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Εισαγωγή
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο, βασικός στόχος του Παραδοτέου 14 είναι ο εξής:
«Για τα επιλεγμένα είδη και ποικιλίες, θα πραγματοποιηθεί μελέτη (α) της οικονομικής τους
σημασίας για παραγωγή επεξεργασμένων προϊόντων, αξιοποιώντας τη σχετική παραδοσιακή
γνώση και καλές πρακτικές από άλλες περιοχές της χώρας ή το εξωτερικό και (β) της ιστορικής
– πολιτισμικής τους αξίας. Η μελέτη θα βασιστεί στην έρευνα πεδίου που θα
πραγματοποιηθεί στην 1η φάση του έργου και τις σχετικές μαρτυρίες που θα συλλεχθούν,
στη βιβλιογραφία και άλλες πήγες».
Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο αντίστοιχο Παραδοτέο 2, η έρευνα πεδίου συγκέντρωσε
μαρτυρίες και πληροφορίες από κατοίκους και ιδιαίτερα παραγωγούς της περιοχής, οι οποίοι
μπορεί να γνωρίζουν την παρουσία και την χρήση, ή να καλλιεργούν τα δασικά καρποφόρα
φυτά στα οποία εστιάζει το έργο. Πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της ομάδας έργου της
«Συστάδας» και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 8 περιοχές του έργου και διήρκησε
συνολικά πάνω από 80 μέρες στο πεδίο.
Η βιβλιογραφική επισκόπηση απλώθηκε σε ένα μεγάλο εύρος έντυπων και διαδικτυακών
πηγών. Σε σχέση με την οικονομική σημασία συλλέχθηκαν, κυρίως από το διαδίκτυο,
στοιχεία και δεδομένα από διεθνείς (όπως ο FAO) και εθνικούς οργανισμούς για την
παραγωγή και το εμπόριο των επιλεγμένων ειδών διεθνώς και στην χώρα. Σε σχέση με την
πολιτισμική αξία αντίστοιχα, διερευνήθηκαν πλήθος πηγών. Έγινε επίσης προσπάθεια να
συγκεντρωθούν στοιχεία από τη διερεύνηση λαογραφικών – ιστορικών μονογραφιών για τις
περιοχές του έργου, η οποία ωστόσο δεν απέδωσε, καθώς ως φαίνεται οι μελέτες αυτές
σπάνια περιλαμβάνουν εκτενή στοιχεία για την αγροτικό παραγωγή και όταν το κάνουν, αυτά
αφορούν τις κύριες καλλιέργειες (σιτηρά, αμπέλι, ελιά). Πάντως, το κενό καλύφθηκε με
πολλές άλλες πηγές.
Η δομή του Παραδοτέου διακρίνεται σε δύο μέρη: στο Α’ Μέρος αποτυπώνεται η οικονομική
και πολιτισμική σημασία των οπωροφόρων γενικά, ενώ στο Β’ Μέρος αναφέρονται
αντίστοιχα συγκεκριμένα στοιχεία για το κάθε ένα από τα επιλεγμένα είδη.
Την υλοποίηση του συγκεκριμένου Παραδοτέου ανέλαβαν οι παρακάτω συνεργάτες/ιδες και
εργαζόμενες της Συστάδας:
-

Νίκος Νικήσιανης (έρευνα πεδίου, βιβλιογραφική έρευνα, τελική σύνταξη)
Αντωνιάδου Σόνια (βιβλιογραφική έρευνα, σύνταξη)
Δημήτρης Τσιάρας (έρευνα πεδίου, βιβλιογραφική έρευνα, σύνταξη)

Οι εργασίες των παραπάνω αναφέρονται και πιστοποιούνται ανά διάστημα με τις
αντίστοιχες Βεβαιώσεις Παραλαβής (για τους συμβαλλόμενους με συμβάσεις έργου) ή
Βεβαιώσεις Απασχόλησης (για το τακτικό προσωπικό) που επισυνάπτονται στην παρούσα
Έκθεση.
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Α’ Μέρος: Οικονομική και πολιτισμική αξία των
αυτοφυών καρποφόρων φυτών

Εικόνα 1 Κρανιά μεγάλης ηλικίας (Πρέσπες, οικισμός Κρανιά)
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1. Τα αυτοφυή καρποφόρα φυτά
1.1. Η θέση των αυτοφυών καρποφόρων στην ελληνική χλωρίδα
Η ελληνική χλωρίδα είναι από τις πλουσιότερες της Ευρώπης και σύμφωνα με τα πιο
πρόσφατα δεδομένα, φιλοξενεί, αν και κατέχει το 6% της Μεσογείου, το 26% της
μεσογειακής χλωρίδας. Κατέχει μαζί με τις όμορες χώρες της Βαλκανικής το 50% της φυτικής
ποικιλότητας της Ευρώπης και περισσότερες από 6.700 ταξινομικές μονάδες (taxa), στις
οποίες περιλαμβάνονται περίπου είδη με ψηλό ποσοστό μοναδικότητας (22% ενδημικά,
>1.470 taxa).
Τα αυτόχθονα φυτά (ιθαγενή, γηγενή) και τα αλλόχθονα φυτά (μη ιθαγενή, μη γηγενή)
συνιστούν τις δύο κύριες κατηγορίες φυτών που είναι δυνατόν να διακριθούν στη χλωρίδα
μιας περιοχής (Sukopp & Scholz 1997, Preston et al. 2004, Κρίγκας & Δαρδιώτης 2008). Τα
αυτόχθονα φυτά (natives) αποτελούν βιολογικές οντότητες (είδη) που εξελίχθηκαν σε
μια δεδομένη περιοχή (Webb 1985) ή έλκουν την καταγωγή τους από μια περιοχή δίχως
ανθρώπινη ανάμιξη (Pysek et al. 2004), ή έφτασαν στη δεδομένη περιοχή από μίαν άλλη
περιοχή στην οποία είναι αυτόχθονα, δίχως εκούσια ή ακούσια ανάμιξη ανθρώπων
(Pysek et al. 2004, Preston et al. 2004), δηλ. με τρόπο εντελώς ανεξάρτητο από τις
ανθρώπινες δραστηριότητες (Webb 1985), πριν από τη Νεολιθική περίοδο ή και αργότερα
(Webb 1985, Pyšek 1995, Κρίγκας, Ν. & Δαρδιώτης, Γ. 2008).
Από το σύνολο της ελληνικής χλωρίδας, ξεχωρίζει το πλήθος των αυτοφυών αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών της. Στον Ελλαδικό χώρο έχουν προσδιοριστεί 1.683 είδη και
υποείδη των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών (25% της ελληνικής χλωρίδας) για τα οποία
υπάρχουν δημοσιευμένες φαρμακογνωστικές έρευνες ή και εθνοβοτανικές χρήσεις, από τα
οποία τα 234 είναι ενδημικά είδη- υποείδη (δεν υπάρχουν πουθενά αλλού) και τα 75 είναι
χαρακτηρισμένα ως σπάνια- απειλούμενα (Κρίγκας κ.ά. 2019). Σύμφωνα με έρευνα, 145
ελληνικά ενδημικά είδη και υποείδη (taxa) βρέθηκαν να εμπορεύονται στο διαδίκτυο
(ποσοστό περίπου 10% του συνόλου των ενδημικών φυτών της χώρας). Στη δραστηριότητα
αυτή συμμετέχουν 73 φυτώρια με έδρα χώρες της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της
Αυστραλίας και το 1/3 των ελληνικών ενδημικών φυτών διατίθεται στην αγορά από έναν και
μοναδικό πάροχο (φυτώριο), ενώ 10% αυτών βρέθηκε να διακινείται από περισσότερα από
10 φυτώρια (Κρίγκας κ.ά. 2019).
Ανάμεσα στα φυτά με οικονομική, διατροφική ή φαρμακευτική αξία, συμπεριλαμβάνονται
και πολλά είδη αυτοφυών καρποφόρων φυτών, τα οποία στη διεθνή ονομασία αναφέρονται
συχνά επίσης ως δασικά και οι καρποί τους ως μικροί δασικοί καρποί. Οι μικροί δασικοί
καρποί καταναλώνονται παραδοσιακά σε πολλά μέρη της Ελλάδας και μπορούν να
αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης ορεινών-ημιορεινών περιοχών. Τα αυτόχθονα καρποφόρα
είδη είναι εξελικτικά προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της χώρας, διαθέτουν φυσική
ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες και παράγουν καρπούς με υψηλή διατροφική αξία
αλλά και επιστημονικά τεκμηριωμένες ευεργετικές ιδιότητες (όπως για παράδειγμα τα
κυνόροδα, το ρούδι ή σουμάκι, τα σμέουρα, τα κράνα κ.ά.) ενώ πολλά από αυτά συλλέγονται
απευθείας από το φυσικό περιβάλλον (ή/και εμπορεύονται εποχικά κατά τόπους) και
καταναλώνονται παραδοσιακά (Μαλούπα 2021, Τσιακίρης & Γιαννίρης (2021).
Χάρη στις ιδιότητές τους, τα είδη αυτά πολλές φορές καλλιεργούνται συστηματικά για την
παραγωγή καρπών προς βρώση ή μεταποίηση. Σχεδόν σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου
οι κάτοικοι καταναλώνουν καθημερινά φρούτα του δάσους, τα χρησιμοποιούν για πρωινό,
για την παρασκευή μαρμελάδας, χυμών, τα βάζουν στα γλυκά και τα κοκτέιλ τους.
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Θεωρούνται «υπερτροφές», δηλαδή τρόφιμα που χαρίζουν δύναμη και ευεξία και είναι
κατάλληλα και για δίαιτα. Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές είναι: ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία,
Ηνωμένο Βασίλειο και Ιαπωνία.
Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται παραδοσιακά κράνα, μύρτιλα, σμέουρα για την παρασκευή
γλυκού του κουταλιού, μαρμελάδας και λικέρ. Η καλλιέργεια των φρούτων του δάσους δεν
είναι συστηματική επειδή είναι πολύ ευπαθή. Τα περισσότερα αλλοιώνονται σε χρονικό
διάστημα πάνω από δύο μέρες, αυτό δυσχεραίνει τη διανομή τους και γι’ αυτό είναι πιο
εύκολο να τα βρούμε μεταποιημένα. Συναντάμε καλλιέργειες, κυρίως βατόμουρων,
μύρτιλλων και σμέουρων στη Ροδόπη, στις Σέρρες, στην Ημαθία, στην Κοζάνη, και σε
περιοχές της Ηπείρου, από παραγωγούς που έχουν εκτάσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Η
Ελλάδα εισάγει φρούτα του δάσους από χώρες της ανατολικής Ευρώπης, την Ολλανδία, το
Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Γαλλία και τη Νότια Αμερική.
Τα περισσότερα φυτά, όπως το μύρτιλο, σαμπούκος, βατόμουρα, τσαπουρνιά και κράνια
είναι σε θέση να προσαρμοστούν εξίσου το ίδιο σε ολόκληρη τη χώρα (Ράϊα & Μπλάνας,
2013). Για τα περισσότερα από τα φυτά, το κόστος καλλιέργειας και ανάπτυξης είναι ελάχιστο
και σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση παραγωγής εξασφαλίζουν στον παραγωγό ένα
ικανοποιητικό εισόδημα.

Εικόνα 2 Ώριμα μύρτιλα (Γράμμος)
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1.2. Η αξία των δασικών καρπών: βιβλιογραφική επισκόπηση
Στη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία έχει αναδειχθεί συστηματικά η πιθανή οικονομική
και διατροφική αξία γενικά των τροφικών δασικών προϊόντων εκτός ξυλείας. Η βιβλιογραφία
αυτή στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συγκέντρωση και την αξιοποίηση της παραδοσιακής
γνώσης που υπάρχει σε αγροτικές κοινότητες, στον αναπτυσσόμενο κυρίως κόσμο (Αφρική,
Ινδία) γύρω από αντίστοιχες πρακτικές.
Από κοινωνικονομικής πλευράς, τα δάση προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων με
πιθανή αγοραστική αξία. Τα βρώσιμα άγρια φυτικά προϊόντα συλλέγονται κυρίως για οικιακή
χρήση και για πώληση στις τοπικές αγορές. Ένας λόγος που μπορεί να οδηγήσει εξωτερικούς
παρατηρητές στην άποψη πως δεν υπάρχει σημαντική εμπορική δραστηριότητα για αυτά τα
προϊόντα, είναι διότι δεν πωλούνται συνήθως σε κεντρικές αγορές αλλά στην περιφέρεια και
μάλιστα σημαντικές ποσότητες αυτών στον τομέα του ανταλλακτικού εμπορίου στα χωριά.
Η άγρια δασική παραγωγή απαιτεί εργασία μόνο κατά τη συγκομιδή των καρπών και έτσι
μπορεί να συνδυαστεί καλά με άλλες (παραγωγικές) δραστηριότητες. Επίσης, καθώς τα
παιδιά σε ανάπτυξη έχουν ανάγκη τακτικών γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα άγρια
τρόφιμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σνακ μεταξύ των κυρίως γευμάτων.
Σύμφωνα πάλι με την Croitoru (2007) στο μεσογειακό χώρο, τα δασικά προϊόντα εκτός
ξυλείας προσφέρουν περίπου 39 ευρώ/ εκτάριο δάσους, το οποίο αποτελεί σχεδόν το ένα
τέταρτο της συνολικής οικονομικής αξίας των δασών. Για τις περιοχές της Βόρειας Μεσογείου
(όπου ανήκει και η Ελλάδα, βάσει του διαχωρισμού που κάνει η συγγραφέας) το ποσό
ανέρχεται στα 41 ευρώ/εκτάριο δασικής έκτασης. Γενικά, τα δασικά προϊόντα εκτός ξυλείας
αποτελούν σημαντική πηγή κερδών για τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Παρόλα αυτά,
λόγω σχετικά περιορισμένης γνώσης, η σημασία και η αξία τους τυγχάνει αρκετά
περιορισμένης αναγνωσιμότητας. Η μη αναγνωσιμότητα της σημασίας των δασικών
περιοχών – που οφείλεται και εν μέρει στην έλλειψη στοιχείων για την περιοχή της
Μεσογείου– μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις καθώς
καθιστά πιο ελκυστική την αποψίλωση των δασών για εναλλακτικές χρήσεις ή μπορεί να
οδηγήσει στη μη βιώσιμη υπεράντληση συγκεκριμένων πόρων που έχουν ως αποτέλεσμα
την εξάντλησή τους καθώς και συνεπαγόμενες περιβαλλοντικές καταστροφές.
Ειδικά για τους δασικούς καρπούς, ο υπολογισμός των οικονομικών τους οφελών είναι
ιδιαίτερα δύσκολος καθώς πολλά από αυτά τα προϊόντα εμπορεύονται σε τοπικές αγορές και
δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός των τιμών τους και των εμπορεύσιμων ποσοτήτων αυτών.
Στις περιοχές της νοτιοανατολικής μεσογείου τα περισσότερα δάση αποτελούν δημόσια
περιουσία. Εκεί, οι δασικές κοινότητες έχουν κάποια δικαιώματα δωρεάν εκμετάλλευσης των
δασικών προϊόντων, αλλά συχνά στερούνται ικανών κινήτρων για να προστατεύσουν τα
δάση. Επιπροσθέτως, μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού είναι φτωχό και εξαρτά το
βασικό του εισόδημα στα δασικά οφέλη (συλλογή ξυλείας, βόσκηση κλπ).
O Delang (2005) εξάρει τη συμβολή των μη-εμπορεύσιμων δασικών προϊόντων στην εκτίμηση
του οικονομικού ρόλου που παίζουν τα δάση για τις τοπικές κοινωνίες. Τα δασικά προϊόντα
που δεν εμπορεύονται αλλά καταναλώνονται άμεσα από τις τοπικές κοινωνίες παίζουν πολύ
σημαντικότερο ρόλο στο βιοπορισμό των ντόπιων πληθυσμών απ’ ότι εάν πωλούνταν. Η
βιώσιμη και ελεγχόμενη εκμετάλλευση των δασικών προϊόντων προς ιδία κατανάλωση έχει
διπλή συμβολή: α) ενισχύει τη διατροφική αυτάρκεια των τοπικών κοινωνιών - που
διαφορετικά θα χρειάζονταν μεγαλύτερο εισόδημα για να καλύψουν τις ανάγκες τους και β)
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την προστασία των δασών - καθώς για την εύρεση εισοδήματος οι τοπικές κοινωνίες πιθανόν
να στρέφονταν στην μετατροπή μέρους των δασικών εκτάσεων σε καλλιεργήσιμη γη.
Οι άγριοι καρποί έχουν αρχίσει να κερδίζουν αναγνώριση καθώς μπορούν αν
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχιας, το
βιοπορισμό και τη διατροφική ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών μέσω βιοκατόπτευσης με
την εφαρμογή κατάλληλων επιστημονικών και τεχνολογικών επεμβάσεων (Negi et al 2011).
Εκατομμύρια μικροκαλλιεργητών αλλά και ακτημόνων νοικοκυριών που ζουν κοντά σε δάση
της σαβάνας εξαρτώνται από τα δάση για ένα σημαντικό ποσοστό της τροφής τους. Τα
δασικά τρόφιμα μπορούν να προσφέρουν ζωτική ασφάλεια ενάντια στην πείνα σε περιόδους
εποχιακής διατροφικής ανεπάρκειας ή σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών όπως πλημμύρες,
ξηρασία και πόλεμοι (Tiwari & Rani 2004). Η άγρια δασική παραγωγή απαιτεί εργασία μόνο
κατά τη συγκομιδή των καρπών και έτσι μπορεί να συνδυαστεί καλά με άλλες παραγωγικές
δραστηριότητες που αποτελούν την κύρια πηγή εισοδημάτων για τις μικρές αυτές
κοινότητες. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές της Αφρικής, σε περιόδους με χρονιές μη επαρκείς
βροχοπτώσεις, τα τοπικά (δασικά) φρούτα συμβάλουν περίπου στο 20% της ενεργειακής
πρόσληψης των πλουσιότερων και σχεδόν το 40% της ενεργειακής πρόσληψης των
φτωχότερων αγροτών (Woittiez et al 2013).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμβολή αυτή είναι τόσο σημαντική για την τοπική κοινωνία και
οι ίδιοι οι αγρότες σημειώνουν ότι υπάρχει ανάγκη για μελλοντικό σχεδιασμό σχετικά με την
αξιοποίηση της γης ώστε να διατηρηθούν οι οπωρώνες με τα ντόπια φρούτα. Επίσης ήταν
πρόθυμοι να καλλιεργήσουν δέντρα και να οργανώσουν κοινοτική συντήρηση των γηγενών
οπωρών (Woittiez et al 2013). Δεδομένα από έρευνα πεδίου των πεδίο των Hadjichambis et
al (2008) υποδεικνύουν ακόμα ότι η άγρια συλλεγόμενη τροφή παίζει ακόμα σημαντικό ρόλο
για τους αγροτικούς πληθυσμούς περιοχών όπως αυτών της Μεσογείου, ειδικά την περίοδο
μεταξύ τέλος φθινοπώρου και αρχές της άνοιξης, που δε συγκαταλέγεται ανάμεσα στις
λιγότερο ανεπτυγμένες.

Εικόνα 3 Αγριοφράουλες (Πιέρια, Θέση Σαρακατσάνα)
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Η Marla (2008), εξετάζοντας τη σημασία της εμπειρικής γνώσης των μακροχρόνιων
συλλεκτών δασικών προϊόντων, τόσο για τη χρήση τους όσο και για την προστασία του
περιβάλλοντος, καταλήγει πως η εμπειρικές γνώσεις των ανθρώπων που για χρόνια
συλλέγουν δασικά προϊόντα μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη στην επίσημη επιστημονική
μελέτη καθώς αν οι γνώσεις αυτές εξεταστούν συλλογικά περιέχουν πολύ σημαντικές
πληροφορίες τόσο για την εκμετάλλευση των προϊόντων αυτών, όσο και για τους τρόπους
και χρόνους συγκομιδής τους ώστε να γίνεται βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων αυτών.
Σε πολλά αναπτυσσόμενα κράτη, η συμβολή της εμπορικής εκμετάλλευσης και μεταποίησης
δασικών διατροφικών προϊόντων αποτελεί κυρίως δουλειά των γυναικών. Στην περιοχή της
Benin στην Αφρική, η συγκομιδή και μεταποίηση των προϊόντων αυτών αποτελεί μια
γυναικεία δουλειά τόσο για κοινωνικούς λόγους (διότι έτσι πληρούν το ρόλο τους ως
γυναίκες, μητέρες, κόρες κλπ) αλλά κι επειδή δεν απαιτεί κάποιου είδους μόρφωση (η οποία
απαιτείται για την εργασία στις τοπικές βιομηχανικές μονάδες). Η ενασχόληση των γυναικών
με την πώληση μεταποιημένων και μη-δασικών διατροφικών προϊόντων μπορεί να ανεβάσει
το status τους καθώς αποκτούν κάποιο εισόδημα και συμβάλουν στην προστασία της
οικογένειάς τους σε περιπτώσεις διατροφικής ανεπάρκειας (Kalh & Egharevba 2006). Στην
Ινδία, μάλιστα, όταν πρόκειται για τη συγκομιδή σε απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας
περιοχές, οι γυναίκες οργανώνουν όλες μαζί ‘εκδρομές’. Αυτά τα μικρά ταξίδια, μπορούν να
χαρακτηριστούν και ως ένα είδος κοινωνικής εκδήλωσης για τις γυναίκες αυτές, ειδικά για
εκείνες που κατοικούν στις πιο απομονωμένες περιοχές και έχουν ελάχιστο χρόνο για
επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους (Tiwari & Rani 2004).
Οι Negi et al (2011) μελετούν την κοινωνικοοικονομική σημασία των δασικών προϊόντων στην
περιοχή των Ιμαλάιων, την εκμετάλλευση των άγριων καρπών και τη σύνδεση της
συμμετοχικής διατήρησης της βιοποικιλότητας με την αγροτική ανάπτυξη. Σημειώνουν ότι οι
άγριοι καρποί πρόσφατα έχουν αρχίσει να κερδίζουν αναγνώριση καθώς μπορούν αν
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχιας, το
βιοπορισμό και τη διατροφική ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών μέσω βιοκατόπτευσης με
την εφαρμογή κατάλληλων επιστημονικών και τεχνολογικών επεμβάσεων. Τα άγρια
βρώσιμα φρούτα είναι μια από τις πολύτιμες κατηγορίες μη-ξηλεύσιμων δασικών προϊόντων
που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάταση της κοινωνικής οικονομίας των ανθρώπων για
εκατοντάδες χρόνια, ιδιαίτερα σε αγροτικές και μειονοτικές περιοχές.
Οι Woittiez et al (2013) υποστηρίζουν ότι οι μικροκαλλιεργητές στην Αφρική συνηθίζουν να
συμπληρώνουν τη διατροφή τους μέσα από τη συλλογή βρώσιμων μη-ξυλεύσιμων δασικών
προϊόντων. Η έρευνα υπολόγισε ότι σε χρονιές με μη επαρκείς βροχοπτώσεις, τα τοπικά
(δασικά) φρούτα συνέβαλαν περίπου στο 20% της ενεργειακής πρόσληψης των
πλουσιότερων και σχεδόν το 40% της ενεργειακής πρόσληψης των φτωχότερων αγροτών. Οι
ίδιοι οι αγρότες σημείωσαν ότι υπάρχει ανάγκη για μελλοντικό σχεδιασμό σχετικά με την
αξιοποίηση της γης ώστε να διατηρηθούν οι οπωρώνες με τα ντόπια φρούτα. Επίσης ήταν
πρόθυμοι να καλλιεργήσουν δέντρα και να οργανώσουν κοινοτική συντήρηση των γηγενών
οπωρών. Οι δημόσιες δασικές εκτάσεις χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση της
ανθρώπινης διατροφής μέσω της συλλογής άγριων τροφών. Καθαρά οικονομικές
αποτιμήσεις υποδεικνύουν ότι η άμεση νομισματική αξία των αγαθών που προέρχονται από
τα τροπικά δάση δεν δικαιολογεί τη διατήρηση των δασών από μέρους της τοπικής
κοινωνίας, εκτός κι αν δοθούν κίνητρα στους ντόπιους. Οι αγροτικές κοινότητες όμως,
αξιολογούν τη συμβολή των δασικών προϊόντων στη διατροφή του άνθρωπο και των ζώων
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πέρα από την αξία τους στην αγορά, δικαιολογώντας έτσι την επιλεκτική συντήρηση και
διαχείριση των φυτικών δασικών ειδών.

