


         ηδκ ζφβπνμκδ επμπή δ πθεζμρδθία ηςκ ακενχπςκ απμιαηνφκεδηε 

απυ ημ θοζζηυ ηνυπμ γςήξ ηαζ αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια κα απεζθμφκ υθμοξ 

μζ αζεέκεζεξ. Καθυ εα ήηακ μ ηυζιμξ κα ζηναθεί ηαζ πάθζ πνμξ ηδκ θφζδ, κα 

εθανιυγεζ ημοξ θοζζημφξ κυιμοξ ηαζ μ ηαεέκαξ κα πάνεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ 

οβεία ημο ζηα πένζα ημο. Πμθθά απυ ηα θάνιαηα ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζήιενα έπμοκ ζακ αάζδ ηζξ μοζίεξ ηάπμζςκ αμηάκςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε κέεξ 

πδιζηέξ μοζίεξ. Η ζοκεπήξ πνήζδ θανιάηςκ πνμηαθεί ζοπκά ηέημζεξ 

πανεκένβεζεξ χζηε αοηή κα πνμηαθεί ιεβαθφηενμ ηαηυ πανά ηαθυ. ε 

ηέημζεξ πενζπηχζεζξ δ πνήζδ αμηάκςκ, δ ζςζηή δζαηνμθή ζηδκ μπμία 

πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ αθθαβή ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ, δ ζςζηή 

δζααίςζδ, δ άζηδζδ ηαζ δ θμοηνμεεναπεία αμδεμφκ ηδκ εεναπεοηζηή 

δφκαιδ ημο μνβακζζιμφ κα εκενβμπμζδεεί ηαζ κα πεηφπεζ ηδκ ίαζδ πμθφ 

ηαθφηενα απυ ηα δναζηζηά θάνιαηα.  

      

 



       Η Βμηακζηή ηαθφπηεζ έκα εονφ θάζια επζιένμοξ επζζηδιμκζηχκ ηθάδςκ 

πμο ιεθεημφκ ηδκ ακάπηολδ, ηδκ ακαπαναβςβή, ημ ιεηααμθζζιυ, ηδκ 

ιμνθμβέκεζδ, ηζξ αζεέκεζεξ, ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηςκ θοηχκ ιε ζοκέπεζα κα 

ειθακίγεζ πμθθμφξ οπμδεέζηενμοξ ηθάδμοξ υπςξ:  

     οζηδιαηζηή αμηακζηή 

     Βμηακζηή ιμνθμθμβία 

     Βμηακζηή θοζζμθμβία 



              Βυηακα εεςνμφκηαζ ηα θοηά πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ 
ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ ιαβεζνζηή αθθά ηαζ ζηδκ ζαηνζηή. Γζα κα πάνεζ έκα θοηυ 
ημκ παναηηδνζζιυ ημο αμηάκμο, εα πνέπεζ μ αθαζηυξ πμο ανίζηεηαζ πάκς 
απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ κα ιδκ έπεζ ηδκ ιμνθή λφθμο. Σα αυηακα, είκαζ μ 
πζμ δζαδεδμιέκμξ θοζζηυξ ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ δζαθυνςκ παεήζεςκ ημο 
μνβακζζιμφ αθθά ηαζ εςνάηζζδξ ημο ακμζμπμζδηζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ.  

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΦΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 

 

              ηδκ Εθθάδα, μζ πνχημζ άκενςπμζ πμο έηακακ ακαθμνέξ ηαζ 
ζοζηδιαηζηή πνήζδ ηςκ αμηάκςκ ςξ εεναπεοηζηυ ιέζμ βζα πμζηίθεξ 
παεήζεζξ ήηακ μ Ανζζημηέθδξ, μ Ιππμηνάηδξ ηαζ μ Γαθδκυξ. 

             Η ζζημνία ηςκ αμηάκςκ υιςξ δεκ ζηαιαηά εηεί, ηαευηζ μζ ακαθμνέξ 
ημοξ ηυζμ ζηδκ Κίκα αθθά ηαζ ζημοξ Άνααεξ ηδξ ανπαζυηδηαξ έπμοκ ιεβάθδ 
πανμοζία ζημ αζαθίμ ηδξ ζζημνίαξ ημο ηυζιμο. Μέπνζ ηαζ ζήιενα, μζ 
εεναπεοηζηέξ ιέεμδμζ ηδξ Εθθάδαξ ηαζ ηδξ Κίκαξ παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ 
ζηδκ πνήζδ ημοξ.  



