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Τα βότανα της Κρήτης 
«MUSTIS» 
αελ. 354 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΤΟΝ ΦΥΤΩΝ 

Γεννηµένος το 1943 στην 
Τήνο, αλλά εργαζόµενος 
ως καθηγητής γαλλικών 

για πολλά χρόνια στο Ηράκλειο, ο 
Αντώνης Αλιµπέρτης στο νέο του 
βιβλίο περιλαµβάνει δύο από τις 
µεγάλες του αγάπες: την Κρήτη 
και τη φύση. «Βότανα της Κρήτης», 

ο τίτλος -µε δικά του τόσο τα 
κείµενα όσο και τις φωτογραφίεςπου 

κυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση 
από τον οίκο «Mystis» και έρχεται 
σε συνέχεια προηγούµενων 

σχετικών συγγραµµάτων του: «Οι 
ορχιδέες της Κρήτης και της 

Καρπάθου», «Τα ωραιότερα 
αγριολούλουδα της Κρήτης», 

«Ακολουθήστε 
µας στο φαράγγι της 

Σαµαριάς», «Ακολουθή¬ 

στε µας στη Σπιναλόγκα», µερικά 
µόνο απ' αυτά. 

Πρόκειται για µια εξαιρετική 
δουλειά ano το συναρπαστικό κόσµο 

των βοτάνων, των αρωµατικών, 
εδώδιµων και καλλωπιστικών 

φυτών της Κρήτης για τα οποία το 
νησί φηµίζεται ano τα πανάρχαια 
χρόνια της εποχής του Μίνωα. 

To βιβλίο περιέχει µεγάλο όγκο 
φαρµακευτικών και βρώσιµων φυτών 

(περίπου 500), η παρουσίας 
τους είναι αλφαβητική, ενώ γίνεται 

σύµφωνα µε τις οικογένειες, 
τα γένη, τα είδη, τα υποείδη και 
τις ποικιλίες και συνοδεύεται από 
µία ή περισσότερες έγχρωµες 
φωτογραφίες τους και µία απλή 
περιγραφή. Στη συνέχεια, προσδιορίζονται 

ο βιότοπος και ο καταµερισµός 
τους στο νησί. 

Η αναφορά τελειώνει µε τις ιδιότητες 
και τις χρήσεις τους και συχνά 

µε προτάσεις για τη χρησιµοποίηση 
τους. Έµφαση δόθηκε 

στα φυτά που πρέπει να προσεχθούν 
ιδιαιτέρως, ώστε να αποφευχθούν 

τυχόν δυσάρεστες συνέπειες. 
«Φίλε αναγνώστη», γράφει 

ο συγγραφέας, «µαζί θα πορευτούµε 
στο συναρπαστικό κόσµο 

των βοτάνων, των αρωµατικών, 
εδώδιµων και καλλωπιστικών 

φυτών της Κρήτης. 
Σίγουρα θα µας εντυπωσιάσουν 

οι αναρίθµητες ιδιότητες και χρήσεις 
τους, θα µας συνεπάρει το 

µεθυστικό άρωµάτους, θα µας 
σαγηνέψει η απίστευτη οµορφιά 
τους και θα µάθουµε να τα αναγνωρίζουµε 

καλύτερα. 
Είθε η γνωριµία µας µε αυτόν 

τον υπέροχο κόσµο της φύσης να 
µας εµφυσήσει την αγάπη και το 
σεβασµό που απαιτούνται για την 
καλύτερη και αποτελεσµατικότερη 

προστασία τοιλ Φύση και άνθρωπος 
είµαστε τόσό στενά συνδεδεµένοι 

που µόνο αρµονικά θα 
έπρεπε να συνυπάρχουµε». 
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