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Σηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο καζεηέο από ηελ Α΄ θαη ηε Β΄ ηάμε ηνπ ζρνιείνπ καο 

πξαγκαηνπνίεζαλ εξγαζία – ελεκεξσηηθό θπιιάδην , κε ηε βνήζεηα ηεο 

ππεύζπλεο θαζεγήηξηαο θ. Μαξίαο Γξαθσλάθε, ε νπνία πεξηείρε  κηα 

ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη δηάθνξα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο 

ζεξαπεπηηθέο – θαξκαθεπηηθέο ηδηόηεηεο ησλ θπηώλ θαη βνηάλσλ ηεο 

Κξήηεο, θαζώο επίζεο  ηνπο ηξόπνπο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο. 

Σηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε θάπνηα ζηνηρεία από ηελ εηζαγσγή.  

Βόηαλν ! Λέμε καγηθή, ειημίξην δσήο, πγείαο θαη επδαηκνλίαο, κα 

θαη απνηξεπηηθό βαζθαλίαο, θαθνηπρίαο θαη πάζεο δαηκνληθήο 

επηβνπιήο… 

 Αλακθίβνια ε Κξήηε ζπληζηά έλα εμαίξεην θπζηθό πεξηβάιινλ, ην 

νπνίν πξνζδηνξίδεη έλα ρώξν ηόζν πινύζην ζε πνηθηιόηεηα ώζηε λα 

ζεσξείηαη όηη έρεη κηα από ηηο πην ελδηαθέξνπζεο  ρισξίδεο ηνπ θόζκνπ, 

πεξίπνπ 1800 είδε θαη ππνείδε θπηώλ, όζα ζρεδόλ θαη ε Αγγιία , αλ θαη 

είλαη ηξηάληα πέληε θνξέο κηθξόηεξε. Από απηά, εθαηόλ ελελήληα ηξία, 

πεξίπνπ, είλαη ελδεκηθά , δειαδή θπηά πνπ θύνληαη κόλν ζηελ Κξήηε θαη 

πνπζελά αιινύ ζηνλ θόζκν. Ο πινύηνο ηεο ρισξίδαο ηεο Κξήηεο 

νθείιεηαη ζηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε πνπ ηεο εμαζθαιίδεη ήπην θιίκα, 

ζηελ ύπαξμε πνιιώλ βνπλώλ πνπ ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο από θνηιάδεο 

ή κηθξέο πεδηάδεο θαη ζηελ ύπαξμε πνιιώλ θαξαγγηώλ, κε απνηέιεζκα 

λα δεκηνπξγνύληαη πνηθίινη βηόηνπνη κε δηαθνξεηηθό κηθξνθιίκα πνπ 

επεξεάδεη ηε ρισξίδα θάζε πεξηνρήο. 

 Τν θιίκα ηεο Κξήηεο είλαη ηδηαίηεξα επλντθό γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

θπηώλ θαη γη' απηό ε ρισξίδα είλαη πνιύ πινύζηα. Τα αξσκαηηθά θπηά 

θαη ηα βόηαλα έρνπλ θπξίαξρε ζέζε ζηελ θαξδηά ησλ Κξεηηθώλ θαη 

έρνπλ ηξαγνπδεζεί από ηνπο ιατθνύο ηξαγνπδηζηέο: 

 

"Ήζκημελ ν βαζηιηθόο, 

Ο δίθηακνο θη ν δπόζκνο 

Φιηζθνύλη θαη θαζθνκειηά 

Κη εκύξηζελ ν θόζκνο" 

 

"Σηνπ Ψεινξείηε ηζη γθξεκνύο 

 Ο έξσληαο θπηξώλεη 

Τνλ πίλεη ν ληόο θαη μαξξσζηεί 

Κη ν γέξνο μαλαληώλεη. 

 

  

Σηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζην 

Τκήκα Χεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Παξαζέηνπκε ηηο εξγαζίεο –

εληππώζεηο δύν καζεηξηώλ καο – κεηά ηελ επίζθεςε.  

 

 

 



Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαη επνηθνδνκεηηθή εκπεηξία, γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ καο, άκεζα 

ζπζρεηηδόκελεο κε ηελ κειέηε ησλ βνηάλσλ, απνηέιεζε ε επίζθεςε ζην 

ρεκηθό ηκήκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

14/12/2006. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα, εθνδίαζε ηνπο καζεηέο κε 

πιεξνθνξίεο, αληηθείκελα θαη ελαύζκαηα έξεπλαο, κέζα από κία πιήξε 

θαη εθηελέζηαηε παξνπζίαζε θαη μελάγεζε, ζηνπο λεόδκεηνπο θαη 

ππεξζύγρξνλα εμνπιηζκέλνπο ρώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, από ηνλ 

θαζεγεηή θ. Καηεξηλόπνπιν. 

