βότανο, ο βλαστός του έχει το 

μέγιστο 20 εκατοστά μήκος. Τα μικρά κλαδιά 

του μοιάζουν με κύλινδρο τα φύλλα του είναι 

σαρκώδη με μήκος μέχρι 2 εκατοστά. Το φυτό 

αυτό είναι πράσινο με έντονο κόκκινο χρώμα 
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και εμφανώς ακανθώδες. Τα λουλούδια είναι μοναχικά, το κάθε ένα έχει 

περίπου μισό εκατοστό πλάτος, με πολλά λευκά στην άκρη πέταλα με 

στενόμακρο σχήμα ενώ στο κέντρο έχουν κίτρινο χρώμα. Ο καρπός τους είναι 

μία κάψουλα η οποία ανοίγει όταν βραχεί, απελευθερώνοντας τους σπόρους. 

 
Micromeria graeca (L.) Rchb. - Θρούμπα 

 

 

Είναι θάμνος νάνος με ύψος 10-50 εκ., που αποτελείται από πολλά στελέχη, 

αυξάνεται ως προς το ύψος, συνήθως χωρίς διακλαδώσεις. Τα φύλλα του 

έχουν μήκος μέχρι 12 mm και πλάτος 7 χιλιοστά, παρουσιάζουν σχήμα οβάλ 

με μυτερές άκρες. Τα άνθη του εμφανίζονται στην κορυφή σε σπείρες 2-8 

ανθέων που σχηματίζουν ταξιανθία. Ανθίζει την άνοιξη αλλά και το 

φθινόπωρο. 

 

Micromeria nervosa Desf. - Μικρομέρεια 
 

 

Το μικρό αυτό φυτό είναι ένας χαμηλός θάμνος που φθάνει σε ύψος τα 30 

εκατοστά. Φυτρώνει σε προσηλιακές και βραχώδεις τοποθεσίες, πλησίον σε 

αραιή βλάστηση σε φρυγανότοπους, ή ακόμη μπορεί να ριζώνει στις σχισμές 
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των βράχων, και απότομα βραχώδη πρανή εδάφη. Τα φύλλα του βγαίνουν 

ανά κόμπους στον σκληρό και λεπτό ανθεκτικό βλαστό, τα οποία είναι 

γραμμικά και μικρά λογχοειδή, χρώματος γκρί. Ο βλαστός και τα 

μικροσκοπικά φύλλα του καλύπτονται από πυκνό λευκό τρίχωμα. Τα άνθη του 

είναι πολύ μικρά και ρόδινα και φυτρώνουν δίπλα στα φύλλα πολλά μαζί και 

ανά κόμβους. 

 

Misopates orontium (L.) Rafin - Ρύγχος της νυφίτσας 

 
 

Είναι ένα ποώδες ετήσιο φυτό της οικογένειας 

Plantaginaceae. Πολιτογραφήθηκε ως ζιζάνιο σε 

άλλα μέρη του κόσμου, όπως η Βόρεια Αμερική. Τα 

ροζ λουλούδια του μοιάζουν με ένα μικροσκοπικό 

Snapdragon και ακολουθούνται από ένα τριχωτό 

πράσινο φρούτο που λέγεται ότι μοιάζει με ρύγχος 

νυφίτσας. 

 
 
 
 

Moenchia erecta (L.) Gaertn - Όρθια στελλαρία 
 

 

Είναι ένα μικρό ετήσιο φυτό της οικογένειας Caryophyllaceae. Μπορεί να 

αυξηθεί πάνω από 10 εκατοστά ύψος. Έχει μπλε-πράσινο γλαυκά φύλλα, 

είναι μικρά, ευαίσθητα, λευκά λουλούδια. Τα πράσινα σέπαλα είναι 

μεγαλύτερα από τα λευκά πέταλα. Το φυτό είναι ένα κοινό ζιζάνιο 
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βοσκοτόπων που προέρχονται από την Ευρώπη. Έχει εισαχθεί από αλλού, 

πιθανόν από την Αυστραλία και τη δυτική Βόρεια Αμερική. 

 
Muscari weissii Freyn - Βουνίσιος Υάκινθος 

 

 

Ανήκει στην οικογένεια των φυτών σπαραγγιού. Είναι βολβώδες πολυετές 

ποώδες φυτό, με ύψος 8 έως 30 εκατοστά. Τα φύλλα είναι 8 έως 15 χιλιοστά 

πλάτος. Οι μίσχοι λουλουδιών έχουν μέγεθος 1,5 έως 9 χιλιοστά. Τα 

λουλούδια είναι 5-9 (σπάνια έως 11) χιλιοστά σε μέγεθος. Τα φρούτα είναι 

κάψουλες σε μέγεθος 10 έως 15 χιλιοστά. Η περίοδος ανθοφορίας είναι τον 

Απρίλιο και τον Μάιο. Το είδος φύεται σε βράχους, σε φρύγανα και σε ανοικτά 

εδάφη, σε υψόμετρα από 0 έως 400 μέτρα. 

 
 

Myosotis incrassata Guss. - Αυτί του ποντικιού 
 

 

Υπάρχουν περίπου 200 είδη του γένους, με μεγάλη διακύμανση. Τα 

περισσότερα έχουν μικρή διάμετρο 1 cm, ροζ ή άσπρα άνθη με κίτρινο 

κέντρο. Ανθίζουν την άνοιξη. Τα φύλλα είναι εναλλακτικά. Προτιμούν τα υγρά 

μέρη. Είναι ετήσια ή πολυετή φυτά. Το ριζικό σύστημα είναι γενικώς διάχυτο. 
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Οι σπόροι βρίσκονται σε μικρούς λοβούς, με σχήμα τουλίπας κατά μήκος του 

στελέχους με το λουλούδι. Οι σπόροι μπορούν να συλλέγονται με την 

τοποθέτηση ενός χαρτιού κάτω από τα κλαδιά και κουνώντας τα κλαδιά. 

 
 

Myosotis ramosissima Schultes – Μπλε λησμονιά 
 

 

 
 

Είναι ένα φυτό ποώδες ετήσιο ή διετές, το οποίο φύεται σε αμμώδη εδάφη, 

ιδιαίτερα κοντά στην ακτή. Τα άνθη έχουν χρώμα μπλε, σε σχήμα χωνιού, 

διακλαδίζονται από τον βλαστό σε 5 λοβούς. Ο κάλυκας έχει σχήμα καμπάνας 

με τριχοειδείς άκρες. 

 
 

Narcissus tazetta L. - Νάρκισσος ή Τουρκάκι 
 

 

 
 

Είναι ένα πολυετές καλλωπιστικό φυτό. Στα πρώτα στάδια ανάπτυξής του 

ομοιάζει με λάμπα! Χρησιμοποιείται ευρέως για την διακόσμηση των 

εσωτερικών χώρων. Είναι εγγενές στην νότια Ευρώπη και καλλιεργείται σε 
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όλο τον κόσμο, κυρίως στην Ασία, την Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Στη 

νότια Γαλλία καλλιεργείται για εμπορικούς σκοπούς για το αιθέριο έλαιό του. 

 

Nasturtium officinale R.Br. - Κάρδαμο ή νεροκάρδαμο 
 

 

 

Είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο, υδρόβιο ή ημι-υδρόβιο, πολυετές φυτό 

εγγενές στην Ευρώπη και την Ασία, και ένα από τα παλαιότερα γνωστά 

φυλλώδη λαχανικά που καταναλώνονται από τον άνθρωπο. Πρόκειται για ένα 

μέλος της οικογένειας Brassicaceae. Χρησιμοποιείται στην παρασκευή της 

μουστάρδας ξεχωρίζοντας για την πιπεράτη, πικάντικη γεύση του. Τα άνθη 

του είναι μικρά, λευκά σε πράσινες συστάδες. 

 

Neatostema apulum (L.) Johnst. - Νεατόστεμα της Απουλίας 

 
 

Ποώδες φυτό, 

διακλαδισμένο στη βάση, 

με πολλές τρίχες, πολύ 

χαμηλό περίπου 15 εκ. 

ύψος. Κίτρινα άνθη σε 

ταξιανθία, σχηματίζουν μια 

σφαίρα. Τα φύλλα 

υπερβαίνουν γύρω από τα άνθη με καφέ φρούτα. 

Πολλά φύλλα που καλύπτουν το στέλεχος, γραμμικά λογχοειδή ή επιμήκη 

μήκους περίπου 2 cm και πλάτους 3 mm. Υπάρχουν επίσης φύλλα βάσης. Το 

στέλεχος αδύναμο, με τρίχες και ανοιχτό πράσινο. 
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Nerium oleander L. - Πικροδάφνη 

 
 

Η πικροδάφνη είναι ένας αειθαλής θάμνος της 

οικογένειας των αποκυνίδων που μπορεί να φτάσει σε 

ύψος 5 μέτρων, με τοξικά μέρη. Μεγαλώνει σε 

ηλιόλουστες τοποθεσίες με υγρό υπόστρωμα, όπως οι 

όχθες ποταμών σε χαμηλό υψόμετρο. Αντέχει στα 

ελαφρώς υφάλμυρα εδάφη. Πολλαπλασιάζεται πολύ 

εύκολα με μοσχεύματα. Έχει λογχοειδή, δερματώδη 

φύλλα και μονά ροζ-κόκκινα άνθη. Υπάρχουν και 

ποικιλίες με άσπρα, κίτρινα, μωβ και διπλά άνθη, οι οποίες καλλιεργούνται. 

Στην Ελλάδα είναι αυτοφυής, όπως και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Η 

τοξικότητα της πικροδάφνης οφείλεται στην τοξική ουσία νηριίνη, και έχει ως 

στόχο να προστατεύσει το φυτό από τις επιθέσεις ζώων. 

 
 

Notobasis syriaca (L.) Cass - Γαϊδουράγκαθο 
 

 

 

Είναι ένα ετήσιο φυτό που ανήκει στην ελληνική χλωρίδα. Ευδοκιμεί σε 

άνυδρα εδάφη με αύξηση έως και 30-100 εκατοστά. Τα φύλλα είναι 

τοποθετημένα σπειροειδώς στους μίσχους, βαθιά λοβωτά, με χρώμα γκρι- 

πράσινο με λευκές φλέβες, και αιχμηρά αγκάθια στο περιθώριο και την 

κορυφή. Τα λουλούδια είναι μωβ διαμέτρου 2 cm που περιβάλλονται από 

πολλά αγκαθωτά βασικά βράκτια. Στην Κρήτη, έχει την ονομασία αγκάβανος 

και οι βλαστοί ξεφλουδίζονται και τρώγονται ωμοί από τους ντόπιους. Έχει 

πολιτογραφηθεί και στην Αυστραλία. 
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Ochlopoa infirma (Kunth) H. Scholz - Αδύναμο Γκαζόν 
 

 

 
 

Ετήσιο ποώδες φυτό. Έχει στελέχη τα οποία φθάνουν σε μέγεθος μέχρι 25 

cm, όρθια, ραβδωτά και λεία. Φύλλα με γλωσσίδα 0,5-2 mm. Ανθήλη 1-4 cm, 

ωοειδές περίγραμμα ή λογχοειδή, χαλαρή, με 1 έως 3 κλαδιά ανά κόμβο. 

Άνθη 2-4 mm, ωοειδή-λογχοειδή, με άνισα βράκτια, με λεία νεύρα. Ανθοφορία 

από το Φεβρουάριο έως το Μάιο. 

 

Onobrychis caput-galli (L.) Lam. - Λειρόμορφη Ονοβρυχίδα 
 

 

 
 

Γένος δικοτυλήδονων φυτών της οικογένειας των ψυχανθών. Περιλαμβάνει 

ποώδη φυτά ή χαμηλούς θάμνους, ιθαγενή της Ευρώπης, της δυτικής Ασίας 

και της βόρειας Αφρικής. Τα φυτά αυτά φτάνουν σε ύψος τα 30-50 εκ., έχουν 

βαθιές ρίζες και φέρουν σύνθετα πτεροειδή φύλλα με πολυάριθμα επιμήκη 

φυλλάρια. Τα άνθη τους είναι λευκά ή ρόδινα, διατεταγμένα κατά επιμήκεις 

βοτρυώδεις ταξιανθίες. Παράγουν καρπούς χέδρωπες οι οποίοι είναι 

πεπλατυσμένοι, μερικές φορές κυρτοί, και χνουδωτοί. Γενικά παρουσιάζουν 



131 
 

μεγάλη ανθεκτικότητα στην ξηρασία και στο ψύχος και αξιοποιούν και τα πιο 

άγονα εδάφη, τα οποία μάλιστα βελτιώνουν ως αζωτολόγα φυτά. Η ελληνική 

χλωρίδα περιλαμβάνει διάφορα αυτοφυή είδη του γένους, τα περισσότερα 

από τα οποία χρησιμοποιούνται ως νομευτικά. 

 

Ononis diffusa Ten. - Ονωνίς η διάχυτος 
 

 

 
 

Ετήσιο βότανο. Είναι αυτόχθονα είδη στα νησιά. Ανήκει στην ομάδα των 

ειδών με φύλλα τρίφυλλα και οδοντωτά φυλλάδια. Οι ταξιανθίες είναι 

τερματικές, με λουλούδια μοναχικά. Τα λουλούδια έχουν μια στεφάνη 1,5 - 2 

φορές μακρύτερα από τον κάλυκα, με ροζ πανό, αδενικό και άσπρα φτερά. Ο 

καρπός είναι ένα πλαίσιο με λίγους σπόρους. 
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Ononis mitissima L. - Ονωνίς η άοπλος 
 

 

 

Ετήσιο φυτό 20-60 cm, λείο, όχι ακανθώδες. Στελέχη τρίφυλλα, φύλλα 

ελλειπτικά-επιμήκη, έντονα, οδοντωτά. Παράφυλλα ολόκληρα, σφιχτά κοντά 

σε μια θήκη και δύο λοβούς, μικρότερα από το μίσχο. Ροζ λουλούδια μικρά, 

σε πυκνή ακίδα σαν τσαμπιά. Μίσχος πολύ μικρός, μη αρθρωτός. Ο καρπός 

είναι ωοειδές πλαίσιο, τριχωτό, με 3-4 μικρούς σπόρους. 

Ανθοφορία τον Ιούνιο. 

 
Ononis reclinata L. - Ονωνίς ή Κεκλιμένη 

 

 

Είναι φυτό μονοετές, κοντό μέχρι 25 cm, με βλαστό αδενώδη και φύλλα 

οδοντωτά στην κορυφή. Συνήθως τα συναντάμε σε πετρώδεις περιοχές, είναι 

δυσδιάκριτα φυτά λόγω του μικρού μεγέθους τους και της μορφολογίας της 

περιοχής όπου φύονται. Τα άνθη του είναι μικρά και έχουν χρώμα ρόδινο, ο 

ποδίσκος των ανθέων είναι κυρτός στην κορυφή. 
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Onopordum illyricum L. - Ιλλυρικό γαϊδουράγκαθο 
 
 

 
 

Είναι ένα διετές βότανο που παράγει μια όρθια διακλάδωση, φτερωτή, με 

ακανθώδες στέλεχος που είναι γνωστό ότι υπερβαίνει τα δύο μέτρα στο 

μέγιστο ύψος. Τα αγκαθωτά φύλλα μπορεί να είναι μέχρι 50 εκατοστά μήκος 

και χωρίζονται σε βαθιά οδοντωτούς λοβούς. Η ταξιανθία φέρει αρκετά 

μεγάλα κεφάλια λουλουδιών καθένα μέχρι 7 εκατοστά. Είναι υπενδεδυμένα με 

αγκάθια, φέρει πολλά στενά μοβ άνθη, το καθένα μήκους περίπου 3 

εκατοστών. Ο καρπός έχει κυλινδρικό σχήμα με μήκος 4 ή 5 mm. 

 
 

Onopordum tauricum Willd - Ταυρικό γαϊδουράγκαθο 
 

 

 
 

Είναι ένα είδος γαϊδουράγκαθου, επιβλαβές ζιζάνιο. Θεωρείται σπάνιο είδος 

στην Ελλάδα. Είναι ένα διετές βότανο που παράγει μια κολλώδη ουσία, 

αδενικό, με πολύ αγκαθωτό στέλεχος που φθάνει έως 2 μέτρα ύψος. Τα 

ακανθώδη, με έντονο φωτεινό πράσινο χρώμα φύλλα του έχουν μήκος μέχρι 
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25 εκατοστά και χωρίζονται σε τριγωνικούς λοβούς. Η ταξιανθία αποτελείται 

από πολλά μεγάλα κεφάλια λουλουδιών. Είναι επενδεδυμένα με μακριά, 

αγκαθωτά φύλλα στο μίσχο του άνθους και φέρουν ροζ-μοβ σωληνοειδή άνθη 

έως 3 εκατοστά. 

 
 

Origanum heracleoticum L. - Ρίγανη (ορίγανο το ηρακλιώτικο, ρίανο, 
ρούανο, ρούβανο) 

 

 

 
 

Είναι πολυετής πόα. Έχει βλαστό όρθιο, τετραγωνικό, πολύκλαδο, τριχωτό 

ύψους 30-80 εκατοστά, φύλλα αντίθετα, έμμισχα, αυγοειδή ή προμήκη, πολύ 

πριονωτά και άνθη άσπρα σε ακραίους κορύμβους. Αυτοφύεται σε θαμνώδη 

και χέρσα μέρη σ’ όλη την Ελλάδα και καλλιεργείται σε μικρή έκταση. 

Ευδοκιμεί σε ημιορεινές δροσερές περιοχές και σε χωράφια ασβεστούχα, 

φτωχά, πλούσια, ξηρικά. Πολλαπλασιάζεται με σπορά, με μοσχεύματα και με 

παραφυάδες. Η μεταφύτευση γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη σε 

αποστάσεις 40-50 επί 60-70 εκατ. Ανθίζει Ιούνιο με Αύγουστο. Συλλέγεται το 

υπέργειο τμήμα σε πλήρη άνθηση. Ιδιότητες: Είναι φυτό αρωματικό, 

φαρμακευτικό, αρτυματικό και μελισσοτροφικό. Το αιθέριο έλαιο 

χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία και φαρμακοποιία, ενώ η ξηρή δρόγη ως 

άρτυμα. Επίσης θεωρείται τονωτική, ευστόμαχη, αποχρεμπτική, διουρητική, 

καθαρτική, εμμηναγωγή, αντιψωριακή και αντιεπιληπτική. 
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Ornithogalum arabicum L. – Κρεμμυδολούλουδο ή Μαυρομάτα 

 
 

Πολυετές βολβώδες γεώφυτο, 

ύψους 30 έως 80 εκ. με 6-25 

λευκόχρωμα άνθη, χωρίς πράσινη 

λωρίδα στην εξωτερική πλευρά των 

πετάλων. Η ωοθήκη των ανθέων 

έχει αντίστροφα ωοειδές ή σχεδόν 

σφαιρικό σχήμα, με χαρακτηριστικό 

μελανό ή βαθύ ιώδες χρώμα. Είδος 

της Μεσογείου, με εξαίρεση τη 

Γαλλία όπου εμφανίζεται ως επιγενές. Συναντάται σε βραχώδεις μέρη. Πολύ 

συχνά καλλιεργείται ως καλλωπιστικό λόγω της εντυπωσιακής του 

ανθοφορίας. 