       ηδκ Εθθάδα δ δάθκδ ήηακ βκςζηή απυ ηα ανπαζυηαηα πνυκζα ηαζ 

βίκεηαζ ικεία βζ' αοηήκ ζημκ ιδνμ. Ήηακ ζενυ δέκηνμ, αθζενςιέκμ ζημ εευ 

Απυθθςκα. 

     ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ: 

 Έπεζ πςκεοηζηέξ ζδζυηδηεξ, δζεβείνεζ ηδ ζημιαπζηή αημκία, δζεβείνεζ ηδκ υνελδ 

ηαζ ηαηαπμθειά ηζξ γοιχζεζξ. 

 οκζζηάηαζ ςξ απμπνειπηζηυ ηαζ είκαζ πμθφηζιδ ηαηά ηςκ ηνομθμβδιάηςκ, 

ηδξ ανμβπίηζδαξ ηαζ ημο νζκζημφ ηαηάννμο. 

 Έπεζ ζδζυηδηεξ ακηζζδπηζηέξ, ζπαζιμθοηζηέξ, ανςιαηζηέξ, πεπηζηέξ, 

πμθαβςβέξ ηαζ εθζδνςηζηέξ. 

 Η ζηυκδ ηςκ θφθθςκ ηδξ δάθκδξ έπεζ ακηζπονεηζηέξ ζδζυηδηεξ. 



         Η ιακηγμονάκα είκαζ πμθοεηέξ θοηυ ημ μπμίμ ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ 
πεζθακεχκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Η μανηζοσράνα ζηην βοηανική Ιαηρική τρηζιμοποιείηαι: 

 οκζζηάηαζ βζα ηδ νζκμθανοββίηζδα, ηδ θανοββίηζδα, βζα ηδ ανμβπίηζδα ηαζ ημ 
άζεια. 

 Καθή βζα πμκμηεθάθμοξ ηαζ ατπκία, ίθζββμ, διζηνακία ,απχθεζα ικήιδξ ηαζ 
επζθδρία. 

 Με επαθείρεζξ, ιαζάγ ή εζζπκμέξ, ημ αζεένζμ έθαζμ ημο θοημφ ιε ημ 
εοπάνζζημ άνςιά ημο, ιπμνεί κα ακαημοθίζεζ απυ πνμαθήιαηα υπςξ ημ 
άβπμξ, ηδκ ηαηάεθζρδ ηαζ ηδκ έκηαζδ.  

 Είκαζ πνήζζιδ ζε ιμνθή γεζηχκ ηαηαπθαζιάηςκ ζηδ εεναπεία πθδβχκ ηαζ 
ζε πνδλίιαηα πμο μθείθμκηαζ ζε ελανενχζεζξ, ζε ζηναιπμοθήβιαηα ηαζ ζε 
ιοαθβίεξ.  

 
 

 



          Η αθυδ είκαζ έκα αοημθοέξ θοηυ πμο θφεηαζ ζε εενιέξ πενζμπέξ ημο 
πθακήηδ, εκχ ζηδκ Εθθάδα ανίζηεηαζ ζε αθεμκία. 

      ΙΓΙΟΤΗΤΔΣ ΑΛΟΗΣ: 

 Η αθυδ είκαζ βκςζηή βζα ηζξ επμοθςηζηέξ, ιαθαηηζηέξ, ηαεανηζηέξ ζδζυηδηέξ 
ηδξ, ηαεχξ ηαζ ηδ δζεβενηζηή δνάζδξ ηδξ ζηδκ έηηνζζδ ηδξ πμθήξ. 

