
Το «αλαδάνισµα» είναι µια επίπονη, πολύωρη και δύσκολη 
διαδικασία. Ο «αλαδανάρης» πρέπει να είναι για πολλές ώρες 
στον ήλιο σηκώνοντας το αργαστήρι και χαιδεύοντας το φυτό. 
Το µικρότερο σε βάρος αργαστήρι είναι 3 κιλά. Οι λουρίδες του 
σήµερα είναι από λάστιχο. Η µέρα που θα επιλεχθεί για 
αλαδάνισµα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ζεστή για να ιδρώσει το 
φυτό και να εκκρίνει το ρετσίνι στις λουρίδες του αργαστηριού. 

 
Έπειτα, αφού γεµίσουν το αργαστήρι τους, το απλώνουν πάνω 
σε ένα τσουβάλι και µε ένα ειδικό εργαλείο, το «ξυστρί», ξύνουν 
τις λουρίδες του και συλλέγουν το λάδανο. Υψηλή θερµοκρασία 
απαιτείται και για το ξύσιµο του αργαστηριού. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 Συχνά γίνεται σύγχυση µεταξύ των όρων λάδανου και 
λάβδανου. Μέσα από την εργασία µας διαπιστώσαµε πως 
πρόκειται για δύο διαφορετικές ουσίες. Το λάβδανο παράγεται 
από το όπιο και όχι από την αλαδανιά. 
 Η συλλογή του αλάδανου γίνεται και στην Ισπανία 
αλλά µε διαφορετικό τρόπο. Οι αλαδανιές κόβονται, βράζονται 
σε µεγάλα καζάνια και το λάδανο επιπλέει και συλλέγεται. 
Εξάγεται στη Γαλλία όπου χρησιµοποιείται ως αιθέριο έλαιο για 
την παρασκευή αρωµάτων. 
 Οι λουρίδες του αργαστηριού δεν πληγώνουν τις 
αλαδανιές και δεν τις καταστρέφουν γιατί δεν τις χτυπούν αλλά 
τις χαιδεύουν.  

Οι αλαδανιές κινδυνεύουν από την οικοπεδοποίηση, 
την καλλιέργεια ελιών και την υπερβόσκηση. Σύµφωνα µε τον 
κύριο Οικονοµάκη τα φύλλα της αλαδανιάς αλλάζουν µορφή 
µετά τη χρήση τους ως τροφή κατσικοπροβάτων. Τη 
διαφοροποίηση αυτή τη διαπιστώσαµε και εµείς µετά από τα 
λεγόµενα αυτά. 
 
 
 
 

 

Για την Περιβαλλοντική εργασία  «Όταν γυρίζει ο 
αλάδανος τ’ αχτένιστο κεφάλι του»  εργάστηκαν οι 
παρακάτω µαθητές και οι µαθήτριες της Στ΄ τάξης, 
µαζί µε τους δασκάλους τους Λίβα Ελευθερία, 
Μακρυδάκη Σπύρο και Καλογεράκη Μαριάννα, τον 
εκπαιδευτικό Νεκτάριο Τσαγλιώτη και το γεωπόνο 
∆ασκαλαντωνάκη Μανώλη. 

Τάξη Α΄ Β΄: 
Λιανέρης Γιώργος, Λυρώνης Γιώργος, Μαυράκη 
∆ήµητρα, Νύκταρη Άννα Μαρία, Νύκταρης 
Γιώργος, Ρασούλης Μάνος, Τσικαλά ∆ήµητρα 
Ζερβού Εµµανουέλα, Λιανέρης ∆ηµήτρης, 
Νύκταρη Αναστασία, Νύκταρη Γεωργία, Νύκταρη 
Χριστίνα, Ρασούλης Αλέξης, Ρασούλης ∆ηµήτρης 

Τάξη Γ΄ ∆΄: 
Μαυράκης Μανώλης, Νύκταρης ∆ηµήτρης, 
Νύκταρης Μανώλης, Νύκταρης Νίκος, Ρασούλη 
∆ήµητρα, Ρασούλη Λίνα, Ρασούλης Παναγιώτης  
Ζερβού Μαρία, Νύκταρης Λευτέρης, Παπουτσάκης 
∆ηµοσθένης, Ρασούλη Ιωάννα 

Τάξη Ε΄: 
Καλοειδά Ελευθερία, Λιανέρης Γαβρίλης, Μαυράκης 
Γιώργος, Νύκταρης Γαβρίλης, Νύκταρης Νικηφόρος, 
Ρασούλη Γιάννα, Τσαγλιώτη Γεωργία 