 
 

Ornithogalum armeniacum Baker - Ορνιθόγαλο το Αρμενιακό 

 
 

Σε κάθε εξόρμηση η έκπληξη μπορεί να 

κρύβεται στα πιο απίστευτα μέρη. Το φυτό 

φύεται σε μια ανοιχτή χλοώδη περιοχή. Η 

αναγνώρισή του γίνεται αρκετά εύκολα αφού οι 

τρίχες στο βλαστό και τα φύλλα είναι 

χαρακτηριστικές. Ο μίσχος του άνθους είναι 

μικρότερος από 10mm, η διάμετρος του 

άνθους είναι 20-45mm. 
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Ornithopus compressus L. - Ορνιθόπους ο Πεπλατυσμένος 
 

 

 
 

Ετήσιο είδος με μαλακούς τριχωτούς βλαστούς που μπορεί να φτάσουν τα 

50 cm. Άνθη κίτρινα 5-6 mm μήκος, 3-5 μαζί. Ο καρπός του είναι χέδρωπας 

σε σχήμα δρεπανιού πεπιεσμένος από τα πλάγια, χνουδωτός. Συνήθως σε 

αμμώδεις χέρσους τόπους. Το φυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

κτηνοτροφικό για την βελτίωση λειμώνων. Ίσως η χρήση του στην 

κτηνοτροφία δεν είναι άσχημη ιδέα. 

 
 

Orobanche ramosa subsp. Mutelii (F.W. Schultz) Cout. - Οροβάγχη 
κάνναβη ή Διακλάδωση οροβάγχης 

 
 

Είναι εγγενές στην Ευρασία και τη 

Βόρεια Αφρική, αλλά είναι γνωστό σε 

πολλά άλλα μέρη. Είναι ένα παράσιτο 

σε γεωργικές εκτάσεις, μολύνει 

καλλιέργειες συμπεριλαμβανομένων 

καπνού, πατάτας, και ντομάτας. Το 

φυτό αναπτύσσεται σε πολλά λεπτά, 

όρθια στελέχη από μια παχιά ρίζα. Το κιτρινωπό στέλεχος μπορεί να έχει από 

10 έως 60 εκατοστά ύψος και είναι επικαλυμμένο με αδενικές τρίχες. Η 

οροβάγχη ανήκει στα παρασιτικά φυτά και στερείται από φύλλα και 

χλωροφύλλη. Η ταξιανθία φέρει αρκετά άνθη, το καθένα περιβάλλεται από ένα 

κιτρινωπό κάλυκα, τα σέπαλα, και έχει σχήμα σωληνοειδές λευκό σε μπλε - 

μωβ στεφάνη. 
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Orobanche ramosa subsp. Nana (Reut.) Cout. –Οροβάγχη Λύκος 

 
 

Είναι ετήσιο ή πολυετές ποώδες φυτό αλλά δεν 

παράγει καθόλου χλωροφύλλη. Αδυνατεί να 

αφομοιώσει ή να παρασκευάσει μόνη της τα 

θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται. Αντί αυτού 

παρασιτεί στις ρίζες άλλων φυτών και παραλαμβάνει 

από εκεί τα θρεπτικά της στοιχεία. Κάθε είδος 

οροβάγχης παρασιτεί σε συγκεκριμένα είδη 

ξενιστών (π.χ. άλλο είδος παρασιτεί τη τομάτα και 

τον καπνό, άλλο την πατάτα, άλλο τη φακή, κ.ο.κ.). Είναι ορατή μόνο όταν 

βγάλει το άνθος της. Διαθέτει ένα ρίζωμα κάτω από το έδαφος από το οποίο 

εκφύονται (μυζητικές) ρίζες ή αλλιώς μυζητήρες, οι οποίες προσκολλώνται 

στις ρίζες του φυτού ξενιστή και έτσι απομυζεί τους χυμούς και τα θρεπτικά 

στοιχεία του φυτού. Το στέλεχος του άνθους είναι παχύ και σαρκώδες με 

τρίχες και σε μερικά είδη διακλαδίζεται. Έχει φύλλα μικρά και ατελή σαν λέπια. 

Τα άνθη έχουν χρώμα ερυθρό, μωβ ή κίτρινο. 

 
 

Oxalis corymbosa DC. - Κορυμβώδης Οξαλίδα ή Ροζ Οξαλίδα 
 

 

 

Είναι ένα φυτό που μοιάζει με τα τριφύλλια, όμως δεν έχει καμία σχέση ούτε 

με τριφύλλια, ούτε με μηδικές (Alpha-alpha), ούτε και με το γλυκό τριφύλλι ή 

μελίλωτο (Melilotus officinalis), αφού ανήκει σε διαφορετική οικογένεια. Η 

εισαγωγή του στην Ευρώπη ξεκίνησε από τη Μάλτα το 1806. Από τότε 

σταδιακά επεκτάθηκε και στην Ελλάδα. Πολλοί διατείνονται ότι τα σπέρματα 

αυτού του φυτού μεταφέρονται με την κόκκινη βροχή-λάσπη που προέρχεται 
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από την Αφρική. Τη Ξυνίθρα, θα τη βρούμε ανθισμένη από το Δεκέμβρη μέχρι 

το Μάιο. 

 

Oxalis pes-caprae L. - Οξαλίδα ή ξινήθρα ή ξινοτρίφυλλο 
 

 

 
 

Το ξινοτρίφυλλο (αν και δεν έχει σχέση με το τριφύλλι) είναι μελισσοκομικό 

φυτό καθώς δίνει γύρη αλλά και νέκταρ και μπορεί να συμβάλλει σημαντικά 

στη συντήρηση των μελισσοσμηνών κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η Οξαλίδα 

ή ξινήθρα κατάγεται από τη Νότια Αφρική απ’ όπου πιστεύεται ότι διαδόθηκε 

και σε άλλες χώρες. Στην Ευρώπη απαντάται κυρίως στη Μεσογειακή ζώνη. 

Ευδοκιμεί περισσότερο σε βαριά, γόνιμα εδάφη, με ιδιαίτερη προτίμηση στα 

όξινα. Πρόκειται για πολύ “ενοχλητικό” ζιζάνιο το οποίο δρα ανταγωνιστικά ως 

προς το καλλιεργούμενο είδος. Έχει ύψος δεκαπέντε περίπου εκατοστά και τα 

φύλλα της μοιάζουν πολύ με τα φύλλα του τριφυλλιού. Εκφύονται κοντά στη 

ρίζα, έχουν μακρύ μίσχο και καθένα αποτελείται από τρία μικρά καρδιόσχημα 

φύλλα. Το φυτό αυτό περιέχει οξαλικό οξύ. Γι’ αυτό απαιτείται προσοχή να 

μην καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες (π.χ. από ζώα που βόσκουν). Θα το 

βρούμε ανθισμένο από το Δεκέμβριο μέχρι και το Μάιο. 
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Pancratium maritimum L. - Κρινάκι της θάλασσας 

 
 

Είναι ένα είδος βολβοειδούς φυτού, 

ιθαγενές στην περιοχή της 

Μεσογείου και της νοτιοδυτικής 

Ευρώπης. Το φυτό αυτό συναντάται 

στις νότιες βουλγαρικές και βόρειες 

τουρκικές     ακτές     της     Μαύρης 

Θάλασσας, όπου απειλείται με 

εξαφάνιση. Αναπτύσσεται σε 

παράκτιες αμμώδεις περιοχές. Άλλα 

λαϊκά ονόματα είναι Sand 

ασφόδελος, Sand Lily και η Lily του 

Αγίου Νικολάου. Η λατινική ονομασία 

maritimum σημαίνει «μέσα στη θάλασσα» 

 

 
Papaver argemone L. - Αργεμώνη Παπαρούνα 

 

 

 

Είναι ένα είδος του γένους Papaver. Τα κοινά ονόματά του περιλαμβάνουν 

μεγάλη ποικιλία παπαρούνας. Συναντάται σε μεγάλα τμήματα της Ευρασίας 

και της Βόρειας Αφρικής, και καλλιεργείται ως καλλωπιστικό φυτό. Μπορεί να 

βρεθεί αυξανόμενη σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής, όπου είναι ένα 

εισαγόμενο είδος. Το λουλούδι παπαρούνας έχει συνήθως τέσσερα λεπτά 

κόκκινα πέταλα με σκούρα βάση, που το κάθε ένα είναι περίπου 2 εκατοστά. 
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Papaver dubium - Mακρόκαρπη Παπαρούνα ή Αμφίβολη Παπαρούνα 

 

 
Φυτό όρθιο με θαμπό χρώμα και με 

ύψος από 10-60 εκ., τα φύλλα του 

είναι διηρημένα σχεδόν ή μέχρι το 

μεσαίο νεύρο και έχουν μίσχο ο 

οποίος στα ανώτερα φύλλα είναι 

πολύ μικρός ή απουσιάζει. Ο ακραίος 

λοβός των φύλλων είναι σχετικά 

μικρός. Οι ποδίσκοι που φέρουν τα 

άνθη είναι αρκετά μεγάλοι. Τα πέταλα είναι από 10-40 χιλ. χρώματος κόκκινου 

ή σπανιότερα και λευκού. Ο καρπός του έχει σχήμα ροπάλου. 

 
 

Papaver rhoeas - Κόκκινη παπαρούνα 
 

Τα περισσότερα από τα φύλλα βρίσκονται λίγο 

πολύ στο μεσαίο ή χαμηλό μέρος του μίσχου, 

κάνοντας την παρουσία των λουλουδιών πιο 

εντυπωσιακά αισθητή και επιδεικτική. Είναι έμμισχα, 

ταξινομημένα αντικριστά επάνω στα στελέχη και 

διαιρούνται τόσο βαθιά, σαν φτερά ή ψαροκόκαλα, 

ώστε κάθε τμήμα (λοβός φύλλου) να είναι 

ανεξάρτητο. Έχουν επίσης ένα αδρά οδοντωτό 

περίγραμμα. Οι διαιρέσεις των φύλλων και το 

οδοντωτό περίγραμμα ποικίλλουν από φυτό σε φυτό. 

Το άνθος αποτελείται από 2 χνουδωτά σέπαλα και 4 πέταλα από ανοιχτό 

κόκκινο μέχρι κόκκινο-κρεμεζί χρώμα, έχοντας συχνά μια σκούρη σταγόνα 

στη βάση. 
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Parapholis incurva - Καλαμιά 
 

Είναι ένα φουντωτό ετήσιο φυτό μέχρι 30 

εκατοστά με πράσινα λουλούδια. Είναι ένα 

είδος χόρτου που προέρχεται από την 

Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αφρική, και 

ευρέως πολιτογραφημένο και αλλού. Άλλα 

κοινά ονόματα είναι γρασίδι ακτής, 

καμπυλωτό θαλάσσιο σκληρό γρασίδι. 

 
 

Parentucellia latifolia - Παρεντουκέλια η πλατύφυλλη 
 

Είναι ένα μικρό γένος ανθοφόρων φυτών της 

οικογένειας οροβάγχη περιέχει περίπου τέσσερα είδη. 

Η Παρεντουκέλια είναι μικρή, χνοώδης, μονοετής πόα, 

με βλαστό ύψους 10-15 εκ. Τα φύλλα είναι οδοντωτά 

και αντίθετα. Τα άνθη ταξιανθία με ερυθροπόρφυρη 

στάχυ. Είναι είδος της παραμεσογειακής περιοχής. Θα 

το συναντήσουμε σε θαμνώδεις σχηματισμούς από 

300 μέχρι 600 μέτρα υψόμετρο, σε ξηρά λιβάδια. 

 
 
 
 

Parietara cretica L - Κρητικό Περδικούλι 
 

 

Το περδικούλι είναι ένα από τα αυτοφυή μικρά φυτά της Ελλάδος, πολύ 

γνωστό ως Περδικάκι. Το συναντούμε στα πιο απίθανα μέρη, πάνω στους 

τοίχους, στις άκρες των δρόμων κλπ. Τα φύλλα του έχουν σχήμα ελλειπτικό, 

μακρουλό και είναι χνουδωτά από κάτω. Τα άνθη του παρουσιάζονται στις 
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μασχάλες των φύλλων κατά δέσμες από το Μάιο ως το Σεπτέμβριο και είναι 

πρασινωπά. 

Αυτό το φυτό — το απόλυτα περιφρονημένο — ωστόσο κρύβει 

αξιοθαύμαστες θεραπευτικές ιδιότητες. Θεραπευτικές Ιδιότητες τού φυτού: 

Είναι κυρίως φυτό διουρητικό. Η Παριετάρια είναι φυτό: μαλακτικό, 

δροσιστικό, επουλωτικό των παθήσεων του ουρογεννητικού συστήματος και 

αντιρρευματικό. 

 

Parietaria judaica L – Περδικάκι 

 
 

Το περδικάκι (Parietaria judaica - Ελξίνη 

η ιουδαϊκή) είναι ποώδες πολυετές φυτό 

το οποίο ανήκει στην οικογένεια 

Κνιδοειδή, την οικογένεια της τσουκνίδας. 

Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας και χάρη 

σε μορφολογικούς μηχανισμούς των 

ανθέων τους, απελευθερώνουν άφθονη γύρη με μορφή νέφους. 

 

 
Paronychia macrosepala boiss - Μακροσέπαλη Παρονύχια 

 
 

Πολυετής πόα, μόνο 2-10 εκατοστά. 

Φύλλα αντίθετα, ελλειπτικά, μήκους 

περίπου 5 mm. Λουλούδια σε 

μασχαλιαίους, πάνω από 10 mm σε 

διάμετρο, βράκτια 4,5-6 mm, μόλις και 

μετά βίας κρύβει τα λουλούδια, κάλυκας 

λοβούς πολύ άνιση σε μήκος, λογχοειδή. Ο καρπός είναι ασκός με το 

περικάρπιο μεμβρανώδη. Το συναντάμε σε βραχώδεις και πετρώδεις τόπους 

και αμμοθίνες. 
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Petrorhagia dubia - Μαλιαρή Πετροραγία 

 
 

Εγγενές στην νότια Ευρώπη και τη λεκάνη 

της Μεσογείου. Είναι ένα ετήσιο φυτό που 

αυξάνεται 25 έως 60 εκατοστά σε ύψος αλλά 

είναι γνωστό ότι φθάνει και τα 90 εκατοστά. 

Τα φύλλα έχουν μήκος μέχρι 6 εκατοστά. 

Είναι φυτό που μοιάζει με αγριογαρύφαλλα, 

τα οποία ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Έχει βλαστό ψηλό, χνουδωτό, με 

φύλλα μικρά και γραμμοειδή. Άνθη πολύ μικρά με χρώμα ανοιχτό ρόδινο. Το 

όνομά της ετυμολογείται από τις λέξεις πέτρα + ρήγμα, για να δηλώσει τον 

συνήθη βιότοπο του είδους. Ανθίζει από τις αρχές Μαρτίου. 

 
 

Phagnalon graecum Boiss. & Heldr. – Σκούντερι Ελληνικό 
 

 

 
 

Είναι ένα πολυετές φυτό και η περίοδος ανθοφορίας του είναι μεταξύ 

ΦεβρουαρΙου και Ιουνίου. 

 
Phalaris aquatica L - Βολβώδη Φάλαρις ή χόρτο του Harding 

 
Είναι ένα όρθιο, μέσο ή υψηλό, αιώνιο 

γρασίδι με γκριζωπά και μπλε πράσινα 

φύλλα. Άνθιση σε πυκνά κεφάλια και 

συνήθως μήκους δύο ή πέντε ίντσες. 

Είναι αργό για να αναπτυχθεί από 

σπόρους, αλλά μπορεί να σχηματίσει 
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μεγάλα τσαμπιά σπόρων μετά από αρκετά χρόνια. Μερικά είδη Phalaris 

περιέχουν gramine, η οποία μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη, άλλες 

οργανικές βλάβες, στο κεντρικό νευρικό σύστημα βλάβες και θάνατο σε 

πρόβατα. 

 
 

Phleum arenarium – Ουρά της Γάτας 

 
 

Είναι ένα πολύ μικρό χόρτο που έχει την τυπική ουρά 

της γάτας για κεφάλι λουλουδιού, αλλά που ποτέ δεν 

μεγαλώνει πολύ περισσότερο από 20 εκατοστά. 

Μπορούμε να το βρούμε στα συστήματα αμμοθινών 

ενώ μπορεί επίσης να εμφανιστεί και σε αμμώδεις 

θαμνότοπους. 

 
 
 

Phleum graecum boiss & heldr – Φλέονος γρασίδι 

 
 

 
Τα φυτά αυτού του είδους πρέπει να καλλιεργούνται σε 

ένα φωτεινό χώρο, με άφθονο ηλιακό φως. Η καλλιέργειά 

του Phleum graecum γίνεται με σπόρους. Δεν μπορούν 

να αναπτυχθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Η μορφή των φύλλων είναι γραμμική. 
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Phragmites australis – Καλάμι ή Φραγμίτης ο νότιος 

 
 

Ιθαγενές της Ευρώπης, πολυετές φυτό που μοιάζει 

με μπαμπού και έχει την επιστημονική ονομασία 

Αρούντο Ντόναξ. Οι βλαστοί του είναι όρθιοι, με 

πολλά φύλλα, ξυλώδεις που φτάνουν σε ύψος και τα 

8 μέτρα και αναπτύσσονται με πολλά υπόγεια 

ριζώματα. Τα φύλλα του φτάνουν σε μήκος τα 60-70 

εκατοστά. Εξαιρετικά ανθεκτικό φυτό βρίσκεται κατά 

μήκος των ακτών, ποταμών, υδροβιότοπων και 

γενικά αρέσκεται σε υγρά εδάφη. Μπορεί όμως να υπάρξει και σε άνυδρα, 

ξηρά και χαλικώδη εδάφη. 

 

Picnomov acarna (L) cass – Πίκνομο 
 

Φυτρώνει Απρίλιο με Μάιο και ο καρπός 

του είναι έτοιμος κατά τις 10-15 Αυγούστου 

αλλά κρατάει μέχρι σχεδόν τον Νοέμβριο 

γιατί δεν ωριμάζουν όλα τα μπουμπούκια 

μαζί. Τα πάνω γρηγορότερα τα κάτω ποιο 

μετά. Οι σπόροι του είναι τροφή για τις 

καρδερίνες. 

 

Pimpinella peregrina L.- Αγριογλυκάνισο 
 

 

Η καταγωγή του είναι από την ανατολική Μεσόγειο ή τη Μέση Ανατολή. Ο 

βλαστός του είναι ίσιος και έχει ύψος που κυμαίνεται από 25 έως 75 εκατοστά. 
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Χρησιμοποιείται ως αρωματικό, καρύκευμα και φάρμακο. Οι καρποί του είναι 

ωοειδείς, σκληροί και ανοικτού καφέ χρώματος. Έχει χαρακτηριστικό άρωμα. 

 
 

Piptatherum miliaceum subsp miliaceum Coss – Γρασίδι Smilo 

 
 

Είναι ένα είδος χόρτου γνωστό με 

την κοινή ονομασία Smilo γρασίδι. 

Είναι εγγενές στην Ευρασία, αλλά 

μπορεί να βρεθεί σε πολλά άλλα 

μέρη του κόσμου ως ένα 

εισαγόμενο είδος και ένα απλό ζιζάνιο των διαταραγμένων περιοχών. Έχει 

δευτερεύοντα κλαδιά που φέρουν συστάδες των ανθέων. 

 
 

Plantago afra L. - Πλαντάγο το Ψύλλιον 
 
 

 

 
 

Plantaginaceae. 

Ένα διαφορετικό πλαντάγο από τα 

συνηθισμένα. Δεν έχει όπως τα άλλα φύλλα 

βάσης και αν δεν παρατηρήσεις την ταξιανθία 

του, από το στήσιμο του φυτού και τα φύλλα 

του μπορεί να θεωρηθεί πως ανήκει στην 

οικογένεια των Caryophyllaceae. Η ταξιανθία 

του βέβαια και το άνθος παραπέμπει στην 

Χαρακτηριστικά φυτού: 1.Φύλλα αντίθετα 2.Ετήσιο 3. Βράκτια όμοια στο 

σχήμα σε όλο το φυτό και έντονη παρουσία από αδενώδης τρίχες σε όλο το 

φυτό. 
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Plantago arenaria waldst & kit - Πλαντάγκο άμμου 

 
 

Το πλαντάγκο άμμου (Plantago arenaria) είναι 

ένα είδος των ανθοφόρων βοτανιών της 

Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης όπου φύεται σε 

αμμώδη εδάφη. Είναι ένα ποώδες φυτό 

φυλλοβόλο. Αυτοφύεται στην και Ελλάδα. 