1.3. Θρεπτική αξία δασικών καρπών
Πολλοί μελετητές έχουν επισημάνει τα τελευταία χρόνια τη μεγάλη θρεπτική αξία άγριων
καρπών και φρούτων (Turner et al 2011, Stanković & Topuzović 2012 κ.α.). Επίσης, ένας
μεγάλος αριθμός δασικών φυτικών προϊόντων, θεωρείται ότι είναι ευεργετικός στη
διατήρηση της καλής υγείας (π.χ. αφροδισιακά) και στην αύξηση της αντίστασης στο στρες.
Μάλιστα, οι άγριοι καρποί και φρούτα μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη διατροφή
των παιδιών- που λόγω ανάπτυξης έχουν ανάγκη τακτικών γευμάτων κατά τη διάρκεια της
ημέρας - ως σνακ μεταξύ των κυρίως γευμάτων (Tiwari & Rani 2004).
Πολλά βρώσιμα δασικά φυτά είναι πιο πολύτιμα διατροφικά από τα αντίστοιχα
καλλιεργήσιμα και η κατανάλωσή τους έχει πολλά διατροφικά οφέλη καθώς περιέχουν
υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών, θερμίδων και αντιοξειδωτικών ουσιών
(Tiwari & Rani 2004 και Egea et al 2010). Ξηροί καρποί (όπως καρύδια και αμύγδαλα)
αποτελούν σημαντικές πηγές πρωτεϊνών, φυτικών ινών, μετάλλων (σιδήρου, ψευδαργύρου,
χαλκού, μαγνησίου, καλίου και ασβεστίου), βιταμινών (βιταμίνη Ε), φυτοστερολών και
ποικίλων φυτοχημικών ουσιών (Tiwari & Rani 2004).

Εικόνα 4 Συγκεντρωμένοι καρποί σουρβιάς (Σμίνθη, Ξάνθη)

Όσον αφορά το περιεχόμενο των καρπών σε ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), μια πολύ σημαντική
αντιοξειδωτική ουσία για τον ανθρώπινο οργανισμό, έρευνες έχουν δείξει ότι κυμαίνεται σε
ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις στους βλαστούς των άγριων τριαντάφυλλων (Rosa spp.).Τα
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βακκίνια (cranberries) και τα άγρια μύρτιλα (blueberries) πρόσφατα αναγνωρίστηκαν για την
περιεκτικότητά τους σε αντιοξειδωτικά φλαβονοειδή τα οποία έχουν θεραπευτικές ιδιότητες
και χρησιμοποιούνται σε συμπληρώματα διατροφής. Επίσης μπορεί να περιέχουν
απροσδόκητα υψηλές ποσότητες άλλων θρεπτικών συστατικών όπως ασβέστιο, βιταμίνη Α
ως καροτένιο και φολικό οξύ. Μάλιστα κάποια γένη όπως τα Rubus (βατόμουρα και
συγγενείς καρποί) και Rosa (άγρια τριαντάφυλλα) αποδίδουν παραπάνω από ένα είδος
τροφής με υψηλή διατροφική αξία (φύλλα, καρποί, φρέσκοι βλαστοί). Ένα ακόμα
πλεονέκτημα των φυτών αυτών είναι ότι είναι εύκολα προσβάσιμα (χαμηλή βλάστηση),
ιδιαίτερα παραγωγικά και οι καρποί τους είναι εύγευστοι και εύκολοι στη συγκομιδή (Turner
et al 2011).
Πρόσφατες έρευνες των Morales et al (2013) έδειξαν ότι τα βρώσιμα φρούτων των άγριων
μικρών δέντρων ή θάμνων (συγκεκριμένα μελετήθηκαν τα είδη Arbutus unedo, Crataegus
monogyna, Prunus spinosa και Rubus ulmifolius) που καταναλώνονται παραδοσιακά στην
Ιβηρική χερσόνησο, αποτελούν πολύ καλές πηγές βιοενεργών ουσιών όπως οργανικά οξέα,
τοκοφερόλες και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Έτσι, μπορούν να θεωρηθούν λειτουργικά
τρόφιμα ή πιθανές πηγές βιοενεργών ουσιών με συνέργεια αντιοξειδωτικής δράσης και να
χρησιμοποιηθούν ως φυσικά αντιοξειδωτικά με σκοπό να αντικαταστήσουν τα συνθετικά
πρόσθετα (Egea et al 2010) αλλά επίσης και τη χρήση τους στην παραγωγή λειτουργικών
τροφίμων ή συμπληρωμάτων διατροφής.
Την σημασία των άγριων καρπών και φρούτων ως πηγές αντιοξειδωτικών, επιβεβαιώνουν οι
έρευνες των Serteser et al (2008). Που μελέτησαν την αντιοξειδωτική δράση διαφόρων
βρώσιμων φυτικών ειδών μεταξύ των οποίων τα εξής: Rosa pulverulenta, Rosa canina L.,
Rubus discolor, Rubus canescens, Rubus sanctus, Rubus caesius, Prunus avium L. και Prunus
cerasus. Οι ερευνητές προτείνουν πως η ανακάλυψη και χρήση φυσικών πηγών
αντιοξειδωτικών – που είναι οι πιο αποτελεσματικές ενώσεις ενάντια στις ελεύθερες ρίζες –
έχει μεγάλη σημασία καθώς η απαίτηση του σύγχρονου ανθρώπου για υγιέστερη και
μεγαλύτερης διάρκειας ζωή, οδηγεί την έρευνα στην ανακάλυψη εναλλακτικών θεραπειών
για πολλές ασθένειες και η μόλυνση, το στρες και η κατανάλωση βιομηχανοποιημένης
τροφής έχει αυξήσει την παρουσία των ελεύθερων ριζών. Πιστεύεται ότι η ανίχνευση
φυσικών αντιοξειδωτικών πηγών και η κατάλληλη ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή
διατροφή ή η απομόνωση ενώσεων από αυτές για κλινική χρήση μπορεί να βοηθήσει στην
επίτευξη μιας πιο υγιεινής ζωή.
Πολλές από τις παραπάνω ευεργετικές για τον άνθρωπο ιδιότητες των άγριων καρπών και
φρούτων αλλά και κάποιες από τις χρήσης τους στην καθημερινή διατροφή, δεν είναι
καινούριες. Μπορεί με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη συστηματική έρευνα να έχουμε
σήμερα έγκυρα στοιχεία για την αξία και την αποτελεσματικότητα των φυτικών αυτών ειδών
ως αντιοξειδωτικά, όμως έρευνες στην περιοχή της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και στη βαλκανική
χερσόνησο, φανερώνουν ότι οι γηγενείς πληθυσμοί γνώριζαν τις ιδιαίτερες αυτές ιδιότητες
των δασικών φυτικών ειδών και τα αξιοποιούσαν στην καθημερινή τους διατροφή από την
αρχαιότητα ακόμα (Redzic 2006) πολλά χρόνια πριν οι επίσημες ακαδημαϊκές έρευνες τις
επιβεβαιώσουν. Μάλιστα ο Redzic (2006) υποδεικνύει πως τα βρώσιμα άγρια φυτά που
καταναλώνονται πιο συχνά, είναι αυτά που μεγαλώνουν κοντά στις κατοικήσιμες περιοχές
και πως ο άνθρωπος άρχισε πρωταρχικά να χρησιμοποιεί αυτά τα φυτά αποκλειστικά ως
πηγές τροφίμων και ως φυτικά φάρμακα. Στην ίδια έρευνα παρουσιάζεται και μια
κατηγοριοποίηση σε 4 ομάδες διαφόρων δασικών φυτικών ειδών ως προς το περιεχόμενό
τους σε βιταμίνη C. Στις πρώτες δύο κατηγορίες με την υψηλότερη περιεκτικότητα στη
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βιταμίνη, συναντάμε τα είδη Juglans regia (3000 mg %), Rosa canina (2000 mg %) και Prunus
avium (φυτά που περιέχουν πάνω από 200 mg βιταμίνης C) και τα Rubus idaeus και Sorbus
aucuparia (φυτά που περιέχουν μεταξύ 100-200 mg βιταμίνης C).
Σε μελέτη που έγινε στη χώρα μας, από τα νωπά φρούτα τη μεγαλύτερη αντιοξειδωτική
ικανότητα είχαν η αρώνια (14 mmole/100g), το άγριο τριαντάφυλλο (Rosa canina) (13-35
mmole/100g), τα rowanberries (Sorbus spp.) (10- 19 mmole/100g), τα μαύρα
φραγκοστάφυλα (9 mmole/100g), το μύρτιλο (8-9 mmole/100g), τα crowberries (Empetrum
nigrum) (3-9 mmole/100g), το βύσσινο (7 mmole/100g), η άγρια φράουλα (5 mmole/100g)
και ακολουθούσαν το δαμάσκηνο (2-4 mmole/100g), το ρόδι (2 mmole/100g) και το σταφύλι
(1-2 mmole/100g), (Δρογούδη & Βασιλακάκης 2014) .

Εικόνα 5 Μύρτιλα (Πιέρια)
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2. Η ένταξη των δασικών καρπών στην αγροτική παραγωγή
2.1. Παραγωγικό τοπίο στις ορεινές περιοχές
Από οικονομική – αναπτυξιακή σκοπιά, οι περιοχές ενδιαφέροντος του συγκεκριμένου
έργου, αποτελούν στη μεγαλύτερη τους έκταση μειονεκτικές ορεινές περιοχές, καθώς
χαρακτηρίζονται από χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και χαμηλό εισόδημα. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση καθιέρωσε τους όρους ορεινές - μειονεκτικές - προβληματικές περιοχές, για τις οποίες
προβλέπονται ειδικά μέτρα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, που έχουν ως στόχο να
αντισταθμίσουν τις συνέπειες των φυσικών και κοινωνικοοικονομικών αντιξοοτήτων
(μικρότερη βλαστητική περίοδος, δυσκολία διανομής προϊόντων, κ.α.) σε σχέση µε τις πιο
προνομιούχες περιοχές. Οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται και στην Ελλάδα από το 1983, στις
Έρευνες Διάρθρωσης των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Ε.∆.Γ.Ε.), που διενεργούνται από την
Ε.Σ.Υ.Ε. κάθε δύο χρόνια (Παπαδημάτου και Ρόκκος 2004).
Αναλυτικότερα, η Ελλάδα είναι κατεξοχήν ορεινή χώρα. Ο ορεινός όγκος της καταλαμβάνει
έκταση 77,6 εκ. στρ., από τα οποία τα 13,08 (17%) είναι καλλιεργήσιμη έκταση, τα 36,42
(47%) βοσκότοποι και τα 24,02 (31%) δάση. Οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας αποτελούνται
από βουνά μέσου ύψους. Όσον αφορά στο ανθρωπογενές ορεινό περιβάλλον, η Ελλάδα
διακρίνεται για το μικρό μέγεθος αλλά και το μεγάλο πλήθος των ορεινών οικισμών. Οι
ημιαστικοί οικισμοί (2.000- 10.000 άτοµα) αποτελούν µόνο το 13% των ορεινών οικισμών,
ενώ το µόνο ορεινό αστικό κέντρο (άνω των 10.000 ατόμων) είναι σήμερα η Νάουσα. Το
µικρό µέγεθος των οικισµών έχει συντελέσει στη διαφύλαξη του ορεινού φυσικού
περιβάλλοντος, των νερών, των εδαφών και της ατµόσφαιρας, που δεν κακοποιήθηκαν από
τη µαζική υπεράντληση υδάτων, την εντατική γεωργία και µονοκαλλιέργεια και τη
συσσώρευση βιοµηχανιών και οχηµάτων. Έτσι, σε αντίθεση µε τις πεδινές αγροτικές και
αστικές περιοχές, αλλά και πολλές ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές, οι ορεινές περιοχές της
Ελλάδας χαρακτηρίζονται από έναν αναντικατάστατο φυσικό πλούτο, που φιλοξενεί
σηµαντικό αριθµό άγριων φυτικών και ζωικών ειδών προσαρµοσµένων στις τοπικές κάθε
φορά συνθήκες (Παπαδημάτου και Ρόκκος 2004).

Το πρόβλημα της εγκατάλειψης των ορεινών περιοχών
Η µη προσπελασιµότητά τους στο µεγαλύτερο ποσοστό τους, αλλά και µια σειρά από
σοβαρούς πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονοµικούς και ιστορικούς λόγους, δεν ευνοούσε µέχρι
σήµερα την ανάπτυξή των ορεινών περιοχών, σύµφωνα τουλάχιστον µε το κυρίαρχο µοντέλο
παραγωγής και κατανάλωσης. Για το λόγο αυτό, οι κάτοικοί τους ωθήθηκαν στις µεγάλες
πόλεις της Ελλάδας και του κόσµου και τα χωριά τους ερηµώθηκαν. Στην Ελλάδα οι ορεινές
κοινότητες ερηµώθηκαν ιδιαίτερα την περίοδο της µαζικής µετανάστευσης από τα χωριά
προς τις µεγάλες πόλεις και το εξωτερικό τις δεκαετίες του 1950, 1960 και 1970. Έτσι, ενώ οι
αµιγώς ορεινές περιοχές αποτελούν το µισό της έκτασης της χώρας, κατοικούν σήµερα σ’
αυτές λιγότερο από το 1/10 του πληθυσµού (Παπαδημάτου και Ρόκκος 2004).
Εξαιτίας αυτών των µεταβολών, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 χρόνων, απωλέσθηκε
ένα μεγάλο µέρος των τοπικών παραδόσεων, εγκαταλείφθηκε ένα σηµαντικό κοµµάτι του
οικιστικού πλούτου (σχολεία και κατοικίες), χάθηκαν παραδοσιακά αρχιτεκτονικά µνηµεία
και παραδοσιακές δεξιότητες και επαγγέλματα. Στις περιπτώσεις που οι ηλικιωμένοι
παρέµειναν στις εστίες τους, οι νέοι επέστρεφαν σε αυτές κατά τη διάρκεια των
καλοκαιρινών µηνών για παραθερισµό και διατηρήθηκε σε κάποιο βαθµό η σύνδεσή τους µε
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τα πάτρια εδάφη. Στις περιπτώσεις όµως που µετανάστευε όλη η οικογένεια, τα σπίτια
εγκαταλείπονται. Με την πάροδο του χρόνου είτε καταστρέφονται ή επισκευάζονται µερικά
απ' αυτά προς µόνιµη ή εποχιακή χρήση µετά τη συνταξιοδότηση των κατόχων τους (ο.π.).
Άλλη συνέπεια είναι η γήρανσή του του ορεινού πληθυσµού της Ελλάδας, καθώς, σύµφωνα
µε στοιχεία του 1991, το 19,3% έχει ηλικία µεγαλύτερη των 65 ετών, ποσοστό πολύ
µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της χώρας που είναι 13,7% (ο.π.).
Συμπερασματικά, οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας, όπως άλλωστε συμβαίνει στην
πλειοψηφία των ορεινών περιοχών του κόσμου, αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα
τα οποία εστιάζονται κυρίως στην εγκατάλειψη και ερήμωσή τους, στην γήρανση του
πληθυσμού, στον οικονομικό μαρασμό, στον κατακερματισμό των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, στη μικρή βλαστητική περίοδο, στις ακραίες καιρικές συνθήκες, στο έντονα
και ραγδαία εναλλασσόμενο ανάγλυφο, στην έλλειψη βασικών υποδομών σε θέματα υγείας,
παιδείας, επικοινωνίας κ.λπ. και στις απειλές που δέχεται το μοναδικό αλλά και ιδιαίτερα
ευαίσθητο και ευάλωτο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον τους (Μιχαηλίδου 2008). Τα
προβλήματα αυτά είναι απόρροια τόσο των ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού φυσικού
περιβάλλοντος, όσο και των κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών και οικονομικών συνθηκών
και συγκυριών οι οποίες καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό συγκεκριμένες περιόδους της
ελληνικής ιστορίας (Ρόκος 2004). Οι δυσκολίες αυτές εκφράζονται και με την ερήμωση που
υπέστησαν στην Ελλάδα οι ορεινές κοινότητες, κυρίως την περίοδο της μαζικής
μετανάστευσης από τα χωριά προς τις μεγάλες πόλεις και το εξωτερικό τις δεκαετίες του
1950, 1960 και 1970.
Εξαιτίας και της μαζικής εγκατάλειψης, οι εναπομένουσες ορεινές κοινότητες αποκτούν
ιδιαίτερη σημασία, τόσο ως «κιβωτοί» μίας προηγούμενης κοινωνικής και οικονομικής
πραγματικότητας, όσο και ως πυρήνες παραγωγικότητας και δραστηριότητας στο σήμερα.
Το πιο κοινό χαρακτηριστικό των ορεινών κοινοτήτων σε όλο τον κόσµο είναι η ποικιλία και
ποικιλότητα στους τρόπους ζωής και τους πολιτισμούς που έχουν διατηρήσει, στα
διαμορφωμένα από την αλληλεπίδραση αιώνων των κατοίκων τους µε το φυσικό και
πολιτισµικό τους περιβάλλον τοπία και στα φυτικά και ζωικά είδη που φιλοξενούν, γεγονός
που τις διαφοροποιεί από τις πεδινές, αστικές και βιοµηχανικές περιοχές που
χαρακτηρίζονται από πολύ µεγαλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις ισοπεδωτική
οµοιοµορφία. Τα βουνά υπήρξαν ανέκαθεν τόπος διαµονής αυτοχθόνων πληθυσµών και
καταφύγια για τα πρόσωπα, τις οµάδες και τις φυλές που εκτοπίζονταν από τους κατακτητές,
τις πολιτικές εξουσίες και τα κυρίαρχα κοινωνικά ρεύµατα. Λόγω της αποµόνωσης, η
επιβίωση των ορεινών κοινοτήτων βασιζόταν στην αυτάρκεια, η οποία προϋπόθετε άριστη
γνώση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών διαθεσίµων του, των ντόπιων
φυτικών και ζωικών ειδών, των ιδιοτήτων, των µεταβολών και των χρήσεών τους
(Παπαδημάτου και Ρόκκος 2004). Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο πλαίσιο κοινωνικών και
παραγωγικών σχέσεων, ξεχωριστή θέση είχαν –και ως ένα βαθμό διατηρούν- οι
παραδοσιακές ποικιλίες και οι παραδοσιακοί οπωρώνες.

2.2. Ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, ο αγροτικός τομέας αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και
απασχόλησης σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Το ποσοστό συμμετοχής του στην
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της οικονομίας είναι σταθερά υψηλότερο σε σχέση με τον
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μέσο όρο των χωρών της ΕΕ28, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο της γεωργίας και της
κτηνοτροφίας στην εγχώρια οικονομία (IOBE, 2020).
Στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα εργάστηκαν 438 χιλ. άτομα το 2017. Το ποσοστό
συμμετοχής των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα επί του συνόλου των
απασχολούμενων στην οικονομία μειώθηκε από 15,2% το 2000 σε 10,6% το 2017, αλλά
παραμένει σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4,4%
το 2017, ΙΟΒΕ, 2020). Η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων
(προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής) διαμορφώθηκε σε €1,6 δισεκ. το 2017 (ΙΟΒΕ,
2020).