 Σμ ζδιακηζηυηενμ, υιςξ, είκαζ δ βέθδ πμο ζοθθέβεηαζ ιε ηδκ πίεζδ ηςκ 
θφθθςκ. Η βέθδ αοηή είκαζ έκα ελαζνεηζηυ επμοθςηζηυ ηςκ πθδβχκ, αθθά ηαζ 
εεναπεοηζηυ ηςκ εβηαοιάηςκ, πμο πνμένπμκηαζ, ηονίςξ, απυ ηαοηά οβνά 
ηαζ ημκ ήθζμ. 

 Εκζζπφεζ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια. 

 Βεθηζχκεζ ημ ιεηααμθζζιυ ηαζ ηδ θεζημονβία ηςκ ηοηηάνςκ. 

 

 



    Οι ιδιόηηηες ηοσ είκαζ: 

 Είκαζ ελαζνεηζηά απμηεθεζιαηζηυ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηνομθμβδιάηςκ,  

ηςκ ακαπκεοζηζηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ημο επίιμκμο αήπα. 

 Έπεζ παθανςηζηή ηαζ αβπμθοηζηή δνάζδ. 

 Βμδεά ζηδκ ακαζιία πάνδ ζημ ζίδδνμ πμο πενζέπεζ. 

 Είκαζ δζεβενηζηυ ημο εβηεθάθμο ηαζ ηςκ ιοχκ. 

        Σμ θοηυ εοδμηζιεί ζε πενζμπέξ ιε ιεβάθμ ορυιεηνμ, ακηέπεζ ζηζξ παιδθέξ 

εενιμηναζίεξ, πνμηζιά ηα πεηνχδδ αζαεζημθζεζηά εδάθδ αθθά 

ακαπηφζζεηαζ ζε πμζηζθία εδαθχκ. Έπεζ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ ζε ενεπηζηά 

ζημζπεία, ηαζ ακημπή ζηδκ έθθεζρδ κενμφ. Σμ θοηυ είκαζ ακεεηηζηυ ζε επενμφξ 

ηαζ αζεέκεζεξ υηακ ηαθθζενβείηαζ ζε ορυιεηνμ άκς ηςκ 800 ιέηνςκ. 

 



            ηδκ Αίβοπημ πνδζζιμπμζμφκηακ ζηδκ ηανίπεοζδ ηςκ κεηνχκ , υπςξ 

πνμηφπηεζ απυ οπμθείιιαηα ημο θοημφ πμο ανέεδηακ ζε ιμφιζεξ ηδξ 

ανπαίαξ Αζβφπημο. Ίζςξ θυβς ηδξ πνήζδξ ηδξ ηανίπεοζδξ, μ ααζζθζηυξ ήηακ 

επίζδξ έκα ζφιαμθμ ημο πέκεμοξ ζηδκ Εθθάδα, υπμο ήηακ βκςζηυ ςξ 

"Βαζζθζηυ θοηυ". 

     

 

 

 

 

 

       ΙΓΙΟΤΗΤΔΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ: 

 οκζζηάηαζ ζηζξ διζηνακίεξ, ημοξ πμκμηεθάθμοξ, ηδκ απθή καοηία ηαζ ηδ 

καοηία ηδξ εβηοιμζφκδξ. 

 Σμ αζεένζμ έθαζμ ημο ααζζθζημφ ακαημοθίγεζ απυ ημ αήπα, ηδ βνίπδ ηαζ ημ 

ηνφςια ηαζ ηδκ ηαηάεθζρδ. 

  Καηαπναΰκεζ απυ ηα ηζζιπήιαηα απυ ηα έκημια ηαζ ηα θίδζα. 

 Εκζζπφεζ ηδ ικήιδ. 

 



          Η ιέκηα είκαζ έκα απυ ηα πζμ βκςζηά αυηακα ζημκ ηυζιμ. Καθθζενβείηαζ 

πακημφ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα κμζηζιίζεζ ζπεδυκ μηζδήπμηε. Καηάβεηαζ 

απυ ηδκ Αζία ηαζ ηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Μεζμβείμο. 

 

 

 

    

 

     ΙΓΙΟΤΗΤΔΣ ΜΔΝΤΑΣ: 

 Φαίκεηαζ υηζ αμδεάεζ ηδ ικήιδ, βζα αοηυ ημ θυβμ, ζοκζζηάηαζ ζε πενζυδμοξ 

ελεηάζεςκ. 