Χρησιμοποιείται ως ήπιο καθαρκτικό. 

 
 
 

Plantago Bellardii – Ψυλλόχορτο ή Μαλιαρό πεντάνευρο 
 

 

 

H λατινική ονομασία του βοτάνου είναι ´PLANTAGO´ ssp. Πλαντάγο. Ανήκει 

στην οικογένεια πλανταγινίδες. Έχει αντιοξειδωτική δράση λόγω του ότι μας 

παρέχει εκχύλισμα μεθανόλης. 

 
Plantago lagopus l. - Λαγοπόδαρο 

 

 

Το μικρό πεντάνευρο (PLANTAGO lagopus) είναι διετές φυτό και φτάνει σε 

ύψος τα 30 με 40 εκατοστά. Αναπτύσσεται σε μεγάλους πληθυσμούς.Το 
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όνομά του το οφείλει στην ομοιότητα της ταξιανθίας με το χνουδωτό πόδι του 

λαγού. 

 

Plantago major l. – Πεντάνευρο 
 

Φυτό που έχει ύψος 15-30 εκατοστά. Έχει 

μεγάλα πλατιά σκουροπράσινα φύλλα με 

πέντε νεύρα που διακρίνονται πολύ εύκολα 

αν σπάσουμε το κοτσάνι των φύλλων του. 

Το λογχοειδές διαφέρει από το πεντάνευρο 

το μεγάλο, τα φύλλα του οποίου είναι πιο 

μακρόστενά και λογχοειδή, ενώ τα στάχυα 

του είναι πιο κοντά. Έχει τις ίδιες 

φαρμακευτικές ιδιότητες με το πεντάνευρο 

το μεγάλο. Τα φύλλα του είναι φαγώσιμα αλλά λίγο σκληρά, γι’ αυτό 

μαζεύουμε κυρίως τα νεαρά, τρυφερά, φρέσκα φύλλα και αφαιρούμε τα 

κοτσάνια. Η γεύση τους είναι πικρή σαν του σπανακιού. Τα φύλλα όταν 

ξεραθούν γίνονται ένα καλό τσάι. 

 
 

Plantago weidenii - Πεντάνευρο κέρατο 
 

Χαμηλό φυτό διετές ή πολυετές, μερικές φορές 

ετήσιο, με μοναχικά ή περισσότερα φύλλα, 

ρόδακες. Τα φύλλα είναι στενά, με παράλληλες 

πλευρές να ανοίγουν, δεν είναι σαρκώδη, 

οδοντωτά, άτριχα ή λεπτά τριχωτά. Χρώμα 

λουλουδιών κιτρινωπό-καφέ, 3mm. Ο καρπός 

έχει μορφή κάψουλας με 3 έως 6 σπόρους. 

Φύεται σε παράκτιους οικότοπους, σε αμμώδη ή 

χαλικώδη εδάφη, περιστασιακά σε 

αγρανάπαυση. Ευρεία και κοινό σε όλη τη 

Μεσόγειο. Ανθίζει τους μήνες Φεβρουάριο με Οκτώβριο. 
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lumbago europaea l - Πλουμβάγο το ΕυρωπαΙο 
 

 

 

Πολυετές φυτό ύψους 30-120 cm με ρόζ άνθη το οποίο φύεται σε ξηρές 

περιοχές, σε κράσπεδα δρόμων και σε θαμνώνες χαμηλών υψομέτρων. 

Απαντάται στη περιοχή της Μεσογείου και στην Κεντρική Ασία. Ανθίζει από 

τον Μάϊο έως τον Νοέμβριο. 

Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος πίστευε πως μπορεί να βοηθήσει στην δηλητηρίαση 

από μόλυβδο (plumbum σημαίνει μόλυβδος). Προκαλεί σιελόρροια, εμετό και 

βοηθά στον πονόδοντο, ειδικά το μάσημα της ρίζας. Ολόκληρο το φυτό, αλλά 

κυρίως οι ρίζες περιέχουν πλουμβαγίνη η οποία έχει δράση αντιοξειδωτική, 

αντιφλεγμονώδη, αντικαρκινική, αντιβακτηριακή και αντιμυκητισιακή. 

 

Poa bulbosa l. - Βολβοπόα ή Βολβώδη λιβαδόχορτο 
 

Πρόκειται για ετήσιο ή πολυετές γρασίδι που 

σχηματίζει πυκνές συστάδες μέχρι περίπου 60 

εκατοστά ύψος. Οι μίσχοι είναι λείοι και κοίλοι και 

συνήθως έχουν βολβώδη τμήματα στις βάσεις τους 

περίπου ένα εκατοστό σε μήκος. Η μελέτη έδειξε τα 

βολβώδη τμήματα είναι κυρίως νερό. Εάν οι 

βολβώδεις βάσεις αποσπαστούν και 

μεταφυτευτούν μπορούν να οδηγήσουν σε νέες 

εγκαταστάσεις. Η ταξιανθία είναι ένα μεγάλο 

σύμπλεγμα από κλαδιά που φέρουν πράσινα άνθη φυλλοειδή με πιο σκούρες 

βάσεις που περιέχουν βολβίσκους. Βιώσιμους σπόρους σπάνια παράγει, η 

μονάδα αναπαράγεται συνήθως μέσω βασικών βολβώδη τμημάτων και μέσω 

βολβίδιων. Συναντάται κυρίως σε βοσκοτόπους, αλλά μπορεί μερικές φορές 

να είναι και ζιζάνιο σε διάφορες καλλιέργειες. 
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Poa pratensis l. - Λειβαδοπόα Λεία 

 
 

Πολύτιμο φυτό για τους βοσκότοπους, ενώ 

φύεται σε καλά στραγγιζόμενα, γόνιμα 

εδάφη. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή 

γρασιδιού σε πάρκα και κήπους έχει ταχεία 

εγκατάσταση και συνδυάζεται θαυμάσια με 

Φεστούκα ή Λόλιουμ για γήπεδα 

ποδοσφαίρου κ.λ.π. Ποικιλία με πολύ καλή 

προσαρμογή σε μεσογειακά κλίματα και πολύ καλή εμφάνιση χειμώνα- 

καλοκαίρι. Iδιαίτερα ανθεκτική στην ζέστη με πλούσιο αριθμό υπογείων 

ριζωμάτων. Πολυετές φυτό 30-70 εκατοστά ψηλό. Τα φύλλα έχουν σχήμα 

βάρκας, λεία ή ελαφρώς ανώμαλα. Η κωνική ανθήλη είναι 5-20 εκατοστά 

μακρύ, με 3 έως 5 βασικές σπείρες. Τα οβάλ άνθη είναι 3-6 χιλιοστά με 2-5 

μπουκετάκια, και έχουν χρώμα μοβ-πράσινο ή γκρι. Ανθίζει από τον Μάιο έως 

τον Ιούλιο. 

 
 

Poa trivialis - Τραχύ λιβαδόχορτο 

 
 

 
Έχει γυαλιστερά, πλατιά φύλλα που λεπταίνουν στις 

άκρες με περιβλήματα που είναι πολύ τραχιά. 

Είναι πολύ κοινό σε λιβάδια και βοσκότοπους. Είναι 

χρήσιμο για να βοσκήσουν σε βαρύ και υγρό έδαφος 

τα ζώα. 
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Polycarpon tetrarhyllum (l) l. - Τετράφυλλο Πολύκαρπο 

 
 

Είναι ένα φυτό της οικογένειας 

Caryophyllaceae. Ένα ετήσιο βότανο που 

αυξάνεται μέχρι 15 εκατοστά σε ύψος, 

βρίσκεται σε αμμώδη εδάφη, σε παράκτιες 

περιοχές και σε ακαλλιέργητη γη. Εγγενές 

στην Ευρώπη. 

 
 

Polygonum aviculare l. – Πολυκόμπι 
 

 

 

Άλλες ονομασίες Πολύγωνο το Άρρεν, Κάζοτο. Πρόκειται για ένα 

μελισσοκομικό φυτό, το οποίο φυτρώνει σε ακαλλιέργητες τοποθεσίες, και 

φράχτες. Θεωρείται ζιζάνιο. Οι μικροί σε διάμετρο βλαστοί του εμφανίζονται 

σε έρπουσα μορφή και μπορεί να ξεπεράσουν το ένα μέτρο. Τα λουλούδια 

είναι πολύ μικροσκοπικά σε λευκό χρώμα ή ροζ. Η ανθοφορία είναι 

συνεχόμενη πολλούς μήνες από αρχές περίπου καλοκαιριού έως αρχές 

χειμώνα, γι’ αυτό προσφέρει στις μέλισσες νέκταρ σε μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Ο βλαστός του φυτού είναι γεμάτος κόμπους και γι’ αυτό πήρε το 

όνομα Πολυκόμπι. 



152 
 

Polygonum maritimum l. – Παράκτιο πολύγωνο 

 
 

Είναι ένα πολυετές φυτό της 

Μεσογείου και των δυτικών ακτών της 

Ευρώπης. Πρόκειται για ένα φυτό με 

βαθειά κεντρική ρίζα, το οποίο 

φυτρώνει σχεδόν αποκλειστικά σε 

αμμώδεις παραλίες. Τα χνουδωτά 

γκριζοπράσινα φύλλα είναι σχεδόν 

διπλωμένα και με φορά παράλληλη προς τους βλαστούς. 

 

 
Polypodium cambricum l. - Κάμβριο Πολυπόδιο 

 

 

 
 

Είναι ένα είδος φτέρης. Πτεριδόφυτο αειθαλές είδος με πράσινο σύνθετο 

φύλλωμα. Μπορεί να αναπτυχθεί και ως επίφυτο. Αναπτύσσεται σε ουδέτερα ή 

αλκαλικά, μέτρια υγρά, καλά στραγγιζόμενα, χουμώδη εδάφη. Φυτεύεται σε 

γλάστρες και συνθέσεις. Πολλαπλασιάζεται με διαίρεση. Τα φυλλάρια έχουν 

μεγαλύτερο μήκος προς τη βάση του φύλλου, δίνοντας έτσι ένα κάπως 

τριγωνικό σχήμα στο φύλλο, που έχει το μεγαλύτερο πλάτος στη βάση του. 
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Polypogon maritimus - Γενειάδα χόρτο 

 
 

Είδος χόρτου, εγγενές στην λεκάνη της 

Μεσογείου. Είναι επίσης γνωστό σε άλλα μέρη 

του κόσμου, μπορεί να βρεθεί σε υγρούς 

τόπους. Πρόκειται για ένα ετήσιο χόρτο που 

παράγει στελέχη μέχρι μισό μέτρο ύψος. Η 

ταξιανθία είναι μια ανθήλη μέχρι 15 εκατοστά 

μήκος που περιέχει πολλά άνθη σχήματος V με μακρά άγανα. 

 

 
Polypogon viridis – Χόρτο 

 
 

Έχει ένα άνθος ανά σταχύδιο σε μια στενή σφιχτή 

φούντα. Τα βράκτια δεν έχουν άγανα. Βρίσκεται σε 

χαμηλότερα υψόμετρα σε εδάφη που έχουν υψηλή 

υγρασία καθώς και κατά μήκος των ποταμών. 

 
 
 
 
 

Posidouia oceauica – Ποσειδωνία (υδρόβιο φυτό) 
 

 

Η Ποσειδωνία είναι γένος μονοκοτυλήδονων ανθοφόρων φυτών. Αν και 

ανήκει στα αγγειόσπερμα φυτά, φυτρώνει στον βυθό της θάλασσας. 

Απαντάται στη Μεσόγειο θάλασσα και στις νότιες και δυτικές ακτές της 

Αυστραλίας. Στην περιοχή της Μεσογείου φυτρώνει το είδος Posidonia 
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oceanica όπου σχηματίζει εκτεταμένα πυκνά υποθαλάσσια λιβάδια τα οποία 

θεωρούνται μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας. Ανάλογα με την διαύγεια του 

νερού, βρίσκεται σε βάθος από 1 έως 35 μέτρα. Ο καρπός της επιπλέει και 

είναι γνωστός στην Ιταλία ως «η ελιά της θάλασσας». Τα φύλλα του φυτού 

είναι σαν κορδέλες, σε τούφες των 6 ή 7 και φτάνουν σε μήκος το 1,5 μέτρο, 

ενώ το μέσο πλάτος τους είναι γύρω στο ένα εκατοστό. Χρώμα ανοιχτού 

πράσινου αλλάζοντας σε καφέ με την ηλικία. 

 

Prasium majus – Λαγουδόχορτο ή Πράσιο το μέγα 

 
 

Πολυετής θάμνος με ξυλώδεις βλαστούς, φύλλα 

καρδιόσχημα με οδοντωτά άκρα και άνθη λευκά που 

φέρονται πάντα σε ζεύγη, με σχήμα χαρακτηριστικό 

της οικογένειας των Χειλανθών. 

 
 
 
 
 
 
 

Psilurus incurvus – Λεπτή Ουρά 

 
 

Το όνομα του γένους 

προέρχεται από τις λέξεις 

ελληνικές psilos, λεπτό και 

oura, ουρά, αναφερόμενος 

στις λεπτές καρφίτσες που 

σχηματίζει. Είναι ένα ετήσιο 

φυτό με βλαστούς μέχρι 40 cm 

ραβδωτούς, λείους κυρίως 

στην ταξιανθία. Τα φύλλα 

έχουν μορφή γλώσσας και είναι άτριχα. Ανθίζει από τον Μάρτιο έως τον 

Ιούνιο. 
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Ranunculus bullatus - Νεραγκούλα - 

 
 

Η Νεραγκούλα αυτή έχει φθινοπωρινή 

άνθιση. Ευδοκιμεί σε πετρώδεις 

περιοχές και σε φρυγανότοπους. Τα 

φύλλα της είναι συγκεντρωμένα στην 

βάση του φυτού, ο μίσχος του άνθους 

είναι τριχωτός, τα άνθη κίτρινα με 5 έως 

12 πέταλα. Θα την συναντήσουμε 

κυρίως στην πεδινή και την ημιορεινή ζώνη. 

 
 

Ranunculus chius - Νεραγκούλα 
 

 

 

H νεραγκούλα είναι κόνδυλος ο οποίος μοιάζει 

με χταπόδι και πρέπει οι άκρες να μπαίνουν 

προς τα κάτω στο χώμα. Η φύτευση γίνεται το 

φθινόπωρο στα μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου. 

Πριν γίνει η φύτευση του κόνδυλου καλό είναι 

να τον βρέξουμε. Τους σκεπάζουμε με 3-5 εκατοστά χώμα και αφήνουμε μια 

απόσταση τον έναν κόνδυλο από τον άλλο 12-15 εκατοστά περίπου. 

Μπορούμε να βρούμε την νεραγκούλα σε πάρα πολλά χρώματα και 

διχρωμίες. Φυτεύουμε σε σημεία με αρκετό ήλιο και ποτίζουμε χωρίς να 

αφήσουμε το χώμα να στεγνώσει. Αν δούμε πως κιτρινίζουν τα φύλλα 

αραιώνουμε το πότισμα. Σημαντικό είναι να γίνεται αφαίρεση των ξερών 

λουλουδιών. Προσοχή στην μελίγκρα. 
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Ranunculus ficaria subssp – Βατράχιο η συκόρριζα 
 

 

Άλλα ονόματα: ζοχαδόχορτο, σφουρδάκλα, φασουλίδα, νεραγκούλα, 

συκόρριζα. Στο χωράφι φυτρώνει δίπλα απο τις συκιές. Ίσως γι’ αυτό λέγεται 

και συκόρριζα. Το όνομα ζοχαδόχορτο δηλώνει ότι το βότανο αυτό είναι ειδικό 

για τη θεραπεία των αιμορροίδων (ζοχάδα = αιμορροίδα). Για το σκοπό αυτό 

μπορεί να ληφθεί εσωτερικά (σαν έγχυμα) ή εξωτερικά σαν πολύ 

αποτελεσματική αλοιφή. Συλλέγουμε τη ρίζα του φυτού το Μάιο και τον Ιούνιο. 

 
 

Ranunculus muricatus - Ακιδωτή αγριονεραγκούλα 
 

 

Φύεται σε υγρά περιβάλλοντα, όπως τα αρδευτικά κανάλια. Πρόκειται για ένα 

ετήσιο ή διετές βότανο που παράγει ως επί το πλείστον άτριχο στέλεχος μέχρι 

μισό μέτρο μήκος που μπορεί να αυξηθεί όρθια ή κατακείμενος κατά μήκος 

του εδάφους. Τα φύλλα έχουν λεπίδες μερικά εκατοστά σε μήκος το οποίο 

είναι βαθιά διαιρεμένο σε τρεις λοβούς ή χωρίζεται σε τρία φυλλάρια. Είναι 

άτριχος στην υφή, και βαρύνουν στις άκρες των μακρών μίσχοι. Το λουλούδι 

έχει πέντε λαμπερά κίτρινα πέταλα κάτω από το 1 εκατοστό γύρω από ένα 

κεντρικό δοχείο με λοβούς σπαρμένο με πολλούς στήμονες. Ο καρπός είναι 

ακανθώδης σε ένα σφαιρικό σύμπλεγμα. 
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Raphanus raphanistrum – ΑγριοραπανΙδα ή Ράφανος ο ΡαφανΙσκος 

 
 

Άγριο ρεπάνι ή Ραφανίδα. Οι γεωργοί στο Κιλκίς την 

αποκαλούν Ραφανίτα. Είναι ετήσιο ζιζάνιο των σιτηρών. 

η ανάπτυξη της ροζέτας των φύλλων παρατηρείται το 

φθινόπωρο αμέσως μετά την σπορά των σιτηρών 

πνίγει τα νεαρά φυτά δημιουργώντας πρόβλημα στις 

καλλιέργειες. Η παρουσία των σπόρων της στις 

συγκομισμένες ζωοτροφές δημιουργούν πρόβλημα στα 

ζώα που την καταναλώνουν. Έχει όμως και ευεργετικές 

ιδιότητες για τον άνθρωπο ως τονωτικό. Χρησιμοποιείται στην ομοιοπαθητική. 

Τα τρυφερά του φύλλα χρησιμοποιούνται ως ορεκτικό ή ως άρτυμα σε 

σούπες και σαλάτες. 

 
 

Raphanus sativus - Ραπανάκι 
 

Καλλιεργείται για τη σαρκώδη ρίζα του σε 

ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο. Ο βλαστός του έχει 

διατομή σε σχήμα δίσκου, όπως του καρότου και 

των τεύτλων. Τα φύλλα του είναι τριχωτά, 

συνήθως ακέραια και φύονται σαν ρόδα κοντά στο 

δίσκο. Η σαρκώδης ρίζα του (ριζοκόνδυλος) έχει 

σχήμα σφαιρικό ή κωνικό και μακρύ ανάλογα με 

την ποικιλία. Το χρώμα της ρίζας ποικίλει από 

λευκό, κόκκινο, ροζ και πορφυρό. Τα ρεπάνια είναι 

ανθεκτικά στις χαμηλές θερμοκρασίες. Οι 

διάφορες ποικιλίες διακρίνονται σε ανοιξιάτικες που δίνουν ριζοκόνδυλους για 

λίγο χρόνο και 30 περίπου μέρες μετά τη σπορά. Η γεύση τους είναι ήπια 

καυστική. 
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Reichardia picroides L. roth – ΓαλατσΙδα 
 

 

Πολυετής πόα της ευρύτερης περιοχής της αρχαίας Θουρίας, που φυτρώνει 

σε γόνιμα αλλά και άγονα βραχώδη εδάφη. Ανήκει στην πολυποίκιλη 

οικογένεια των αστεροειδών. Συναντάται κυρίως στη Μεσόγειο και σε εύκρατα 

κλίματα. Το ώριμο φυτό δημιουργεί ξυλώδη ρίζα που επάνω της 

αναπτύσσονται νέα φυτά. Όλο το φυτό περιέχει γαλακτώδη, μυρωδάτο χυμό. 