Πην αλαιπηηθά, θύξην ζέκα ηεο παξνπζίαζεο, ήηαλ έλα από ηα πην 

ζπάληα θαη κε ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο θπζηθά πξντόληα ηεο Κξήηεο, ηνπ 

νπνίνπ ε ύπαξμε ζην λεζί καο νθείιεηαη θαη επλνείηαη θαηά έλα κεγάιν 

πνζνζηό από εκηηξνπηθό ηνπ θιίκα, ην ιάδαλν ή ιαδαληά (cistus 

creticus).Γλσζηό από ηελ αξραηόηεηα, ην θπηό, ην νπνίν θύεηαη ζε 

πεξηνρέο θνληά ζηα ρσξηά Σίζεο θαη Αιόηδεο, αιιά θαη ζην Μαξόθν, 

ζηελ Τνπξθία, ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Βνπιγαξία, ρσξίο όκσο λα έρνπλ 

ηα εδάθε ηνπ εμσηεξηθνύ ηε δπλαηόηεηα λα ην παξάγνπλ κε όιεο ηνπ ηηο 

εθκεηαιιεύζηκεο ηδηόηεηεο. Δθηελέζηαηεο αλαθνξέο ηνπ έρνπλ γίλεη από 

ηνλ Γηνζθνπξίδε όπσο επίζεο θαη από γλσζηνύο άγγινπο επηζηήκνλεο 

ησλ πεξαζκέλσλ αηώλσλ, βαζηδόκελεο θπξίσο ζηηο ππεξάξηζκεο 

ζεξαπεπηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε δπλαηόηεηα ρξήζεο 

ηνπ σο ζπαζκνιπηηθό, αγσγή θαηά ηεο αξαίσζεο ησλ καιιηώλ, 

αληηζεπηηθό(δηαιπκέλν ζε νηλόπλεπκα), θαη αλαιγεηηθό ζηνλ πόλν ηνπ 

απηηνύ(ζε κίμε κε κπξηέιαην). Πεξηέρεη αθόκε 2 ρεκηθέο ελώζεηο πνπ 

δξνπλ θαηά ηεο αλάπηπμεο ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ, θαηλόκελν πνπ 

βξίζθεηαη ππό κειέηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη από ην παηξηαξρείνπ 

Κσλζηαληηλνππόιεσο, σο έλα από ηα βαζηθά ζπζηαηηθά παξαζθεπήο ηνπ 

αγίνπ κύξνπ. 

Ζ θύξηα εθκεηάιιεπζε όκσο ηνπ ιαδάλνπ, ζηεξίδεηαη ζην αηζέξηό 

ηνπ έιαην, ηνπ νπνίνπ ε ζπιινγή απνηειεί εμαηξεηηθά επίπνλε δηαδηθαζία, 

κηαο θαη απαηηεί ζεξκνθξαζία 35-38
ν
 C, θαη  πνιύσξν «καζηίγσκα» ησλ 

ζάκλσλ κε «καζηίγηα» εθνδηαζκέλα ζηηο άθξεο ηνπο κε κηθξνζθνπηθέο 

ίλεο πιαζηηθνύ πνπ ζπζζσξεύνπλ ην ξεηζίλη πνπ βγαίλεη ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο από ηα θύιια ηνπ πνξώδνπο θπηνύ. 

Διάρηζηε ε παξαγσγή αηζέξηνπ ειαίνπ, θαζώο γηα 4 γξακκάξηα, 

ρξεηάδεηαη 1 θηιό ιάδαλν, ηεξάζηηεο όκσο νη ρξεκαηηθέο απνιαβέο, από 

ειάρηζηεο πνζόηεηεο απηνύ, πνπ πσιείηαη ζηηο αξσκαηνβηνκεραλίεο ηεο 

Γαιιίαο, ηεο Η ζπαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο. 