Αδυναμίες της αγροτικής παραγωγής
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας και ιδιαίτερα στις ορεινές
περιοχές, είναι ο κατακερματισμός και η μεγάλη διασπορά των εκμεταλλεύσεων· το γεγονός
ότι μόνο το 30% περίπου της συνολικής έκτασης της ορεινής και ημιορεινής κατά 70%
Ελλάδας αποτελεί γεωργική γη, εντείνει το πρόβλημα του κατακερματισμού και της
διασποράς του γεωργικού κλήρου (Μιχαηλίδου 2008). Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΠΑ από εδώ και πέρα), το μέγεθος των ελληνικών αγροτικών
εκμεταλλεύσεων είναι πάρα πολύ μικρό με οποιοδήποτε δείκτη και αν μετρηθεί, έκταση,
οικονομικό μέγεθος ή απασχόληση. Αυτό το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων τοποθετεί
σταθερά την Ελλάδα πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ανάμεσα στις αγροτικές
οικονομίες των νέων κρατών μελών της ΕΕ-27 (ΚΔΠ-17). Στην ελληνική γεωργία 50% των
εκμεταλλεύσεων είναι κάτω των 2 ha (του μισού δηλαδή από αυτό που θεωρείται μικρή
εκμετάλλευση) και 50% κάτω από 4,000 ευρώ (ΚΔΠ-17).
Ακόμη, το ποσοστό της αρδευόμενης γεωργικής γης είναι χαμηλό, ο μέσος όρος ηλικίας των
αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι υψηλός και η επαγγελματική τους
εκπαίδευση ελλιπής. Η Ελλάδα έχει ένα συντριπτικό ποσοστό αγροτών (σχεδόν 97%) χωρίς
τυπική κατάρτιση (ΠΠΑ σ.66). Επίσης, ιδιαίτερα στην ορεινή γεωργία επικρατούν ιδιαίτερα
δυσμενείς εδαφοκλιματικές συνθήκες (μεγάλο υψόμετρο, έντονες κλίσεις εδάφους, φτωχή
άρδευση, βοσκότοποι κατάλληλοι μόνο για αιγοπρόβατα, μικρή βλαστητική περίοδος).
Έτσι, την περίοδο 1987-1993 ο αριθμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων των ορεινών
περιοχών μειώθηκε κατά 15,7% και η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση κατά 12,8%, ενώ
οι αντίστοιχοι αριθμοί για το σύνολο της χώρας είναι 14,1% και 6,9%, γεγονός που
υποδηλώνει ότι η μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων δεν οφείλεται σε ενδεχόμενη
συγχώνευση και αύξηση του μεγέθους τους, αλλά σε διαρκώς αυξανόμενη εγκατάλειψη των
γεωργικών εκτάσεων (Μιχαηλίδου 2008). Εκτιμάται ότι το μέσο μέγεθος των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων των ορεινών περιοχών δεν ξεπερνά τα 33 στρεμ. που αντιστοιχεί μόλις στο
75% του Μ.Ο. χώρας ενώ το ανάγλυφο και η πολυσχιδής υδρογραφική μορφολογία
επιτείνουν το πρόβλημα του πολυτεμαχισμού (6,8 αγροτεμάχια έναντι 4,8 του μ.ο. της
χώρας) (ο.π.).
Το μικρός μέγεθος των εκμεταλλεύσεων συνεπάγεται αφενός ότι δεν αρκεί για την
εξασφάλιση επαρκούς αξιοπρεπούς εισοδήματος, αφετέρου, αφήνει το περιθώριο στους
παραγωγούς να ασχολούνται με πολλαπλές δραστηριότητες, δημιουργώντας το γνωστό
πολυλειτουργικό μοντέλο που χαρακτηρίζει την οικονομία στις ελληνικές ορεινές
κοινότητες.
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Άλλο μεγάλο πρόβλημα των Ελλήνων παραγωγών είναι το υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης του
κλάδου εμπορίας αγροτικών προϊόντων (ΠΠΑ σ.66). Συγκεκριμένα, παρατηρείται υψηλός
βαθμός συγκέντρωσης στο λιανεμπόριο και σε ορισμένους κλάδους της μεταποίησης
τροφίμων και υψηλός βαθμός συγκέντρωσης τζίρου στις μεσαίες και μεγάλες αλυσίδες, ο
οποίος δημιουργεί ολιγοπωλιακές δομές, ευνοεί την προ-συνεννόηση των επιχειρήσεων υπό
μορφή καρτέλ, πιέζει τις τιμές παραγωγού και μεταβιβάζει μέρος των κερδών στο
λιανεμπόριο. Αυτός ο συγκεντρωτισμός και γενικά η ισχυρή θέση των μεσαζόντων, το οποίο
τείνει να αυξάνει τα κέρδη τους και να περιορίζει έτσι το κέρδος του παραγωγού. Για το λόγο
αυτό έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια πολλές πρωτοβουλίες παραγωγών και
καταναλωτών, με σκοπό την άμεση διάθεση των προϊόντων.
Συμπερασματικά, υπάρχει πάντα μεγάλη ανάγκη συμπλήρωσης του εισοδήματος των
τοπικών κοινωνιών και κυρίως των τοπικών παραγωγών που δραστηριοποιούνται στον
πρωτογενή τομέα (αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι κα). Λεπτομερής ανάλυση των
εισοδημάτων σε επίπεδο ταχυδρομικού κώδικα αναδεικνύει το σημαντικό πρόβλημα
φτώχειας και κοινωνικο-οικονομικής περιθωριοποίησης στις περιοχές της υπαίθρου (ΠΠΑ σ.
70). Το πρόβλημα αυτό οξύνεται από την οικονομική κρίση, αλλά και τον περιορισμό των
επιδοτήσεων των παραδοσιακών καλλιεργειών.

2.3. Βιολογική γεωργία και πιστοποιημένα προϊόντα
Σημαντική αναπτυξιακή διέξοδο στον πρωτογενή τομέα αποτελεί η βιολογική γεωργία και η
παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων προϊόντων. Καθώς οι Έλληνες καταναλωτές
ανησυχούν σοβαρά για τα υπολείμματα φυτοπροστασίας στα φρούτα, το μερίδιο των
προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας δείχνει να ανεβαίνει σημαντικά (ο.π. σ.67).
Συγκεκριμένα, η έκταση σε βιολογική γεωργία όσο και ο αριθμός καλλιεργητών αυξάνει
σταθερά. Την περίοδο της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2009-2010, καλλιεργούνταν
130.828 εκτάρια από 16.605 αγροτικά νοικοκυριά, εκ των οποίων 122.850 εκτάρια ήταν
πιστοποιημένα (15.438 νοικοκυριά) και 7.977 εκτάρια υπό μετάβαση (1.167 νοικοκυριά)
(ΚΔΠ-19). Επίσης στη χώρα υπάρχουν 1.247 νοικοκυριά που εκτρέφουν βιολογικά σχεδόν
52.600 Ζωικές Μονάδες (Ζ.Μ) με βαρύτητα στην προβατοτροφία (800 νοικοκυριά και 15.000
Ζ.Μ), την βοοτροφία, χοιροτροφεία και αιγοτροφία με περίπου 10.000 Ζ.Μ. η κάθε μια και
την πτηνοτροφία με περίπου 5.000 Ζ.Μ. Η θέση της Ελλάδας βρίσκεται ακριβώς στο μέσο
όρο της ΕΕ-27 (ΚΔΠ-19). Ο κλάδος επηρεάστηκε ωστόσο από την ύφεση και τα μειούμενα
εισοδήματα των καταναλωτών οι οποίοι μείωσαν τη δαπάνη για βιολογικά προϊόντα (ΠΠΑ σ.
67).
Σημαντικό κομμάτι της αγοράς επίσης κατακτούν τα πιστοποιημένα προϊόντα. Η Ελλάδα
υιοθέτησε τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης –
ΠΟΠ και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη – ΠΓΕ) σαν μέρος της πολιτικής ανάπτυξης
της υπαίθρου και έχει εγγράψει περίπου 145 ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα συμπεριλαμβανομένων
των κρασιών. Εκτιμάται ότι τα προϊόντα ποιότητας αποτελούν περίπου το 10% της συνολικής
αξίας της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει αποκτήσει σημαντική
εμπειρία στην πιστοποίηση μιας σειράς προτύπων που περιλαμβάνουν, Σύστημα
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή, Πιστοποίηση ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.
για ζωϊκά και φυτικά προϊόντα.
Μια άλλη αξιόλογη τάση είναι η καταγραφόμενη πίστη των καταναλωτών στα Ελληνικά
προϊόντα. Ισχυρές αποδείξεις από όλες τις μέχρι σήμερα πανευρωπαϊκές έρευνες
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καταναλωτών δείχνουν όχι μόνο πίστη των καταναλωτών στα Ελληνικά προϊόντα, αλλά και
στα τοπικά ή άλλης ιδιαίτερης σήμανσης προϊόντα, π.χ., ορεινά. Μέσω της πρόσφατης
θέσπισης των «Συμβάσεων μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων» έχει αρχίσει να
προωθείται στην Ελλάδα η συμβολαιακή γεωργία από πολλές επιχειρήσεις του τομέα της
μεταποίησης των τροφίμων και υπάρχει η ευκαιρία να προωθηθεί ακόμα περισσότερο.
Επίσης, υπάρχει ανερχόμενη τάση διασύνδεσης του τουρισμού με τη γαστρονομική και
πολιτιστική παράδοση και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα. Η επιτυχημένη ανάληψη σχετικών
πρωτοβουλιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, δημιουργούν την ευκαιρία της
σύνδεση της μαγειρικής παράδοσης (culinary heritage) με τον τουρισμό και τη συνακόλουθη
προώθηση των τοπικών προϊόντων (ΠΠΑ σ. 81).
Όλες οι προαναφερόμενες τάσεις αυτές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην προώθηση των
προϊόντων από τα δασικά καρποφόρα. Τα προϊόντα αυτά έχουν όλες τις προϋποθέσεις να
ενταχθούν στα συστήματα αυτά και να ωφεληθούν από τα σχετικά προτερήματα, καθώς
αποτελούν προϊόντα τα οποία συνδέονται ισχυρά με την τον τοπικό ανθρώπινο και βιολογικό
παράγοντα (Brian et al 2005), ενώ η γεωγραφική τους προέλευση αποτελεί σημείο αναφοράς
για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα (Vandecandelaere et al 2009).
Ως εκ τούτου, τα προϊόντα αυτά έχουν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία καθώς αντανακλούν
τόσο το φυσικό πλούτο και την πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής όσο και την
παραδοσιακή και μη γνώση των ανθρώπων της. Έτσι, είναι σημαντικό η εμπορική τους
προώθηση να βασιστεί σε αυτή τους την ιδιαιτερότητα και να γίνουν συντονισμένες
προσπάθειες από την τοπική κοινωνία για τη διεκδίκηση και κατοχύρωση της προστασίας
της γεωγραφικής τους ένδειξης ως δείκτη ποιότητας (Vandecandelaere et al 2009). Η
πιστοποίηση γεωγραφικής ένδειξης σε συνδυασμό με την αποτελεσματική προώθηση των
προϊόντων, αποτελούν δύο σημαντικούς παράγοντες αλλά και εργαλεία για επικερδή
εμπορία τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά και ως εκ τούτου την ενίσχυση της τοπικής
οικονομίας.

Εικόνα 6. Πάγκοι παραγωγών στο πλαίσιο της γιορτής του «Πελίτι»
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Η πιστοποίηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Σύμφωνα και με την ανάλυση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, οι
γεωργοί και ομάδες γεωργών θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε συστήματα
ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, έτσι ώστε να προσδώσουν προστιθέμενη
αξία στο προϊόν τους και να το καταστήσουν ανταγωνιστικό στην αγορά. Επειδή τη στιγμή
εισόδου σε αυτά τα συστήματα και κατά τα πρώτα χρόνια της συμμετοχής επιβάλλονται
στους γεωργούς πρόσθετες δαπάνες και υποχρεώσεις, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους,
οι οποίες δεν αμείβονται πλήρως από την αγορά, με το παρόν μέτρο ενισχύονται οι
νεοεισερχόμενοι γεωργοί και ομάδες γεωργών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε ενωσιακά ή
εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, περιλαμβανομένων των
συστημάτων πιστοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα συστήματα αυτά παρέχουν
εγγυήσεις στους καταναλωτές για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή για
τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο παραγωγής.
Ως συνέπεια της συμμετοχής τους στα συστήματα αυτά οι γεωργοί επιτυγχάνουν να
προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους και να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους στην
αγορά. Η πολιτική για την ποιότητα αποτελεί θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής και κύριο πλεονέκτημα των Ελληνικών γεωργικών προϊόντων στις
διεθνείς αγορές. Ο Ελληνικός χώρος, σύμφωνα και με τη SWOT ανάλυση, παρουσιάζει μία
μεγάλη ετερογένεια ως προς το αγρονομικό, εδαφολογικό και κλιματολογικό δυναμικό. Το
γεγονός αυτό συγκροτεί ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς την παραγωγή ποιοτικά
διαφοροποιημένων γεωργικών προϊόντων, τα οποία αποτελούν κύριο μοχλό ανάπτυξης της
γεωργικής δραστηριότητας και γενικότερα της οικονομίας της χώρας. Η παραγωγή των εν
λόγω προϊόντων μέσω καθορισμένων συστημάτων ποιότητας προσφέρει σε πολλές
γεωργικές περιοχές ένα μέσον ένταξης στην παγκοσμιοποιημένη αγορά τροφίμων, χάρη στην
αναγνώριση μιας ιδιαίτερης τεχνογνωσίας και στην προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων
στον καταναλωτή. Εδώ και χρόνια, οι επιλογές των ευρωπαίων καταναλωτών τείνουν να
προσανατολίζονται προς τροφές υγιεινές, ασφαλέστερες, γευστικότερες που παράγονται με
μεθόδους φιλικές στο περιβάλλον. Κοινός παρονομαστής αυτής της εξέλιξης είναι η
ποιότητα: μία βασική πρόκληση και μία σύνθετη έννοια.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πολιτικής, η εφαρμογή του συστήματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη φυτική παραγωγή ενισχύει την τήρηση προτύπων καλής
γεωργικής και περιβαλλοντικής πρακτικής. Ως εκ τούτου αναγνωρίζεται ευρέως, ως μια από
τις προαιρετικές αλλά πλέον αναγκαίες μορφές παραγωγικής διαδικασίας της σύγχρονης
γεωργικής πρακτικής, συμβάλλοντας παράλληλα στην εφαρμογή των υποχρεωτικών
κανόνων της ορθής γεωργικής πρακτικής και στη δημιουργία ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος για τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα. Με την εφαρμογή του Συστήματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιτυγχάνουμε μεταξύ άλλων την οργάνωση της γεωργικής
εκμετάλλευσης με προγραμματισμό της παραγωγής, τον έλεγχο σε όλα τα στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας, τη μείωση του κόστους παραγωγής με την ορθολογική χρήση
εισροών, φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, τη μείωση κατανάλωσης νερού και ενέργειας, την
προστασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά δε τα προϊόντα, επιτυγχάνεται η παραγωγή
επώνυμων ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, η παραγωγή αναγνωρίσιμων και
ανταγωνιστικών προϊόντων, η εδραίωσή τους στις αγορές αλλά και η διείσδυσή τους σε νέες
και «δύσκολες» αγορές. Η εφαρμογή εθνικών κανόνων προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας
γίνεται μέσω των προτύπων της σειράς AGRO.
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Εξίσου σημαντική είναι και η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, συμβάλλοντας στην
αναζωογόνηση των αγροτικών οικονομιών μέσω της αειφόρου ανάπτυξης. Πράγματι, στην
ανάπτυξη του βιολογικού τομέα είναι ήδη προφανείς οι νέες ευκαιρίες απασχόλησης στον
πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση και στις συναφείς υπηρεσίες. Εκτός από τα
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, αυτά τα συστήματα μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη
τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνική συνοχή των αγροτικών περιοχών.
Σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς ορίζεται ως βιολογική γεωργία το σύστημα
διαχείρισης γεωργικών καλλιεργειών που προϋποθέτει σημαντικούς περιορισμούς στη
χρήση λιπασμάτων και χημικών συνθετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτή η
μέθοδος παραγωγής βασίζεται σε διάφορες καλλιεργητικές πρακτικές, η εφαρμογή τους έχει
ως αποτέλεσμα την προστασία του περιβάλλοντος, επιδιώκει την ενίσχυση της αειφορίας της
γεωργίας, στοχεύει στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που είναι
απαλλαγμένα από χημικά κατάλοιπα και είναι αντίθετη προς τη γενετική τροποποίηση.
Επίσης, στο πλαίσιο της παραγωγής ποιοτικά διαφοροποιημένων προϊόντων, οι καταναλωτές
δίνουν μεγάλη σημασία στη σύνδεση του προϊόντος με ένα ορισμένο τόπο, η καταναλωτική
τους συμπεριφορά επηρεάζεται από τις περιοχές παραγωγής των προϊόντων και είναι
πρόθυμοι να πληρώσουν επιπρόσθετα για προϊόντα συγκεκριμένου τόπου προέλευσης.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να
εντάσσουν γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η
δυνατότητα αφενός στους παραγωγούς να προωθήσουν ευκολότερα τα προϊόντα που
παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, βελτιώνοντας το εισόδημά τους με τις
καλύτερες τιμές που πετυχαίνουν στην αγορά και αφ’ ετέρου στους καταναλωτές να
αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά, με εγγυήσεις για την παραγωγή, την επεξεργασία και τη
γεωγραφική καταγωγή τους.
Επίσης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 θεσπίζονται και
προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας με σκοπό να διευκολύνουν τους παραγωγούς γεωργικών
προϊόντων στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα στοιχεία τα οποία προσδίδουν
αξία στα προϊόντα τους. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του ανωτέρω Κανονισμού,
οι προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας αφορούν «οριζόντιο» χαρακτηριστικό μιας ή
περισσότερων κατηγοριών προϊόντων ή στοιχείο της μεθόδου γεωργικής παραγωγής ή
μεταποίησης που ισχύει σε συγκεκριμένες περιοχές, προσδίδουν αξία στο προϊόν σε
σύγκριση με παρεμφερή προϊόντα και έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Δυο χαρακτηριστικά
παραδείγματα είναι ο όρος «προϊόν ορεινής παραγωγής» και «προϊόντα νησιωτικής
γεωργίας». Η ελληνική γεωργία εκτός των σημάτων που ήδη έχουν υιοθετηθεί και
προσαρμοσθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, θα προβεί και στην υιοθέτηση των σημάτων
«Ορεινό προϊόν», «Νησιωτικό προϊόν».

2.4. Σημασία των δασικών καρποφόρων για τη μελισσοκομία
Η μελισσοκομία αποτελεί μία σημαντική δραστηριότητα για τις ορεινές κοινότητες που
βρίσκονται στις περιοχές μελέτης. Από τη βιβλιογραφία και την εμπειρία είναι γνωστό ότι
πολλά από τα οπωροφόρα δέντρα είναι ανθοφόρα και αποτελούν χρήσιμα και σημαντικά
μελισσοκομικά φυτά. Κατά την περίοδο της ανθοφορίας, κάθε άτομο φέρει μεγάλο όγκο
λουλουδιών τα οποία, όπως θα αναφερθεί αναλυτικά παρακάτω, θεωρούνται υψηλής
ποιότητας για τη μελισσοκομία. Το διάστημα ανθοφορίας βέβαια είναι περιορισμένο για
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κάθε είδος, αλλά το μειονέκτημα αυτό αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι σε κάθε οπωρώνα
απαντάται συνήθως μία μεγάλη ποικιλία δέντρων, τα οποία τείνουν να ανθίζουν διαδοχικά.
Έτσι, το διάστημα ανθοφορίας σε έναν μέσο παραδοσιακό ορεινό οπωρώνα,
εγκαταλελειμμένο ή μη, καλύπτει συνήθως το επαρκές χρονικό διάστημα των δύο με τριών
μηνών.
Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι ορεινοί παραδοσιακοί οπωρώνες
χαρακτηρίζονται από ήπιες γεωργικές πρακτικές, οι οποίες αφήνουν μεγάλα διαστήματα
ανάμεσα στα δέντρα, δεν καταστρέφουν συστηματικά τον υποόροφο και επιτρέπουν έτσι
την ανάπτυξη πολλών ποωδών φυτών. Ακόμα περισσότερο, στην περίπτωση των
εγκαταλελειμμένων οπωρώνων, η παρουσία τους μέσα στο ενιαίο ορεινό δασικό
οικοσύστημα σηματοδοτεί την ύπαρξη κάποιων πολύτιμων διακένων, στο έδαφος των
οποίων βρίσκει καταφύγιο μία πλούσια χλωρίδα υποορόφου που δεν μπορεί να αναπτυχθεί
στον σκιερό υποόροφο των παρακείμενων δασικών οικοσυστημάτων. Συνεπώς και στους
καλλιεργημένους και στους εγκαταλελειμμένους ορεινούς παραδοσιακούς οπωρώνες
μπορούμε να συναντήσουμε έναν αριθμό ποωδών φυτών τα οποία είναι δυνητικά χρήσιμα
για τη μελισσοκομία, κατά τεκμήριο μεγαλύτερο τόσο από τις συμβατικές καλλιέργειες όσο
και από τις παρακείμενες αμιγείς δασικές εκτάσεις.
Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι αναμενόμενο ότι οι ορεινοί παραδοσιακοί οπωρώνες,
εγκαταλελειμμένοι και καλλιεργούμενοι, μπορούν να αποτελούν δυνητικά σημαντικό πόρο
για τη μελισσοκομία. Αντίστροφα, η παρουσία επικονιαστών είναι αναγκαία για την
καρποφορία πολλών ειδών οπωροφόρων δέντρων και συμβάλλει έτσι στην παραγωγικότητα
των οπωροφόρων δέντρων. Πέρα από τη μεγάλη ποικιλία άγριων εντόμων, βασικοί
επικονιαστές μπορούν να είναι και οι μέλισσες της μελισσοκομίας. Μπορεί να εγκαθιδρυθεί
έτσι μία υποδειγματική συνεργατική σχέση ανάμεσα στη διατήρηση των οπωρώνων και τη
χρήση τους από τη μελισσοκομία.

Μελισσοκομική σημασία των οπωροφόρων δέντρων (ανά είδος)
Όλα σχεδόν τα οπωροφόρα είδη δέντρων και θάμνων αποτελούν μελισσοκομικά φυτά
μικρότερης ή μεγαλύτερης σημασίας. Στη συνέχεια περιγράφονται τα σημαντικότερα εξ
αυτών, όσο αφορά τη μελισσοκομική τους αξία. Η αναφερόμενη περίοδος ανθοφορίας
προκύπτει τόσο από τη βιβλιογραφία, όσο και από την επιτόπια έρευνα, στην περιοχή. Το
μελισσοκομικά στοιχεία προέρχονται κυρίως από τον οδηγό «Μελισσοκομικά Φυτά», Α’ και
Β’ Τόμος (Πλακούτσης 2006 και 2015 αντίστοιχα) καθώς και από τη σελίδα «Μελισσοκομική
Χλωρίδα Θεσσαλονίκης» (Μότσανος 2014).
Τσαπουρνιά (Prunus spinosa)
Ανθοφορία: Ανθοφορεί το Μάιο.
Μελισσοκομική σημασία: Δεν βρέθηκαν ιδιαίτερα στοιχεία στη βιβλιογραφία, αλλά
θεωρούμε ότι η ανθοφορία της και η πυκνότητα της προσδίδουν σημαντική μελισσοκομική
αξία.
Αγριοτριανταφυλλιές του γένους Rosa
Ανθοφορία: Ανθίζει την άνοιξη, Μάιο-Ιούνιο.
Μελισσοκομική σημασία: Δίνει νέκταρ και γύρη χρώματος πορτοκαλί.
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Εικόνα 7 Άνθη Αγριοτριανταφυλλιάς

Κρανιά (Cornus mas)
Ανθοφορία: Το φυτό ανθίζει πολύ πρώιμα, στα τέλη της χειμερινής περιόδου (τέλος
Ιανουαρίου - Φεβρουάριος).
Μελισσοκομική σημασία: Σημαντικό μελισσοκομικό φυτό, εξαιτίας και της πολύ πρόωρης και
μεγάλης ανθοφορίας. Δίνει νέκταρ και κίτρινη γύρη. Όπως σε όλα τα πρώιμα φυτά, αν οι
θερμοκρασίες επιτρέπουν το πέταγμα της μέλισσας, η κρανιά βοηθά τα σμήνη να ξεκινήσουν
και να δυναμώσουν αυξάνοντας τον πληθυσμό τους.
Βάτοι του γένους Rubus
Ανθοφορία: Οι περισσότερες ποικιλίες στην Ελλάδα ανθίζουν όψιμα, από Ιούνιο ως και
Αύγουστο.
Μελισσοκομική σημασία: Σημαντικό μελισσοκομικό φυτό, εξαιτίας και της όψιμης
ανθοφορίας, αφού την εποχή εκείνη έχουν περιοριστεί άλλες ανθοφορίες. Δίνει νέκταρ και
γύρη χρώματος μπεζ.
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3. Από την παραγωγή στην αγορά και την κατανάλωση
3.1. Εξαγωγές
Οι ελληνικές εξαγωγές αποτελούν κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας,
συμβάλλοντας καταλυτικά στην αύξηση των εισοδημάτων και στην τόνωση της απασχόλησης
διαχρονικά. Η Ελλάδα εξάγει ελληνικά προϊόντα, όπως είναι τα πετρελαιοειδή, τα φάρμακα,
το βάμβακι, εξαγωγές μη κατεψυγμένων λαχανικών, τα ιχθυηρά , τα τυριά (των οποίων το
μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών είναι η φέτα), το λάδι, τα βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, τα
πορτοκάλια, νωπά ή αποξεραμένα, προϊόντα ομορφιάς, γιαούρτι εμπλουτισμένο ή μη που
περιέχει ζάχαρη ή άρωμα ή καρύδια ή φρούτα. Τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν τη δεύτερη
μεγαλύτερη κατηγορία εξαγόμενων προϊόντων (αναιρούμενων των πετρελαιοειδών) με
εξαγωγές ύψους 1,8 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, δηλαδή ποσοστό 21% του
συνόλου των εξαγωγών, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, επί
των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Κατά το 2019 καρποί και φρούτα παρασκευασμένα-διατηρημένα, είχαν αξία εξαγωγών 336,1
εκ. Ευρώ (σημ. κυρίως κονσέρβες ροδάκινου), με ποσοστό στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές
0,99% και ποσοστό στις συνολικές εξαγωγές αγροδιατροφικών 5,98%. Τα βερίκοκα, κεράσια,
και ροδάκινα είχαν αξία εξαγωγών 140,0 εκ. Ευρώ, με ποσοστό από συνολικές ελληνικές
εξαγωγές 0,41%, ποσοστό στις συνολικές εξαγωγές αγροδιατροφικών 2,49% (Γιάννουλης
2020).
Τα αγροτικά τοπικά προϊόντα διακινούνται στην αγορά είτε με την αρχική τους μορφή
(πρωτογενή προϊόντα) είτε κατόπιν μεταποίησης ή επεξεργασίας αυτών (δευτερογενή
προϊόντα). Σε διάφορα μέρη της χώρας βρίσκουμε τοπικά γλυκά του κουταλιού και
μαρμελάδες από φρέσκα εποχιακά φρούτα, τα οποία έχουν φτιαχτεί με παραδοσιακές
τεχνικές και συσκευάζονται. Tα γλυκά του κουταλιού αποτελούν την πρώτη επιλογή
γλυκίσματος των επισκεπτών και φιλοξενούμενων των περισσότερων ελληνικών
νοικοκυριών αλλά και μέρος του πρωινού σε ξενοδοχεία.