Τα φύλλα της είναι μακρόστενα, με διαφοροποιούμενα σχήματα, ελαφρά 

σαρκώδη. Ανθίζει την άνοιξη, με κίτρινα άνθη που αναπτύσσονται πάνω σε 

μακρούς μίσχους και φθάνουν τα 20-40 cm. 

 
 

Reseda alba L. - Λευκή ώχρα ή Βρωμούσα 
 

 

 
 

Μονοετής ή σπανιότερα πολυετής, όρθια πόα ύψους έως 80εκ., 

διακλαδιζόμενη προς την κορυφή της. Τα φύλλα του φυτού είναι λοβωτά ενώ 

τα άνθη του λευκά, με 5 έως 6 σέπαλα και αντίστοιχο αριθμό πετάλων, 

φέρονται πολλά μαζί σε ταξιανθίες. Ο καρπός κάψα, στενός ωοειδής ή 

ελλειψοειδής. Απαντά σε θέσεις που σχετίζονται με διάφορες ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. Ενίοτε καλλιεργείται 
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ως καλωπιστικό σε διάφορες χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, 

οπότε και διαφεύγει και εμφανίζεται ως επιγενές. Τα νεαρά και τρυφερά φύλλα 

του φυτού καταναλώνονται βραστά, συνήθως σε μίξη και με άλλα "χόρτα του 

βουνού". 

 

Rhagadiolus edulis gaertn - ΑντΙδι μαργαρΙτα 
 

 

 
 

Είναι μονοετές βότανο και το ύψος του κυμαίνεται μεταξύ 20 – 50 cm. Τα 

φύλλα της βάσης είναι λυρόσχημα. Το τερματικό φύλλο είναι μεγάλο, τα 

πλευρικά φύλλα είναι μικρά και στέκονται απομακρυσμένα. Ο μίσχος είναι 

αναπτυγμένος αρκετά. Οι καρποί είναι 10 έως 15 mm σε μήκος και ίσιοι ή 

ελαφρώς καμπυλωτοί. Η περίοδος ανθοφορίας εκτείνεται από τον Μάρτιο έως τον 

Ιούνιο. 

 
 

Rosa canina – Κυνόροδο ή Αγριοτριανταφυλλιά 
 

 

 
 

Θάμνος που φθάνει τα 5 μέτρα ή και παραπάνω αν βρει κάπου να 

σκαρφαλώσει. Ανθίζει τους καλοκαιρινούς μήνες, με μικρά 5 πέταλα ροζ ή 

άσπρα τριαντάφυλλα. Τα φύλλα του είναι σύνθετα και είναι γεμάτο αγκάθια. 
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Όταν το άνθος ωριμάσει και πέσουν τα πέταλα, διογκώνεται η βάση του και 

σχηματίζει μια πορτοκαλοκόκκινη κάψα που περιέχει τους σπόρους 

(συγκάρπιο), αυτό είναι το κυνόροδο. Τα κυνόροδα περιέχουν φλαβονοειδή, 

καροτένια και μεγάλη ποσότητα βιταμίνης C. Έχουν αντιφλεγμονώδεις και 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες, είναι τονωτικά, βοηθούν στην αντιμετώπιση του 

κρυολογήματος, της αναιμίας και της διάρροιας. 

100 γρ. πορτοκάλι περιέχουν 45 μιλιγκράμ βιταμίνης C. 

100 γρ. ακτινίδια περιέχουν 145 μιλιγκράμ ενώ 

100 γρ. κυνόροδα περιέχουν 3000 μιλιγκράμ βιταμίνης C. 

 

 
Rosmarinus officinalis - ΔενδρολΙβανο 

 
 

Το δενδρολίβανο, γνωστό και ως αρισμαρί, 

είναι αρωματικός, αειθαλής θάμνος ο οποίος 

ανήκει στο γένος Ροσμαρίνος και στην 

οικογένεια των Χειλανθών. Η λατινική 

ονομασία του φυτού Rosmarinus σημαίνει 

δροσιά της θάλασσας γιατί πιστευόταν ότι το 

φυτό μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς πότισμα, 

αρκούμενο μόνο στην υγρασία που έρχεται από τη θάλασσα. Γνωστό φυτό 

στην αρχαιότητα όταν οι Αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σε διάφορες 

θρησκευτικές τελετές και γιορτές, σε στολισμούς κτηρίων, ναών και ως 

καύσιμο για θυμίαμα. 

 
 

Rostraria cristata - Μεσογειακό μαλλιαρό γρασΙδι 

 
 

Είναι ένα ετήσιο χόρτο. Είδη του είναι ιθαγενή 

στην Ευρασία και ευρέως πολιτογραφημένο 

αλλού. Τα φύλλα του είναι λεία στην επιφάνεια με 

μορφή λεπίδας. Μοναχικά άνθη σε επιμήκεις 

μίσχους. Τα άνθη του έχουν τη μορφή μπουκέτου. 
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Rubia tinctorum - Ριζάρι 

 
 

Το Ριζάρι είναι αυτοφυής θάμνος που φύεται στη 

νότια Ευρώπη και την νοτιοδυτική Ασία. Το επίσημο 

όνομά του είναι Ερυθρόδανο το βαφικό ή Ρούβια η 

βαφική (Rubia tinctorum). Το φυτό είναι 

αγγειόσπερμο, δικοτυλήδονο και ανήκει στην 

οικογένεια των Ερυθροδανοειδών. Το ριζάρι ήταν 

ιδιαίτερα χρήσιμο στο παρελθόν γιατί από την ρίζα 

του παραγόταν μία κόκκινη χρωστική, κατάλληλη για 

βαφή νημάτων. Η βαφή που προέκυπτε από το ριζάρι έχει ως κύριο 

συστατικό την αλιζαρίνη. Η χρήση του ριζαριού εγκαταλείφθηκε όταν η χημική 

βιομηχανία παρήγαγε την ένωση ανιλίνη που έδινε το ίδιο αποτέλεσμα. 

 
 

Rumex pulcher subsp. Woodsii - Αγριοσέσκουλο ή Αγριολάπαθο 
 

 

 
 

Το συναντάμε σε ακαλλιέργητους τόπους. Τα φύλλα του είναι χρώματος 

σκουροπράσινα με μια ελαφριά ξινή γεύση. Αντλεί το όνομα του από το 

αρχαίο Rumex (δόρυ) από το σχήμα των φύλλων του. Έχει εξαιρετικές 

φαρμακευτικές ιδιότητες για όσους πάσχουν από αναιμία, δυσεντερία, 

καρδιακά νοσήματα. Πρόκειται για φαγώσιμο χόρτο που χρησιμοποιείται πολύ 

στην ελληνική κουζίνα είτε σαν βραστή σαλάτα είτε μαγειρεμένο με κρέας. 

Σημαντική βέβαια η συμβολή του και στις χορτόπιτες. 
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Rumex conglomeratus l. – Λάπαθον το συνεσπειρωμένον 

 
 

Το λάπαθο, άλλη ονομασία είναι 

αγριοσέσκλο, επιστημονική ονομασία Rumex, 

είναι γένος της τάξης των πολυγονατωδών και 

της οικογένειας των πολυγονατοειδών που 

περιλαμβάνει περί τα 200 είδη. Όλα είναι 

ιθαγενή ευκράτων χωρών. Είναι φυτά ποώδη, 

ετήσια, διετή και πολυετή. Τα πλείστα 

θεωρούνται ζιζάνια, πολλά είδη όμως είναι εδώδιμα και ορισμένα 

καλλιεργούνται. Όλα τα είδη έχουν υπόξινη γεύση λόγω της περιεκτικότητάς 

τους σε οξαλικό κάλιο. Στην Ελλάδα φύονται γύρω στα είκοσι είδη. 

 
 

Rhagadiolus stellatus - Αστεράκι 
 

 

 
 

Ετήσιο βότανο, λείο, πολυμορφικό, με επιμήκη στελέχη, διακλάδισμένα, 

συχνά στερούνται των φύλλων 15-40 εκατοστά σε ύψος. Φύλλα βάσης σε 

ρόδακα οδοντωτά ή σε οβάλ λοβούς. Λουλούδια 8 -10 mm σε κίτρινο χρώμα. 

Τα φρούτα έχουν διαφορετικό σχήμα, σχηματίζοντας ένα αστέρι με 8-15 

πόντους. Περίοδος ανθοφορίας Μάρτιος με Ιούνιο. Μεγαλώνει κοντά σε 

ερείπια, σε χορταριασμένα μονοπάτια ή κοντά σε φράκτες. 
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Romulea spec. - Ζαφορά 

 

 
Το ύψος του φτάνει περίπου τα 25 - 35 cm. Είναι 

από τα άγνωστα είδη από την Μαγιόρκα με πολύ 

λεπτή χλόη - όπως φύλλα και καιρό, και μόνο άνθος 

μίσχους. Φύεται σε οποιαδήποτε πλούσια, καλά 

στραγγιζόμενα, εδάφη. Σε ένα ηλιόλουστο ή σε 

μερικώς σκιερό μέρος. Επίσης σε προστατευμένα από 

παγετό το χειμώνα μέρη με ελάχιστη θερμοκρασία 

περίπου 5° C. 

 
 

Rumex tuberosus subsp. Creticus (Boiss) Rech. Fil. - Κονδυλώδες 
Λάπαθο 

 

 

 
 

Είναι πολύ χαμηλό έως μέτριο σε ύψος ετήσιο φυτό. Τα φύλλα έχουν σχήμα 

σαν το σχήμα της κεφαλής του βέλους. Τα άνθη και οι σπόροι αναπτύσσονται 

σε μεγάλες συστάδες στην κορυφή του μίσχου που αναδύεται από τη βασική 

ροζέτα. Φύεται σε υγρό ή ελώδες έδαφος, σε πλευρές των υπονόμων, στις 

άκρες των λιμνών. Ευρεία και κοινή σε όλη τη Μεσόγειο. 
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Ruta chalepensis L. - Ρούτα η χαλέπια ή Απήγανος 

 
 

Έχει πολύ βαριά μυρωδιά. Ήταν 

γνωστό στους αρχαίους, το 

χρησιμοποιούσαν σαν αντίδοτο για 

δηλητήρια. Επίσης το 

χρησιμοποιούσαν για παθήσεις του 

νευρικού συστήματος (επιληψία, 

υστερία κ.λπ.). Συνδεδεμένο με 

προλήψεις κατά τον Μεσαίωνα. Το μαζεύουμε όταν είναι ανθισμένο από το 

Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Εμμηναγωγό και εκτρωτικό. Χρησιμοποιείται 

συνήθως σε δηλητηριάσεις. Είναι φάρμακο κατά της υστερίας και της 

επιληψίας. Καταπραΰνει τους πόνους των αρθριτικών, των ρευματικών, της 

φλεβίτιδας και των κιρσών. Δρα κατά των αμοιβάδων και άλλων παρασίτων 

των εντέρων. Καθαρίζει πληγές και έλκη. 

 
 

Centaurea spinosa - Αγκαθωτή Κενταύρεια 

 
 

Ανήκει στην οικογένεια: 

compositae. Είναι ένας θάμνος 

που αναπτύσσεται δίπλα στη 

θάλασσα σε βραχώδεις ακτές 

και πλαγιές της ανατολικής 

Αττικής και νησιώτικης χώρας. 

Ο θάμνος αυτός είναι πολύ 

εντυπωσιακός την άνοιξη και 

τους πρώτους καλοκαιρινούς 

μήνες και παρουσιάζεται συνήθως με ένα ωοειδές σχήμα. 

Αποτελείται από πολύ ακανόνιστους σκληρούς και ανθεκτικούς βλαστούς, 

στις απολήξεις τους υπάρχουν μυτερά αγκάθια. Οι βλαστοί έχουν 

γκριζοπράσινο χρώμα ιδιαίτερα την άνοιξη. Το ύψος του ωοειδούς θάμνου 

μπορεί να φθάσει και το ενάμιση μέτρο, και κάλυψη επιφάνειας αρκετών 

τετραγωνικών μέτρων. 
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Στις αρχές του καλοκαιριού από τις απολήξεις του, εμφανίζονται δεκάδες 

όμορφες κενταύριες με το μεγαλύτερο μέρος του άνθους να είναι λευκό ή ρόζ 

και τα ανώτερα σημεία του με αποχρώσεις μωβ. Το πανέμορφο άνθος της 

κενταύριας είναι μικρότερο από 1 εκατοστό. 

Κατά τη χρονική περίοδο της άνθησης ο θάμνος αλλάζει τελείως όψη και 

αποκτά ζωντάνια, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα του καλοκαιριού, και του 

χειμώνα βρίσκεται σε περίοδο νάρκης. 

Όλος ο όγκος του θάμνου παίρνει ένα ξερό γκρι χρώμα, για να ανταπεξέλθει 

στις δύσκολες θερμοκρασιακές μεταβολές, με τις λιγότερες απώλειες. 

H C. spinosa είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές κενταύριες. Φυτό 

πολύκλαδο, έντονα ακανθώδες. Κεφάλια μονήρη με ανθίδια λευκά-ροζ με 

ιώδεις αποχρώσεις στα άκρα. Υπάνθιο με διάμετρο μικρότερη από 1εκ. και 

βράκτια μικρά, βλεφαριδωτά. Δημιουργεί μεγάλους, όμορφους, ημισφαιρικούς 

θάμνους, συνήθως κοντά στη θάλασσα. 

 
Sagina apetala Ard. - Απέταλη Σαγήνη 

 
 

Είναι ένα είδος ανθοφόρων φυτών. Είναι εγγενές 

στην Ευρώπη και αυτό είναι γνωστό και αλλού ως 

ένα εισαγόμενο είδος, συμπεριλαμβανομένων των 

τμημάτων της Βόρειας Αμερικής. Φύεται σε πολλούς 

τύπους οικοτόπων, όπως ρωγμές στο πεζοδρόμιο. 

Είναι ένα μικροκαμωμένο ετήσιο βότανο που παράγει 

ένα στέλεχος σαν κλωστή λίγα μόλις εκατοστά. Το 

φυτό είναι αδενικό και κάπως τριχωτό. Τα φύλλα 

είναι γραμμικά σε σχήμα και όχι περισσότερο από περίπου ένα εκατοστό. Η 

ταξιανθία είναι ένα μοναχικό λουλούδι δεμένο σε μια κλωστή ποδίσκο. Το 

λουλούδι έχει συνήθως τέσσερα σέπαλα και γενικά δεν έχει πέταλα. 
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Sagina maritima G. Don - Θαλάσσιο μαργαριτάρι 
 

 
Είναι ένα ανθοφόρο είδος φυτού. Κάθε φυτό του γένους Sagina, έχει μικρά 

λευκά λουλούδια που είναι σαν σφαιρικοί οφθαλμοί. Ανθοφορεί τον 

Φεβρουάριο. 

 
Salsola kali L. – Aλμυρίδι 

 
 

Είναι ένας ετήσιος ακανθώδης θάμνος, πολύ 

ανθεκτικός στην ξηρασία και στα αλμυρά εδάφη. Ο 

θάμνος αυτός όταν ξεραθεί, αποκολλάται συνήθως 

απ’ το έδαφος και περιφέρεται με τον άνεμο. 

Πρόκειται για ένα πολύ διαδεδομένο φυτό που 

φυτρώνει κυρίως σε άγονα εδάφη, καθώς και κοντά 

στη θάλασσα. Το χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν, 

στην παρασκευή σαπουνιού και γυαλιού. Σήμερα, 

μελετάται και δοκιμάζεται η χρήση του σε άνυδρες καλλιέργειες για την 

παραγωγή καυσίμων. 

 

Salvia fruticosa Miller - Φασκόμηλο 

 
 

Πολυετής αειθαλής 

θάμνος των 

εύκρατων θερμών 

περιοχών, ύψους 

έως 70 cm με βλαστό 
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πολύκλαδο, τετραγωνικό, χνουδωτό. 

Ανθίζει την άνοιξη, Απρίλιο με Μάιο ανάλογα με το υψόμετρο. 

Χρησιμοποιείται για τις αντισηπτικές, αντιοξειδωτικές, σπασμολυτικές και 

στυπτικές ιδιότητές του. 

 
Salvia verbenaca L. - Άγριο φασκόμηλο 

 
 

Σάλβια η βερμπενοειδής. Συναντάται σε ξέφωτα 

δασών, ακαλλιέργητους αγρούς και όρια 

καλλιεργούμενων αγρών. Μεσογειακό φυτό, 

πολυετές, με λεπτό βλαστό, έντονα τετραγωνικό, 

λίγο τριχωτό. Άνθη κυανοϊώδη σε σπόνδυλους με 

αραιή διάταξη σε όλο το μήκος του βλαστού. 

Συχνά απαντώνται φυτά μικρά με σπόνδυλους σε 

πυκνή διάταξη. Άλλα ονόματα είναι ο 

Ελελίφασκος ο ιεροβοτανοειδής, κοινώς άγριος 

βασιλικός, σαρκοθρόφι, βουτυρόχορτο, 

γοργογιάννης. 

 

Salvia virgata Jacq. - Φασκόμηλο ραβδΙ 

 
 

Είναι ένα πολυετές φυτό που είναι εγγενές στην Ασία 

και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θεωρείται βλαπτικό 

ζιζανίων σε πολλά μέρη του κόσμου. Τα λουλούδια 

αναπτύσσονται σε σπείρες 4-6 με ένα μπλε-ιώδες 

στεφάνι (σπάνια λευκό) που είναι 1 έως 2 εκατοστά. Τα 

ωοειδή επιμήκη φύλλα έχουν χρώμα θαμπό πράσινο 

στην πάνω επιφάνεια με το κάτω μέρος να καλύπτεται 

με αδένες. 
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Sarcopoterium spinosum (L.) Spach -Φρύγανα 

 
 

Τα φρύγανα είναι μικρά φυτά, 

συνήθως θάμνοι, με μικρά και 

αγκαθωτά φύλλα. Φυτρώνουν σε 

χαμηλά υψόμετρα σε μεσογειακές 

χώρες. Ανθίζουν την άνοιξη και το 

καλοκαίρι και τα άνθη τους, τούς 

προσδίδουν ιδιαίτερη ομορφιά. 

Αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες και στην ξηρασία. 

 

Saxifraga hederacea L. - Κισσόφυλλη Σαξιφράγα 

 
 

Ποώδη πολυετή φυτά. Τα άνθη 

τους είναι ακτινόμορφα με 5μελές 

περιάνθιο. Οι στήμονες είναι 

ισάριθμοι με τα πέταλα ή διπλάσιοι 

και σπανιότερα πολυάριθμοι. Η 

οικογένεια περιλαμβάνει 40 γένη 

στα οποία ταξινομούνται 700 

περίπου είδη των θερμών περιοχών. Τα είδη είναι κοσμοπολίτικης 

εξάπλωσης και φύονται συνήθως σε πετρώδεις τοποθεσίες ή σε σχισμές 

βράχων απ’ όπου πήρε και το όνομα η οικογένεια. 

