
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ 

λατινική ονομασία κοινή ονομασια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά 

ποώδη φυτά 
Acanthus mollis άκανθα   
Achilea αχίλεα / χιλιόφυλλο Κόκκινη 
Achilea milefollium αχίλεα / χιλιόφυλλο Άσπρη 
Achilea milefollium αχίλεα / χιλιόφυλλο Κίτρινη 
Agapanthus αγάπανθος Μπλε μικρός 
Agapanthus αγάπανθος μεγάλος   
Ajuca reptans αγιούκα   
Allium schoenoprassum σχοινόπρασο   
Allysum άλυσο   
Anemone coronaria ανεμώνη ροζ 
Anthyllis barbajovis ανθυλίς   
Anthyllis hermanniae ανθυλίς   
Artemisia arborescens αρτεμισία / αψιθιά γλαυκό 
Artemissia campestris αρτεμισία / αψιθιά Πράσινη 
Aster αστερ Άσπρο 
Aster αστερ Μπλέ 
Aster αστερ Ροζ 
Ballotta acetabulosa λουμινάκι   
Berberis βερβερίδα   
Bergenia μπεργκένια   
Borago officinalis μποράγκο   
Buxus semprvirens πυξάρι   
Campanula alliarifolia καμπανούλα   
Campanula trachelium καμπάνουλα   
Centaurea κενταύρεα   
Centranthus rubber κέντρανθος   
Cerastium κεράστιο   
Ceratostigma plumbaginoides     
Cichorium spinosum σταμναγκάθι   
Cistus creticus λαδανιά / κουνούκλα / κιστάρι ροζ 
Cistus sp λαδανιά / κουνούκλα / κιστάρι Ασπρος 
Convolvulus cneorum κονβόλβουλος κνεόρουμ   
Convolvulus mauritanicus χωνάκι / περιπλοκάδι   
Corydothymus capitatus θυμάρι Υμηττού 
Cotoneaster κυδωνίαστρο φυλλοβόλο 
Cotoneaster κυδωνίαστρο έρπον Ερπον 
Crocus κρόκος   
Cyclamen κυκλάμινο   
Dianthus sp γαρυφαλάκι των ποιητών Ασπρο 
Dianthus sp γαρυφαλάκι των ποιητών Ροζ σκούρο 
Dimorphotheca διμορφοθήκη   
Ebenus cretica κρητικός έβενος   
Echium c.f. candicans έχιουμ   
Erigeron ερίγερο γλαυκό γλαυκό 
Erigeron carvescianum ερίγερο   
Erysimum ερύσιμο   
Euphorbia characias εφόρμπια χαρακιάς   



Festuca glauca φεστούκα   
Fragaria vesca αγριοφράουλα   
Gasania γκαζάνια   
Geranium macrorhizum γεράνι μακρόρριζο   
Geranium sanguineun γεράνι του Ολύμπου   
Geranium versicolor γεράνι στικτό   
Hedera helix κισσός μικρόφυλλος 
Hedera helix κισσός μικρόφυλλος Μικρόφυλλος πανασέ 
Helianthemum ηλιάνθεμο   
Helichryssum petiolaris ελίχρυσο   
Hemerocalis ημεροκαλίς Πορτοκαλί 
Hypericum callycinum υπερικό   
Hypericum perforatum υπερικό   
Iberis ίμπερις   
Iris κρίνο διάφορα χρώματα 
Iris incuincularis (cretica) ίρις κρέτικα μπλέ 
Iris japonica ίρις κίτρινη 
Lamium garganicum     
Lavandula angustifolia λεβάντα μεγάλη 
Lavandula dentata λεβάντα οδοντωτή μεγάλη οδοντωτή 
Lavandula dentata X λεβάντα οδοντωτή   
Lavandula spica λεβάντα μικρή   
Lemoniastron monopetalium λεμονίαστρο   
Lippia citriodora λουϊζα   
Lomelosia cretica     
Lomelosia hymettea λομελόζια   
Lychnis chalcedonica     
Lychnis chalcochryos λυχνίς   
Marubium vulgare     
Medicago μηδική   
Mellisssa officcinalis μελισσόχορτο   
Mentha piperita μέντα   
Mentha pulegium μέντα   
Mentha viridis δυόσμος   
Narcissus νάρκισος   
Nepeta νεπέτα Μπλε 
Ophiopogon οφιοπώγων   
Origanum (heracleoticum?) ρίγανη   
Origanum dictamnus δίκταμο   
Origanum majorana ματζουράνα   
Origanun onites ρίγανη   
Oxalis οξαλίς Ροζ 
Parthenocissus παρθενόκισσος   
Pelargonium odoratissimum αρμπαρρόριζα   
Pentstemon πενστέμων Ανοιχτό ροζ 
Phlomis fruticosus ασφάκα   
Pistacia lendiscus σχοίνος   
Polygonum filiformae πολύγωνο   
Prasium majus     
Ptilostemon chamepeuce τσίρσιουμ   
Rosa banciana αγριοτριανταφυλιά χωρίς αγκάθια 
Rosa sp. αγριοτριανταφυλιά μαγιάτικη 