Ευχαριστίες: 
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε για τη συµβολή τους τους 
Αλαδανάρηδες του χωριού Σισών που µας βοήθησαν µε τις 
γνώσεις και την εµπειρία τους και συµµετείχαν στις 
διάφορες δραστηριότητες του προγράµµατος. Ευχαριστούµε 
ιδιαίτερα τον κύριο Νύκταρη Κώστα που αλαδάνισε κι έξυσε 
µαζί µας καθώς και το Ρασούλη Στυλιανό για το 
φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό που µας έδωσε. 
Επίσης θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον αναπληρωτή 
Kαθηγητή και Eρευνητή του Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε. κύριο 
Οικονοµάκη Κώστα για την πολύτιµη βοήθεια και 
συµµετοχή του στην πληροφόρηση, ενηµέρωση και τον 
εµπλουτσιµό τον γνώσεών µας για την αλαδανιά.  

 

  
Υπ.Ε.Π.Θ. Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
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Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Υ  

µε  θέµα :  

«Όταν  γυρίζει  ο 
αλάδανος  τ’ 

αχτένιστο  κεφάλι  
του»  

 

Ο κύριος Νύκταρης Κώστας µε το 
γεµάτιολάδανο αργαστήρι του. Το 
«γεµάτο» αργαστήρι φαίνεται από 
το µαύρο χρώµα του. Οι λουρίδες 
του άδειου αργαστηριού είναι µπλε. 

Η διαδικασία ξυσίµατος και το 
προιόν του αλάδανου από τη 
σύζυγο του κυρίου Κώστα , 
Νύκταρη Πόπη. 



Aλαδανιά, το αρωµατικό φυτό του τόπου µου! 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η αλαδανιά, ο αλάδανος, ο αγκίσσαρος ή 
Κιστός ο Κρητικός σύµφωνα µε την επιστηµονική 
ονοµασία του είναι ένα από τα αρωµατικά και 
φαρµακευτικά φυτά που αυτοφύεται στους 
θαµνότοπους, κατά συστάδες, στις ηµιορεινές και 
ορεινές περιοχές της Κρήτης. Υπάρχει σε πολλές 
περιοχές της Μεσογείου, της Κριµαίας και του 
Καυκάσου. Η φυσική του θέση είναι σε ξηρές, 
πετρώδεις θέσεις, σε φρύγανα και διάκενα δασών. 
Πρόκειται για ένα µικρό αειθαλή θάµνο µε πολύκλαδο 
βλαστό και παχιά, ρυτιδώδη φύλλα. Τα φύλλα του και 
οι τρυφεροί βλαστοί του εκκρίνουν την κοµµεορητίνη 
που λέγεται αλάδανος. Ο πολλαπλασιασµός του 
γίνεται µε σπόρους και ανήκει στην κατηγορία των 
πυρόφυτων.  Τα άνθη του είναι σα µικρά ροδόχρωµα 
τριαντάφυλλα µε πέντε κυµατιστά πέταλα. Υπάρχουν 
δύο ειδών αλαδανιές. Η κρίθινη που έχει ροζ-µοβ άνθη 
και η σίτινη που έχει κίτρινα άνθη. Η αλαδανιά µε τα 
λευκά άνθη είναι σπανιότερη και δεν εκκρίνει την 
κοµµεορητινή που αναφέραµε.  
Η Φραγκάκη Ευαγγελία στο βιβλίο της «Συµβολή  εις 
τη δηµώδη ορολογίαν των φυτών» µιλάει για την 
οµορφιά των ανθών της αλαδανιάς που προκάλεσαν 
την προσοχή των Μινωιτών καλλιτεχνών. Γι’ αυτό και 
τη βλέπουµε να εικονίζεται στην τοιχογραφία του 
παλατιού της Κνωσού «το γαλάζιο πουλί». 

 
Ο Οδυσσέας Ελύτης περιλαµβάνει τον αλάδανο στο 
ποίηµα του το «Ναυτάκι του περιβολιού» στη συλλογή 

«Ήλιος ο πρώτος» χαρακτηρίζοντας το άνθος της 
αλαδανιάς ως αχτένιστο. Οι στίχοι του αυτοί µας 
χάρισαν τον τίτλο της εργασίας µας. Οι µαθητές µας 
γοητεύτηκαν από τα εύθραστα άνθη της αλαδανιάς και 
τα χαρακτήρισαν τσαλακωµένα και ευαίσθητα.  