 
 

Scandix pecten-veneris L. - Βελόνα της Αφροδίτης 

 
 
 
 

Είναι ένα φυτό που ανήκει στην οικογένεια του 

μαϊντανού. Είναι εγγενές στην Ευρασία και είναι γνωστό 

ευρέως και αλλού ως ένα εισαγόμενο είδος και μερικές 

φορές ως ζιζάνιο. 
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Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak - Σκίρπος ο ολόσχοινος 
 

 

Ρίζωμα παχύ έρπον. Σταχύδια κατά σφαιρικά 

κεφάλια, συμπαγή, καστανόξανθα. Συναντάται 

σε υγρές περιοχές και τοποθεσίες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scolymus hispanicus L. – Ασκρόλυμπος ή Σκόλυμος 

 
 

Τα φύλλα διαθέτουν αγκάθια μα αφού 

καθαριστούν απ’ αυτά, τρώγονται όπως και 

ο φλοιός της ρίζας του φυτού. Κατάλληλη 

εποχή για τη συλλογή του είναι στην 

περίοδο του χειμώνα και μέχρι και την αρχή 

της άνοιξης, πριν αρχίσει να αναπτύσσεται 

το στέλεχος του φυτού. 

Πρόκειται για μία διετή ακανθωτή πόα που 

έχει όρθιο διακλαδισμένο στέλεχος 50 με 80 

εκατοστά, ενώ έχει και πτερύγια που είναι ακανθώδη και ασυνεχή. Τα φύλλα 

του σκολύμου είναι βλαστογενή, κολπωτώς πτερόλοβα , με ισχυρά αγκάθια 

και λευκές νευρώσεις που διαγράφονται ξεκάθαρα. Διαθέτει κεφάλια μονήρη 

που περιβάλλονται από μικρά και ακανθώδη φύλλα. σαν ανθίζει το φυτό 

βγάζει κάτι μικρά κίτρινα ανθάκια. Υπάρχουν πολλά ιθαγενή είδη της 

Μεσογείου και μοιάζουν αρκετά με τα κοινά φυτά που ονομάζουμε 

γαϊδουράγκαθα. 
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Scorpiurus muricatus - Αγκαθωτός Σκορπίουρος 
 

 

 

Ο αγκαθωτός σκορπίουρος είναι ένα ετήσιο ψυχανθές φυτό, γηγενές της 

νότιας Ευρώπης. Είναι κυρίως φυτό κήπου. 

 
 

Scrophularia – Σκροφουλάρια 

 
 

Είναι πολυετές φυτό, με έντονο 

άρωμα, που βγαίνει από ένα 

χοντρό, οζώδες ρίζωμα. Μπορεί να 

φτάσει σε ύψος τα 80 εκατοστά. Τα 

φύλλα του είναι ωοειδή έως 

επιμήκη. Τα άνθη του είναι μικρά, 

ρόδινα και βγαίνουν σε 

ανθοφόρους βλαστούς. Βρίσκεται 

κυρίως στα δάση, εκεί όπου το 

χώμα είναι πολύ υγρό. Μαζεύονται 

τα ριζώματά του, αποξηραίνονται και γίνονται με αυτά αφεψήματα. Επίσης, 

μαζεύονται τα φύλλα και οι ανθοκορφές, που χρησιμοποιούνται νωπά ή 

αποξηραμένα. 

Το βότανο έχει καθαριστικές ιδιότητες, πολύ ωφέλιμες για την αντιμετώπιση 

παθήσεων του δέρματος, όπως η ακμή, το έκζεμα και η ψωρίαση. Το έγχυμα 

των φύλλων του λαμβάνεται εσωτερικά ή απλώνεται στην πάσχουσα περιοχή, 

με μορφή κομπρέσας ή πλύσης. Αφέψημα των ριζών του πίνεται για την 

ανακούφιση λοιμώξεων του λαιμού, πρησμένων λεμφαδένων και πυρετού. 
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Sedum rubens - Κοκκινωπό Σέδο 

 
 

Είδος αρκετά διαδεδομένο σε όλη την Ελλάδα 

και τη Μεσόγειο, φτάνοντας μέχρι τη βόρεια 

Γαλλία, τα Κανάρια νησιά και τη Μέση Ανατολή. 

Προτιμά τους ξηρούς εκτεθειμένους βιοτόπους, 

όπως τα βράχια, και φύεται από το επίπεδο της 

θάλασσας έως τα 800 μ., ανεβαίνοντας 

περιστασιακά ψηλότερα, όπως π.χ. συμβαίνει 

στην Κρήτη. Η ανθοφορία του ξεκινά το Μάρτιο 

και μπορεί να διαρκέσει έως και τον Ιούνιο 

κάνοντας κάθε Απρίλιο τα ηφαιστιογενή βράχια της δυτικής Λέσβου να 

κοκκινίζουν. 

 
 

Selaginella denticulata - Oδοντωτή Σελαγινέλλα 

 
 

Η σελαγινέλλα είναι μικρό έρπον φυτό που 

συναντάται και στη χώρα μας (γένος 

Πτεριδόφυτα, τάξη Σελαγινελλώδη). Πρόκειται 

για την εντυπωσιακή Μεσογειακή βρυόφτερη. 

«Οι φτέρες του γένους Selaginella, μαζί με τα 

γένη Lycopodium και Isoetes, είναι οι 

αρχαιότερες φυτικές μορφές, που διαθέτουν 

αγγεία για την κυκλοφορία των υγρών, καθώς 

εμφανίστηκαν στη Λιθανθακοφόρο περίοδο (350-

290 εκάτ. χρόνια πριν), 150 εκατομμύρια 

χρόνια πριν τους δεινόσαυρους. 

Πρόγονοι της Selaginella denticulata, είναι τα Λυκόφυτα τα οποία είχαν το 

ύψος ψηλών δέντρων με κορμό και ξυλώδεις βλαστούς καλυμμένους με 

φύλλα. Ζούσαν σε τροπικούς παράκτιους υγρότοπους, διευκολύνοντας την 

αναπαραγωγή τους με σπόρια. Τα λείψανα αυτών των εκπληκτικών φυτών 

μετατράπηκαν στα μεγαλύτερα αποθέματα λιθάνθρακα του πλανήτη. 
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Senecio vulgaris - Σενέκιο 

 
 

Το φυτό αυτό με το κίτρινο άνθος ανθίζει στο 

τέλος του χειμώνα. Δικότυλον της οικογένειας 

των Συνθέτων ή Κομποζίτων με 1200 είδη 

περίπου σε όλο τον πλανήτη. Οι παραλλαγές 

του είναι τόσες πολλές που καθίσταται 

αδύνατη η απόλυτη ταύτιση με κάποιο είδος. 

Τα άνθη του είναι κίτρινα, σπανίως λευκά 

ρόδινα ή κυανά. Στην Ελλάδα  απαντώνται 

περί τα 24 είδη. Το φυτό είναι πυκνώς χνουδωτό στα φύλλα και τον κορμό. 

Δεδομένης της εποχής που ανθίζει, η ύπαρξή του είναι σημαντική. Οι 

μέλισσες το επισκέπτονται και συλλέγουν τη γύρη του. 

 
 

Sherardia arvensis – Σεράρδια η αρουραία ή Ριζάρι ή Προβατόχορτο 

 
 

Ετήσιο φυτό με όρθιους βλαστούς ύψους έως και 

40 εκατοστά, έχει τετραγωνική διατομή. Τα 

ακατέργαστα μυτερά φύλλα από περίπου 1 cm σε 

μήκος είναι σπείρες τεσσάρων έως έξι (συνήθως 

έξι στα άκρα των βλαστών, αλλά τέσσερα πιο 

κοντά στην ρίζα). Το μικροσκοπικό απαλό λιλά ή 

ροζ λουλούδι είναι περίπου 3 mm σε διάμετρο και 

έχει ένα μακρύ σωλήνα. Τα λουλούδια 

μεγαλώνουν σε ομάδες των δύο ή τριών μαζί, σε 

μια δομή που αποτελείται από ένα δαχτυλίδι από 

έξι βράκτια. Ο καρπός είναι ξηρός και περίπου 3 mm με δύο λοβούς που 

δημιουργούν τους δύο σπόρους. 



173 
 

Silene colorata Poir - Σιληνή η έγχρωμη 

 
 

Το φυτό αυτό έχει ένα βλαστό ο οποίος 

μπορεί είτε να έρπει, είτε να είναι όρθιος, 

επάνω στον οποίο υπάρχουν συνήθως 

μικρά αντικριστά λογχοειδή φύλλα. Ο 

κάλυκας πάνω στον οποίο στηρίζονται τα 

ρόδινα άνθη, είναι έως 1,5 εκατοστό 

διογκωμένος στην άκρη. Το χαρακτηριστικό 

του είναι οι κόκκινες ραβδώσεις στον 

κύλινδρο. Τα πέταλα του άνθους είναι 

τουλάχιστον δέκα, με ρόδινα χρώματα και στο κέντρο υπάρχει μία λευκή μικρή 

στεφάνη. Περιέχει σαπωνίνες που μολονότι είναι τοξικές, απορροφούνται 

ελάχιστα από το σώμα και έτσι τείνουν να περάσουν από μέσα χωρίς να 

προκαλέσουν βλάβη. Επίσης, διασπώνται μετά από καλό μαγείρεμα. Οι 

σαπωνίνες είναι πολύ πιο τοξικές για τα ψάρια. 

 

Silene gallica - Γαλλική Σιληνή 

 
 

Οι σιληνές είναι ποώδη ή ημιθαμνώδη φυτά, μονοετή 

ή πολυετή και ανήκουν στην οικογένεια των 

καρυοφιλίδων. Κύριο χαρακτηριστικό των σιληνών 

είναι τα ακτινόμορφα άνθη, η κορόνα που 

σχηματίζουν τα στημονώδη στο κέντρο της στεφάνης 

και ο σωληνοειδής κάλυκας. Αλλαγές στην ένταση 

του φωτός προκαλούν άνοιγμα των ανθέων την 

ημέρα και κλείσιμο προς το σούρουπο. Είναι πλούσιες 

σε σαπωνίνες. Οι σαπωνίνες διαλύονται στο νερό με 

την μορφή αφρού και έχουν όξινη γεύση. 
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Sinapis arvensis - Σινάπι το άγριο ή μουστάρδα 

 
 

Εύκολο στην καλλιέργεια του, το Σινάπι το 

Άγριο, η λεγόμενη Βρούβα, βρίσκεται σε 

αφθονία μέσα στην ελληνική φύση. Όπως 

μπορούμε να καταλάβουμε, εφόσον υπάρχει 

σε άγρια μορφή, δύσκολα καλλιεργείται, αλλά 

αντίθετα, μαζεύεται απευθείας από τους 

αγρούς. Παρά ταύτα, αξίζει να μελετήσουμε το 

ιδιαίτερο αυτό λουλούδι, που μάλιστα είναι 

γνωστό από τα χρόνια του Ιπποκράτη και που 

στις μέρες μας κατέχει μια θέση στην Ελληνική 

κουζίνα! Ονομάζεται και Μουσταρδιά, αφού εκτός από μια τιτανομέγιστη 

χορτόσουπα το φυτό αυτό μας χαρίζει τους μοναδικούς του σπόρους. Οι 

τελευταίοι χρησιμοποιούνται φυσικά για την παρασκευή της γνωστής 

μουστάρδας. 

 
 

Sisymbrium officinale - Σκυλοβρούβα 

 
 

Επίσης γνωστή ως χόρτο ή γρασίδι. Βοηθά 

στην ανακούφιση των επώδυνων 

συμπτωμάτων που σχετίζονται με την 

ξηρότητα και φλεγμονή του λάρυγγα και του 

φάρυγγα. Οι ανθισμένες κορυφές στην 

πραγματικότητα χρησιμοποιούνται για τις 

αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές τους 

ιδιότητες. 
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Sisymbrium Orientale – Ινδική μουστάρδα 

 
Είδος ανθοφόρων φυτών που ανήκουν στην οικογένεια 

του σιναπιού. Είναι εγγενές στην Ευρώπη, την Ασία και 

τη Βόρεια Αφρική, και μπορεί να βρεθεί σε ένα μεγάλο 

μέρος του εύκρατο κόσμο ως ένα εισαγόμενο είδος. 

Είναι ένα ετήσιο φυτό, έχει ύψος με διακλάδωση 

στελέχους έως 30 εκατοστά. Τα βασικά φύλλα 

χωρίζονται σε λοβούς ή έχει οδοντωτά φύλλα. Η κορυφή 

του στελέχους καταλαμβάνεται από τα λουλούδια που 

έχουν ελαφρά κίτρινα πέταλα κάθε ένα μέχρι ένα 

εκατοστό. 

 
 

Smyrnium olusatrum - Αγριοσέλινο 

 
 

Διετής πόα, ύψους έως 1,5 μ. με 

γραμμωτούς βλαστούς. Τα κατώτερα 

φύλλα διαιρούνται σε ωοειδείς, 

οδοντωτούς λοβούς. Τα ανώτερα είναι 

ακέραια, ωοειδή - κυκλικά και 

περίβλαστα. Τα μικρά κίτρινα άνθη 

διατάσσονται σε σφαιρικά σκιάδια με 5- 

12 ακτίνες, τα οποία εκφύονται πλευρικά του βλαστού. Ο καρπός είναι 

σφαιρικός. Βρίσκεται σε λιβάδια και θαμνώνες, σε χαμηλά υψόμετρα. Τα 

φύλλα και τα τρυφερά βλαστάρια τρώγονται ωμά σε σαλάτες ή μαγειρεμένα. 

Το φυτό αναπτύσσετε το φθινόπωρο και τα φύλλα του είναι συχνά διαθέσιμα 

όλο το χειμώνα. Οι βλαστοί τρώγονται ωμοί ή μαγειρεμένοι. Η γεύση τους 

μοιάζει κάπως σαν το σέλινο, αλλά είναι πιο πικάντικη. Οι πικάντικοι σπόροι 

του χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο πιπεριού. Οι ρίζες τρώγονται και 

χρησιμοποιούνται σε σούπες και η γεύση τους είναι κάπως σαν το σέλινο. 



176 
 

Solanum nigrum - Αγριοντομάτα ή Στύφνος 
 

Ετήσιο φυτό πολύ κοινό σε όλη την 

Ελλάδα. Ο Διοσκουρίδης το ονομάζει 

“Κηπαίος Σταρύχνος”. Ο βλαστός του 

δημιουργεί πολλά κλαδιά είναι λείος, τα 

φύλλα του είναι ωοειδή και έχουν χρώμα 

πράσινο βαθύ. Τα άνθη του είναι λευκά 

και μικρά και ο  καρπός σφαιρικός και 

μαύρος. Διαθέτει φαρμακευτικές ιδιότητες εξαιτίας της στρυχνίνης που 

περιέχει. Χρησιμοποιούνται όλα τα μέρη του φυτού σαν καταπραϋντικά και 

μαλακτικά αλλά μόνο με ιατρική συνταγή. 

 

Sonchus oleraceus - Ζοχός 
 

Ο ζοχός ή ζοχιά (λέγεται σε πολλές περιοχές 

της Ελλάδας και τζοχός, ντζοχός ή σφογκός), 

είναι φυτό μονοετές, διετές ή πολυετές και έχει 

όρθιο βλαστό και χυμό σαν γάλα. Η 

επιστημονική του ονομασία είναι Sonchus 

oleraceus (Ζοχός ο λαχανώδης). Τα φύλλα του 

είναι απλά και πτερωτά και η βάση τους 

περιβάλλει το βλαστό. Έχει μικρά και κίτρινα άνθη, συγκεντρωμένα σε 

κεφάλια που περιβάλλονται από επιμήκη βράκτια. Έχει πτερόλοβα και 

οδοντωτά φύλλα. Το ύψος του φθάνει το 1 μ. 

 
Spergula arvensis - Σπέργκουλα των αγρών 

 
 

Γένος αγγειόσπερμων δικότυλων φυτών που 

ανήκει στην οικογένειας των καρυοφυλλοειδών 

με μακριά και λεπτά φύλλα, της τάξης 

καρυοφυλλώδη και περιλαμβάνει 5 είδη 

ποωδών φυτών που ευδοκιμούν στις εύκρατες 

περιοχές. Χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή. 
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Spergularia bocconei - Σπεργκουλάρια του Μποκόνε 

 
 

Ετήσιο ή διετές. Τα φύλλα του δεν είναι 

σαρκώδη, τα παραφύλλα καρδιάς, σχήματος 

λόγχης. Λουλούδια με πέταλα μελανά με μια 

λευκή βάση, μικρότερα ή ίσα με τα σέπαλα. Τα 

φρούτα του έχουν σπόρους ανοικτού καφέ 

χρώματος και είναι ομαλά. Συναντάται σε 

παράκτιους οικότοπους και σε μερικά πεδία 

της ενδοχώρας. Ευρέως γνωστό σε όλη τη 

Μεσόγειο. Περίοδος άνθησης Μάρτιο έως Ιούλιο. 

 

Sporobolus pungens (Scheele) Asch. Et – Χόρτο αμμουδιάς 

 

 
Γένος φυτών βοτάνων που ανήκουν στην οικογένεια 

των αγρωστωδών. Είναι εγγενές στην εύκρατες και 

τροπικές περιοχές του πλανήτη. Είναι πολυετή φυτά 

φύεται σε αμμουδερές ακρογιαλιές και αλυκές. Στελέχη 

λεία. Φύλλα γλαυκά, επίπεδα στις άκρες και άκαμπτα. 

Ταξιανθία χαλαρής φόβης. Άνθη πλευρικά 

συμπιεσμένα, με 1 ενιαίο λουλούδι ερμαφρόδιτο και 

αρθρωτό. Βράκτια άνισα. Έχει τρεις στήμονες. 

 

 
Torilis arvensis subs. Purpurea (ten.) hayek - Τοριλίδα των αγρών 

 
 

Είναι ένα είδος της οικογένειας του 

μαϊντανού. Είναι εγγενής σε τμήματα της 

Ευρώπης και είναι γνωστό σε άλλα μέρη, 

όπως η Βόρεια Αμερική, ως ένα εισαγόμενο 

είδος και ένα κοινό ζιζάνιο. Φύεται σε 

πολλούς τύπους οικοτόπων. Είναι ένα ετήσιο 

φυτό. 
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Torilis nodosa (L.) gaertn - Γονατώδης ΤοριλΙδα 
 

 

Είναι είδος της οικογένειας του μαϊντανού. Είναι ένα ετήσιο φυτό που παράγει 

ένα τριχωτό στέλεχος μέχρι μισό μέτρο σε μέγιστο ύψος. Έχει φύλλα που το 

καθένα χωρίζεται σε αρκετά ζεύγη, σχήματος απαλής λόγχης ή γραμμικά 

φυλλάρια. Η ταξιανθία είναι μια πυκνή ένωση από συστάδες λουλουδιών, που 

συχνά εμφανίζεται σαν ένα σύμπλεγμα. Κάθε λουλούδι, έχει πέντε πέταλα τα 

οποία είναι άνισα σε μέγεθος και είναι λευκά με μια ροζ ή κοκκινωπή χροιά. 

Είναι επικαλυμμένο με μεγάλα αγκάθια. 