Εικόνα 8 Ανώριμα μύρτιλα (Πιέρια)
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Διάγραμμα 1 Οι χώρες στις οποίες εξάγει φρούτα η Ελλάδα (Πηγή exportpotential.intracen.org), β) τα προϊόντα
που εξάγει η Ελλάδα γ) οι εξαγωγές το διάστημα 30/4/2021 -21/5/2021 (Hellenic Ministry of Rural Development
and Food- Division Agricultural Policy and Document

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Φρούτων Λαχανικών και Χυμών Incofruit Hellas
μειωμένες είναι το 2021 οι εξαγωγές σε κεράσια, βερίκοκα και ροδάκινα. Σύμφωνα με τα ίδια
στοιχεία οι εξαγωγές από 1/5 έως 3/6/2021 εκτιμώνται:
α) των κερασιών σε 2.200 τ -37% μειωμένες έναντι των περσινών,
β) των βερίκοκων σε 1.550 τόνους -40%,
γ) των ροδάκινων 760 τόνους -59% .
Η εξαγωγή μήλων συνεχίζεται με εκτίμηση του ρυθμού εξαγωγών τους +11,9% (1/10/204/6/21) 77.796 τ. έναντι 69.525 τ. εκ των οποίων οι 50.540 έναντι 44.070 τ. κατευθύνθηκαν
στην Αίγυπτο.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα δημοσιευθέντα, για το α΄ επτάμηνο του 2020, στοιχεία
της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis), αναφορικά με τις εξαγωγές φρούτων
της Ελλάδας στη Γερμανία, οι οποίες παρουσίασαν τόσο σε όρους ποσοτήτων όσο και σε
όρους αξίας μεγάλη αύξηση συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρσι. Σύμφωνα με την
Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Destatis για τον κλάδο φρούτων στη Γερμανία, τα
κυριότερα φρούτα που εξάγει η Ελλάδα στη Γερμανία είναι τα κεράσια, τα ακτινίδια, οι
φράουλες, τα πορτοκάλια, τα βερίκοκα συσκευασμένα, τα καρπούζια, οι κλημεντίνες;, τα
ροδάκινα, τα φρέσκα βερίκοκα και τα σύκα.
Στην Ολλανδία αντίστοιχα, ως κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα παρουσιάζονται τα
σταφύλια (ιδίως κατά τα τελευταία δύο έτη, το δε δεκάμηνο 2020 οι εξαγωγές σταφυλιών
αποτελούσαν το 3,1% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στην Ολλανδία), τα βερίκοκα –
κεράσια – ροδάκινα (1,6% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στην Ολλανδία το
δεκάμηνο 2020) και οι φράουλες. Σύμφωνα με τις ολλανδικές πηγές, η παρατηρούμενη τάση
στο διμερές εμπόριο οπωροκηπευτικών συνίσταται σε στασιμότητα των ελληνικών
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εξαγωγών και σε αύξηση των ολλανδικών εξαγωγών. Επίσης, κατά τις ανωτέρω πηγές, ο
διμερής όγκος του εμπορίου οπωροκηπευτικών την περίοδο 2008-2010 ήταν μεγαλύτερος
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο της περασμένης δεκαετίας (2011-2020).

3.2. Μεταποίηση
Οι δασικοί καρποί των μπορούν να διοχετευτούν στην τοπική, εγχώρια και διεθνή αγορά στη
φυσική τους μορφή, ή έπειτα από επεξεργασία (μεταποιημένα προϊόντα).
Η ήπια επεξεργασία των καρπών σε οικοτεχνική κλίμακα αποτελεί μία από τις βασικές
προϋποθέσεις για την αύξηση της υπεραξίας των γεωργικών προϊόντων και για αυτό
προωθείται από τις πολιτικές ενίσχυσης (βλ. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,
«Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα»). Τα προτερήματα που προσφέρει είναι πολλαπλά:
-

Αξιοποίηση μεγαλύτερης ποικιλίας καρπών, πέρα από αυτούς που μπορούν να
καταναλωθούν νωποί
Δυνατότητα παραγωγής και πιστοποίησης πολλών τοπικών, παραδοσιακών,
ποιοτικών διατροφικών προϊόντων
Διεύρυνση των πιθανών χρήσεων και των πιθανών αποδεκτών των προϊόντων (πχ
ξενοδοχεία, εστιατόρια κα)
Αύξηση του ποσοστού κέρδους από τους καρπούς
Διεύρυνση της περιόδου συντήρησης και κατ’ επέκταση των περιθωρίων
αξιοποίησης και εμπορίας των καρπών
Επέκταση των ωφελειών και του κέρδους σε μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες (πχ
Γυναικείοι Συνεταιρισμοί)
Διάσωση και αναπαραγωγή της παραδοσιακής γνώσης γύρω από αυτά τα προϊόντα
Αναθέρμανση της δραστηριότητας οικοτεχνικών επιχειρήσεων, όπως είναι οι
Γυναικείοι Συνεταιρισμοί, μέσα από τον εμπλουτισμού της γκάμας των προϊόντων
της

Η παρασκευή γλυκών σκευασμάτων και αλκοολούχων ποτών (ηδύποτα) από διάφορα
φρούτα (άγρια και καλλιεργήσιμα) έχει μεγάλη παράδοση σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Τα
γλυκά του κουταλιού, τα διάφορα ρετσέλια (συνδυασμός φρούτων με άλλα παχύρευστα,
ζαχαρούχα προϊόντα όπως το μέλι και το πετιμέζι), οι μαρμελάδες και οι κομπόστες
αποτελούν παραδοσιακούς τρόπους συντήρησης των φρούτων με μακρά ιστορία (Woodroof
1986).
Μάλιστα, τα συγκεκριμένα τρόφιμα στο παρελθόν είχαν εξέχοντα ρόλο στη ζωή των
ανθρώπων καθώς χρησιμοποιούνταν ως κεράσματα και δώρα σε διάφορες κοινωνικές
περιστάσεις (γάμοι, βαφτίσια, καλωσόρισμα επισκεπτών και φιλοξενούμενων κ.α.). Για το
λόγο αυτό και δεν έλειπαν από κανένα νοικοκυριό, ενώ η επιτυχημένη παρασκευή των πιο
εξεζητημένων αυτά – τα οποία απαιτούσαν ιδιαίτερες δεξιότητες καθώς τα τεχνολογικά μέσα
ήταν περιορισμένα – φανέρωνε την αξία της κάθε νοικοκυράς και της προσέδιδε κύρος.
Με την πάροδο των χρόνων, τη μαζική μετανάστευση προς τα αστικά κέντρα αλλά και την
αστικοποίηση της υπαίθρου, η τεχνογνωσία αυτή άρχισε να εκλείπει και καθώς ο σύγχρονος
τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από έντονους ρυθμούς και ελάχιστο χρόνο ζωής, οι νεότερες
γενιές απομακρύνθηκαν αρκετά από την οικιακή παρασκευή αυτών των τροφίμων. Τα
τελευταία χρόνια, με την ενίσχυση του κράτους στα γυναικεία συνεταιριστικά εγχειρήματα –
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κατά βάση σε αγροτικές περιοχές και επαρχιακές πόλεις – τα γλυκά από φρούτα (γλυκά του
κουταλιού) και οι μαρμελάδες χωρίς συντηρητικά και πρόσθετα ήρθαν ξανά στο προσκήνιο
ως εμπορικά προϊόντα κι έχουν κατακτήσει τη δικιά τους θέση στην εγχώρια αγορά.
Η εμπορία και προώθηση των προϊόντων αυτών γίνεται βασίζεται – πέρα από τους
προαναφερθέντες λόγους - στον «παραδοσιακό» τους χαρακτήρα ή και στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους λόγω της γεωγραφικής τους προέλευσης (τυπικά προϊόντα μιας
περιοχής, επίσημα ως πιστοποιημένα ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα ή ανεπίσημα) καθώς και στην
πρότασή τους ως εναλλακτικά, υγιεινότερα και φυσικότερα των βιομηχανικών τους εκδοχών.
Η εμπορία τους, τέλος, συνδέεται με άλλες αγροτουριστικές δραστηριότητες και λαμβάνει
χώρα κυρίως στον τόπο παρασκευής τους.

Εικόνα 9 Καρποί ρουδιού (Πέλλα, Βόρρας)
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Αποξηραμένα φρούτα
Τα αποξηραμένα φρούτα αποτελούσαν από την αρχαιότητα πολύ σημαντικό κομμάτι της
ανθρώπινης διατροφής καθώς υπάρχουν ιστορικά αρχεία από τη Μεσοποταμία που
χρονολογούνται σχεδόν από το 1700 π.X. Τα γεύματα των αρχαίων Ελλήνων συνήθως
τελείωναν με επιδόρπιο που περιλάμβανε είτε φρέσκα είτε αποξηραμένα φρούτα, κυρίως
σύκα και σταφύλια (Chiou, Panagopoulou & Karathanos 2015, Giugliano et al. 2000). Στην
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, τα αποξηραμένα φρούτα όπως οι σταφίδες, τα
δαμάσκηνα και τα σύκα χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά με το μέλι ως γλυκαντικά μέσα.
Στην ελληνική επαρχία, η αποξήρανση μιας μεγάλης ποικιλίας καρπών (μήλα, αχλάδια,
κυδώνια, δαμάσκηνα, λωτοί κα), αποτελούσε -και σε ένα μικρό βαθμό αποτελεί ακόμα- μια
διαδεδομένη πρακτική, η οποία εξασφάλιζε τη δυνατότητα κατανάλωσης καρπών μέσα στο
χειμώνα. Οι αποξηραμένοι καρποί χρησιμοποιούνταν επίσης για ροφήματα και άλλα
προϊόντα.
Η παγκόσμια παραγωγή αποξηραμένων φρούτων κατά την περίοδο 2018/2019 ανήλθε σε
πάνω από 3,1 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, που αντιπροσωπεύει αύξηση 30% σε σύγκριση
με το 2012/13 και αύξηση 11% σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία μέση τιμή (INC,
2019). Περίπου το 40% της παραγωγής αποξηραμένων δαμάσκηνων προήλθε την περίοδο
2016/2017 από τη Χιλή, ενώ άλλες χώρες που παρήγαγαν σημαντικές ποσότητες ήταν η
Γαλλία και οι Η.Π.Α.

Χυμοί φρούτων- Αναψυκτικά
Ως χυμοί φρούτων νοούνται οι χυμοί που λαμβάνονται με έκθλιψη υγιών και νωπών
φρούτων και οι οποίοι μπορούν να διατίθενται στην κατανάλωση ως έχουν είτε μετά από
επεξεργασία καθαρισμού. Οι χυμοί μπορεί να διατίθενται στην κατανάλωση είτε αυτούσιοι
είτε ως μίγματα χυμών διαφόρων φρούτων. Ο κλάδος των χυμών και αναψυκτικών στη χώρα
μας απαρτίζεται από λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, ορισμένες από τις οποίες είναι
θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων, με πολύχρονη παρουσία στην αγορά. Οι φυσικοί χυμοί με
υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και ανόργανα άλατα όπως τα ρόδια, τα
μούρα κ.α. αποφέρουν υψηλά κέρδη πωλήσεων στις επιχειρήσεις του κλάδου.
Η συνολική κατανάλωση χυμού φρούτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμφάνισε
καθοδική πορεία και ανήλθε σε 9,299 εκατομμύρια λίτρα το 2016 από 10,357 το 2012. Στην
εγχώρια αγορά χυμού, ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 137 εκατομμύρια λίτρα,
αξίας €193 εκατομμυρίων, για το έτος 2013. Η οικονομική κρίση επηρέασε βαθύτατα τις
πωλήσεις των χυμών, η οποία από το 2012 μέχρι το 2016 απώλεσε το 15,3% του όγκου
πωλήσεων (IOBE 2016).
Στην εγχώρια αγορά πωλήθηκαν 645 εκατ. λίτρα μη αλκοολούχων ποτών το 2015. Η
οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά την εγχώρια αγορά μη αλκοολούχων ποτών, η οποία
από το 2009 μέχρι το 2015 απώλεσε το 32% του όγκου πωλήσεων. Το 66% του όγκου
πωλήσεων πραγματοποιήθηκε στα καταστήματα λιανικής, τα οποία περιλαμβάνουν τα
supermarket, τα ψιλικατζίδικα και τα περίπτερα. Το 34% πουλήθηκε μέσω της HORECA που
περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τις καφετέριες κ.λπ. Σε όρους αξίας, οι πωλήσεις
μη αλκοολούχων ποτών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το €1,7 δισ. το 2015. Το μεγαλύτερο μέρος
της αξίας πωλήσεων (62%) συγκεντρώνει η HORECA, λόγω του υψηλότερου επιπέδου τιμών
που επικρατεί στη συγκεκριμένη αγορά. Η λιανική αγορά συγκεντρώνει το υπόλοιπο 38% της
αξίας πωλήσεων (ΙΟΒΕ 2016).
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Ο κλάδος των μη αλκοολούχων ποτών στηρίζει την απασχόληση, δίνοντας μεγάλη ώθηση
στους κλάδους της παραγωγής, της εστίασης και του εμπορίου, ιδίως στην περιφέρεια. Κάθε
θέση εργασίας στην παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών συνδέεται με 10 θέσεις εργασίας στο
σύνολο της οικονομίας. Ο κλάδος προσφέρει εργασία σε 17.177 εργαζόμενους στην
παραγωγή και διανομή προϊόντων με τις θέσεις εργασίας στους άμεσους προμηθευτές του
κλάδου να υπολογίζονται σε 5.000. Η συνολική επίδραση στην απασχόληση από την
παραγωγή και διανομή αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών το 2015 ανέρχεται
σε 49.750 θέσεις εργασίας, δηλαδή στο 1,4% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα (ΙΟΒΕ
2016).

Παρασκευάσματα φρούτων μετά γλυκαντικών υλών
Τα κυριότερα προϊόντα γλυκιάς γεύσης με πρώτη ύλη τα φρούτα είναι τα ακόλουθα:
Οι μαρμελάδες είναι παχύρευστα ημι-στερεά προϊόντα με γλυκιά γεύση που
παρασκευάζονται από τον πουρέ ή πούλπα φρούτων με την προσθήκη ζάχαρης (Desrosier &
Desrosier 1977) και την προσθήκη (προαιρετικά) μπαχαρικών (κανέλα, γαρίφαλο, μαστίχα
Χίου, βανίλια κ.α). Και αυτή η μέθοδος, αποτελεί μέθοδο συντήρησης φρέσκων καρπών
φρούτων που διαφορετικά θα αποικοδομούνταν σε πολύ μικρό διάστημα και δε θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τον άνθρωπο - εμπορικά ή μη. Σε αντίθεση με τα
περισσότερα γλυκά του κουταλιού όπου ο καρπός απαιτείται να είναι σφιχτός και
ομοιόμορφος ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατόν αισθητικά αποτέλεσμα, για την
παρασκευή μαρμελάδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τραυματισμένοι ή
παραωριμασμένοι καρποί. Συνεπώς η μετατροπή των φρούτων σε μαρμελάδες αποτελεί
έναν άριστο τρόπο συντήρησης και αξιοποίησης μεγάλων ποσοτήτων φρούτων που
διαφορετικά θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Οι μαρμελάδες χρησιμοποιούνται ως επάλειμμα
αρτοσκευασμάτων στο πρωινό αλλά και ως γέμιση ή επικάλυψη σε διάφορα γλυκά.
Μια παραλλαγή των μαρμελάδων αποτελούν οι γλυκόξινες ή γλυκάλμυρες σάλτσες
φρούτων, γνωστές ως chutneys (Verma & Joshi 2000). Τα chutneys χρησιμοποιούνται ευρέως
στη μαγειρική σε πολλά μέρη του κόσμου, συνήθως ως συνοδευτικά ψητών κρεάτων αλλά
δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Ελλάδα. Στις σκανδιναβικές χώρες, μάλιστα, είναι
ιδιαίτερα γνωστές τέτοιου τύπου σάλτσες που παρασκευάζονται από τις τοπικές ποικιλίες
των γενών Rubus & Malus. Τα αντίστοιχα τοπικά είδη των παραπάνω γενών καθώς και
διάφορα άγρια δαμάσκηνα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία παρόμοιων,
νέων για την εγχώρια αγορά, προϊόντων.
Οι αρχαίοι Έλληνες για να συντηρήσουν και να διατηρήσουν τα φρούτα τους καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου, σιγόβραζαν το κυδώνι με μέλι δημιουργώντας έναν πολτό, το
«μελίμηλον». Η συνταγή τους υιοθετήθηκε από τους Ρωμαίους και καθιερώθηκε ως
“melimelum”. Οι Πορτογάλοι αντικαθιστούν το μέλι με τη ζάχαρη και παρασκευάζουν τη
marmelada από το “marmelo”, το κυδώνι στα πορτογαλικά. Οι χρονογράφοι περιγράφουν
ότι οι υπέροχες γιορτές του Λουδοβίκου XIV τελείωναν πάντα με μαρμελάδες και ζελέ που
σερβίρονταν σε ασημένια πιάτα (Wilson, 2013).
Οι ζελέδες φρούτων είναι παρασκευάσματα από διηθημένους χυμούς φρούτων, ή από
“σιρόπι οπωροσακχάρου”. Στο εμπόριο φέρονται και τεχνητοί ζελέδες φρούτων σε σκόνη
που παρασκευάστηκαν από ανάψυξη ζάχαρης, μέσων οξίνισης (π.χ. κιτρικό οξύ), αλατιού,
φυσικής χρωστικής και αρωματικής ύλης του φρούτου (π.χ. μήλου).
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Η κομπόστα είναι το προϊόν το οποίο παρασκευάζεται με ελαφρύ βρασμό ολόκληρων
καρπών ή φρούτων ή τμημάτων τους με σιρόπι φυσικών γλυκαντικών υλών. Τα φρούτα που
κομποστοποιούνται έχουν διάφορες μορφές, πχ μεγάλα κομμάτια, φέτες, κύβοι, ολόκληρο
φρούτο, κομμένα μικρά και ανακατεμένα σαν φρουτοσαλάτα κ.ά. (Δημητρίου 2018).
Χαρακτηριστικά, μερικά από τα φρούτα που χρησιμοποιούνται για κομπόστα μπορεί να είναι
αχλάδια, βερίκοκα, κυδώνια, δαμάσκηνα, ανανάς, κεράσια, σταφύλια κ.ά.
Οι κομπόστες τυποποιούνται είτε μέσα σε σιρόπι ή νερό και χυμό και σε διάφορες μορφές
συσκευασιών όπως πχ γυάλινες, πλαστικές και μεταλλικές. Με την τεχνική της παστερίωσης,
η βιομηχανία της κονσερβοποίησης των φρούτων αυξήθηκε. Συγκεκριμένα στην ελληνική
οικονομία η παραγωγή κονσερβοποιημένων φρούτων είναι ένας σημαντικός παράγοντας και
μάλιστα σε ορισμένα φρούτα, όπως τα ροδάκινα, η Ελλάδα αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο
την μεγαλύτερη δύναμη σε παραγωγή και εξαγωγές αυτών.