Τέινο, ελδηαθέξνλ είλαη αθόκε θαη ν ηξόπνο κειέηεο θαη ρεκηθήο 

ηνπ αλάιπζεο, θαζώο ε απεηξνειάρηζηε πνζόηεηά ηνπ ελόο 

λαλνγξακκαξίνπ εηζάγεηαη ζε αέξην ρξσκαηνγξάθν πνπ δηαρσξίδεη κέζα 

από επεμεξγαζία ζε εμαηξεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηηο ρεκηθέο νπζίεο, 

νη νπνίεο ζην ιάδαλν είλαη ζπλνιηθά πεξίπνπ 120,θαη ηηο αλαγλσξίδεη, 

δίλνληαο ην κνξηαθό ηνπο βάξνο.                              Κορνελάκη Αρετή 
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Από την ομιλία πος ακούσαμε από τον καθηγητή τος 
τμήματορ Χημείαρ κ. Χαπάλαμπο Κατεπινόποςλο 

αξιοππόσεκτα είναι τα παπακάτω σημεία: 
 

Η Κξήηε βξίζεη από δσηθά θαη θπηηθά πξνηόληα. Δμαηηίαο ηνπ  
εκηηξνπηθνύ ηεο θιίκαηνο ‘θηινμελεί’ κεγάιν αξηζκό θπηώλ θαη 

ηδηαίηεξα βνηάλσλ. Όηαλ νδεγεί θαλείο θαη ηδηαίηεξα ηελ άλνημε 
κπξίδεη παξάμελεο κπξσδηέο όπσο ζπκάξη ή ξίγαλε. Πεξλώληαο από 

ηηο Σίζζεο ην Μάην έσο ην Σεπηέκβξην (όηαλ ε ζεξκνθξαζία 
θπκαίλεηαη κεηαμύ 35-38OC) παξαηεξνύκε έλα παξάμελν ζέακα∙ 

αλζξώπνπο λα θξαηνύλ καζηίγηα θαη λα ρηππνύλ ηνπο ζάκλνπο. Σηε 
ζπλέρεηα, απιώλνπλ ηα καζηίγηα ζην πάησκα θαη από θάζε θισζηή 

ηνπ καζηηγίνπ ηξαβάλε έλα κηθξό καύξν ζβόιν. Με απηόλ ηνλ ηξόπν 

καδεύεηαη έλα πιηθό εύπιαζην ζε κπάιεο. Γηα λα γεκίζεη ην θάζε 
καζηίγην κε απηό ην πιηθό ρξεηάδεηαη κία ώξα. Θα αλαξσηεζεί θαλείο 

γηαηί ην θάλνπλ απηό. Σηελ επηθάλεηα ησλ θύιισλ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ θπηνύ καδεύεηαη ην ξεηζίλη θαη από ηηο ίλεο ηνπ 

καζηηγίνπ ην καδεύνπλ. Χηππνύλ ην θπηό 3 θνξέο θαη 1 θνξά ην 
ρώκα θάζε θνξά γηα λα καδέςνπλ μαλά. Απηό ην θπηό είλαη ε 

ιαδαληά θαη ππάξρεη επίζεο ζηε Σανπδηθή Αξαβία, Ιζπαλία, Γαιιία. 
    Τν ρξεζηκνπνηνύκε ζαλ άξσκα θαη σο αληηνμεηδσηηθό. 

Αθόκα, ζην Παηξηαξρείν ην ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα θηηάρλνπλ ην Άγην 
Μύξν. Γεληθά, ην θπηό έρεη αξσκαηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο. 

Καη θάπσο έηζη μεθηλά ε έξεπλά καο. Τν ινπινύδη ηνπ ιαβδάλνπ 
αλζίδεη γηα δύν κέξεο θαη ζηε ζπλέρεηα καδεύνπκε ηε ξεηίλε. Οη 

παιηνί ηξηβόηαλε κε απηό ην ξεηζίλη. Ο Γηνζθνπξίδεο αλαθέξεηαη ζην 
θπηό νλνκάδνληάο ην rock rose δειαδή ηξηαληάθπιιν ηεο πέηξαο 

επεηδή θπηξώλεη ζε βξαρώδεηο πεξηνρέο κε ήιην. Σύκθσλα κε 

επίζεκε βηβιηνγξαθία ην 1633 ν John Genhard ζηνλ ηόκν Hervant 
ζε κία δεκνζίεπζε γξακκέλε ζε παιηά Σαημπεξηθά Αγγιηθά αλαθέξεη 

ην θπηό σο sistus creticus δειαδή θξεηηθόο θίζηνο πνπ είλαη θαη ην 
επίζεκν όλνκά ηνπ.  