 

Tragopogon dubius scop - Τραγοπώγων ο αμφΙβολος 
 

 

 

Ο Τραγοπώγων γνωστός ως λαγόχορτο, γένι του λαγού είναι μονοετής ή 

διετής πόα με βλαστό 30-70 εκ. Κεφάλια μονά με κίτρινα άνθη με περίβλημα 

8-16 φυλλιδίων μακρύτερα από τα κίτρινα ανθίδια. Μετά την ανθοφορία 

σχηματίζεται πάππος με λεπτά τριχίδια που μεταφέρουν σαν πτητική μηχανή 

τους σπόρους με τον άνεμο. Το λαγόχορτο είναι κοινό σε αγρούς, χέρσες 

εκτάσεις από 0-1100 μ. 
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Tribulus terrestris L.- Τριβόλι 

 
 

Το τριόλι ή τριβόλι ανθίζει κάθε χρόνο από Μάιο 

μέχρι Οκτώβριο. Ο καρπός του, ο οποίος 

αναπτύσσεται στη βάση των φύλλων είναι 

αγκαθωτός, επίπεδος, στρογγυλός και αποτελείται 

από 5 σπόρους. Ο κάθε σπόρος φέρει τρία άνισα 

σκληρά αγκάθια απ’ όπου και το όνομά του. Τα 

αγκάθια του αυτά είναι με τέτοιο τρόπο δομημένα 

(ώστε πάντα κάποιο από αυτά να κοιτάζει προς τα 

πάνω) και έγιναν έμπνευση για τους αρχαίους ώστε να κατασκευάσουν ένα 

ύπουλο όπλο που ήταν σιδερένια κατασκευή (καρφιά), με τέσσερις αιχμηρές 

καταλήξεις. 

 
Trifolium angustifolium L. - Στενόφυλλο Τριφύλλι 

 
Πολύ διαδεδομένο σε όλα τα μήκη και πλάτη. 

Σπουδαίο κτηνοτροφικό φυτό. Πολλές ποικιλίες. 

Είναι εγγενές στην Ευρώπη, την Ασία και τη 

Βόρεια Αφρική. Στενόφυλλο τριφύλλι εμφανίζεται 

σε πολλούς τύπους οικοτόπων. Μπορεί να βρεθεί 

και αλλού ως ένα εισαγόμενο είδος. 

 
 
 
 
 

Trifolium arvense L. - Κόκκινο τριφύλλι 
 

Ανήκει στην οικογένεια των ψυχανθών Το κόκκινο 

τριφύλλι είναι ποώδες πολυετές φυτό, με λεία 

φύλλα, ύψους 30-80 εκατοστών. Έχει υπόγειο 

βλαστό, ελαφρώς τριχωτό και τα άνθη του είναι σε 

βότρεις, σε χρώμα κυανό-ιώδες. Τα φύλλα του 

είναι τρίφυλλα, οδοντωτά. Με την συστηματική 

καλλιέργεια αποκτήθηκαν διάφορες ποικιλίες που διαφέρουν στο μέγεθος και 
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το χρώμα των ανθέων. Τα άνθη του είναι μελιτογόνα και οι μέλισσες τα 

λατρεύουν. Τα άνθη επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χρωστική από 

κίτρινη μέχρι καφέ σε διάφορα υφάσματα. 

 

Trifolium campestre schreb - Τριφύλλι το αγροτικό ή κίτρινο τριφύλλι 

 
 

Είναι φυτό ποώδες διετές ή ετήσιο από 5-50 cm. 

Ο μίσχος μπορεί να φτάσει μέχρι 50 cm και να 

έχει κάποιες μικρές τρίχες στο τέλος. Τα φύλλα 

είναι τρίφυλλα, με σύντομο μίσχο. Τα στελέχη 

μπορεί να φτάσουν 25 mm, συνήθως με 

καταπιεσμένες τρίχες. Ταξιανθίες με διακριτικό 

κίτρινα λουλούδι που θυμίζουν λυκίσκο. Ανθίζει 

από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο. 

 
 
 
 
 

Trifolium globosum L.-Σφαιρικό τριφύλλι 

 
 

Είναι φυτό ποώδες, πολυετές, βραδείας 

ανάπτυξης που απλώνεται με έρποντες 

βλαστούς. Περιλαμβάνει περίπου 300 είδη 

που ευδοκιμούν κυρίως σε εύκρατες 

περιοχές του βόρειου ημισφαίριου και σε 

ορεινές περιοχές των τροπικών περιοχών. 
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Trifolium lappaceum l - Κολλιτσίδα 
 

 

Κολλιτσίδα: ένα ισχυρότατο αντικαρκινικό, διουρητικό και αποτοξινωτικό 

βότανο. Αυξάνει την έκκριση χολής ώστε να αφομοιωθούν καλύτερα τα λιπαρά 

τρόφιμα. Έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και αιώνες σε μιά σειρά από παθήσεις και 

ήταν μιά από τις πιο σημαντικές παραδοσιακές θεραπείες. Τα φύλλα της 

τοποθετήθηκαν σε τραύματα, μολύνσεις, οιδήματα. Οι μήνες άνθησης του 

είναι από Μάρτιο μέχρι Αύγουστο. 

 

Trifolium nigrescens - Άσπρο ετήσιο τριφύλλι 
 

 

Είναι μέλος του τριφυλλιού, ένα ετήσιο φυτό, το οποίο είναι ευρέως 

διαδεδομένο γύρω από τη Μεσόγειο, που συμπεριλαμβάνει τη βόρεια Αφρική 

και τη Μέση Ανατολή. Μονοετές, 10-40 εκ., με βλαστό κατακείμενο, απλωτό, 

που δεν ριζοβολεί και είναι πλήρης. Φυλλάρια σφηνοειδώς αντωοειδή. ΄Ανθη 

λευκά, εύοσμα, με μικρά σφαιρικά κεφάλια, που στηρίζονται σε ποδίσκο 

μακρύτερο των αντίστοιχων φύλλων. Άνθηση Απρίλιος - Μάϊος. 
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Trifolium purpureum loisel - Μωβ Τριφύλλι 

 
 
 

Ετήσιο φυτό με τρίφυλλα φύλλα και μωβ λουλούδια. 

Ανήκει στα φρύγανα. Περίοδος ανθοφορίας Μάρτιος, 

Απρίλιος, Μάιος. Φύεται σε θαμνότοπους, σε ορεινά 

μέρη (βλάστηση του βουνού) κυρίως στην περιοχή 

της Μεσογείου. 

 
 

Trifolium Scabrum l - Τραχύ τριφύλλι 
 

 

Ανθίζει από το Μάιο μέχρι τον Ιούλιο. Ζει σε ξηρά λιβάδια, σε βραχώδη και 

αμμώδη εδάφη στη δυτική και τη νότια Ευρώπη. Πολλά στελέχη του φυτού 

φτάνουν μέχρι και τα 25 cm. 

 

Trifolium Spumosum l - Αφρώδες Τριφύλλι 
 

 

Ετήσιο, λείο φυτό. Στελέχη 10-40 cm, αύξουσα ή όρθια, διακλαδισμένα. 

Μίσχοι μέχρι 15 cm φύλλα 10-25 mm, αντωοειδή ή ελλειπτικά. Ταξιανθίες 20- 

30 mm, ωοειδής ή στρογγυλός. 
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Trifolium Stellatum l - Αστερωτό Τριφύλλι 
 

 

Το εντυπωσιακό στο μονοετές αυτό φυτό με τα λευκορόδινα άνθη που 

αναπτύσσονται σε μακριούς ποδίσκους είναι οι καρποί του που σχηματίζουν 

καφεκόκκινες μπάλες από αστέρια. Είναι πάρα πολύ συχνό σε εμφάνιση φυτό 

στο Κιλκίς και ξεκινά από τον Μάϊο και το συναντάμε μέχρι και τα μέσα του 

Αυγούστου. Από τον Ιούνιο και μετά δύσκολα μπορούμε να βρούμε ανθισμένο 

το φυτό. Συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες συναντάμε τις Αστερόμπαλλες 

του καρπού. Μπορούμε να το βρούμε στην Μεσόγειο, στα Κανάρια νησιά και 

ανατολικά προς την Περσία. 

 

Trifolium Subterraneum - Υπόγειο τριφύλλι 

 
 

Είναι ένα είδος τριφυλλιού που είναι εγγενές στην 

βορειοδυτική Ευρώπη, από τα ανατολικά της Ιρλανδίας 

προς το Βέλγιο. Είναι ένα υπόγειο τριφύλλι από τα πιο 

συχνά καλλιεργημένα κτηνοτροφικά φυτά στην 

Αυστραλία. 

 

Trifolium Suffocatum - Στραγγαλισμένο Τριφύλλι 
 

 

Αυτό βρίσκεται σε μονοπάτια καθώς και σε περιοχές με σχεδόν γυμνό 

έδαφος και κοντά σε ακτές. 
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Trifolium Tomentosum - Μαλλιαρό Τριφύλλι 
 

 

Είναι ένα ποώδες είδος που φύεται στην Μεσόγειο, σε τροπικά κλίματα, και 

στη Νότια Αφρική. 

Χαρακτηρίζεται από την στρογγυλή καρποφορία του κάλυκα και τα μαλλιά. 

Έχει διακλαδισμένο ριζικό σύστημα. Το στέλεχος διακλαδίζεται από τη βάση 

και φθάνει σε ύψος από 5 έως και 20 cm. Χωρίζει σε τρία φυλλαράκια, τα 

οποία είναι ελλειπτικού σχήματος με οδοντωτή άκρη. Οι ταξιανθίες περιέχουν 

ψυχανθή λουλούδια με ροζ στεφάνη. Οι σπόροι είναι κίτρινοι, από 1 έως 2 

mm σε μέγεθος. 

 

Trifolium Uniflorum - Τριφύλλι το μονανθές 
 

 

Ένα πολύ όμορφο, πολυετές μικρό φυτό της οικογένειας Leguminosae, το 

βρίσκουμε συνήθως σε βραχώδης παραθαλάσσιες τοποθεσίες, ανθισμένο 

στις αρχές της άνοιξης . 

Όλο το φυτό έρπει, και αποτελείται από μακρούς και λεπτούς βλαστούς που 

στηρίζονται τα τρίφυλλα φύλλα, στις μασχάλες των οποίων βγαίνουν τα άνθη τα 

οποία είτε είναι λευκά είτε ρόδινα. Τα φύλλα είναι πράσινα με νευρώσεις και το 

ριζικό σύστημα ισχυρό. 
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Trigonella Balansae – Τριγωνέλλα ή Τριγωνίσκος 
 

 

Ανήκει στην οικογένεια Φαβίδες ή Χεδρωπά. 

Άλλα ονόματα του φυτού αιγόκερως, κεραΐτις, τήλις κατά τον Διοσκουρίδη και 

ανάλογα το είδος λέγεται τριφύλλι ή νυχάκι, μοσχοσίταρο ή τηντιλίδα. 

Η Τριγωνέλλα είναι το καρύκευμα με το οποίο αρωματίζουν τον παστουρμά. 

 
 

Tuberaria Guttata - Τουμπεραρία η σταλαγματώδης 
 

 

 
 

Eίναι ένα κοινό φυτό της Μεσογείου που το συναντάμε επίσης στα Ουάλια 

όρη και την Ιρλανδία. Είναι ένα ετήσιο είδος βοτάνου, τριχωτό που το ύψος 

του ξεκινάει από 5 cm και φτάνει έως 30 cm. Στη βάση του φυτού 

σχηματίζεται μία ροζέτα και τα φύλλα του είναι ελλειπτικά και αντωοειδή. Στα 

άνω φύλλα υπάρχουν τρίχες αστεροειδείς. Έχει κίτρινα λουλούδια, 1-2 cm σε 

διάμετρο, με πέταλα που έχουν στίγματα και σκοτεινό στη βάση τους χρώμα. 

Η τουμπεραρία η σταλαγματώδης ανθίζει από το Μάρτιο. 
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Tyrimnus Leucographus – Άγρια Αγκινάραή ή Γαϊδουράγκαθο 
 

 

 
 

Η άγρια αγκινάρα, είναι ένα συνηθισμένο φυτό που ευδοκιμεί σε όλον τον 

κόσμο και είναι αυτόχθον στην περιοχή της Μεσογείου. Ζει μέχρι δύο χρόνια, 

είναι ακανθώδες και έχει πράσινα σκληρά φύλλα με λευκά σημάδια σαν 

φλέβες. Φτάνει μέχρι και τα 2 μέτρα σε ύψος και έχει μωβ ανθούς. Είναι 

αυτοφυές και φυτρώνει σε χερσότοπους και σε καλά στραγγιζόμενα εδάφη. 

Πολλαπλασιάζεται μόνο του από τους σπόρους του, δεν θέλει καθόλου νερό, 

αντέχει μέχρι -15 βαθμούς κελσίου και προτιμά τα ηλιόλουστα μέρη. Στην 

βοτανοθεραπευτική, χρησιμοποιούνται οι σπόροι του, που συλλέγονται τέλη 

καλοκαιριού όταν ξεραθούν τελείως. 

 
 

Typha Angustifolia - Βούρλο 
 

 

 

Πολλά μέρη του φυτού είναι βρώσιμα. Το βρώσιμο στέλεχος είναι ονομάζεται 

Bon Bon στο Βιετνάμ. Είναι ένα πολυετές ποώδες φυτό του γένους Typha. 

Πιθανολογείται ότι το είδος εισήχθη από την Ευρώπη στη Βόρεια Αμερική. 

Μερικοί στην Βόρεια Αμερική πιστεύουν ότι έχει εισαχθεί και στις παράκτιες 

περιοχές της ενδοχώρας. 
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Umbilicus horizontalis- Οριζόντιο Χελωνοβότανο 

 

 
Είναι ένα σαρκώδες πολυετές φυτό που ανήκει 

στην οικογένεια stonecrop Crassulaceae (στο γένος 

Umbilicus). Είναι ιθαγενές στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου και βρίσκεται σε βραχώδεις 

οικότοπους. Το φυτό αναπτύσσεται συχνά σε 

σκιερούς τοίχους ή σε υγρές σχισμές βράχων που 

είναι αραιές. Τα φύλλα του αναπτύσσονται σε 

ροζέτες που είναι περίπου 7 cm. 

 
Umbilicus rupestris -Τσαμπούνα ή Χελωνοβότανο 

 
Μεγαλώνει σε ένα μέσο όρο 25 cm. Οι ωχρές αιχμές 

σε σχήμα καμπάνας είναι πρασινωπές-ροζ. Τα 

λουλούδια αυτού του φυτού εμφανίζονται για πρώτη 

φορά το Μάιο και οι καρποί ωριμάζουν στα μέσα του 

καλοκαιριού. 

Τόσο η ονομασία “navelwort” όσο και η επιστημονική 

ονομασία “Umbilicus” προέρχεται από το στρογγυλό σχήμα των φύλλων, τα 

οποία έχουν ομφαλό στο κέντρο. 

 
Urginea maritima - Σκίλλη η παράλιος, Αγριοκρεμμύδα, Μποτσίκι 

 

 

Πολυετές βολβώδες φυτό, ενδημικό της περιοχής της αρχαίας Άνθειας – 

Θουρίας. Είναι από τα πρώτα ανθισμένα φυτά του φθινοπώρου. Ο πολύ 

μακρύς ανθοφόρος βλαστός του φτάνει και ξεπερνάει μερικές φορές το ένα 
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μέτρο, όρθιος, χωρίς φύλλα και με παρά πολλά μικρά ερμαφρόδιτα άνθη που 

γονιμοποιούνται από τις μέλισσες. Τα άνθη έχουν περιγόνιο και σέπαλα 

λογχοειδή, λευκωπά, με νεύρωση ρόδινη ή πράσινη. Σχηματίζουν μακρύ 

βότρυ (ύψους 0,30-0,50 μ.), ο οποίος αποτελείται από 50-100 άνθη. 

 

Urospermum picroides – Αγριοζοχός 

 
 

Ο Αγριοζοχός (Urospermum picroides), ανήκει 

στην οικογένεια των Asteraceae και άλλες 

ονομασίες του είναι Πικρίθρα ή Κουφολάχανο. 

Είναι ετήσιο, ποώδες φυτό, που φτάνει από 20-50 

εκατ. ύψος. Η ρίζα του είναι βαθιά, απλή ή 

διακλαδισμένη. Η ρίζα, οι βλαστοί και τα φύλλα 

του περιέχουν γαλακτώδη χυμό. Από την κορυφή 

της ρίζας βγαίνουν τα φύλλα του σε ρόδακα. Το σχήμα τους δεν είναι απόλυτα 

ίδιο, πάντως γενικά είναι επιμήκη, οδοντωτά, με λοβούς, μεγάλο, κόκκινο 

μίσχο και παχύ, κόκκινο κεντρικό νεύρο. Το χρώμα τους είναι 

σκουροπράσινο, γυαλιστερό στην πάνω επιφάνεια και ανοιχτότερο στην κάτω. 

Πολύ συνηθισμένα είναι τα κόκκινα στίγματα στα φύλλα τους. 

 

Urtica pilulifera L - Τσουκνίδα 
 

 

Η τσουκνίδα ανήκει στο γένος των αγγειόσπερμων φυτών και ανήκουν και 

στην οικογένεια των Κνιδοειδών. Πρόκειται για μονοετές ή πολυετές, ποώδες, 

αυτοφυές φυτό, με 40 περίπου είδη παγκοσμίως. Ο βλαστός της φτάνει σε 

ύψος το 1 μέτρο ενώ τα άνθη της είναι μικρά και άοσμα. Ολόκληρο το φυτό 

καλύπτεται από αδενώδεις τρίχες που κατά την επαφή τους με το δέρμα που 

προκαλεί φαγούρα, πολλές φορές έντονη, τσούξιμο και κοκκινίλα, ενώ 

σπανιότερα αλλεργικές διαταραχές. Αυτό οφείλεται σε ένα δηλητηριώδες 
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υγρό, που περιέχουν οι λεπτές βελόνες του φυτού στη σύσταση του οποίου 

υπάρχει μυρμηκικό οξύ, ακετυλοχολίνες και ισταμίνες, οι οποίες όμως 

καταστρέφονται με το βράσιμο ή το ψήσιμο. 

 
Urtica urens L. - ΚνΙδη η καυστηρά, ΤσουκνΙδα 

 
 

Ο Ιπποκράτης (460-377π.Χ) ανέφερε 61 φυσικές 

θεραπείες με βάση την τσουκνίδα. Στον δεύτερο αιώνα ο 

Έλληνας ιατρός Γαληνός στο βιβλίο του “De Simplicibus 

Medicamentis ad Paternainum (espurio)” συνιστά την 

τσουκνίδα ως διουρητικό και καθαρτικό. Επίσης, την 

συνιστάται για την θεραπεία των δαγκωμάτων από 

σκύλους, της γάγγραινας, των οιδημάτων, για την αιμορραγία από τη μύτη, 

την υπερβολική εμμηνόρροια, ασθένειες που σχετίζονται με την σπλήνα, την 

πλευρίτιδα, την πνευμονία, το άσθμα και για το έλκος του στομάχου. 

 
 

Valantia hispida L – ΒαλαντΙα Τριχωτή 

 
 

Είναι ένα ποώδες φυτό με βλαστούς που φτάνουν 

σε ύψος μέχρι 25 εκατοστά, όρθια, αύξουσα ή 

κατακείμενος, συνήθως με πολλές διακλαδώσεις, 

λείο στη βάση και περισσότερο ή λιγότερο πυκνό 

στην ταξιανθία. Φύλλα 1-13 mm, σε σπονδύλους των 

4 τεμαχίων, ελλειπτική, λογχοειδή ή αντωοειδή. Είναι 

εγγενές στην λεκάνη της Μεσογείου. Τα λουλούδια 

ανθίζουν από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο. 

 

Valantina muralis L – ΒαλαντΙα 

 
 

Μάλλον λεπτό και δυσδιάκριτο φυτό, λίγο 

σαρκώδες. Φύλλα σε σπείρες από 4 έως 6,5 

mm, οβάλ με ένα νεύρο. Λουλούδια 

πρασινοκίτρινα 1,5-2mm, σε πυκνές συστάδες, 
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κάθε συστάδα με 4 λοβούς λουλουδιών ερμαφρόδιτα και 3 λοβούς αρσενικά 

λουλούδια. Φύεται σε βραχώδεις οικοτόπους, σε αμμώδη ξηρά μέρη, σε 

παλιά τείχη, συχνά κοντά στις ακτές. Είναι εγγενές στην λεκάνη της 

Μεσογείου. Διαδεδομένο στην Κρήτη. Άνθηση: Μάρτιος έως Μάιος. 