Εικόνα 10. Μαρμελάδες από μήλα, αχλάδια και σύκα

Στον ελλαδικό χώρο συνήθως οι κομπόστες προορίζονται για επαγγελματική χρήση, πχ
catering, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία και λιγότερο για οικιακή κατανάλωση. Σε χώρες όμως
όπου η πρόσβαση σε ορισμένα φρέσκα φρούτα δεν είναι εύκολη, παρατηρείται μεγάλη
κατανάλωση κομπόστας.
Τα γλυκιά κουταλιού παρασκευάζονται από καρπούς ή φρούτα (ή τμήματά τους), συνήθως
μετά από αφαίρεση των πυρήνων (κουκούτσια) και μετά από βρασμό τους με προσθήκη
ζάχαρης ή/και χυμού των φρούτων. Σε μερικές περιπτώσει προστίθεται λεμόνι ή ξινό (κιτρικό
οξύ) ως πρόσθετα για συντήρηση. Κάποια φρούτα – κυρίως τα εσπεριδοειδή – απαιτούν
πρότερη κατεργασία σε ασβέστη ώστε να διατηρηθούν τραγανά και συμπαγή. Το
αποτέλεσμα του βρασμού είναι η δημιουργία ενός παχύρευστου γλυκού σιροπιού μέσα στο
οποίο περιέχονται οι καρποί των φρούτων (ολόκληροι ή σε ομοιόμορφα κομμένα τεμάχια).
Τα γλυκά του κουταλιού συνήθως συσκευάζονται σε γυάλινα βάζα με τη διαδικασία της
κονσερβοποίηση (Downing 2013) και αποθηκεύονται εκτός ψυγείου. Η διάρκεια ζωής τους
κυμαίνεται από μερικούς μήνες έως 1-2 χρόνια (Aleid 2013), ανάλογα με το βαθμό της
θερμικής επεξεργασίας που έχουν υποστεί.
Αποτελούν βασικό παραδοσιακό προϊόν στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες βαλκανικές χώρες
και παρασκευάζονται συστηματικά κυρίως από μικρές βιοτεχνίες ή συνεταιρισμούς.
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Τα οπωροσακχαρωτά είναι το προϊόν της προσθήκης βρασμένων καρπών σε μάζα ζάχαρης
με μικρή περιεκτικότητα γλυκόζης. Οι εσακχαρωμένοι καρποί (φρουΐ γκλασέ) (fruit glacés)
είναι τα προϊόντα που προκύπτουν από τον βρασμό καρπών ή τεμαχίων τους με σιρόπι και
λίγη γλυκόζη και μετά από ψύξη και ελαφρά ξήρανση εμφανίζουν εξωτερικό επίπαγο
(κρούστα) ζάχαρης.

Λικέρ και αποστάγματα
Με τον όρο λικέρ ή ηδύποτο, αναφερόμαστε σε υψηλής γλυκύτητας αλκοολούχα ποτά τα
οποία έχουν έντονο άρωμα και γεύση το οποίο προέρχεται από την εκχύλιση σε βρώσιμη
αλκοόλη των συστατικών κάποιου καρπού ή αρωματικού φυτού (Andrew et al 2003).
Η λέξη λικέρ προέρχεται από το λατινικό liquifacere που σημαίνει διαλύω. Ιστορικά, τα
ηδύποτα εμφανίζονται αρχικά ως φαρμακευτικά προϊόντα ανάμειξης βοτάνων διαλυμένων
σε οινόπνευμα, για την αντιμετώπιση ασθενειών και παθήσεων του οργανισμού όπως η
μαλάρια, οι πόνοι της περιόδου και οι στομαχικές διαταραχές. Το λικέρ πρωτοεμφανίζονται
τον 13ο αιώνα και θεωρούνται ιστορικοί απόγονοι παρασκευασμάτων με βάση τα βότανα
και θεραπευτικές ιδιότητες. Η σύγχρονη χρήση του όρου «λικέρ» άρχισε το 16ο αιώνα.

Εικόνα 11. Πάγκος με αποστάγματα από φρούτα

Η χώρα προέλευσης των λικέρ είναι η Ιταλία. Ο πρώτος που αναφέρεται ότι παρασκεύασε
αυτό το ποτό ήταν ο ιατρός Arnoldus Villanovunus, ο οποίος είχε διάφορους επιφανείς
ασθενείς. Για να κάνει γευστικά τα αποτελούμενα από βότανα, φρούτα και σπόρους
φάρμακα του, γλύκαινε το μίγμα του με χυμό ώριμων δαμάσκηνων και μέλι. Η παρασκευή
λικέρ στη Γερμανία άρχισε σιγά – σιγά το 1570, και συνέπεσε με την ίδρυση του πρώτου
εργοστασίου ζάχαρης στο Augsburg. Η ζάχαρη όμως ήταν ακριβή, διότι το καλαμοσάκχαρο
εισαγόταν από την Ινδία.
Μια διακριτή κατηγορία αλκοολούχων ποτών με βάση τα φρούτα, είναι τα αποστάγματα. Η
επωνυμία πώλησης του αποστάγματος φρούτων είναι «απόσταγμα», με την προσθήκη του
ονόματος του φρούτου, π.χ. απόσταγμα κερασιών ή kirsch, απόσταγμα δαμάσκηνων ή
slivovitz, απόσταγμα κορόμηλων, ροδάκινων, μήλων, αχλαδιών, βερίκοκων, σύκων,
εσπεριδοειδών, σταφυλιών ή άλλου φρούτου. Τα λικέρ καταναλώνονται με πολλούς
- 33 -

τρόπους: σκέτα ή με πάγο, ως aperitifs, ή «digestifs», ή ως συστατικό για τη δημιουργία
κοκτέιλ.
Η απόσταξη αλκοολούχων διαλυμάτων από το διάλυμα ζύμωσης φρούτων με πλούσια
περιεκτικότητα σε σάκχαρα, αποτελεί μια κοινή πρακτική με μεγάλη ιστορία στη χώρα μας.
Το τσίπουρο, η τσικουδιά και το ούζο αποτελούν τα πιο γνωστά από αυτά. Λιγότερο γνωστά
– λόγω παρασκευής και εμπορίας τους σε τοπικό επίπεδο, είναι τα αποστάγματα από την
αλκοολική ζύμωση άλλων φρούτων. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν η
«Μουρνόρακη» στην Κρήτης που όπως δηλώνει και το όνομά της παρασκευάζεται από
μούρο, το «Μούρο» Ευρυτανίας το οποίο μάλιστα παρασκευάζεται σχεδόν κατά
αποκλειστικότητα στο χωριό Καλεσμένο και το «Κούμαρο».
Γνωστές εταιρείες εξαγωγής λικέρ στον Ελλαδικό χώρο σύμφωνα με τον ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος
Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων) είναι: Ποτοποιϊα Χίου Στουπάκη Α.Ε, Ποτοποιΐα Χ.
Θωμόπουλος, Κρίνος - Ι. Κ. Αναστασόπουλος & Υιος Ο.Ε., Εβρίτικα Κελλάρια ΑΕ, Ποτοποιία
Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης Α.Ε., Ποτοποιΐα Πιλαβάς ΑΒΕΕ, Γ. Π. Χαχάλης Ο.Ε. – Τεντουρα
Καστρο, Ποτοποιϊα Οινοποιία Θράκης Α.Β.Ε.Ε., Καλογιάννης Κούτσικος ΑΒΕ, Χ.Β. Μαυράκης
& Σία Ο.Ε., Κατσαρός Νικόλαος & Σία και η Ένωση Ποτοποιών Καβάλας Α.Ε.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η εταιρεία Κατσαρός Νικόλαος & Σία παράγει λικέρ από φρέσκα
φρούτα και άνθη, από την εποχή του 1931, τα προϊόντα της Οικογένειας Κατσάρου εξάγονται
σε 3 ηπείρους και είναι βραβευμένα σε εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό
(https://www.katsarosdistillery.gr/). Τα προϊόντα της εταιρείας Ποτοποιΐα Πιλαβάς ΑΒΕΕ
εξάγονται ήδη στις εξής χώρες: Γερμανία, Αγγλία, Βουλγαρία, ΗΠΑ, Ολλανδία, Βέλγιο,
Αυστρία, Ουγγαρία, Σερβία, Ιταλία, FYROM, Κύπρος, Ισραήλ, Ταϊβάν. Παράλληλα, μεγάλο
μέρος των προιόντων διατίθεται και στα ελληνικά καταστήματα αφορολογήτων ειδών και
στα πλοία των Μινωικών Γραμμών, της ΑΝΕΚ, της Superfast Ferries και της Strintzis Lines,
κάνοντάς τα γνωστά στο ευρωπαικό αγοραστικό κοινό (www.pilavas.com).
Η Ποτοποιία Οινοποιία Θράκης Α.Β.Ε.Ε. καταλαμβάνει μία από τις υψηλότερες θέσεις στις
εξαγωγές οινοπνευματωδών ποτών με σημαντικό όγκο εξαγωγών, με επώνυμα προϊόντα
καθώς και προϊόντα παραγωγής τους με ιδιωτική ετικέτα να διατίθενται σε περισσότερες από
30 χώρες ανά την υφήλιο (https://www.greek-ouzo.com/el/content/diethnis-paroysia).
Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ των επιχειρηματιών του κλάδου παραγωγής
παραδοσιακών ποτών, η οποία επεκτάθηκε και σε ελληνικά ηδύποτα όπως η Μαστίχα Χίου
το Κουμκουάτ της Κέρκυρας, η Φατουράδα των Κυθήρων, το Κίτρο της Νάξου, η Τεντούρα
της Αχαΐας, η Μουντοβίνα της Χαλκιδικής και άλλα που παράγονται από τα κράνα, το
δαμάσκηνο, το κεράσι κ.λπ.

3.3. Αγροτικοί, γυναικείοι και αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί
Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι Γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί είναι ενώσεις
για την παραγωγή, διακίνηση και μεταποίηση των τοπικών προϊόντων.
Στην Ευρώπη οι πρώτοι οργανωμένοι συνεταιρισμοί έκαναν την εμφάνισή τους στη
Βιομηχανική Επανάσταση (τέλη του 18ου αιώνα- αρχές του 19ου), η οποία βοήθησε
σημαντικά στην ανάπτυξή τους (Δαουτόπουλος 2006, Κοντογεώργος & Σεργάκη2015). Στην
Αγγλία κυριάρχησε η κίνηση για τη δημιουργία καταναλωτικών συνεταιρισμών σε μια
προσπάθεια να προστατέψει τους εργάτες της βιομηχανίας από την εκμετάλλευση των
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εργοδοτών, των χαμηλών αμοιβών και των σκληρών συνθηκών διαβίωσης (Κοντογεώργος
2015).
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται
εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια των μελών της, την οικονομική,
κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιοκτήτης και
δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Ως ΑΣ θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί,
πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί,
οικοτεχνικοί και άλλοι συνεταιρισμοί, οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της
αγροτικής οικονομίας.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 και ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση της κλασικής
εργασίας των Helmberger and Hoos (1962), οι περισσότερες θεωρητικές αναλύσεις
συγκλίνουν στο ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί λειτουργούν ως «σημείο αναφοράς» στις
αγορές που επιχειρούν (Σκυλακάκη κ.ά. 2019), σύμφωνα και με συμπεράσματα των
εμπειρογνωμόνων Bijman et al. (2012) στη μελέτη τους για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Στην συγκεκριμένη έρευνα, έγινε ξεκάθαρο ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον αγροτροφικό τομέα σε όλα τα κράτη-μέλη, βοηθώντας
τους γεωργούς να απολαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας στην
αλυσίδα εφοδιασμού. Σε κάθε περίπτωση, το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι οι αγροτικοί
συνεταιρισμοί δεν φαίνεται να υστερούν έναντι των άλλων εταιρικών μορφών, όταν ο
οικονομικός τους αντίκτυπος λαμβάνεται υπόψη (Σκυλακάκη κ.ά. 2019).
Ο πρώτος Ελληνικός αγροτικός συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1900 στον Αλμυρό της
Μαγνησίας με την καθοδήγηση από τον δάσκαλο Ν. Μιχόπουλο (1878-1933) και τον
γεωπόνο Δ. Γεωργιάδη (1870-1907) και ονομάστηκε «Μετοχικός Γεωργικός Σύλλογος
Αλμυρού».
Οι “Γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί’ αποτελούν ένα σημαντικό οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό θεσμό, διότι προάγουν την ανάπτυξη της συλλογικής δράσης των
γυναικών, συμβάλλουν ουσιαστικά στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων, προσφέρουν
συμπληρωματικό εισόδημα στην αγροτική οικογένεια, μεταλαμπαδεύουν τις διαχρονικές
ποιοτικές ελληνικές διατροφικές συνήθειες, διατηρούν και προβάλλουν την πολιτιστική
κληρονομιά και δημιουργούν συνθήκες συγκράτησης του πληθυσμού στις εστίες του
(Γιαννούλης 2020).
Οι πρώτοι αγροτουριστικοί συνεταιρισµοί ιδρύθηκαν µε την υποβοήθηση της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπως ήταν στα Αµπελάκια της
Θεσσαλίας (1984), στην Αράχοβα της Βοιωτίας (1985), στη ∆εσκάτη των Γρεβενών (1985),
στο Βελβεντό της Κοζάνης (1985), στο Γεράκι της Λακωνίας (1988), στην Ερµούπολη της
Σύρου (1991). Πέρα από τους αµιγείς Αγροτουριστικούς Συνεταιρισµούς, δηµιουργήθηκαν
και γυναικείοι συνεταιρισµοί αγροοικοτεχνικού και αγροβιοτεχνικού χαρακτήρα, οι οποίοι
εξειδικεύτηκαν στην κατασκευή και διάθεση παραδοσιακών προϊόντων, όπως
χειροτεχνηµάτων και εδεσµάτων (Αποστολόπουλος 2005). Ο Νόµος 2810/2000 εισήγαγε
καινοτοµίες σε σχέση µε τη νοµοθεσία που ίσχυε και οδήγησε στη γρήγορη αύξηση των
Συνεταιρισμών.
Οι κυριότερες δραστηριότητες των συνεταιρισμών είναι οι εξής (Κανάκη 2013):
-

Η ίδρυση και διαχείριση οικοτεχνίας προϊόντων της οικιακής οικονομίας των μελών.
Η τυποποίηση, αποθήκευση, συντήρηση, συσκευασία και πώληση στην εγχώρια
ή διεθνή αγορά των προϊόντων των μελών.
- 35 -

-

Η παραγωγή και διάθεση βιολογικών προϊόντων.
Η συνεργασία με ομοειδείς φορείς και επαγγελματικές οργανώσεις για την πρ
οώθηση των ιδίων προϊόντων και της οικονομίας της περιοχής.
Η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες και η διοργ
άνωση εκδηλώσεων με σκοπό την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, οι Γυναικείοι και Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί συνδέονται άμεσα με τον
οικοτουρισμό και τον αγροτουρισμό, αφού βασικοί αποδέκτες των προϊόντων είναι οι
επισκέπτες της περιοχής. Εξάλλου, οι συνεταιρισμοί αυτοί δραστηριοποιούνται στην παροχή
φιλοξενίας και σίτισης σε σχετικά καταστήματα (Λουβερδή 2006).
Με βάση την τελευταία (2012) καταγραφή των γυναικείων συνεταιρισμών από τη
Διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας, από τους 140 γυναικείους συνεταιρισμούς,
121 (ποσοστό 86,4%) ασχολούνται με την παρασκευή παραδοσιακών τροφίμων (ζυμαρικά,
γλυκά κουταλιού, κλπ), 16 (ποσοστό 11,4%) με τα παραδοσιακά χειροτεχνήματα (υφαντά,
πήλινα, παραδοσιακές φορεσιές, μεταξωτά, κλπ), 12 με αγροτουρισμό (6 με διαμονή και
6 με εστίαση) και 1 με παραγωγή ανθοκομικών φυτών. Από τους 140 οι 10 έχουν διπλό
αντικείμενο δραστηριότητας. Κοινό χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων των γυναικείων
συνεταιρισμών είναι ότι αποτελούν μέρος των καθηκόντων της νοικοκυράς και ως εκ τούτου
οι αγρότισσες είναι εξοικειωμένες με αυτές. Ειδικά για τα τοπικά προϊόντα διατροφής, οι
γυναίκες των συνεταιρισμών αξιοποιώντας τη γεωργική παραγωγή και τις παραδοσιακές
συνταγές παράγουν χειροποίητα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των
καταναλωτών για παραδοσιακά, αγνά και υγιεινά προϊόντα (Κανάκη 2013).
Ο κοινωνικός και παραγωγικός ρόλος των Συνεταιρισμών αυτών είναι πολύ σημαντικός.
Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει στα μέλη τους (Αποστολόπουλος 2005), Το µεγαλύτερο
ποσοστό των µελών (40,14%) απασχολείται, κυρίως, µε τη γεωργία (συµπεριλαµβανοµένης
και της κτηνοτροφίας). Στην πλειοψηφία τους (72,89%) τα µέλη είτε δεν έχουν καθόλου
προσωπικό εισόδηµα, είτε έχουν αλλά είναι πολύ µικρό. Όσον αφορά στο συνολικό δηλωθέν
µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα, στο σύνολο των 156 µελών που απάντησαν, το 61,78%
δηλώνει εισόδηµα µέχρι € 1000. Ακολουθούν τα µέλη που έχουν δηλωθέν µηνιαίο
οικογενειακό εισόδηµα €1001-2000, σε ποσοστό 33,76% (Αποστολόπουλος 2005).
Σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων, έως τη στιγµή της έρευνας, το 92,9% των µελών
των συνεταιρισµών δήλωσε πως δεν παράγει πιστοποιηµένα προϊόντα, ενώ το 97,62%
ενδιαφέρεται για παραγωγή πιστοποιηµένων προϊόντων (Αποστολόπουλος 2005). Τα μέλη
των Συνεταιρισμών δηλώνουν επίσης ότι επιθυμούν να καταρτιστούν σε θέματα αντίστοιχα
με αυτά που πραγματεύεται το παρόν έργο. Έτσι, το 92,9% των µελών των συνεταιρισµών
δήλωσε πως δεν παράγει πιστοποιηµένα προϊόντα, ενώ το 97,62% ενδιαφέρεται για
παραγωγή πιστοποιηµένων προϊόντων (Αποστολόπουλος 2005).
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην πιο πρόσφατη λίστα που έχει καταρτίσει η ΠΑΣΕΓΕΣ,
καταγράφονται συνολικά 112 Γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί.Ωστόσο, πολλοί
από τους Συνεταιρισμούς που ιδρύθηκαν τη δεκαετία του 2000, είναι σήμερα κλειστοί ή
ανενεργοί. Με βάση τα παραπάνω, εκτιμούμε ότι η προώθηση προϊόντων προερχόμενων
από παραδοσιακές ποικιλίες οπωροφόρων, μπορεί να συμβάλει στην αναζωογόνηση των
Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών. Τα προϊόντα αυτά είναι παραδοσιακά,
βιολογικά και τοπικά και μπορούν να πιστοποιηθούν ως τέτοια. Οι πρώτες ύλες (καρποί),
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μπορούν να συλλέγονται απευθείας από τα μέλη του Συνεταιρισμού, ή σε συνεργασία με
άλλους παραγωγούς της περιοχής. Η μεταποίηση μπορεί να γίνεται στις υφιστάμενες
καταστάσεις του κάθε Συνεταιρισμού ή ακόμα και στα σπίτια και τις έδρες των μελών του. Η
προώθηση μπορεί να γίνεται με πολλούς τρόπους, όπως:
-

-

Να πωληθούν άμεσα στους επισκέπτες της περιοχής, ιδιαίτερα αν ο Συνεταιρισμός
διαθέτει σημείο πώλησης.
Να αγοράζονται από τα τουριστικά καταστήματα της περιοχής, όπως είναι τα
ξενοδοχεία, τα εστιατόρια κοκ. Η δυνατότητα αυτή θα μπορούσε να διευρυνθεί μέσα
από Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας και άλλες παρόμοιες δικτυώσεις (βλ. παρακάτω).
Να διοχετεύονται στην αγορά, μέσα από τους υπόλοιπους τρόπους που
παρουσιάζονται εδώ (δίκτυα άμεσης διάθεσης, τοπική αγορά, εξαγωγές κοκ).

Προϊόντα από Γυναικείους Συνεταιρισμούς
Οι Γυναικείοι, ή Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί όπως ονομάζονται με το νέο πλαίσιο,
στηρίζουν τη δραστηριότητά τους κυρίως σε παραδοσιακά διατροφικά προϊόντα ήπιας
επεξεργασίας σε επίπεδο οικοτεχνίας, όπως αυτά που προτάθηκαν παραπάνω (γλυκά
κουταλιού, μαρμελάδες, αποστάγματα κα). Έγινε μία εκτενή καταγραφή των προϊόντων και
των τιμών όσων Συνεταιρισμών ήταν διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Όπως φαίνεται, οι τιμές
κυμαίνονται ως εξής:
-

γλυκά κουταλιού 6,5-10,6 €/κιλό ή λίτρο (ανάλογα το είδος και το συνεταιρισμό)
μαρμελάδες 6-9 €/κιλό ή λίτρο (ανάλογα το είδος και το συνεταιρισμό)
λικέρ 10,5-20 €/λίτρο (ανάλογα το είδος και το συνεταιρισμό)

3.4. Τρόποι προώθησης προϊόντων
Γενική θέση της παρούσας μελέτης είναι να γίνεται κατά το δυνατό η προώθηση των
φρέσκων και επεξεργασμένων προϊόντων που προκύπτουν από τις παραδοσιακές ποικιλίες
και τα δασικά καρποφόρα μέσα από δίκτυα άμεσης διάθεσης, χωρίς την παρέμβαση
εμπορικών δικτύων και μεσαζόντων. Με αυτό τον τρόπο θα επωφελούνται περισσότερο από
την αξιοποίηση των παραδοσιακών ποικιλιών οι τοπικές κοινότητες, εξασφαλίζοντας έτσι
μακροπρόθεσμα τη διατήρησή τους.
Εξάλλου, η πρακτική αυτή έρχεται σε ομαλή συνέχεια με τον τρόπο χρήση των ίδιων των
παραδοσιακών ποικιλιών και οπωρώνων στο παρελθόν, αφού η καλλιέργεια των
παραδοσιακών, ορεινών οπωρώνων λειτουργούσε συμπληρωματικά, δίπλα στις υπόλοιπες
αγροτικές και κτηνοτροφικές παραγωγικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο μίας αγροτικής
οικονομίας που στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στην τροφική αυτάρκεια και όχι στο εμπόριο
των τροφίμων, στο συνδυασμό διαφορετικών δραστηριοτήτων μικρής κατά κανόνα κλίμακας
(καλλιέργεια μικρών ορεινών χωραφιών, οπωρώνων, εκτατική κτηνοτροφία, συλλογή άγριων
καρπών και φυτών κα).
1. Δίκτυα άμεσης διάθεσης
Σήμερα, η διάθεση ποιοτικών προϊόντων απ’ ευθείας στους τελικούς καταναλωτές, χωρίς
μεσάζοντες αναγνωρίζεται γενικά ως ο καλύτερος δυνατός τρόπος να διατεθεί μικρή
βιολογική παραγωγή με δυνατότητα κέρδους.
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Η παράκαμψη μεσαζόντων, η μείωση των ενδιαμέσων στην παραγωγική αλυσίδα και η
απευθείας διάθεση προϊόντων στους καταναλωτές, διασφαλίζει δικαιότερες τιμές πώλησης
για τον παραγωγό και χαμηλότερες τιμές αγοράς για τον καταναλωτή. Επιπλέον η απευθείας
επικοινωνία παραγωγού-καταναλωτή εξασφαλίζει και την άμεση ενημέρωση του πρώτου
σχετικά με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των προϊόντων που παραγάγει και δίνει τη
δυνατότητα για καλύτερη και πιο άμεση αξιοποίηση των σχετικών πληροφοριών.
Για τους λόγους αυτούς έχουν αναπτυχθεί διάφορα εγχειρήματα άμεσης διάθεσης, όπως:
-

-

-

-

Παζάρια και λαϊκές αγορές χωρίς μεσάζοντες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια
οργανώνονται από παραγωγούς, κοινωνικές οργανώσεις και συλλογικότητες σε
τακτική ή έκτακτη βάση, στα αστικά κυρίως κέντρα
Οι Γιορτές οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας, οι γνωστές Οικογιορτές, οι οποίες
πραγματοποιούνται σε πολλές περιοχές της χώρας και όπου οι παραγωγοί καλούνται
να διαθέσουν άμεσα την παραγωγή τους, η οποία αποτελείται βέβαια κυρίως από
βιολογικά, παραδοσιακά και ποιοτικά προϊόντα (βλ. http://oikogiorti.gr/ για τις
Οικογιορτές πανελλαδικά, και http://oikogiortithessalonikis.blogspot.gr/ για την
περιοχή της Θεσσαλονίκης)
Ανταλλακτικά δίκτυα και νομίσματα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες
περιοχές της χώρας, για την άμεση ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς τη
μεσολάβηση χρημάτων
Αυτοοργανωμένα οικοπρατήρια και δίκτυα παραγωγών – καταναλωτών, τα οποία
στοχεύουν στο να φέρουν άμεσα και χωρίς κέρδος μεσαζόντων ποιοτικά προϊόντα
από τους παραγωγούς στους καταναλωτές.