Τν θπηό θπηξώλεη επίζεο ζην Μαξόθν, ζηελ Ιζπαλία, Ιηαιία, 
Τνπξθία, Βνπιγαξία άιινηε κε ξεηζίλη θαη άιινηε όρη. Βέβαηα ην 

θαιύηεξεο πνηόηεηαο ξεηζίλη είλαη ην θξεηηθό. Σηελ Κύπξν έρνπλ 
γίλεη επίζεο αλαθνξέο γηα ππνείδε ηεο ιαδαληάο. Παιηόηεξα όιν ην 

εκπόξην γηλόηαλε από ηελ Candid δειαδή ηελ Κξήηε. Τν όλνκά ηνπ 
είλαη ιάδαλν ή ιάβδαλν. Οη θαξκαθνπνηνί θαηά ιάζνο ην νλόκαδαλ 

laptanun.Τα ζνθάθηα ηνπ Ηξαθιείνπ έζθπδαλ από πσιεηέο 
ιαδάλνπ(ιαδαλάξηδεο).  

Τν ρξεζηκνπνηνύζαλ σο κπξηόιαδν ζηηο ιερώλεο πνπ είραλ 
έληνλνπο ζπαζκνύο. Τηο έηξηβαλ κε ιάδαλν αλαθαηεκέλν κε ιάδη γηα 

λα ζηακαηήζνπλ νη ζπαζκνί. Μπνξεί επίζεο λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο 

θαηαζηαιηηθό ζην πέζηκν ησλ καιιηώλ. Αθόκα έρνπκε εληνπίζεη θαη 
θάπνηεο αληηζεπηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο θαζώο ην ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα 

πεξάζεη ν πόλνο ηνπ απηηνύ. Με νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ νηλόπλεπκα 
κία πηζαλή πιεγή γίλεηαη αξρηθά θόθθηλε θαη θξαηά ζε θαιή 

θαηάζηαζε. Όιεο απηέο νη ηδηόηεηέο ηνπ εμεγνύληαη θαζώο 
απνηειείηαη από πάξα πνιιέο ρεκηθέο ελώζεηο. 



 Όζν θιαδεύεηο ηελ ιαδαληά ηόζν ηα θιαδηά ηεο θνπληώλνπλ. 
Παίξλνληαο, ινηπόλ, απνμεξακέλα θύιια ηα ηνπνζεηνύκε ζε ππόγεην 

ζθνηεηλό θαη δξνζεξό γηα λα απνθύγνπκε ηηο θσηννμεηδώζεηο κε ην 
θσο θαη ηε δέζηε θαη παξαηεξνύκε όηη ζηελ άθξε ηνπ θάζε θύιινπ 

ππάξρνπλ θάπνηα άζπξα ηξηρίδηα. Τν θύιιν έρεη πόξνπο γύξσ από 
απηά ηα ηξηρίδηα γηα λα ηα πξνζηαηέςεη από ην λα ράζεη λεξό. Σηνπο    

30-38νC ηα θύιια ζηάδνπλ ζηνπο πόξνπο πνπ είλαη κηθξέο 
ηξππνύιεο ην ξεηζίλη θαη βνπιώλνπλ ηνπο πόξνπο. Έηζη, 

πξνζηαηεύνληαη. Μέζσ ηεο πδξναπόζηαμεο καδεύνπκε ην ιάδη ή 
αηζέξηα έιαηα από ηε ιαδαληά. Η παξαγσγή ηνπ βνηάλνπ είλαη 

4g/1000g. Τν 1kg ιάδη θνζηίδεη 70€.Τν παξάγνπλ κόλν δύν γαιιηθέο 
εηαηξείεο ελώ κία κόλν εηαηξεία ζηελ Διιάδα πξνζπαζεί λα ην 

θηηάμεη.  

Γηα λα δηαρσξίζνπκε ην κίγκα ζηα ζπζηαηηθά ηνπ ην πεξλάκε 
από ηνλ αέξην ρξσκαηνγξάθν ν νπνίνο απνηειείηαη από έλαλ ζσιήλα 

από ηνπ νπνίνπ ην άθξν βγαίλνπλ ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ηνπ 
κίγκαηνο θαη ν ληηηέθηνξαο καο δίλεη κία γξακκή πνπ κεηξά ην 

εκβαδό όισλ ησλ γξακκώλ(θαζώο θάζε γξακκή απνηειεί κία 
δηαθνξεηηθή ρεκηθή νπζία). Τν 1950 ζέιακε άιιν κηζό αηώλα γηα λα 

αλαθαιύςνπκε κία νπζία ελώ ζήκεξα κόιηο ηξεηο ώξεο. Τν θάζκα 
ηεο κάδαο ηνπ κίγκαηνο καο δείρλεη ηηο πηζαλόηεηεο πνπ ππάξρνπλ 

γηα λα βξνύκε πνηα νπζία είλαη ε ζπγθεθξηκέλε.(π.ρ.  