 
Valerianella muricata – Βαλεριανίδες 

 

 

 
 

Είναι βότανα σε ετήσια βάση 3-17 εκατοστά. Έχουν διακλαδισμένα στελέχη. 

Λουλούδια ερμαφρόδιτα, σε πυκνές ταξιανθίες. Κάλυκας με 1-6 δόντια ή 

απουσιάζει σε επίμονη καρποφορία ως παράρτημα δεν φτερωτός. Φύλλα 

λογχοειδή έως επιμήκη-λογχοειδή, στη βάση συχνά οδοντωτά. 

 
 

Verbascum chaixi suvsp - Πραγματική Αυστρία Φλόμος 
 
 

 

Η πραγματική Αυστρία Φλόμος είναι ένα πολυετές, ποώδες φυτό. Το ύψος 

των φυτών φτάνει τα 50 έως 80 εκατοστά, μπορεί όμως να επιτευχθεί και 

ύψος ακόμη και μέχρι τα 100 εκατοστά. Η Grundblattspreiten έχει σαφή 
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σφηνοειδή βάση και στρογγυλεμένες αυλακώσεις. Οι επιφάνειες των φύλλων 

είναι τριχωτές και πράσινες. 

 
Vitex agnus castus – Λυγαριά 

 
 

Λυγαριά-Βίτηξ ο αγνός ή Άγνος η 

κοινή-Vitex agnus castus-Chaste 

tree. Άλλα ονόματα: Λυγιά, αγνιά, 

Καναπίτσα. 

Η άγνος ή λυγαριά είναι θάμνος 

δενδρώδης, συναντάται σε 

χαμηλά υψόμετρα και 

παραθαλάσσιες περιοχές, δίπλα 

σε ποτάμια     και     πετρώδεις 

περιοχές και χαράδρες, με κλαδιά που σπάνε δύσκολα, φύλλα σαν της ελιάς, 

πιο μαλακά όμως. Τα άνθη της αναπτύσσονται στις κορυφές των μίσχων 

διαμορφώνοντας ένα κωνικό 

σχήμα. Έχουν χρώμα συνήθως 

μωβ, αλλά και λευκό. Τα φύλλα 

της λυγαριάς είναι λογχοειδή και 

ανά πέντε ενωμένα με τον 

κεντρικό βλαστό. Ανθίζει από τα 

τέλη καλοκαιριού μέχρι και τον 

Νοέμβριο. Συχνά καλλιεργείται 

και ως καλλωπιστικό σε κήπους 

και γλάστρες. 

Αυτό το μεσογειακό βότανο συγκαταλέγεται στα κορυφαία φυτά της που 

βοηθούν τη γυναικεία γονιμότητα. Λέγεται μάλιστα «λυγαριά», επειδή τα 

κλαδιά της είναι ευλύγιστα. 

Η λυγαριά μπορεί να φτάσει σε ύψος τα τρία μέτρα. 
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Ocimun basilicum - Βασιλικός 
 

 

Η καταγωγή του είναι από την Ινδία και το Ιράν και σήμερα καλλιεργείται σε 

πολλές περιοχές του κόσμου. Η ονομασία "βασιλικός" του αποδόθηκε καθώς, 

σύμφωνα με θρύλο, φύτρωσε στο σημείο όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος και η 

μητέρα του Αγία Ελένη ανακάλυψαν τον Τίμιο Σταυρό. Με την ονομασία 

βασιλικός είναι γνωστά και άλλα είδη που βρίσκονται σε τροπικές περιοχές. 

Είναι θάμνοι μικρού ύψους και καλλιεργούνται και ως καλλωπιστικοί. Ένα από 

τα είδη αυτά έχει την ονομασία φυτό του πυρετού και στις περιοχές της 

Δυτικής Αφρικής χρησιμοποιείται ως αντιπυρετικό. 

 

 
Aloysia citrodora - Λουΐζα 

 

 

Ένα δίστιχο στη Κρήτη λέει: 
"Εγώ είμαι χόρτο του θεού. 

Με λένε Γοργογιάννη. 
Και όποιος με βράσει και με πιεί, 

όπου πονεί θα γιάνει.” 
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Αυτά λένε για την Λουΐζα ή το λεμονόχορτο. Η μυρωδιά των φύλλων της 

είναι υπέροχη και κατευναστική. Την Λουΐζα την χρησιμοποιούσαν από τα 

αρχαία χρόνια όλοι οι λαοί σε "μαγικές" αλοιφές, σαν καλλυντικό, και για 30 

ακόμα εχθρούς της υγείας μας. 

 

Origanum - Ρίγανη 
 

Η ρίγανη η πόα που μεγαλώνει σε βράχια και σχεδόν χωρίς νερό γεμίζει το 

τόπο με την μυρωδιά της και τα μωβ ανθάκια της. Οι αρχαίοι Έλληνες την 

χρησιμοποιούσαν στο πρωινό τους ρόφημα αλλά επίσης και όταν 

στραβολαίμιαζαν σαν κατάπλασμα. Ο Αριστοτέλης έγραφε ότι αν τύχαινε και 

κάποιο τραυματισμένο από βέλος κυνηγού κατσίκι έτρωγε ρίγανη, η πληγή 

του έκλεινε. 

Το όνομα της ρίγανης προέρχεται από τις λέξεις όρος και γάνος 

(λαμπρότητα), φυτό δηλαδή που λαμπρύνει το βουνό. 

 
Rubus Fructicosus - Βατομουριά 

 
Με την ονομασία αυτή είναι γνωστά 

διάφορα φυτά της οικογένειας των 

ροδιδών, με την επιτημονική 

ονομασία ρούβος ο θαμνώδης και 

ρούβος ογνοφαλώδης. Το είδος 

φυτρώνει σε όλη την Ελλάδα σε 

δασώδεις περιοχές, φράκτες, 

θαμνότοπους και στις όχθες των 

ρυακιών.         Βγάζει άφθονες 

παραφυάδες, έχει φύλλα πράσινα και σχεδόν γυαλιστερά στην άνω όψη τους, 

με 3-5 φυλλάρια οδοντωτά, από τα οποία το επάκριο είναι αντωοειδές. Τα 
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άνθη έχουν πέταλα λευκά ή ρόδινα, κατά μικρούς πλάγιους κορύμβους. Οι 

καρποί, τα γνωστά άγρια βατόμουρα, είναι χυμώδεις, εύγευστοι και εδώδιμοι, 

στην αρχή πράσινοι, έπειτα κοκκινόξανθοι και τελικά μαύροι και γυαλιστεροί 

με γλυκόξινη γεύση. Πρόκειται για κοινοκάρπια, τα οποία αποτελούνται από 

πολλές μικρές δρύπες. 

 
 

Salsola aegea - Θαλασσόχορτο 

 
 

Είναι βιολογικώς ενεργό κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού το οποίο 

σημαίνει ότι προσδίδει ένα 

χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα στις 

ακτές όπου μεγαλώνει. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Ο ΚΗΠΟΣ ΜΑΣ 

 
Σε ένα μικρό κομμάτι του κήπου που βρίσκεται στο προαύλιο χώρο οι 

μαθητές αποφάσισαν να καλλιεργήσουν τα δικά τους λαχανικά. Γι’ αυτό το 

λόγο έφεραν σπόρους και προσπάθησαν να καλλιεργήσουν φασόλια, κουκιά, 

κρεμμύδια, σκόρδα. 

Στην αρχή ο ενθουσιασμός ήταν αρκετά μεγάλος και κάθε Σάββατο 

μεσημέρι αφιέρωναν αρκετό χρόνο για την περιποίηση του κήπου. Δυστυχώς 

όμως λόγω του κρύου η βασική ομάδα των μαθητών που είχε αναλάβει τη 

δημιουργία του κήπου αρρώστησε γεγονός που συνετέλεσε να μην έχουμε τα 

επιθυμητά αποτελέσματα, έναν περιποιημένο κήπο. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 
 

Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

 
 

 
Ημερομηνία εκπαιδευτικής επίσκεψης: 05/05/2014 έως 06/05/2014 

 
Συνοδοί Καθηγητές: Άννα Παπανικολάου ΠΕ01, 

 
Δημήτριος Ευαγγελίδης ΠΕ02 

 
Προορισμός: Λήμνος 

 
Πρόγραμμα εκδρομής: 

 
 

Δευτέρα 05/5: Αναχώρηση από το λιμάνι του Αγίου Ευστρατίου με 

προορισμό το λιμάνι της Μύρινας. Μετάβαση με λεωφορείο στο: α) 

παρασκευαστήριο παξιμαδιού Ποριάζης στο Πορτιανού, β) οινοποιείο 

Χατζηγεωργίου στο Καρπάσι, γ) Μούδρο, Πολιόχνη και Άγιο Σώζοντα και δ) 

φυτώριο Μανώλης. Επιστροφή στη Μύρινα. 

 
Τρίτη 06/5: Αναχώρηση το πρωί για τους προορισμούς Καβείριο, Πλάκα, Νέα 

Κούταλη και τέλος επίσκεψη στη βιοτεχνία παρασκευής γλυκών – 

παραδοσιακών προϊόντων Αχιλλαδέλης. Επιστροφή στη Μύρινα. Μετάβαση 

στο λιμάνι της Μύρινας με προορισμό το λιμάνι του Αγίου Ευστρατίου. 

 
Η εκπαιδευτική εκδρομή πέτυχε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους 

αρχικούς της στόχους. Η συμπεριφορά των μαθητών υπήρξε άψογη και 

υποδειγματική. Συνεργάστηκαν οι μαθητές μεταξύ τους ενώ ο βαθμός 

υπακοής και αυτοπειθαρχίας υπήρξε άριστος. Η συμμετοχή τους στις 

επισκέψεις στους χώρους επεξεργασίας των γεωργικών προϊόντων ήταν 

εντυπωσιακή με εύστοχες παρατηρήσεις και ερωτήσεις που απηύθυναν σ’ 

όσους μας υποδέχονταν και μας ξεναγούσαν . 
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ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
 
 

Το παιδαγωγικό αποτέλεσμα ήταν πολύ ικανοποιητικό, η αλληλεπίδραση 

της ομάδας προς τα μέλη υπήρξε καθοριστική. Ο κάθε μαθητής επέδειξε 

συνέπεια, εργατικότητα, υπευθυνότητα, ψηλό αίσθημα συνεργατικότητας. 

Όλοι οι μαθητές λειτούργησαν ως ομάδα. 

 
Η συνέπεια των μαθητών στην εκτέλεση του προγράμματος υπήρξε 

εντυπωσιακή. Εντύπωση προκαλούσαν και οι γνώσεις που διέθεταν τα 

περισσότερα μέλη της ομάδας, γεγονός που έχει άμεση σχέση αφενός με την 

κύρια ενασχόληση των κατοίκων του νησιού με τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία και αφετέρου ότι ο Άγιος Ευστράτιος είχε στο παρελθόν ιδιαίτερη 

παράδοση στο γεωργικό τομέα δεδομένου ότι μέχρι τη δεκαετία του 1960 

καλλιεργούνταν σχεδόν όλη του η έκταση. 

 
Η προσπάθεια ολοκληρώθηκε με την επιτυχή, από κάθε άποψη, διήμερη 

περιβαλλοντική επίσκεψη στη Λήμνο, σε βιοτεχνίες επεξεργασίας και 

μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, επίσκεψη η οποία αποτέλεσε και το 

βασικό κίνητρο συμμετοχής και δράσης στο πρόγραμμα. Η επιτυχία της 

επίσκεψης έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι μαθητές της Σχολικής 

Μονάδας μας επισκέπτονταν για πρώτη φορά χώρους παραγωγής προϊόντων 

όπως και για πρώτη φορά περιοχές εκτός Μύρινας. 

 
Το γεγονός ότι επισκεφθήκαμε και αρχαιολογικούς χώρους είχε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τους μαθητές δεδομένου ότι για πρώτη φορά επισκέπτονταν 

από κοντά προϊστορικό οικισμό. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
 
 
 

Εντός και εκτός των ορίων του οικισμού του Αγίου Ευστρατίου, ο 

επισκέπτης θα συναντήσει όλα αυτά τα δένδρα και τα φυτά. Δε στάθηκε 

δυνατό να τα επισκεφθούμε όλες τις περιοχές ώστε να δούμε από κοντά και 

το φυσικό περιβάλλον όπου φύονται, λόγω και των δεδομένων σχολικών 

υποχρεώσεων των μαθητών, αλλά και της απόμακρης και δύσβατης 

τοποθεσίας. 

Τελειώνοντας, θα θέλαμε για μία ακόμη φορά, να ευχαριστήσουμε όλους 

όσους συνετέλεσαν στην περάτωση αυτής της εργασίας. 

 
 
 
 
 

Οι διδάσκοντες Οι μαθητές 

 
 

Άννα Παπανικολάου (ΠΕ01) Δημήτριος Σκλαβούνος (Α΄ Λυκείου) 

Μαρία Γιάνου (Γ΄ Γυμνασίου) 

Δημήτριος Τσιρανίδης (ΠΕ20) Εμμανουήλ Κατής (Γ΄ Γυμνασίου) 

Βασίλειος Κουτρούλης (Γ΄ Γυμνασίου) 

Αναστασία Πετεινάρια (Γ΄ Γυμνασίου) 

Ζωή Τσομπανέλλη (Β΄ Γυμνασίου) 

Γεώργιος Κουτρούλης (Α΄ Γυμνασίου) 

Χαράλαμπος Παύλου (Α΄ Γυμνασίου) 

Δημήτριος Τσομπανέλλης (Α΄ Γυμνασίου) 



200 
 

 
 
 
 
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τ. 1-61, Αμαρούσιον 1992. 

Διαδίκτυο: 

http://gym-ag-efstr.les.sch.gr/AgiosEfstratios-ToNisiMas.htmλωρίδα 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.65739 
http://floraolympus.blogspot.gr/2012/05/limodorum-abortivum-l-swartz.html 
http://botanakaiygeia.blogspot.com/2012/10/1_6.html 
http://www.ellinikabaharika.gr 
http://floraolympus.blogspot.gr/2012/06/allium-ampeloprasum-l.html 
http://florakristonia.blogspot.gr/2010_07_01_archive.html 
http://openarchives.ekt.gr/view/528387 
http://www.e-geoponoi.gr/2010-03-10-06-37-28/694-2010-03-10-07-12-54.html 
http://www.anthopoleia.com/clf.asp?clplants_id=249&ftcd=8 
http://laspistasteria.wordpress.com/2008/08/08/amaranthus_solanaceae/ 
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=1720 
http://laspistasteria.wordpress.com/2012/04/25/anagallis-arvensis 
http://www.panoramio.com/photo/91685390 
http://floraolympus.blogspot.gr/2013/04/anchusa-undulata-l.html 
http://www.panoramio.com/photo/91685390 
http://floraolympus.blogspot.gr/2013/04/anchusa-undulata-l.html 
http://www.panoramio.com/photo/91685390 
http://floraolympus.blogspot.gr/2013/04/anchusa-undulata-l.html 
http://envifriends.blogspot.gr/2012/04/blog-post_11.html 
http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/A00020033/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthoxanthum_odoratum 
http://xlorida.blogspot.gr/2012/06/v-behaviorurldefaultvmlo_19.html 
http://votana-hepokrates.blogspot.gr/2013/05/apium-graveolens.html 
http://monoprasino.blogspot.gr/2013/10/blog-post_22.html 
http://laspistasteria.wordpress.com/2011/01/12/arisarum-vulgare/ 
laspistasteria.wordpress.com/2014/05/04/arum-italicum/ 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.63122 
http://floraolympus.blogspot.gr/2013/02/asparagus-acutifolius-l.html 
http://www.mani.org.gr/hlorida/02sparaggia/sp.htm 
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2013/04/01/march-22nd-2013- 

ασφόδελος-asphodelus-aestivus-ή-microcarpus 
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/2554/ 
http://diaita-express.com/diaita.php?id=1519#.U2iGZKJWr4Q 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.96634 
http://openarchives.gr/view/528576 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=131118 
http://www.greekflora.gr/el/flowers/1523/Bromus-intermedius 
http://floraolympus.blogspot.gr/2012/11/cakile-maritima-scop.html 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.93269 
http://www.alhimistis.gr/D4F37C6D.el.aspx 

http://gym-ag-efstr.les.sch.gr/AgiosEfstratios-ToNisiMas.htmλωρίδα
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.65739
http://floraolympus.blogspot.gr/2012/05/limodorum-abortivum-l-swartz.html
http://botanakaiygeia.blogspot.com/2012/10/1_6.html
http://www.ellinikabaharika.gr/
http://floraolympus.blogspot.gr/2012/06/allium-ampeloprasum-l.html
http://florakristonia.blogspot.gr/2010_07_01_archive.html
http://openarchives.ekt.gr/view/528387
http://www.e-geoponoi.gr/2010-03-10-06-37-28/694-2010-03-10-07-12-54.html
http://www.anthopoleia.com/clf.asp?clplants_id=249&ftcd=8
http://laspistasteria.wordpress.com/2008/08/08/amaranthus_solanaceae/
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=1720
http://laspistasteria.wordpress.com/2012/04/25/anagallis-arvensis
http://www.panoramio.com/photo/91685390
http://floraolympus.blogspot.gr/2013/04/anchusa-undulata-l.html
http://www.panoramio.com/photo/91685390
http://floraolympus.blogspot.gr/2013/04/anchusa-undulata-l.html
http://www.panoramio.com/photo/91685390
http://floraolympus.blogspot.gr/2013/04/anchusa-undulata-l.html
http://envifriends.blogspot.gr/2012/04/blog-post_11.html
http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/A00020033/
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthoxanthum_odoratum
http://xlorida.blogspot.gr/2012/06/v-behaviorurldefaultvmlo_19.html
http://votana-hepokrates.blogspot.gr/2013/05/apium-graveolens.html
http://monoprasino.blogspot.gr/2013/10/blog-post_22.html
http://laspistasteria.wordpress.com/2011/01/12/arisarum-vulgare/
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.63122
http://floraolympus.blogspot.gr/2013/02/asparagus-acutifolius-l.html
http://www.mani.org.gr/hlorida/02sparaggia/sp.htm
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2013/04/01/march-22nd-2013-
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/2554/
http://diaita-express.com/diaita.php?id=1519&.U2iGZKJWr4Q
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.96634
http://openarchives.gr/view/528576
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=131118
http://www.greekflora.gr/el/flowers/1523/Bromus-intermedius
http://floraolympus.blogspot.gr/2012/11/cakile-maritima-scop.html
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.93269
http://www.alhimistis.gr/D4F37C6D.el.aspx


201 
 

http://aromaticplantkilkis.blogspot.gr/2010/06/capparis-spinosa-l.html 
http://www.mani.org.gr/hlorida/18kapari1/kap.htm 
http://isaisons.free.fr/capsella%20rubella.htm 
http://robinsyard.blogspot.gr/2012/08/cardopatum-corymbosum.html 
http://www.bluestem.ca/carex-flacca.htm 
http://robinsyard.blogspot.gr/2012/08/carlina-corymbosa-ssp-graeca.html 
http://robinsyard.blogspot.gr/2012/08/carthamus-dentatus-ssp-ruber.html 
http://www.europeana.eu/portal/record/2023901/content_a71192ee_08e4_44bc_97a3_7b 

ba4d750ce1.html 
http://www.greekflora.gr/el/flowers/0147/Centaurea-spinosa 
http://www.irishwildflowers.ie/pages/714a.html 
http://fyta.createforumhosting.com/topic-t8873.html 
http://filotis.itia.ntua.gr/species/?page=36&sort=species_name_gr&species_name=C&dir= 

asc&species_category=4 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.96643 
http://www.greekflora.gr/el/flowers/1462/Chondrilla-juncea 
http://envifriends.blogspot.gr/2012/04/blog-post_11.html 
http://envifriends.blogspot.gr/2012/04/blog-post_11.html 
http://el.wikipedia.org/wiki/Αντίδι 
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/tag/cichorium-intybus 
http://florakristonia.blogspot.gr/2011/06/cionura-erecta-l-griseb.html 
http://florakristonia.blogspot.gr/2012/04/clypeola-jonthlaspi-l.html 
http://botanakaiygeia.blogspot.com/2012/05/65.html 
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2013/09/03/περικοκλάδα-ονβόλβουλος- 