2. Συνεταιριστικά εγχειρήματα
Στο πνεύμα που αναπτύχθηκε και παραπάνω, προκρίνεται γενικά η αξιοποίηση των
προϊόντων να γίνεται μέσα από συλλογικά, συνεταιριστικά εγχειρήματα των παραγωγών.
Όσο αφορά επίσης την προώθηση των προϊόντων, αυτή μπορεί να γίνει μέσα από τους
Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς, ή τα σύγχρονα συνεταιριστικά εγχειρήματα που συνδέουν
τους παραγωγούς με τους καταναλωτές (βλ. για παράδειγμα το Παραδοσιακό συνεταιριστικό
παντοπωλείο «Το κουκούλι».
Τέλος, όπως περιεγράφηκε παραπάνω, οι Γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί
προκρίνονται ως οι κατεξοχήν παραγωγικοί φορείς που μπορούν να αξιοποιήσουν τους
καρπούς από τα οπωροφόρα δέντρα, ώστε να παράγουν ποιοτικά, βιολογικά, παραδοσιακά
τρόφιμα όπως αυτά που παρουσιάστηκαν παραπάνω (μαρμελάδες, γλυκά, αποστάγματα
κα). Με αυτό τον τρόπο, αυξάνονται τα οφέλη της τοπικής κοινωνίας, τόσο τα άμεσα
(οικονομικά), όσο και τα έμμεσα (ενίσχυση της ισότητας και των κοινωνικών σχέσεων).
3. Τοπική αγορά
Η προώθηση των προϊόντων αυτών δεν μπορεί να ξεκινήσει παρά με τη διάθεσή τους στην
τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία, πέρα από το ότι είναι πιο εξοικειωμένη με το είδος
πολλών από αυτά τα προϊόντα (αγροτικές και ημι-αστικές περιοχές), μπορεί να λειτουργήσει
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και ως προθάλαμος και δοκιμαστική εφαρμογή της προώθησης των προϊόντων από
παραδοσιακές ποικιλίες και δασικά καρποφόρα φυτά.
Για να ενθαρρυνθεί η τοπική αγορά ώστε να απορροφά τα προϊόντα αυτά και ταυτόχρονα να
ενισχύεται η τοπική οικονομία, μπορούν να αξιοποιηθούν γνωστά σήμερα αναπτυξιακά
εργαλεία, όπως τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας. Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας είναι μια
συλλογική προσπάθεια που διαχειρίζεται το καλό όνομα και το περιβάλλον μιας περιοχής. Σ’
αυτή μπορούν να συμμετέχουν και να εμπλακούν παραγωγοί τοπικών προϊόντων όπως
αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, εργαστήρια τυποποίησης ή μεταποίησης τοπικών προϊόντων,
ταβέρνες, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, γραφεία εναλλακτικού τουρισμού, ελεύθεροι
επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών που διοργανώνουν εκδηλώσεις, δήμοι, επιμελητήρια,
αγροτικοί και βιοτεχνικοί συνεταιρισμοί, συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών, φορείς
διαχείρισης μνημείων πολιτισμού, θρησκευτικού τουρισμού, αρχαιολογικών χώρων,
λαογραφικών μουσείων και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας διαχειρίζεται, με προδιαγραφές που εκπονεί και
συμφωνούνται για τα μέλη του, τη φήμη των παραδοσιακών προϊόντων, τις ομορφιές της
περιοχής οι οποίες συνδέονται με ιστορικά, γεωγραφικά αρχαιολογικά και πολιτισμικά
στοιχεία, τις προδιαγραφές παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων και των υπηρεσιών, τις
περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες, τη δημιουργία θέσεων
εργασίας τις ορθές και υγιεινές συνθήκες παραγωγής και εν γένει όλα αυτά που μπορούν να
αναπτύξουν με βιώσιμα χαρακτηριστικά μια περιοχή.
Ως παράδειγμα, στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας που έχει αναπτυχθεί από την Εταιρία
Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. για την περιοχή του Πηλίου, μία περιοχή δηλαδή με μεγάλη
παράδοση στα οπωροφόρα δέντρα, ανάμεσα στους υπόλοιπους κοινά συμφωνημένους
όρους, αναφέρει ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των γευμάτων
στα συμβεβλημένα καταστήματα σίτισης προέρχονται κατά κύριο λόγο από τους
παραγωγούς της περιοχής, ενώ το εστιατόριο προτείνει κυρίως τοπική κουζίνα με τοπικές
παραδοσιακές σπεσιαλιτέ.
Αντίστοιχες προτάσεις θα ήταν να περιλαμβάνονται στα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας
προϋποθέσεις όπως:
-

-

Τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία της περιοχής αγοράζουν και σερβίρουν κατά
προτεραιότητα φρέσκα φρούτα, μαρμελάδες και γλυκά προερχόμενα από
παραδοσιακούς οπωρώνες.
Οι παραπάνω επιχειρήσεις δεσμεύονται να προτιμούν προϊόντα των τοπικών
Συνεταιρισμών.
Τα εμπορικά καταστήματα της ευρύτερης περιοχής δεσμεύονται να προωθούν τα
παραπάνω προϊόντα.

4. Πολυλειτουργικά αγροκτήματα – οικοτεχνία
Η αξιοποίηση των παραδοσιακών οπωρώνων, εγκαταλελειμμένων και καλλιεργούμενων,
μπορεί να είναι μία κατ’ εξοχή δραστηριότητα των νέων θεσμών του «πολυλειτουργικού
αγροκτήματος» και της «Οικοτεχνίας», οι οποίοι προβλέπονται στο νέο 4235/2014 του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (βλ. http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry2/grafeiotypou/deltiatypou/2216-dt270214a). Στον ίδιο νόμο προβλέπεται και η Οικοτεχνία
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που είναι επίσης πολύ χρήσιμη διέξοδος για ένα πρώτο βαθμό μεταποίησης (κομπόστα,
μαρμελάδα, γλυκό κουταλιού, αποξήρανση) και εμπορικής αξιοποίησης του πλεονάσματος.
Οι θεσμοί αυτοί συνδυάζουν έτσι στο πλαίσιο της ίδια παραγωγικής μονάδας την παραγωγή,
την ήπια επεξεργασία - μεταποίηση και τις αγροτουριστικές δραστηριότητες, με σκοπό την
αύξησης της αξίας και του εισοδήματος που αποφέρει η αγροτική παραγωγή.
5. Προώθηση μέσω αγροτουριστικών μονάδων
Η προώθηση των παραγόμενων προϊόντων μέσω αγροτουριστικών μονάδων συνάδει
πλήρως με τον τοπικό τους χαρακτήρα. Αγροτουριστικές υπηρεσίες οι οποίες υποδέχονται
και εξυπηρετούν στην περιοχή παραγωγής των προϊόντων κοινό και καταναλωτές από
απομακρυσμένες περιοχές, μπορούν να λειτουργήσουν εξαιρετικά θετικά για τη διάδοση
των προϊόντων μακριά από τον τόπο παραγωγής τους. Μάλιστα τα διατροφικά αυτά
προϊόντα μπορούν να συνδυαστούν με δραστηριότητες για τη γνωριμία των επισκεπτών με
την τοπική γαστρονομία και τη διατροφική κουλτούρα της περιοχής. Έτσι, όπως αναφέρθηκε
και παραπάνω, οι αγροτουριστικές μονάδες και γενικά τα τουριστικά καταστήματα της
εκάστοτε περιοχής (ξενοδοχεία, καταστήματα σίτισης κοκ), μπορούν να αποτελέσουν βασικό
τρόπο απορρόφησης των προϊόντων. Η πρακτική αυτή μπορεί να ενθαρρυνθεί από τη
συμμετοχή σε Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας (βλ. παραπάνω).
6. Αγορές βιολογικών προϊόντων
Όπως αναλύθηκε εκτενώς παραπάνω, τα προϊόντα από τις παραδοσιακές ποικιλίες και
γενικά τους παραδοσιακούς οπωρώνες, πληρούν συνήθως τις προϋποθέσεις ώστε να
αποκτήσουν την βιολογική τους πιστοποίηση. Μία βασική γραμμή απορρόφησης μπορούν
να είναι έτσι οι κατά τόπους Λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων (βλ. αναλυτικά
http://bioagores.org/). Στην ίδια κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν, στο βαθμό που
αναπτυχθούν και οι θεσμοί και δυνατότητες άμεσης πώλησης των βιολογικών αυτών
προϊόντων από τους παραγωγούς, σε αγορές τύπου «farmers markets», ή στο στάσιμο και
πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο

Εικόνα 12. Προϊόντα ντόπιων παραγωγών σε τοπική γιορτή (Ροδόπη, 2015)
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7. Εξαγωγές
Παραλλαγές των παραπάνω προϊόντων είναι γνωστές στη διεθνή αγορά. Λόγω όμως της
παγκοσμιοποίησης του εμπορίου και τις αυξημένες ανάγκες για κάλυψη των διατροφικών
αναγκών της ανθρωπότητας, η παραγωγή επεξεργασμένων/μεταποιημένων τροφίμων έχει
σε μεγάλο εκβιομηχανιστεί με αποτέλεσμα τα τρόφιμα να χάσουν πολλά τα ιδιαίτερα
οργανοληπτικά και διατροφικά τους χαρακτηριστικά. Έτσι τα βιοτεχνικά ή οικοτεχνικά
προϊόντα που παρασκευάζονται με φυσικές μόνο μεθόδους, δίχως τη χρήση συντηρητικών
και άλλων πρόσθετων υλών και από άγριες πρώτες ύλες από οπωροφόρα που δεν υπόκεινται
σε συστηματική εντατική εκμετάλλευση, πλεονεκτούν σημαντικά ως προς την ιδιαίτερη
ποιότητά τους έναντι των βιομηχανικών αναλόγων τους. Γι’ αυτό το λόγο, τα προϊόντα αυτά
μπορούν έχουν και συγκριτικό πλεονέκτημα στην ευρωπαϊκή αγορά. Μάλιστα η ενδεχόμενη
πιστοποίηση της γεωγραφικής τους ένδειξης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μπορεί να
τους δώσει ακόμα ένα πλεονέκτημα και καλύτερες τιμές εμπορίας.
Στόχος πρέπει να είναι καταστήματα ή και αλυσίδες καταστημάτων που εμπορεύονται
τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερα γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά καθώς και προμηθευτικές
βιολογικών προϊόντων (στο επίπεδο της διεθνούς αγοράς, είναι σχεδόν αδύνατον για
μικρούς παραγωγούς να προσεγγίσουν απευθείας των καταναλωτή). Εναλλακτικά η
δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαδικτυακού εμπορίου από ένα σύνολο
παρόμοιων εγχειρημάτων σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο μπορεί να προσφέρει καλύτερες τιμές
πώλησης και αποτελεσματικότερη προώθηση των προϊόντων με κοινό χαρακτηριστικό
γνώρισμα την προέλευσή τους.
8. Ιδιοκατανάλωση
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μία βασική –και κυρίαρχη σήμερα- μέθοδος αξιοποίησης
των καρπών από τις παραδοσιακές ποικιλίες οπωροφόρων και τα αυτοφυή, δασικά
καρποφόρα φυτά είναι η ιδιοκατανάλωση. Η ιδιοκατανάλωση αφορά τους κατοίκους και
τους παραγωγούς της περιοχής, οι οποίοι έτσι συνεχίζουν να αποκομίζουν σημαντικούς, όχι
μόνο διατροφικά ή οικονομικά, αλλά πολιτισμικά και συμβολικά, πόρους.
Η ιδιοκατανάλωση όμως μπορεί να αφορά επίσης και τους επισκέπτες μίας περιοχής, κάτω
βέβαια από προϋποθέσεις, όπως η μη εμπορική εκμετάλλευση. Με αυτό τον τρόπο
εμπλουτίζεται το αγροτουριστικό προϊόν με μία ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, αυξάνεται η
ελκυστικότητα της περιοχής και ενισχύεται το ρεύμα του αγροτουρισμού. Επίσης,
αναδεικνύονται οι οπωρώνες και κατά συνέπεια διευρύνονται οι δυνατότητες για διατήρηση
και προστασία τους.
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Εικόνα 13. Κορόμηλα συλλεγμένα από δέντρο

3.5. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Στόχοι και στρατηγική
Η αναγκαιότητα της διατήρησης των παραδοσιακών οπωρώνων, τόσο των καλλιεργούμενων
όσο και των εγκαταλελειμμένων, συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με τις ανάγκες που εντοπίζει
και τη στρατηγική που προτείνει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Συγκεκριμένα, η διατήρηση των οπωρώνων μπορεί να συμβάλλει στις περισσότερες ανάγκες
που καταγράφονται από το Πρόγραμμα, όπως:
-

-

-

στην ανάγκη της «Ανάδειξη της τοπικής οικονομίας, της διαφοροποίησης και της
πολύ-λειτουργικότητας των αγροτικών περιοχών» (4.2.2),
στη «Διαχείριση της γεωργικής δραστηριότητας και των δασών για την προστασία
του νερού, του εδάφους και της βιοποικιλότητας» (4.2.3-4) και ιδιαίτερα στη
διατήρηση των τοπικών – παραδοσιακών ειδών και ποικιλιών, τη διατήρηση των του
γενετικού υλικού (ζωικού και φυτικού), την προστασία των περιοχών (γεωργικών και
δασικών) υψηλής φυσικής αξίας σε συνδυασμό με την προστασία του αγροτικού
τοπίου,
στην «Ενδυνάμωση της ποιότητας ζωής και της συνοχής των τοπικών κοινωνιών στις
αγροτικές περιοχές» (4.2.6) και ιδιαίτερα στην προστασία και ανάδειξη της τοπικής
πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, μαγειρικής, κλπ.),
στην «Προώθηση της καινοτομίας στο αγροδιατροφικό σύστημα» (4.2.9.).

Με αυτό τον τρόπο, υπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους του Προγράμματος, που είναι οι:
1. Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα
2. Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών
Ειδικότερα, μέσα από τους παραδοσιακούς οπωρώνες μπορούν να παραχθούν Τοπικά
προϊόντα ποιότητας με μικρό όγκο παραγωγής και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που
προορίζονται είτε για εσωτερική κατανάλωση, είτε για εξαγωγή σε στοχευμένες μικρές ή
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ειδικές καταναλωτικές αγορές (niche markets)» (σ. 105). Όπως σημειώνεται, προκειμένου να
αυξηθεί η αξία του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές και να αποκτήσουν οι
παραγωγοί καλύτερη πρόσβαση στην αγορά θα πρέπει να παρέχουν ποιοτικά πιστοποιημένα
προϊόντα. Συνεπώς, απαιτείται ενίσχυση για την ένταξη τους σε συστήματα ποιότητας και
αύξηση της διαπραγματευτικής τους δύναμης ή ακόμα και παράκαμψη της εμπορικής
αλυσίδας, δίνοντας τους τη δυνατότητα να απευθυνθούν απευθείας στον καταναλωτή» (σ.
114). Σημειώνεται επίσης ότι η παραγωγή πιστοποιημένων και βιολογικών προϊόντων καθώς
και προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα αυξάνει την προστιθέμενη αξία αυτών,
ενισχύοντας ταυτόχρονα και την ανταγωνιστικότητα.
Για την εξυπηρέτηση των περιβαλλοντικού του στόχων εξάλλου, το ΠΠΑ παρέχει ενισχύσεις
στους παραγωγούς με σκοπό τη διατήρηση των γενετικών πόρων στη γεωργία και την
κτηνοτροφία. Η διατήρηση των πόρων αυτών στηρίζεται από εξειδικευμένα ερευνητικά
κέντρα. Στα μέτρα που αφορούν τα δάση υπάρχει η κατεύθυνση διατήρησης ή/και
δημιουργίας μικροπεριβάλλοντος που να μπορεί να φιλοξενήσει την άγρια ζωή. Με αυτό το
σκεπτικό εφαρμόζονται τα γεωργοδασικά συστήματα και οι ενισχύσεις σε δασικές περιοχές
NATURA. Ένα άλλο ζητούμενο για τη βιοποικιλότητα στη χώρα μας είναι η διατήρησε της
γεωργικής δραστηριότητας σε περιοχές που φθίνει ή ακόμη και τείνει να εξαφανιστεί δηλαδή
στις ορεινές μειονεκτικές περιοχές. Ένα σημαντικό τμήμα της, συνδεδεμένης με τη γεωργική
δραστηριότητα, βιοποικιλότητας είναι οι αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων αλλά και πολλά
τοπικά-παραδοσιακά είδη και ποικιλίες φυτών που λόγω της χαμηλής παραγωγικότητας
συρρικνώνονται συνεχώς και απαιτούν στήριξη (ΠΠΑ σ.117). Όλοι οι παραπάνω στόχοι
εξυπηρετούνται μέσα από δράσεις διατήρησης των παραδοσιακών οπωρώνων.

Χρηματοδοτούμενα μέτρα
Συνεπώς, πολλά από χρηματοδοτούμενα μέτρα που προβλέπονται από το Πρόγραμμα,
μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διατήρηση και προστασία των παραδοσιακών οπωρώνων.
Η αξιοποίησή τους μπορεί να ωφελήσει άμεσα την τοπική κοινωνία και τους παραγωγούς
που θα εργαστούν για αυτά. Τα βασικότερα τέτοια μέτρα είναι τα παρακάτω:
Μέτρο 8.2.3 «Quality schemes for agricultural products and foodstuffs»
Το Μέτρο στοχεύει στην αύξηση της αξίας του γεωργικού προϊόντος, μέσα από την απόκτηση
συστημάτων και σημάτων ποιότητας και κυρίως τα υπάρχοντα ποιοτικά συστήματα
(Γεωγραφικής Ένδειξης, Βιολογικά κ.λπ.) αλλά και την υιοθέτηση εθελοντικών συστημάτων
πιστοποίησης. Αναφέρθηκαν παραπάνω τα προτερήματα των πιστοποιημένων προϊόντων
και οι λόγοι για τους οποίους τα όποια προϊόντα από τους παραδοσιακούς οπωρώνες
μπορούν άμεσα να ενταχθούν σε αυτά.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω του υπομέτρου «8.2.3.3.1. 3.1 Στήριξη για νέα συμμετοχή σε
συστήματα ποιότητας», οι γεωργοί και ομάδες γεωργών μπορούν να ενισχυθούν για τη
συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, έτσι ώστε να
προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν τους και να το καταστήσουν ανταγωνιστικό στην
αγορά. Επιλέξιμες είναι όλες οι δαπάνες για την πιστοποίηση. Ανάμεσα στα επιλέξιμα
προϊόντα είναι προϊόντα που μπορεί να προέρχονται από οπωρώνες, όπως Προϊόντα
προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης,
Προϊόντα με ένδειξη «προϊόν ορεινής παραγωγής» ή «προϊόν νησιωτικής γεωργίας»,
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Βιολογικά προϊόντα που πληρούν τους όρους του Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως αυτός ισχύει
κάθε φορά, Αλκοολούχα ποτά που φέρουν γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ)
110/2008.
Στο ίδιο Μέτρο περιέχονται και άλλα συναφή υπομέτρα, για την προώθηση των παραπάνω
προϊόντων στην αγορά, την ενημέρωση κοκ.
Μέτρο 8.2.4 «Investments in physical assets»
Το μέτρο παρέχει στήριξη για επενδύσεις προκειμένου να:
-

-

βελτιωθούν οι οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών επιχειρήσεων,
βελτιωθεί η αποδοτικότητα των τομέων εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών
προϊόντων, περιλαμβανομένης της δημιουργίας μικρής κλίμακας εγκαταστάσεων
μεταποίησης και εμπορίας στα πλαίσια των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των
τοπικών αγορών,
παρασχεθεί η απαιτούμενη υποδομή για την ανάπτυξη της γεωργίας και της
δασοπονίας
στηριχθούν μη κερδοφόρες επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη
περιβαλλοντικών στόχων,