Μπξηαηλόιε                           90% 

Μελζόιε                                75% 
Αιθνόιε                                  3% 

Άξα ε νπζία καο είλαη κπξηαηλόιε θαηά 90%. 
         Η κπξσδηά κηαο νπζίαο είλαη απνηέιεζκα πνιιώλ ζπζηαηηθώλ. 

Δλώζεηο κε παξόκνηεο ηδηόηεηεο ελδηαθέξνπλ ηνπο θαξκαθνιόγνπο. 

Σπγθεθξηκέλα ρξεηάδνληαη 10-12ρξόληα γηα κία θαξκαθνβηνκεραλία 
ώζηε λα βγάιεη ζηελ αγνξά έλα θαηλνύξγην θάξκαθν. Τν ηειηθό 

πξνηόλ κπνξεί λα είλαη ζακπνπάλ όπσο ζην ιάδαλν. Από ηνλ αέξην 
θαζκαηνγξάθν ζπκπεξαίλνπκε αλ ην δηάιπκα είλαη αξαηό ή πηεηηθό 

θαζώο ηα πηεηηθά δηαιύκαηα απηόκαηα εμαεξώλνληαη. Αλάινγα κε ηε 
ρεκηθή ηνπο ζύζηαζε θάπνην ζα θξαηεζεί παξαπάλσ ή ιηγόηεξν θαη 

έηζη παίξλνπκε ηα ζπζηαηηθά ηνπ πιηθνύ πνπ είλαη ππεύζπλα γηα 
ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηεο θαη ηηο απνρξώζεηο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε 

αθνληδά, ζπζηαηηθό πνπ ζθνηώλεη ηα κακνύληα παίξλεη δέθα 
δηαθνξεηηθέο απνρξώζεηο πξάζηλνπ θαη θίηξηλνπ.  

 

ΕΥΑ ΑΓΑΠΑΚΗ  
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ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 

 

Τπεύθσνες καθηγήτριες 

Μαξία  Γξαθσλάθε, Φπζηθόο – Καζ. Πιεξνθνξηθήο 

Αγγειηθή Σπαλνύ, Καζ. Φπζηθήο Αγσγήο 

 

 

    ΜΑΘΗΣΔ 

 
Αγαπάθε Δπαγγειία (Α1)      Σηξαηάθε Μαξίλα (Β2) 

Βνπξάθεο  Ξελνθώλ (Α1)  Αηζαιάθε Αιίθε (Β2) 

Βνγηαηδήο  Αιέμαλδξνο (Α1)  Αλδξνπιάθε Δηξήλε (Β2) 

Καλέινπ Χξηζηίλα (Α2)   Αλδξνπιάθεο Νηθόιανο (Β2) 

Γνθηαλάθε Μαξία (Α2)   Αλαζηαζόπνπινο Άιθεο (Β2) 

Καξνύιε Αιεμάλδα – Άλλα (Α2) Αλησλαθάθε   Δηξήλε (Β2) 

Γξαθνύιεο Κσλ/λνο (Α2)  Μπάξδε  Έιληα (Β5) 

Καξθαλάθε Μαξία (Α2)   Παπαζενδώξνπ  Κώζηαο (Β5) 

Λακπξάθε Δηξήλε (Α3)                       Παγηάηε Δηξήλε (Β5) 

Μαθξάθε Γεσξγία (Α3)   Ταξνπδάθε Καιιηξξόε (Β6)  

Κνξλειάθε Αξεηή  (Α3)   Τνπξλάθε Διέλε (Β6) 

Λνύθα Κσλ/λα (Α3)   Σηαπξαθάθε Αλαζηαζία (Β6) 

Τνπινππάθε Σεβαζηηαλή (Α6)  Χαθλάβε Δκκαλνπέια (Β7) 

Χαλησηάθε  Καιιηόπε  (Α6)  Χαξνπιάθε Αγάπε (Β7) 

Χαλησηάθε Διέλε (Α6)   Χαξαιακπάθε Μαξηάλζε (Β7) 

Φαθνπξέιε Εσή (Α6)   Μνπληνπθάξεο  Χαξίηνο  (Α4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