 Είκαζ αμδεδηζηή ζημοξ πμκμηεθάθμοξ. 

 Η ιέκηα θαίκεηαζ κα έπεζ πνμζηαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ζε αζεεκείξ ιε ηανηίκμ, 

πμο οπμαάθθμκηαζ ζε αηηζκμαμθία. 

 Ακαημοθίγεζ απυ ιζηνμφξ ή ιεβάθμοξ πυκμοξ, υπςξ ιοσηέξ ηνάιπεξ ηαζ 

δζαζηνέιιαηα.  

 



      Απυ ηδκ ανπαζυηδηα μζ άκενςπμζ έπμοκ πνδζζιμπμζήζεζ ημ βθοηάκζζμ βζα 
κα εεναπεφζμοκ δζάθμνεξ αζεέκεζεξ. Οζ πνάζζκμζ ζπυνμζ ημο ήηακ έκα 
πμθφηζιμ αβαευ ζηδκ ανπαία Εθθάδα ηαζ ηδ Ρχιδ ηαζ ηυζμ ακεηηίιδημ ζηδκ 
Ακαημθή πμο ζοπκά ημοξ πνδζζιμπμζμφζακ βζα κα πθδνχκμοκ θυνμοξ. 

 

 

 

 

 

     ΙΓΙΟΤΗΤΔΣ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΥ: 

 Είκαζ ακηζπονεηζηυ 

 Γζα ημ άζεια, ηδ ανμβπίηζδα ηαζ υθα ηα πνμαθήιαηα ημο ακαπκεοζηζημφ 
ζοζηήιαημξ. 

 Βμδεάεζ ζηδ ιείςζδ ηδξ αμοθζιίαξ. 

 Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ δζαηαναπχκ ημο φπκμο.   

         Ο βθοηάκζζμξ πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ βζα ηδκ παναβςβή πμηχκ υπςξ δ 
Sambuca ζηδκ Ιηαθία,  ημ δζηυ ιαξ μφγμ, ημ Pastis ηαζ ημ Anisette ζηδ 
Γαλλία.  



      Η Εθθάδα είκαζ δ ηνίηδ ζε αζμπμζηζθυηδηα πχνα ζημκ πθακήηδ ηαζ είκαζ 

ηαηάθθδθδ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ αμηάκςκ δζυηζ έπεζ ζδακζηέξ εδαθμηθζιαηζηέξ 

ζοκεήηεξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ ιπμνεί κα θζθμλεκήζεζ ηαθθζένβεζεξ ζε υθεξ ηζξ 

πενζμπέξ, δδθαδή αηυιδ ηαζ ζε μνεζκέξ ή διζμνεζκέξ.  

 



        Μεηά απυ ιεθέηδ, ζημκ ημιέα ηςκ αμηάκςκ, ακαηαθφραιε ηαζ 

ενεοκήζαιε ηζξ ζδζυηδηεξ ηάπμζςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ. Αηυια δζαπζζηχζαιε 

υηζ ηα αυηακα παίγμοκ ζδιακηζηυ εεναπεοηζηυ νυθμ ζηδκ γςή ημο ακενχπμο 

δζυηζ πνμζθένμοκ εοελία ηαζ ιαηνμγςία.  

      Ββάθαιε ημ ζοιπέναζια υηζ δ δςνεά ηδξ θφζδξ είκαζ ιεβάθδ, ιέζς ηςκ 

αμηάκςκ, ανηεί κα λένμοιε πςξ αμδεμφκ ημκ μνβακζζιυ ιαξ. Η πνήζδ ηςκ 

αμηάκςκ πνέπεζ κα είκαζ θεθμβζζιέκδ. ε ηαιζά πενίπηςζδ υιςξ αζεέκεζαξ, 

δεκ εα πνέπεζ ηακείξ κα ζηαιαηήζεζ ηδ θανιαηεοηζηή αβςβή, πμο αημθμοεεί 

ηαζ κα λεηζκήζεζ ιζα εεναπεία ιε αυηακα, πςνίξ ιάθζζηα κα εκδιενχζεζ ημ 

βζαηνυ ημο. 

 



 

 

   ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 



 