ο-αρουραίο/ 
http://robinsyard.blogspot.gr/2012/10/convolvulus-elegantissimus_20.html 
http://robinsyard.blogspot.gr/2012/10/convolvulus-oleifolius.html 
http://www.ifms-grammos.gr/node/69/lightbox2 
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/4450/ 
http://pampalaia.blogspot.gr/2011/05/zacintha.html 
http://greek_greek.enacademic.com/206404/%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%85%CE 

%BB%CE%BB%CE%AF%CF%82 
http://florakristonia.blogspot.gr/2010/08/cynanchum-acutum-l.html 
http://grammos-pes.gr/photos/show_panorama/pid/177/allview/2/page/11 
http://florakristonia.blogspot.gr/2010/05/dracunculus-vulgaris-schott.html 
http://floraolympus.blogspot.gr/2012/07/echium-italicum-l.html 
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/tag/echium-plantagineum/ 
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2014/03/13/erodium-cicutarium 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-rchive/selection/images/nhmc.image.96672 
http://kytheraismos.blogspot.gr/2012/07/eryngium-maritimum-l-apiaceae.html 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-rchive/selection/images/nhmc.image.61063 
http://diadrastiko.blogspot.com/2013/06/euphorbia-peplus.html#ixzz2xtx54As1 
http://el.wikipedia.org/wiki/Νάρθηκας_(φυτό) 
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2013/05/06/fumaria-capreolata 
meacolpa.net/2011/09/06/αγριοστάχυ-ή-τριχοστάχυ-κριθή-η-μύουρ/ 
http://floraolympus.blogspot.gr/2013/10/hyoscyamus-albus-l.html 
http://mygonimo.blogspot.gr/2010/03/blog-post_7051.html 
http://www.gardensandplants.com/gr/plant.aspx?plant_id=1745 
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com 
http://el.wikipedia.org/wiki/Ίρις_(βοτανική) 
http://votanakaifisi.blogspot.gr/2012/12/iris-germanica.html 
http://www.lefkada.gr/pages.asp?pageID=426&langID=1 
https://el.wikipedia.org/wiki/Σπάρτο 
http://www.eshop.agrofitiki.com/index.php/virtuemart/gf/c00000044-detail 
http://www.toronaios.gr/hu/directory-of-sithonia/rare-plants-of-sithonia/lagurus-ovatus 

http://aromaticplantkilkis.blogspot.gr/2010/06/capparis-spinosa-l.html
http://www.mani.org.gr/hlorida/18kapari1/kap.htm
http://isaisons.free.fr/capsella%20rubella.htm
http://robinsyard.blogspot.gr/2012/08/cardopatum-corymbosum.html
http://www.bluestem.ca/carex-flacca.htm
http://robinsyard.blogspot.gr/2012/08/carlina-corymbosa-ssp-graeca.html
http://robinsyard.blogspot.gr/2012/08/carthamus-dentatus-ssp-ruber.html
http://www.europeana.eu/portal/record/2023901/content_a71192ee_08e4_44bc_97a3_7b
http://www.greekflora.gr/el/flowers/0147/Centaurea-spinosa
http://www.irishwildflowers.ie/pages/714a.html
http://fyta.createforumhosting.com/topic-t8873.html
http://filotis.itia.ntua.gr/species/?page=36&sort=species_name_gr&species_name=C&dir
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.96643
http://www.greekflora.gr/el/flowers/1462/Chondrilla-juncea
http://envifriends.blogspot.gr/2012/04/blog-post_11.html
http://envifriends.blogspot.gr/2012/04/blog-post_11.html
http://el.wikipedia.org/wiki/Αντίδι
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/tag/cichorium-intybus
http://florakristonia.blogspot.gr/2011/06/cionura-erecta-l-griseb.html
http://florakristonia.blogspot.gr/2012/04/clypeola-jonthlaspi-l.html
http://botanakaiygeia.blogspot.com/2012/05/65.html
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2013/09/03/περικοκλάδα-ονβόλβουλος-
http://robinsyard.blogspot.gr/2012/10/convolvulus-elegantissimus_20.html
http://robinsyard.blogspot.gr/2012/10/convolvulus-oleifolius.html
http://www.ifms-grammos.gr/node/69/lightbox2
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/4450/
http://pampalaia.blogspot.gr/2011/05/zacintha.html
http://florakristonia.blogspot.gr/2010/08/cynanchum-acutum-l.html
http://grammos-pes.gr/photos/show_panorama/pid/177/allview/2/page/11
http://florakristonia.blogspot.gr/2010/05/dracunculus-vulgaris-schott.html
http://floraolympus.blogspot.gr/2012/07/echium-italicum-l.html
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/tag/echium-plantagineum/
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2014/03/13/erodium-cicutarium
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-rchive/selection/images/nhmc.image.96672
http://kytheraismos.blogspot.gr/2012/07/eryngium-maritimum-l-apiaceae.html
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-rchive/selection/images/nhmc.image.61063
http://diadrastiko.blogspot.com/2013/06/euphorbia-peplus.html#ixzz2xtx54As1
http://el.wikipedia.org/wiki/Νάρθηκας_(φυτό)
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2013/05/06/fumaria-capreolata
http://floraolympus.blogspot.gr/2013/10/hyoscyamus-albus-l.html
http://mygonimo.blogspot.gr/2010/03/blog-post_7051.html
http://www.gardensandplants.com/gr/plant.aspx?plant_id=1745
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/
http://el.wikipedia.org/wiki/Ίρις_(βοτανική)
http://votanakaifisi.blogspot.gr/2012/12/iris-germanica.html
http://www.lefkada.gr/pages.asp?pageID=426&langID=1
http://www.eshop.agrofitiki.com/index.php/virtuemart/gf/c00000044-detail
http://www.toronaios.gr/hu/directory-of-sithonia/rare-plants-of-sithonia/lagurus-ovatus


202 
 

http://users.sch.gr/gpantakis/?p=5390 
http://floraofsyros.blogspot.gr/2013/02/lamium-amplexicaule-l.html 
http://www.vincenzo.gr/hlorida/page.htm 
http://http---ellinon-anava.pblogs.gr/2013/07/o-promhtheas-kai-h-faba-santorinhs.html 
http://el.wikipedia.org/wiki/Κάρδαμο 
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/2370/ 
http://www.plantes-botanique.org/e4-Brassicaceae-Lepidium-spinosum 
http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/olive/ryegrass_oliv.htm 
http://users.sch.gr/gpantakis/?p=6150 
http://remedial-plants.blogspot.gr/2013/10/blog-post.html 
http://wildlife-archipelago.gr/wordpress/άνθη/κυανό-λούπινο-lupinus-angustifolius 
http://www.kykpee.org/istoselides/istoselides_greek/eidos_tou_mina_to_eidos_tou_mai_2 

012.html 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-rchive/selection/images/nhmc.image.93118 
http://robinsyard.blogspot.gr/2012/05/veronica-cymbalaria.html 
http://robinsyard.blogspot.gr/2012/05/veronica-cymbalaria.html 
http://plantas-e-pessoas.blogspot.gr/2010/07/vicia-articulata-fabaceae.html 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-rchive/selection/images/nhmc.image.92179 
http://www.flowersinisrael.com/Viciahybrida_page.htm 
http://www.trikalacity.gr/page/ta-agrioloyloyda-toy-parkoy-toy-agioy-georgioy 
http://msucares.com/crops/forages/legumes/cool/buttonclover.html 
http://ucjeps.berkeley.edu/cgi-bin/get_IJM.pl?tid=32940 
http://www.hanfranke.com/aegina/plants/speciesMP/Micromeria.htm 
http://xlorida.blogspot.gr/2012/12/micromeria-nervosa-labiatae-30_19.html 
http://naturewonders.org/picture?/1313 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-rchive/selection/images/nhmc.image.96681 
http://luirig.altervista.org/flora/taxa/index1.php?scientific-name=ochlopoa+infirma 
http://www.floradecanarias.com/ononis_diffusa.html 
http://www.rodiaki.gr/article.php?id=265209&catid=37&maincatid=1 
http://www.rodiaki.gr/article.php?id=265209&catid=37&maincatid=1 
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn- 

44835?referentiel=bdtfx&niveau=&module=fiche&num_nom=44835&type_nom=&no 
m=&onglet=description 

http://kynigos.net.gr/bees/fyta/mel_fyta.php 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo- 

http://www.europeana.eu/portal/record/2023901/content_614dfff4_9338_4f85_8d31_ 
98e732614853.html 

archive/selection/images/nhmc.image.93187 
http://laspistasteria.wordpress.com/2010/03/28/orobanche/ 
http://envifriends.blogspot.gr/2012/12/blog-post_23.html 
http://beeginner.eu/?p=1177 
http://www.trikalacity.gr/page/ta-agrioloyloyda-toy-parkoy-toy-agioy-georgioy 
http://www.valentine.gr/linkOfTheMonth_gr-april2006.php 
http://www.fytokomia.gr/permalink/8056.html 
http://el.wikipedia.org/wiki/Καλάμι 
http://www.europeana.eu/portal/record/2023901/content_8cf54c06_7811_4494_8f95_f98b 

a6bad0e4.html 
http://florakristonia.blogspot.gr/2012_04_01_archive.html 
http://florakristonia.blogspot.gr/2012/04/plantago-lagopus-l.html 
http://www.herb.gr/index.php/catalog/product/view/id/244/s/plantago-major/ 
http://www.cretanflora.com/plantago_weldenii.html 
http://floraolympus.blogspot.gr/2013/10/plumbago-europaea-l.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Poa_bulbosa 
http://en.wikipedia.org/wiki/Poa_pratensis 
http://www.panoramio.com/photo/62514657 

http://users.sch.gr/gpantakis/?p=5390
http://floraofsyros.blogspot.gr/2013/02/lamium-amplexicaule-l.html
http://www.vincenzo.gr/hlorida/page.htm
http://http---ellinon-anava.pblogs.gr/2013/07/o-promhtheas-kai-h-faba-santorinhs.html
http://el.wikipedia.org/wiki/Κάρδαµο
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/2370/
http://www.plantes-botanique.org/e4-Brassicaceae-Lepidium-spinosum
http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/olive/ryegrass_oliv.htm
http://users.sch.gr/gpantakis/?p=6150
http://remedial-plants.blogspot.gr/2013/10/blog-post.html
http://wildlife-archipelago.gr/wordpress/άνθη/κυανό-λούπινο-lupinus-angustifolius
http://www.kykpee.org/istoselides/istoselides_greek/eidos_tou_mina_to_eidos_tou_mai_2
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-rchive/selection/images/nhmc.image.93118
http://robinsyard.blogspot.gr/2012/05/veronica-cymbalaria.html
http://robinsyard.blogspot.gr/2012/05/veronica-cymbalaria.html
http://plantas-e-pessoas.blogspot.gr/2010/07/vicia-articulata-fabaceae.html
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-rchive/selection/images/nhmc.image.92179
http://www.flowersinisrael.com/Viciahybrida_page.htm
http://www.trikalacity.gr/page/ta-agrioloyloyda-toy-parkoy-toy-agioy-georgioy
http://msucares.com/crops/forages/legumes/cool/buttonclover.html
http://ucjeps.berkeley.edu/cgi-bin/get_IJM.pl?tid=32940
http://www.hanfranke.com/aegina/plants/speciesMP/Micromeria.htm
http://xlorida.blogspot.gr/2012/12/micromeria-nervosa-labiatae-30_19.html
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-rchive/selection/images/nhmc.image.96681
http://luirig.altervista.org/flora/taxa/index1.php?scientific-name=ochlopoa%2Binfirma
http://www.floradecanarias.com/ononis_diffusa.html
http://www.rodiaki.gr/article.php?id=265209&catid=37&maincatid=1
http://www.rodiaki.gr/article.php?id=265209&catid=37&maincatid=1
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-
http://kynigos.net.gr/bees/fyta/mel_fyta.php
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-
http://www.europeana.eu/portal/record/2023901/content_614dfff4_9338_4f85_8d31_
http://laspistasteria.wordpress.com/2010/03/28/orobanche/
http://envifriends.blogspot.gr/2012/12/blog-post_23.html
http://beeginner.eu/?p=1177
http://www.trikalacity.gr/page/ta-agrioloyloyda-toy-parkoy-toy-agioy-georgioy
http://www.valentine.gr/linkOfTheMonth_gr-april2006.php
http://www.fytokomia.gr/permalink/8056.html
http://el.wikipedia.org/wiki/Καλάµι
http://www.europeana.eu/portal/record/2023901/content_8cf54c06_7811_4494_8f95_f98b
http://florakristonia.blogspot.gr/2012_04_01_archive.html
http://florakristonia.blogspot.gr/2012/04/plantago-lagopus-l.html
http://www.herb.gr/index.php/catalog/product/view/id/244/s/plantago-major/
http://www.cretanflora.com/plantago_weldenii.html
http://floraolympus.blogspot.gr/2013/10/plumbago-europaea-l.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Poa_bulbosa
http://en.wikipedia.org/wiki/Poa_pratensis
http://www.panoramio.com/photo/62514657


203 
 

http://www.gardensandplants.com/gr/plant.aspx?plant_id=2577 
http://el.wikipedia.org/wiki/Ποσειδωνία_(υδρόβιο_φυτό) 
http://fytosymvoules.blogspot.gr/2011/01/blog-post_5263.html 
http://users.sch.gr/gpantakis/?p=755 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.93274 
http://florakristonia.blogspot.gr/2012/11/raphanus-raphanistrum-ssplandra-moretti.html 
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2014/01/15/reichardia-picroides- 

γαλατσίδα 
http://floraofsyros.blogspot.gr/2013/04/reseda-alba-l.html 
http://piperies-agiou-georgiou.blogspot.gr/2013/01/rosa-canina.html 
http://www.mykonosgastronomia.gr/?page_id=423 
http://el.wikipedia.org/wiki/Λάπαθο 
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=1555 
http://www.cretanflora.com/rumex_tuberosus.html 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.93069 
http://www.visitkythera.gr/gr/siteseeing/nature/flora/kythera_herbs/ruta_chalepensis.html 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.92143 
http://www.greekflora.gr/el/flowers/0510/Salvia-verbenaca 
http://comperiana.blogspot.gr/2010_08_01_archive.html 
http://www.crete.gr/el/pages/skolimos.php 
http://www.ellinikaba/τα-προϊόντα-μας/40-Φαρμακευτικά-φυτά-Βότανα-(-Medicinal-plants- 

)/886-Σκροφουλάρια-φυτό-(-Scrophulariae-herba-conc-)-(-Figwort-herb-cut- 
)?ml=1harika.gr 

http://plant-hunters.blogspot.gr/2014/03/sedum-rubens.html 
http://robinsyard.blogspot.gr/2012/03/mosses-v.html 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.93327 
http://www.ellinikaba/τα-προϊόντα-μας/40-Φαρμακευτικά-φυτά-Βότανα-(-Medicinal-plants- 

)/886-Σκροφουλάρια-φυτό-(-Scrophulariae-herba-conc-)-(-Figwort-herb-cut-)?ml=1 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sherardia 
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2014/02/26/silene-colorata-σιληνή-η- 

έγχρωμη/ 
http://www.anthokipos.com/el/vasikh-frontida-vskfr/18-chorta-vskfr/26-sinapi-to-agrio- 

sinapis-arvensis.html 
http://www.europeana.eu/portal/record/2023901/content_7ff4e619_ff59_4c2c_b20b_a1a89 

e25929f.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sisymbrium_orientale 
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2012/11/09/ζητω-βοήθεια-για-την- 

ταυτοποίηση/ 
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2012/11/19/solanum-nigrum/ 
http://el.wikipedia.org/wiki/Ζοχός 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.92152 
http://floraolympus.blogspot.gr/2012/05/tragopogon-dubius-scop.html 
http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/2014/02/10μηδική-τριφύλλι-trifolium 
http://www.europeana.eu/portal/record/2023901/content_ef43f8cc_907b_42d0_a255_9dd6 

a7f22e75.html 
http://xlorida.blogspot.gr/2014/04/trifolium-uniflorum.html 
http://floraattica.blogspot.gr/2011_02_01_archive.html 
http://www.europeana.eu/portal/record/2023901/content_35d25e51_0fe3_453a_822e_2e6 

e4dbfd315.html 
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2014/01/03/urginea-maritima 

http://livonotos.blogspot.gr/2010/10/scirpus-holoschoenus.html 
http://comperiana.blogspot.gr/2011/05/blog-post.html 

http://www.gardensandplants.com/gr/plant.aspx?plant_id=2577
http://el.wikipedia.org/wiki/Ποσειδωνία_(υδρόβιο_φυτό)
http://fytosymvoules.blogspot.gr/2011/01/blog-post_5263.html
http://users.sch.gr/gpantakis/?p=755
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.93274
http://florakristonia.blogspot.gr/2012/11/raphanus-raphanistrum-ssplandra-moretti.html
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2014/01/15/reichardia-picroides-
http://floraofsyros.blogspot.gr/2013/04/reseda-alba-l.html
http://piperies-agiou-georgiou.blogspot.gr/2013/01/rosa-canina.html
http://www.mykonosgastronomia.gr/?page_id=423
http://el.wikipedia.org/wiki/Λάπαθο
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=1555
http://www.cretanflora.com/rumex_tuberosus.html
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.93069
http://www.visitkythera.gr/gr/siteseeing/nature/flora/kythera_herbs/ruta_chalepensis.html
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.92143
http://www.greekflora.gr/el/flowers/0510/Salvia-verbenaca
http://comperiana.blogspot.gr/2010_08_01_archive.html
http://www.crete.gr/el/pages/skolimos.php
http://plant-hunters.blogspot.gr/2014/03/sedum-rubens.html
http://robinsyard.blogspot.gr/2012/03/mosses-v.html
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.93327
http://en.wikipedia.org/wiki/Sherardia
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2014/02/26/silene-colorata-σιληνή-η-
http://www.anthokipos.com/el/vasikh-frontida-vskfr/18-chorta-vskfr/26-sinapi-to-agrio-
http://www.europeana.eu/portal/record/2023901/content_7ff4e619_ff59_4c2c_b20b_a1a89
http://en.wikipedia.org/wiki/Sisymbrium_orientale
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2012/11/09/ζητω-βοήθεια-για-την-
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2012/11/19/solanum-nigrum/
http://el.wikipedia.org/wiki/Ζοχός
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.92152
http://floraolympus.blogspot.gr/2012/05/tragopogon-dubius-scop.html
http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/2014/02/10µηδική-τριφύλλι-trifolium
http://www.europeana.eu/portal/record/2023901/content_ef43f8cc_907b_42d0_a255_9dd6
http://xlorida.blogspot.gr/2014/04/trifolium-uniflorum.html
http://floraattica.blogspot.gr/2011_02_01_archive.html
http://www.europeana.eu/portal/record/2023901/content_35d25e51_0fe3_453a_822e_2e6
http://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2014/01/03/urginea-maritima
http://livonotos.blogspot.gr/2010/10/scirpus-holoschoenus.html
http://comperiana.blogspot.gr/2011/05/blog-post.html