Πιο συγκεκριμένα, και όσο αφορά πάντα τους παραδοσιακούς οπωρώνες, μέσω του
υπομέτρου «8.2.4.3.1. 4.1 Επενδύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων και της
βιωσιμότητας των γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», επιδοτούνται διάφορες δράσεις για τη
στήριξη των εκμεταλλεύσεων που στρέφονται προς τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, την
επεξεργασία ή/και τυποποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων, εντός της
εκμετάλλευσης, την παροχή συμβουλών σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική
βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, ή ακόμα την αγορά μελισσοσμηνών.
Μέτρο 8.2.6 «Farm and business development»
To μέτρο συνδέεται με την ανάπτυξη της μικρής επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές
και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης σε αυτές.
Εκτός της επιχειρηματικότητας συνδέεται άμεσα με την ηλικιακή αναζωογόνηση και
προώθηση της οικονομικής αναπτυξιακής των αγροτικών περιοχών σε τομείς και
δραστηριότητες που είναι συμβατές προς την αγροτική φυσιογνωμία, τα τοπικά προϊόντα
τους και τη φυσική και πολιτιστική τους κληρονομιά.
Στο πλαίσιο αυτό, Η διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης των αγροτικών περιοχών έχει
εξέχουσα βαρύτητα καθότι συνδέεται τόσο με τη δημιουργία συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων και εισοδημάτων, ειδικά προς τη γεωργική απασχόληση (βλ.
πολυδρατηριότητα), όσο και στη συνολική βελτίωση της ποιότητας της ζωής στις αγροτικές
περιοχές. Επίσης η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας επιτυγχάνεται δημιουργώντας
συμπληρωματικές οικονομικές δραστηριότητες μεταξύ διαφορετικών τομέων, αναφέροντας
ενδεικτικά τη σύνδεση μεταξύ τουρισμού, πολιτισμού, φυσικού περιβάλλοντος και τη
δημιουργία ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων. Ως πιο χαρακτηριστικό αναφέρεται το
παράδειγμα των αγροτών που συμπληρωματικά της γεωργικής τους δραστηριότητα και της
παραγωγής αγροτικών προϊόντων, μπορούν να παρέχουν και άλλες υπηρεσίες (π.χ.
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αναψυχής, κοινωνικές δραστηριότητες) που όμως είναι «συνδεδεμένες» με την γεωργική
εκμετάλλευση, συνεισφέροντας στη πολυλειτουργικότητα και επισκεψιμότητα της.
Παρομοίως μπορούν να δραστηριοποιηθούν μέσω τοπικών αγορών ή αγορών παραγωγών
και έχουν καλύτερη πρόσβαση για τη διάθεση των αγροτικών τους προϊόντων. Η
προστιθέμενη αξία αυτής της «πολυλειτουργικής» προσέγγισης στη γεωργική
δραστηριότητα είναι κάτι που έχει αναγνωριστεί και μάλιστα ενσωματώθηκε πρόσφατα στην
εθνική νομοθεσία (βλ. Ν. 4235/2014: «πολυλειτουργικό αγρόκτημα», «οικοτεχνία»).
Ειδικότερα, το υπομέτρο «8.2.6.3.3. 6.3 Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
υποστηρίζει την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αγροτικές περιοχές, είτε
αυτό αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενων «οριακών» σε δυναμικότητα εκμεταλλεύσεων,
είτε «νεοεισερχόμενους» στην γεωργική απασχόληση ανθρώπους που όμως δεν πληρούν
τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπομέτρου 6.1. για νέους γεωργούς (π.χ. μέγεθος
εκμετάλλευσης). Η ενίσχυση μπορεί να καλύπτει διάφορες δαπάνες και να χρησιμοποιηθεί
για διάφορους σκοπούς (π.χ. απόκτηση γης, αγορά ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου, απόκτηση
εξοπλισμού, ίδια συμμετοχή σε χρηματοδοτικά εργαλεία ή άλλα σχέδια, λειτουργικά όπως
το μισθολογικό κόστος) και δίδεται στη βάση υποβολής σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου
και επίτευξης σχετικών στόχων και δεσμεύσεων.
Μέτρο 8.2.7 «Basic services and village renewal in rural areas»
Μέσω του μέτρου υποστηρίζεται η υλοποίηση δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεων που
αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία και ανάδειξη του τοπικού οικιστικού, πολιτιστικού
και φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου,
συνεισφέροντας στη διατήρηση της φυσιογνωμίας της παράλληλα με την αύξηση της
ελκυστικότητάς της και επισκεψιμότητάς της. Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν έργα μικρής
κλίμακας, ενώ έμφαση θα δοθεί να αξιοποιηθούν υφιστάμενες υποδομές όπως και νέες
εφαρμογές και λύσεις (π.χ. ΤΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, κοινωνική καινοτομία,
εθελοντισμός) έτσι ώστε να επιτευχθεί η παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε μικρότερο
κόστος, αυξάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και τη στόχευση. Γενικά είναι
ζητούμενο να αναδειχθεί η «τοπική ταυτότητα» είτε αφορά την πολιτιστική και φυσική
κληρονομία της υπαίθρου είτε την προβολή και τη διάθεση των τοπικών προϊόντων. Στο
πλαίσιο αυτό, εκτιμούμε ότι μπορούν να προταθούν δράσεις διατήρησης, διαχείρισης και
ανάδειξης των παραδοσιακών οπωρώνων και των προϊόντων τους.
Σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα επιμέρους υπομέτρα, όπως το
8.2.7.3.1. 7.1 για την «Εκπόνηση μελετών δήμων για τον προγραμματισμό δράσεων και
έργων, συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων περιοχών», το 8.2.7.3.6. 7.5 για τη
«Δημιουργία δημόσιων τουριστικών υποδομών και υποδομών αναψυχής» και κυρίως το
8.2.7.3.7. 7.6.1 για τις «Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών
περιοχών».
Ειδικά το τελευταίο υπομέτρο αφορά την ανάδειξη και την διατήρηση της φυσικής
κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών προς όφελος τόσο των κατοίκων τους όσο και του
ευρύτερου κοινού. Στόχος είναι η προστασία των τοπίων, οικοσυστημάτων και λοιπών
φυσικών πόρων της υπαίθρου με σημαίνουσα αξία (π.χ. αισθητική, περιβαλλοντική,
βιοποικιλότητα), με έμφαση σε προστατευόμενες περιοχές. Οι παραδοσιακοί οπωρώνες
αποτελούν κατ’ εξοχή ένα τέτοιο πόρο. Το υπομέτρο χρηματοδοτεί επίσης ήπιες ενέργειες
για την επισκέψιμότητα και την ανάδειξή τους, σε συμφωνία με τον περιβαλλοντικό
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σχεδιασμό και το πλαίσιο διαχείρισης τους. Συμπληρωματικά, περιλαμβάνονται
υποστηρικτικές ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης πληθυσμού ή φορέων, με
στόχο την κοινωνική συναίνεση και την κατανόηση της αναπτυξιακής διάστασης των
παρεμβάσεων. Στο ίδιο πλαίσιο μπορούν να αξιοποιηθεί και το υπομέτρο 8.2.7.3.8. 7.6.2
«Δράσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών», με
σκοπό τη συνδυασμένη διατήρηση των πολιτιστικών στοιχείων που συνοδεύουν τους
οπωρώνες, όπως βρύσες, γεφύρια κα. Ταυτόχρονα, ενισχύονται οι ενέργειες ανάδειξης,
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για την πολιτιστική, αγροτική και λαογραφική κληρονομιά
και την τοπική αγροτική οικονομία.
Μέτρο 8.2.8 «Investments in forest area development and improvement of the viability of
forests»
Το μέτρο αυτό καλύπτει την επέκταση και τη βελτίωση των δασικών πόρων μέσω δάσωσης
γαιών και δημιουργίας αγροδασικών συστημάτων, τα οποία συνδυάζουν συστήματα
εκτατικής γεωργίας και δασοπονίας. Τα γεωργοδασοκομικά (αγροδασικά) συστήματα
αποτελούν μια πολυλειτουργική προσέγγιση που συνδυάζει την παραγωγή εμπορεύσιμων
προϊόντων (τρόφιμα, ζωοτροφές, ξυλεία, καύσιμα, ίνες κ.λπ.) και περιβαλλοντικών αγαθών
όπως το έδαφος, τα νερά, η βιοποικιλότητα, η πολιτιστική κληρονομία και τα τοπία.
Στα οικοσυστήματα αυτά γίνεται πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών πόρων, όπως
του φωτός, του χώρου, του νερού και των θρεπτικών στοιχείων. Η αξιοποίηση αυτή γίνεται
με τη συνύπαρξη στην ίδια επιφάνεια γης πολλών ειδών φυτών με διάφορα αυξητικά
χαρακτηριστικά, όπως δένδρων και γεωργικών ή λιβαδικών φυτών φυτών, τα οποία
συγκροτούν πολυώροφες δομές στον υπέργειο χώρο, ενώ στο υπόγειο οι ρίζες τους
εκτείνονται του εδάφους σε διάφορα βάθη του εδάφους συγκρατώντας το έδαφος και
αποτρέποντας τη διάβρωση. Με τα μικροπεριβάλλοντα που δημιουργούνται διατηρείται η
απαραίτητη υγρασία και αυξάνεται η βιοποικιλότητα. Το αγροτεμάχιο σαν σύνολο μπορεί
ευκολότερα να αντεπεξέλθει σε τυχόν θεομηνίες, απότομες καιρικές μεταβολές, προσβολές
από έντομα και ασθένειες. Παράλληλα ο παραγωγός μπορεί να εξασφαλίζει διπλή παραγωγή
από τα δένδρα και τις γεωργικές καλλιέργειες ή τα ζώα του. Οι παραδοσιακοί οπωρώνες
αποτελούν συνεπώς κατ’ εξοχήν στοιχείο των ελληνικών ορεινών αγροδασικών συστημάτων.
Στο ίδιο Μέτρο σημειώνεται ορθά ότι η μείωση του αριθμού όσων εργάζονται στον τομέα
της μεταποίησης δασικών προϊόντων συνεπάγεται προβλήματα στην διαχείριση του δάσους:
Οι εργαζόμενοι στην δασοκομία λόγω της φύσης της εργασίας τους αλλά και του οικονομικού
ενδιαφέροντος που είχαν για τα δάση, κρατούσαν τα μονοπάτια και τις δασικές οδούς
ανοικτές, διατηρούσαν την καύσιμη ύλη σε χαμηλά επίπεδα και επέβλεπαν το δάσος από
πυρκαγιές ενώ ήταν οι πρώτοι που μπορούσαν να ανακοινώσουν ασθένειες. Συνεπώς οι
επενδύσεις στις δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία
δασικών προϊόντων δεν έχουν μόνο οικονομικές ωφέλειες αλλά είναι από τους κύριους
πυλώνες της περιβαλλοντικής και τοπικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να
εντάξουμε και τους καρπούς των άγριων, αυτοφυών ή εγκαταλελειμμένων δέντρων και
θάμνων που βρίσκονται εντός των δασικών εκτάσεων.
Πιο συγκεκριμένα, το υπομέτρο 8.2.8.3.3. «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα»
αναφέρεται ρητά σε καλλιέργειες που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους παραδοσιακούς
οπωρώνες. Έτσι, ως Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την
παρουσία δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι). Τα
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παραδοσιακά δασογεωργικά συστήματα καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις ιδιαίτερα στις
ημιορεινές περιοχές. Ωστόσο στα μεταπολεμικά χρόνια πολλά από τα μικτά αυτά συστήματα
μετατράπηκαν σε μονοκαλλιέργειες με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν τα δένδρα, τα οποία
εμπόδιζαν τη χρήση των μηχανημάτων. Κατά τα τελευταία έτη έχει διαπιστωθεί, ότι η
αναβάθμιση και η επέκταση αυτών των συστημάτων μπορεί να βοηθήσει τη διατήρηση της
καλής κατάστασης των εδαφών, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου.
Σε ένα τέτοιο σύστημα τα δέντρα θα πρέπει να φυτεύονται σε γραμμές με ελάχιστη
απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από 10 μέτρα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται
γεωργικά μηχανήματα. Η απόσταση μεταξύ των δέντρων στην ίδια γραμμή θα πρέπει να
είναι μεγαλύτερη από 4 μέτρα. Εντούτοις, δένδρα μπορούν να φυτεύονται και στα όρια του
χωραφιού σε μορφή φυτοφράκτη, για να προστατευτεί η γεωργική καλλιέργεια από τον
άνεμο και να δημιουργηθεί μια ζώνη που θα υποστηρίζει την άγρια ζωή. Ο μέγιστος αριθμός
δέντρων που θα εγκατασταθούν δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 250 δέντρα στο
εκτάριο.
Επειδή τα συστήματα αυτά είναι εκτατικά και τα είδη των φυτών και των ζώων που
συμμετέχουν είναι προσαρμοσμένα στις Μεσογειακές συνθήκες, ενώ πολύ συχνά
αξιοποιούν περιοχές όχι κατάλληλες για καλλιέργεια (λοφώδεις, ημι-ξηρές, σε μεγάλες
κλίσεις, σε υψηλό υψόμετρο), η αναβάθμιση και επέκταση τους είναι πολύ σημαντική για
την ανακύκλωση των θρεπτικών, την προστασία του εδάφους και τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας.
Η ελάχιστη πυκνότητα μπορεί να είναι στα 5 δέντρα /εκτάριο και η μέγιστη στα 40 δέντρα /
εκτάριο ανάλογα με την κλίση, το είδος των δέντρων και τις κλιματικές συνθήκες.
Στη συνέχεια, παρατίθεται ο «Κατάλογος δασοπονικών ειδών για αγροδασικά συστήματα»:
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Όπως φαίνεται, στα προτεινόμενα είδη περιλαμβάνονται όλα σχεδόν τα είδη που
απαντώνται στους παραδοσιακούς οπωρώνες, όπως η αχλαδιά, η κερασιά, η καρυδιά, η
μηλιά, η κρανιά, η μουριά κα.
Οι ενισχύσεις του υπομέτρου καλύπτουν το κόστος εγκατάστασης με είδη του Πίνακα 1, και
μπορεί να χορηγείται ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών
συντήρησης, για περίοδο μέγιστης διάρκειας πέντε ετών. Επίσης επιλέξιμο είναι και το
κόστος συντήρησης, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει η εγκατάσταση στο πλαίσιο του
μέτρου.
Ενδεικτικά, η εγκατάσταση περιλαμβάνει δράσεις όπως:
-

-

Εγκατάσταση Αγροδασικών συστημάτων με φύτευση δέντρων: κόστος του
φυτευτικού υλικού και φύτευση, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της
αποθήκευσης και περιποίησης των σπόρων και των δενδρυλλίων καθώς και του
κόστους της πρόληψης και προστασίας του από ζημιές. Τα είδη που θα
χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι.
Απαραίτητη διαχείριση που σχετίζεται με άρδευση και κοπή.
Επαναφύτευση σε περίπτωση μεγάλων απωλειών λόγω βιοτικών ή αβιοτικών
καταστροφών κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου εγκατάστασης. Σε κάθε
περίπτωση απαιτείται σχετική άδεια από τη δασική υπηρεσία που να πιστοποιεί την
καταστροφή. Η Αναπλήρωση των απωλειών πρέπει να είναι προσαρμοσμένη σε
αναγνωρισμένες ανάγκες.

Σημειώνεται δε ειδικά ότι η φύτευση δασικών δέντρων μπορεί να συνοδεύεται από φύτευση
δέντρων όπως καρποφόρα.
Η συντήρηση καλύπτει δράσεις όπως:
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-

-

Συντήρηση του Αγροδασικού συστήματος για μέγιστη περίοδο πέντε ετών, με ετήσια
ενίσχυση ανά δασωμένο εκτάριο.
Διάφορες μορφές ενίσχυσης προσαρμοσμένες στη μορφή του Αγροδασικού
συστήματος: π.χ. ενίσχυση ανά εκτάριο για καταπολέμηση ζιζανίων, κλάδεμα,
αραιώσεις ή ενίσχυση με βάση το μοναδιαίο κόστος.
Συντήρηση εξοπλισμούς προστασίας (όπως φράκτες ή προστατευτικοί σωλήνες,
εγκατάσταση ή διατήρηση ποτίστρων για τα ζώα κ.λπ.)

Με αυτό τον τρόπο μπορούν να αναγεννηθούν παλιοί ή να δημιουργηθούν νέοι οπωρώνες.
Μέτρο 8.2.10 «Agri-environment-climate»
Το μέτρο αφορά γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές ενισχύσεις, οι οποίες χορηγούνται σε
γεωργούς, ομάδες γεωργών ή σε άλλους διαχειριστές γης που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική
βάση, να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις
σε γεωργική γη (υπομέτρο 10.1). Όσον αφορά στη διατήρηση και στη βιώσιμη χρήση και
ανάπτυξη των γενετικών πόρων στη γεωργία, οι δεσμεύσεις αυτές μπορούν να
εκπληρώνονται και από άλλους δικαιούχους (υπομέτρο 10.2).
Ειδικότερα, το υπομέτρο 10.1 έχει ως στόχο τη διατήρηση την προώθηση και την εφαρμογή
γεωργικών πρακτικών με ευνοϊκές συνέπειες για το περιβάλλον και το κλίμα. Οι δεσμεύσεις
που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι αποσκοπούν στην προστασία φυσικών πόρων όπως το
νερό και το έδαφος και στην προστασία ή και αύξηση της βιοποικιλότητας στον αγροτικό
χώρο συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων που είναι αλληλένδετα με αυτόν. Οι
δράσεις που αφορούν στην προστασία της άγριας ζωής είναι προσανατολισμένες σε
σημαντικά είδη και τις γεωργικές καλλιέργειες που αποτελούν βιότοπο ή πηγή διατροφής για
αυτά.
Το υπομέτρο 10.2 αφορά τους τοπικoύς αβελτίωτους πληθυσμούς των καλλιεργούμενων
ειδών και τις αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων. Όπως σημειώνεται εδώ, Οι τοπικοί
αβελτίωτοι πληθυσμοί, ποικιλίες πολλών οπωροφόρων δένδρων (ελιά, μηλιά, κερασιά,
βερικοκιά, αχλαδιά, φιστικιά) και αμπελιού, συνεχίζουν και σήμερα να καλλιεργούνται.
Ωστόσο, ο αριθμός τους, που χρησιμοποιούταν σε μεγάλη κλίμακα έχει μειωθεί σημαντικά.
Με βάση τα παραπάνω είναι αναγκαίο να περιλαμβάνονται στο Μέτρο για προληπτικούς
λόγους και τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί, ποικιλίες, που αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουν
άμεσο ενδεχόμενο να χαθούν αλλά βρίσκονται σε πρόδρομο στάδιο απώλειας.
Ειδικότερα, η δράση 8.2.10.3.14. 10.2.3 «Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση» στοχεύει στην:
-

προστασία της γεωργικής βιοποικιλότητας και της γενετικής ποικιλότητας, μεταξύ
των ειδών και εντός των ειδών και η προστασία των αγροτικών οικοσυστημάτων.
προστασία και αειφορική διαχείριση των φυτογενετικών πόρων.
προώθηση καλλιέργειας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών
στήριξη μικροκαλλιεργητών και γεωργών που διατηρούν ή θέλουν να καλλιεργήσουν
τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες.
προστασία του δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν τροφή από τοπικούς
αβελτίωτους πληθυσμούς – ποικιλίες.
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Οι συνήθως χαμηλές αποδόσεις των τοπικών ποικιλιών έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια
εισοδήματος των παραγωγών που επιλέγουν να τις καλλιεργήσουν. Οι δικαιούχοι
αναλαμβάνουν τη δέσμευση να καλλιεργούν τους αβελτίωτους πληθυσμούς ποικιλίες του
πίνακα 5 για μία πενταετία και ενισχύονται για την απώλεια εισοδήματος που τους προκαλεί
η καλλιέργεια αυτή. Η στήριξη υπολογίζεται με βάση την έκταση που καλλιεργείται.
Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν γεωργοί ή ομάδες γεωργών, φυσικά και νομικά
πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση
να καλλιεργούν τις τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες στην έκταση για την οποία
έχουν υπογράψει σύμβαση, καθ’ όλη της διάρκεια της περιόδου δέσμευσης.
Επίσης, η δράση 8.2.10.3.15. 10.2.4 «Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών ποικιλιών στη γεωργία» θα ενισχύσει:
-

-

-

τον αναπολλαπλασιασμό των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών του
Πίνακα 5 του Τεχνικού δελτίου Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών ποικιλιών
τον ολοκληρωμένο προσδιορισμότης ταυτότητας των τοπικών αβελτίωτων
πληθυσμών ποικιλιών με τη χρήση μορφολογικών και μοριακών δεικτών στο
επίπεδο τοπικών αβελτίωτων πληθυσμώνποικιλιών.
Την ενημέρωση-κατάρτιση των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και
προώθησης των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών και των προϊόντων.

Τέλος, η δράση αυτή θα αποτελέσει και τη μεταβατική φάση για την εγγραφή τοπικών
αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών και στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.
Στα είδη που αναφέρονται στο σχετικό πίνακα περιλαμβάνονται ωστόσο πολύ λίγες ποικιλίες
των βασικών οπωροφόρων της χώρας, προερχόμενες κυρίως από νησιά. Το γεγονός αυτό
αποτυπώνει και το σχετικό έλλειμμα που υπάρχει στην καταγραφή και διατήρησή τους.
Μέτρο 8.2.12 « Natura 2000 and Water Framework Directive payments»
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης δίνονται ενισχύσεις για την λήψη κατάλληλων
μέτρων προστασίας σε περιοχές του δικτύου ΝΑΤURA 2000, ώστε να αποφεύγεται η
υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών , καθώς και οι ενοχλήσεις
που έχουν επιπτώσεις στα είδη. Σημειώνεται εξάλλου ότι οι περισσότερες ορεινές περιοχές
περιλαμβάνουν ή γειτνιάζουν με παραδοσιακούς οπωρώνες, όπως οι 7 περιοχές της
παρούσας έρευνας περιέχουν όλες περιοχές του δικτύου ΝΑΤURA 2000.
Οι επιλέξιμες δράσεις, θα είναι συναφείς με τα διαχειριστικά μέτρα που προτείνονται από
τα εγκεκριμένα προεδρικά διατάγματα ή ΚΥΑ και τις εγκεκριμένες ειδικές περιβαλλοντικές
μελέτες. Ενδεικτικά, και όσο αφορά πάντα τη διατήρηση των παραδοσιακών οπωρώνων,
περιλαμβάνονται:
-

Η διατήρηση διακένων λόγω της υψηλής βιοποικιλότητας των ίδιων των λιβαδιών
και της ύπαρξης μεταβατικών οικοτόπων που έχουν σαν συνέπεια τον αυξημένο
αριθμό ειδών της αγρίας πανίδας γιατί αυτά τα διάκενα αποτελούν σημαντικές
θέσεις των ενδιαιατημάτων τους. «Διάκενο» θεωρείται κάθε μη καλυπτόμενος από
δέντρα χώρος σε συστάδες με συγκόμωση > 70%, του οποίου η μέγιστη διάμετρος
είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο ύψος των δέντρων πουβρίσκονται στις παρυφές
του.
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-