 
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ο Ηρόδοτος αναφέρει την αλαδανιά, τις θεραπευτικές 
της ιδιότητες και ιδιαίτερα τον τρόπο συλλογής της. Ο 
∆ιοσκουρίδης επίσης αναφέρει τον τρόπο συλλογής 
του αλάδανου  και τις θεραπευτικές και αρωµατικές 
του ιδιότητες. Ο Γάλλος περιηγητής Μπελόν 
αναγράφει λεπτοµερώς τον τρόπο συλλογής του 
αλάδανου και δίνει και εικόνα του εργαλείου που 
χρησιµοποιούσαν. 

Ο ΑΛΑ∆ΑΝΟΣ 
Το λάδανο, το ρετσίνι της λαδανιάς, που 
χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα στην αρωµατοποιεία, 
χρησιµοποιούνταν στην αρχαιότητα ως θυµίαµα αλλά 
και σε διάφορες αλοιφές. Σήµερα είναι ένα από τα 40 
συστατικά του Άγιου Μύρου. Παλιότερα γινόταν 
διάκριση ανάµεσα σε διάφορες ποιότητες και 
θεωρούσαν καλύτερο αυτό που προέρχεται από την 
Κύπρο. Σήµερα στην Κύπρο δε συλλέγεται.  
  Στην Αίγυπτο και το Σουδάν, όπου εξαγόταν από την 
Κρήτη και την Κύπρο, χρησιµοποιείτο κατά της 
πανούκλας. Το θεωρούσαν αποτρεπτικό της 
βασκανίας, του µατιάσµατος, το έβαζαν σε 
σακουλάκια και το έκρυβαν κάτω από τις σκουφίτσες 

των παιδιών. Το χρησιµοποιούσαν σαν αλοιφή για 
τους πόνους των αρθρώσεων και τις ρευµατικές 
παθήσεις και στο κρυολόγηµα τοποθετώντας το χλιαρά 
βρασµένο πάνω στο στήθος των παιδιών. Επίσης το 
χρησιµοποιούσαν σα ρόφηµα για τη διάρροια και σα 
φουρνόξυλο για ωραίο παξιµάδι. Ακόµη 
χρησιµοποιούσαν και τις χρωστικές ιδιότητες του 
αλάδανου , καθώς έδινε χρώµα βυσσινί στα 
βαµβακερά. 
Σήµερα, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του κυρίου Κώστα 
Οικονοµάκη στο περιοδικό «Κρητικό Πανόραµα» 
ίσως να συµβάλλει στην παρασκευή του φαρµάκου για 
την αντιµετώπιση του καρκίνου της µήτρας.   

ΣΥΛΛΟΓΗ 
 Ο Ηρόδοτος µιλάει για τον τρόπο που µάζευαν το 
ρετσίνι, και απορεί γιατί, αν και µύριζε ωραία, 
προερχόταν από ένα βρωµερό µέρος, τα γένια του 
τράγου. Καθώς το ζώο έτρωγε τα φύλλα της αλαδανιάς 
το ρετσίνι κολλούσε στα γένια του και συλλεγόταν 
έπειτα από τους βοσκούς. Την ίδια αλλά πιο λεπτοµερή 
αναφορά κάνει και ο ∆ιοσκουρίδης. Στο Μεσαίωνα, η 
συλλογή του ρετσινιού γινόταν µε ένα είδος 
τσουγκράνας εφοδιασµένης µε δερµάτινες λουρίδες 
Στις λουρίδες αυτές κολλούσε το λάδανο και 
συλλεγόταν. Τον ίδιο τρόπο περιγράφει αναλυτικά και 
ο Γάλλος περιηγητής Μπελόν δίνοντας µας και εικόνα 
του εργαλείου που χρησιµοποιούνταν, του λεγόµενου 
αργαστηριού. 

 
Με µεγάλη χαρά διαπιστώσαµε ότι η συλλογή του 
αλάδανου µε αυτόν τον µοναδικό τρόπο γίνεται 
σήµερα µόνο στις Σίσες. ∆υστυχώς όµως λίγοι 
κάτοικοι ασχολούνται µε τη δραστηριότητα αυτή. 

Παίρνουν δυο ξύλα και τα καρφώνουν µε 
τρόπο που να σχηµατίζουν ένα κεφαλαίο 
ταφ. Πάνω στο οριζόντιο ξύλο καρφώνουν 
πολλές λουρίδες από δέρµα. Κρατώντας το 
αργαστήρι από το µακρύτερο ξύλο, σέρνουν 
τις λουρίδες πάνω στην αλαδανιά. 