Rosmarinus officcinalis δενδρολίβανο   
Rosmarinus officcinalis var. 
prostratum δενδρολίβανο έρπον 

  

Ruscus aculeatus λαγομηλιά   
Ruscus hippophyllum     
Ruscus hypoglossum     

Salvia candida σάλβια 
έντονη μυρωδιά / 
άσπρη 

Salvia leucantha σάλβια μπλέ -μωβ 
Salvia microphylla σάλβια   
Salvia nana σάλβια Μπλέ 
Salvia nana σάλβια Άσπρη 
Salvia officcinalis φασκόμηλο   
Salvia officcinalis 
purpurescens σάλβια 

Μωβ φύλλα 

Salvia sclarea φασκόμηλο   
Santolina levantina λεβαντίνι Πράσινο 
Santolina levantina λεβαντίνι γλαυκό 
Sarcopoterium spinosum αφάνα   
Satureja montana θρούμπι   
Satureja thymbra θρούμπι   
Scabiosa crenata σκαμπιόζα   
Sedum     
Seneccio bicolor ssp cineraria σινεράρια   
Siderites τσάι του βουνού   
Stachys lanata στάχυς   
Tanacetum balsamita καριοφύλλι   
Teucrium flavuum τεύκριο   
Teucrium fruticans τεύκριο γλαυκό 
Teucrium pillium τεύκριουμ   
Thymus θυμάρι έρπον Έρπον άσππρο 
Thymus sibthorpii θυμάρι έρπον Ερπον ροζ 
Trandescandia τηλέγραφος μπλε 
Tulbaghia violacea τουλμπάγκια Μωβ 
Verbena βερβένα έρπουσα Ερπον 
Veronica βερόνικα   
Veronica βερόνικα άσπρη 
Veronica spicata βερόνικα   
Vervena bonariensis βερβένα   
Vinca major βίγκα μπλε 
Vinca minor βίγκα μικρή μπλε 
Vinca nana panache βίγκα άσπρη 
Viola μενεξές   
Weigelia βειγκέλια   
Zephyranthos ζεφύρανθος   
      

δένδρα - θάμνοι 
      

Pinus halepensis Πεύκο   
Pinus pinea Κουκουναριά   
Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι   
Ceratonia siliqua Χαρουπιά   



Cercis siliquastrum Κουτσουπιά   
Quercus pubescens Δρυς χνοώδης   
Quercus ilex Αριά   
Arbutus unedo Κουμαριά   
Juniperus foenicea Κέδρο   
Laurus nobilis Δάφνη   
Quercus coccifera Πουρνάρι   
Olea oleaster Αγριελιά   
Pitosporum tobira Αγγελική   
Nerium oleander Πικροδάφνη   
Ulmus minor Φτελιά   
Myrtus communis Μυρτιά   
Vitex agnus castus Λυγαριά   
Vibournum tinus Βιβούρνο   
Cotoneaster Κυδωνίαστρο   
Pyracantha coccinea Πυράκανθος   
Ramnus alaternus Ράμνος   
Punica granatum Ροδιά νάνα   
Tilia cordata τιλιά   
Quercus ithaburensis βαλανιδίά   
Juniperus oxycedrus Κέδρο οξύκεδρο   

 