Απαγόρευση της συλλογής καλλωπιστικών ειδών (Ilex, Taxus, Hedera κ.α.) και
λειχήνων και της υλοτομίας ή εκρίζωσης καρποφόρων ειδών χλωρίδας (Rosa, Prunus,
Pyrus, Juniperus, Sorbus, Rubus, Cornus, Crataegus κ.α.) ή ειδών με μικρό ποσοστό
συμμετοχής στη βλάστηση.
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4. Πολιτισμική σημασία των αυτοφυών καρποφόρων φυτών
Ο προϊστορικός άνθρωπος κατανάλωνε άγρια φρούτα και καρπούς, τα οποία έπαιζαν
καθοριστικό ρόλο στη διατροφή του. Κάποια από αυτά είναι τα βελανίδια, τα σύκα, τα
σταφύλια, τα βατόμουρα και τα αχλάδια. Όπως φανερώνεται από την αρχαιοβοτανικά
μελετημένη θέση Ντικιλί Τας (Valamoti 2015), όπου εντοπίζονται μεγάλες αποθηκευμένες
ποσότητες άγριων φρούτων και καρπών, ακόμα και προς το τέλος της Νεολιθικής περιόδου
ο άνθρωπος χρησιμοποιεί εντατικά άγριους καρπούς (Valamoti 2015, Παρασκευοπούλου
2019).
Τα φρούτα και οι καρποί είναι πιθανό να καταναλώνονταν φρέσκα ή να αποξηραθούν και να
αποθηκευτούν έτσι ώστε να μπορούν να καταναλωθούν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του
χρόνου. Αυτή είναι μια πρακτική που αποδεικνύεται μέσω της εύρεσης ολόκληρων σύκων,
τα οποία πιθανόν είναι αποξηραμένα, σε αρκετές θέσεις της Νεολιθικής περιόδου στη
Βόρεια Ελλάδα (Valamoti 2004, Βαλαμώτη 2009).
Οι αρχαίοι και οι Βυζαντινοί συγγραφείς αναφέρονταν συχνά στα ονόματα του κάθε καρπού.
Σε συγγράμματα συναντάμε διαλεκτικές ονομασίες των φρούτων, γνωρίζουμε την
ετυμολογία των ονομάτων, τις παροιμιακές και ιδιωματικές φράσεις των φρούτων. Οι
αρχαίοι Έλληνες εκτιμούσαν ιδιαίτερα τα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς, που
κατανάλωναν ως επιδόρπια, δηλαδή ως τραγήματα. Τα ξερά σύκα, οι ισχάδες, ήταν ίσως το
πιο συνηθισμένο από τα τραγήματά τους. Εκτός από αυτά, έτρωγαν επίσης ρόδια, σταφύλια,
δαμάσκηνα, αχλάδια, μήλα, μούσμουλα, μούρα, αμύγδαλα και καρύδια, νωπά ή
αποξηραμένα. Η αποξήρανση φρούτων στον ήλιο ήταν διαδεδομένη πρακτική, την οποία
φαίνεται πως εφάρμοζαν από τα προϊστορικά χρόνια, όποτε υπήρχε περίσσεια φρούτων
(Ματάλα 2015).
Εξάλλου, η πολύχρονη παρατήρηση της φύσης οδηγεί τις παραδοσιακές κοινωνίες στη
διαπίστωση της ικανότητας συγκεκριμένων ειδών φυτών να θεραπεύουν ασθένειες. Η
οικιακή χρήση τέτοιων φυτών είναι ευρεία, ωστόσο η συστηματική συλλογή και επεξεργασία
τους γίνεται για ορισμένους επάγγελμα (πρακτικοί γιατροί). Μεγαλύτερη ανάπτυξη του
επαγγέλματος παρατηρείται στις περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση τέτοιων φυτών.
Οι φαρμακευτικές ιδιότητες και η χρήση των καρπών, των φύλλων των αυτοφυών
καρποφόρων θάμνων καταγράφονται από τον 6ο αιώνα π.Χ. Στις συνταγές στην αρχαιότητα
υπήρχαν κυρίως δρόγες της ανατολικής Μεσογείου και σπανίως της δυτικής. Η πλέον πρώιμη
συλλογή ελληνικών συνταγών που διασώθηκε φέρει το όνομα του Ιπποκράτη ( Σκαλτσά
2015).Πολλές από τις δρόγες των συνταγών της Ιπποκρατικής Συλλογής δεν ήταν
εισαγόμενες, αλλά υπήρχαν στη χλωρίδα της Ελλάδας. Το εμπόριο, η δημιουργία ελληνικών
αποικιών και στη δυτική Μεσόγειο και τα προσωπικά ταξίδια των θεραπευτών, όπως έκανε
και ο ίδιος ο Ιπποκράτης, αύξησε τον αριθμό των δρογών που καταγράφονταν στις συνταγές.
Ο Πεδάνιος Διοσκουρίδης (1ος μ.Χ.) υπήρξε ο διασημότερος φαρμακολόγος της αρχαιότητος.
Το έργο του "Περί ιατρικής ύλης" ήταν προϊόν προσωπικών παρατηρήσεων, απαλλαγμένο
από προλήψεις και δεισιδαιμονίες. Μέχρι και τον 16ο αιώνα σ’ αυτό ανέτρεχαν οι
ασχολούμενοι με την Φαρμακευτική. Μεταφράσθηκε σε πολλές γλώσσες κατά τις διάφορες
εποχές. Ήταν το πρώτο βιβλίο, που τυπώθηκε μετά την Αγία Γραφή. Χειρόγραφοι κώδικες
του Διοσκουρίδη σώζονται πολλοί, εικονογραφημένοι, γνήσιοι, νόθοι ή διασκευασμένοι.
Σπουδαιότεροι είναι ο Κωνσταντινοπολιτικός (527 μ Χ., γραμμένος σε περγαμηνές με
καλλιγραφικά κεφαλαία γράμματα), ο Νεαπολιτικός και ο Λαυρεωτικός (10ος αιών, με 440
εικόνες). Κατέταξε τα φυτά σε ομάδες με βάση τα βοτανικά τους γνωρίσματα. Έγραψε τα
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συνώνυμα των φυτών αλφαβητικά κατά λαούς (πχ. Αθηναίοι, Αιγύπτιοι, Βάρβαροι, Βοιωτοί
κλπ.) και κατά πρόσωπα (Ανδρέας, Κρατεύας κλπ) ( Σκαλτσά 2015).
Η παρουσία των φρούτων και των καρπών στη λογοτεχνία, στη λαογραφία, στη ζωγραφική,
στη γλυπτική, στη μουσική αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτισμού. Οι
παραδοσιακές κοινωνίες δεν εξαρτούν μόνο την επιβίωσή τους από τους φυσικούς πόρους,
αλλά οργανώνουν όλο τον τρόπο ζωής τους σύμφωνα με τους ρυθμούς της φύσης. Ένα
πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζεται με έθιμα, γιορτές, καθημερινές συνήθειες αλλά και
παραδόσεις, θρύλους και δοξασίες, συνδέεται άμεσα με τον ετήσιο κύκλο της φύσης. Η
εναλλαγή των εποχών σηματοδοτείται επίσης με γιορτές (ο ερχομός της άνοιξης), ενώ πάρα
πολλοί μύθοι και θρύλοι είναι δεμένοι με φυσικά στοιχεία.
Σε σχέση με τα εξεταζόμενα εδώ αυτοφυή, δασικά καρποφόρα φυτά, οι περισσότερες
αναφορές στη λαογραφία και γενικά την παραδοσιακή γνώση αφορούν την κρανιά, ένα φυτό
στενά συνδεδεμένο με τη λαϊκή παράδοση στις ελληνικές, ορεινές κοινότητες. Λιγότερο
έντονη είναι η παρουσία της αγριοτριανταφυλλιάς, της Τσαπουρνιάς και της Κουφοξυλιάς,
φυτά διαδεδομένα αλλά με σχετικά περιορισμένη χρήση. Τα υπόλοιπα είδη ενδιαφέροντος
(Αμελάνχια, Mύρτιλο, Ρούδι , Σμέουρο) αναφέρονται σπανίως ή και καθόλου στην ελληνική
λαϊκή παράδοση, οπότε όσα στοιχεία περιλήφθηκαν αφορούν άλλες περιοχές.
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Β’ Μέρος: Οικονομική και πολιτισμική αξία ανά
είδος
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1. Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Όνομα Φυτού: Rosa canina
Ελληνική Ονομασία: Κυνορόδο
Οικογένεια φυτών: Rosaceae (Ροδίδες)
Πρόκειται για ένα φυλλοβόλο θάμνο που ανήκει στην
οικογένεια Rosaceae (Ροδίδες), αυτοφυές πεδινών και
ημιορεινών περιοχών της κεντρικής και νότιας Ευρώπης,
καθώς και της Ανατολίας. Είναι ιδιαίτερα φωτόφιλο είδος.
Το ύψος του φτάνει τα 5 μέτρα. Συναντάται στις εύκρατες
περιοχές και των δύο ημισφαιρίων και υπάρχουν πάνω
από 100 είδη της. Ο βλαστός του είναι αγκαθωτός. Τα
φύλλα του είναι σύνθετα, με 5-7 ζεύγη φυλλαρίων,
ωοειδή, λεία, με πριονωτές παρυφές. Τα άνθη της
φύονται επάκρια, είναι πενταμερή, με λευκά ή ανοικτά
ρόδινα, πέταλα, 1,5-2 cm. Ο καρπός του, είναι δρύπη,
ωοειδής, μήκους 1,5-2 cm, με λεία επιφάνεια, πορτοκαλίκόκκινο χρώμα και ξινή γεύση. Η περίοδος ανθοφορίας της είναι ο Μάιος και ο Ιούνιος.
Στην Ελλάδα συναντάται σε πλαγιές, κοιλάδες, κοίτες ποταμών, σε συστάδες και αραιά δάση,
κατά μήκος των δρόμων, σε φράκτες, κυρίως σε ασβεστολιθικά εδάφη.
Υπάρχουν πολλές ποικιλίες του φυτού. Τα αυτοφυή είδη στη χώρα μας υπολογίζονται σε 25
εκ των οποίων τα πιο αξιόλογα είναι η Αειθαλής (το κυνόσβατο του Διοσκουρίδη), η
Ακανθοδεστάτη (η Ροδωνιά του Θεόφραστου), η Αρουραία, η Γαλλική, η Κυνοροδή και η
Μόσχομος.

Χάρτης 1 Η γεωγραφική εξάπλωση του είδους Rosa canina (πηγή http://www.gbif.org/species3002461)

1.1. Οικονομική σημασία
Χρήσεις
Με τα κυνόροδα φτιάχνουμε σιρόπι, μαρμελάδα, λικέρ, τριανταφυλλόμελο και γλυκό του
κουταλιού. Μπορούμε να αποξηράνουμε τους καρπούς για τονωτικό τσάι. Το ροδόνερο
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χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες τόσο στη ζαχαροπλαστική όσο και ως καλλυντικό. Τα
ροδοπέταλα τρώγονται ωμά ή μαγειρεμένα, ενώ στην Κίνα καταναλώνεται ως λαχανικό.
Στη δεκαετία του 1950, η σούπα τριαντάφυλλου (nyponsoppa) ήταν ένα κοινό επιδόρπιο στη
Σουηδία (https://sv.wikipedia.org). Είκοσι επτά είδη αγριοτριανταφυλλιάς καλλιεργούνται σε
διαφορετικές περιοχές της Τουρκίας και καταναλώνεται ευρέως ως τσάι μετά το στέγνωμα ή
μεταποιείται σε μαρμελάδα και χυμό (Turkben 2010).
Επιπλέον, ο καρπός μπορεί να αλεσθεί σε μια λεπτή σκόνη και να χρησιμοποιηθεί ως
συμπλήρωμα διατροφής, με αντιγηραντικές επιδράσεις και για την υγεία των αρθρώσεων.
Το λάδι Rosehip διατίθεται ευρέως σε προϊόντα ομορφιάς αντιγήρανσης που μπορούν να
αγοραστούν σε καταστήματα ή διαδικτυακά.

Καλλιέργεια
Από το 2004 καλλιεργούνται κάποια στρέμματα στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών.
Παρακάτω δίνονται ενδεικτικά τιμές πώλησης κυνόροδου σύμφωνα με eshop (30/06/2021):
-

Άγριο Τριαντάφυλλο Καρπός (Κυνόροδο) Τιμή κιλού :12,00 – 14, 00€
Κυνόροδο σκόνη (Rosehip Powder) (Βιολογικό) Τιμή κιλού: 42,00€
Τσάι Κυνόροδο Βιολογικής Καλλιέργειας Τιμή : 2.60€/ 40gr

Φαρμακευτικές ιδιότητες
Το είδος Rosa canina βρέθηκε να έχει ιδιαίτερα υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα ανάμεσα
σε άλλα δασικά είδη που μελέτησαν οι Egea et al (2010). Οι επιστήμονες καταλήγουν πως η
αντιοξειδωτική δυνατότητα όλων αυτών των φρούτων βρέθηκε ότι είναι υψηλότερη από
αυτή των συνθετικών αντιοξειδωτικών ΒΗΑ, ΒΗΤ και γαλλικού προπυλεστέραπου
χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην παρασκευή επεξεργασμένων τροφίμων (εκτός μιας
μεθόδου όπου ο γαλλικός προπυλεστέρας παρουσίασε υψηλότερη απόδοση). Επίσης, o
Redzic (2006) δίνει στοιχεία για το είδος από διάφορες περιοχές της Τουρκίας που
αναδεικνύουν το ευρύ φάσμα λιπαρών οξέων που περιέχει: παλμιτικό (3.17%, 1.71%, και
2.14%), στεατικό (2.47%, 2.14%, και 1.69%), ολεϊκό (16.73%, 18.42%, και 14.71%), λινελαϊκό
(54.41%, 51.71%, και 48,64%), λινολενικό (17.14%, 16.42%, και 18.41%), και αραχιδικό
(2.11%, 1.87%, και 2.61%).
Το κυνόροδα είναι ιδιαίτερα υψηλής διατροφικής αξίας, καθώς περιέχουν μεγάλη ποσότητα
αντιοξειδωτικών ουσιών, ταννίνες, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες (Roman, Stănilă, & Stănilă,
2013). Έρευνα έχει δείξει πως οι καρποί του έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνης
C συγκριτικά με καρπούς φυτών του γένους Citrus (Demir & Özcan, 2001; Ercişli & Eşitken,
2004). Επίσης, έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, είναι τονωτικά, βοηθούν στην
αντιμετώπιση του κρυολογήματος, της αναιμίας και της διάρροιας. Συντελούν στην καλή
απορρόφηση του σιδήρου και του ασβεστίου ενώ θεωρούνται ότι έχουν τη δυνατότητα να
ρίχνουν τις πέτρες της χολής. Από τα κυνόροδα προέρχεται η ουσία gopo, ιδανική στην
αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας. Το έλαιο του κυνόροδου έχει αντιγηραντική δράση.
Η φαρμακευτική ουσία GOPO είναι 100% φυσική ουσία, παρασκευάζεται στη Δανία, και
παράγεται από τη σκόνη του φλοιού και των σπόρων του καρπού Rose-hip, της
αγριοτριανταφυλλιάς Rosa Canina L. Μπορεί να χορηγηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Η
φαρμακευτική ουσία GOPO που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Ελληνική αγορά,
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χαρακτηρίζεται
από
ισχυρή
(https://www.iatrikionline.gr).

αντιφλεγμονώδη

και

αντιοξειδωτική

δράση

Ο καρπός της αγριοτριανταφυλλιάς (rose hip) είναι πλούσιος σε πολυφαινολικά συστατικά,
προανθοκυανιδίνες, φλαβονοειδή, κερκετίνη (quercetin) και κατεχίνες. Οι Turkben et al.
(2010) προσδιόρισαν τη περιεκτικότητα σε λυκοπένιο, ανόργανα άλατα (Na, Mg, K, Ca, P),
βιταμίνη C, φαινολικές ενώσεις, καθώς και την αντιοξειδωτική δράση των καρπών
τριαντάφυλλου που καλλιεργούνται στην Προύσα της Τουρκίας. Διαπιστώθηκε ότι η
κουερσετίνη και η κατεχίνη ήταν τα κύρια φαινολικά οξέα σε φρέσκους καρπούς
αγριοτριαντάφυλλου (Turkben et al, 2010).
Η κατανάλωση κυνόροδων μπορεί να ενισχύσει την υγεία της καρδιάς μειώνοντας τη
χοληστερόλη και την αρτηριακή πίεση. Σε μια μελέτη 6 εβδομάδων σε 31 άτομα, η
κατανάλωση ροφήματος που περιείχε 40 γραμμάρια σκόνης τριαντάφυλλου ημερησίως
οδήγησε σε σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης, της ολικής χοληστερόλης και της LDL
(κακής) χοληστερόλης, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (Andersson 2001).
Άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι η χρήση καρπών αγριοτριανταφυλλιάς συμβάλλουν στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων της οστεοαρθρίτιδας με την καταπολέμηση του οξειδωτικού
στρες και της φλεγμονής στις αρθρώσεις σας (Gruenwald 2019).
Το έλαιο καρπών αγριοτριανταφυλλιάς είναι μια δημοφιλής αντιγηραντική ουσία στην
βιομηχανία ομορφιάς και οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η υψηλή περιεκτικότητά του σε
βιταμίνη C, το καθιστά άριστο βοήθημα στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών και της
πρόωρης γήρανσης (Winther 2015).

1.2. Πολιτιστικά στοιχεία
Η ιστορία της Αγριοτριανταφυλλιάς
Τραγουδισμένο ήδη από τον Όμηρο, για το μυρωδάτο λαδί του, το τριαντάφυλλο αναφέρεται
σε πολλούς μύθους. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, το ρόδο ήταν στην αρχή λευκό
και βάφτηκε με το αίμα της Αφροδίτης κόκκινο, όταν πήγε με γυμνά πόδια να σώσει τον
Άδωνι από τα χέρια του Άρη και πάτησε την ακανθοφόρο ροδή. Σύμφωνα με αναφορά του
Ηροδότου, ο Μίδας, βασιλιάς της Φρυγίας, είχε στον κήπο του τριαντάφυλλα με 60 πέταλα.
Η Σαπφώ ονομάζει το τριαντάφυλλο σε ποίημα της ''βασίλισσα των ανθέων''. Ο Θεόφραστος
στο «Περὶ φυτικῶν ἱστοριῶν» έκανε μια λεπτομερή περιγραφή του είδους Rosa canina.
Η αρχαιότερη απεικόνιση τριαντάφυλλου ανακαλύφθηκε, από τον αρχαιολόγο A. Evans, σε
τοιχογραφία, στο μινωικό ανάκτορο της Κνωσού στη Κρήτη (Testu, 1984; Mann, 2002), η
οποία αναγνωρίστηκε το 1926, από τον Άγγλο γενετιστή C.C. Hurst ως R. x richardii Rehd
(Testu, 1984), και χρονολογείται το 16ο αι. π.Χ. (Shepherd, 1954).
Η λατινική ονομασία του είναι Rosa canina (Ροδή η κυνοροδή) και προέρχεται από canis, που
σημαίνει σκύλος, και δημιουργεί το κοινό όνομα, dogrose. Ο Πλίνιος, ο Ρωμαίος φυσιοδίφης,
απέδωσε το όνομα του φυτού με την πεποίθηση ότι η ρίζα θα μπορούσε να θεραπεύσει το
δάγκωμα λυσσασμένου σκύλου (κύων-κυνός), (Haas, 1995). Στη σύγχρονη εποχή, ως
κυνόροδο μεταφράζεται η λέξη rosehip, ο καρπός δηλαδή της αγριοτριανταφυλλιάς.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τη στάχτη από ένα τριχοειδές βλάστημα
της τριανταφυλλιάς, που προκαλείται από το κέντρισμα ενός εντόμου, για να φτιάξουν με
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μέλι ένα έμπλαστο που βοηθούσε τους φαλακρούς να ξαναβγάλουν μαλλιά (Μπάουμαν
1993).
Στον Μεσαίωνα τα κυνόροδα χρησιμοποιήθηκαν για καρδιαγγειακές παθήσεις και στη
θεραπεία της αρθρίτιδας. Πολλά μεσαιωνικά κείμενα γράφουν για τις αναζωογονητικές
ιδιότητες του κυνόροδου. Οι Ινδιάνοι Ομάχα της Αμερικής το χρησιμοποιούσαν για να
ενισχύσουν το ανοσοποιητικό και το ουροποιητικό σύστημα, για να θεραπεύσουν τις
λοιμώξεις, το κρυολόγημα, τον πυρετό, τα στομαχικά προβλήματα και την διάρροια, ενώ
συνήθιζαν να πλένουν τα μάτια τους με τσάι από κυνόροδα για την θεραπεία των
φλεγμονών. Κατά τη διάρκεια της βουβωνικής πανώλης στη Γαλλία, ο Νοστράδαμος
χορήγησε ένα φάρμακο από κυνόροδα (https://www.geapharmacy.gr/).
Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, στη Μεγάλη Βρετανία οι στρατιώτες
κατανάλωναν σιρόπι από κυνόροδα που τους είχε διανεμηθεί από το Υπουργείο Υγείας ως
πηγή βιταμίνης C (Haas 1995).

Λαογραφία
Στη λαϊκή παράδοση έχει καταγραφεί η παροιμία "ηύρε τα μαλλιαρόκωλα" που σημαίνει ότι
αυτός που είναι ιδιαίτερα σκληρός και δυνατός κάποια στιγμή θα πέσει στα ισχυρά αγκάθια
της
αγριοτριανταφυλλιάς
(παρεμφερής:
βρήκε
το
δάσκαλό
του),
(https://el.wikipedia.org/wiki/).

Τέχνες
Το άρωμα του τριαντάφυλλου ενέπνευσε πολλούς αρωματοποιούς, ποιητές, ζωγράφους και
γενικά καλλιτέχνες. Οι στίχοι του Shakespeare William: «Τι υπάρχει σ’ ένα όνομα; Αυτό που
ονομάζουμε τριαντάφυλλο, με οποιοδήποτε άλλο όνομα θα μύριζε εξίσου ωραία».
Ο Κωστής Παλαμάς, ο Τίτος Πατρίκιος, ο Μίλτος Σαχτούρης, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Διονύσιος
Σολωμός, ο Οδυσσέας Ελύτης στα ποιήματα τους αναφέρονται για τα τριαντάφυλλα.
Ενδεικτικά ο Τάσος Λειβαδίτης γράφει :
«Κι η ποίηση είναι σαν να ανεβαίνεις μια φανταστική σκάλα
για να κόψεις ένα ρόδο αληθινό».
Ο Αμερικάνος ποιητής Robert Frost έγραψε το ποίημα “The Rose Family” χρησιμοποιώντας
αυτή τη βοτανική κατηγοριοποίηση για να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο ζήτημα «τι κάνει ένα
πράγμα πράγμα». Η πρώτη γραμμή του ποιήματος αναφέρεται στο διάσημο απόσπασμα της
Αμερικανίδας ποιήτριας Gertrude Stein από το ποίημα "Sacred Emily", (1913) : "Ένα
τριαντάφυλλο είναι ένα τριαντάφυλλο είναι ένα τριαντάφυλλο."
«The rose is a rose,
And was always a rose.
But the theory now goes
That the apple’s a rose,
And the pear is, and so’s
The plum, I suppose
… What will next prove a rose».
Ο Hans Christian Andersen έγραψε στο «Ένα τριαντάφυλλο από τον τάφο του Ομήρου (σε
μετάφραση του Γιώργος Πράτσικα): «Στ’ Ανατολίτικα τραγούδια αντηχεί η αγάπη του
αηδονιού για το τριαντάφυλλο· μέσα στη σιωπή της έναστρης νύχτας, ο φτερωτός
τραγουδιστής λέει μια σερενάτα στο μυρωμένο του λουλούδι….» .
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Το διάσημο τραγούδι «La Vie en rose» από τον Louis Armstrong αποτελεί ένα ακόμη από
τόσα παραδείγματα που δείχνουν τη χρήση του ρόδου στις τέχνες.

1.3. Βιβλιογραφία
Αγγλική βιβλιογραφία
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double-blind, cross-over investigation in obese persons. European journal of clinical nutrition.
66. 585-90. 10.1038/ejcn.2011.203.
Demir, F., & Özcan, M. (2001). Chemical and technological properties of rose (Rosa canina L.)
fruits grown wild in Turkey. Journal of Food Engineering, 47(4), 333-336.
Gruenwald, Joerg & Uebelhack, Ralf & More, Margret. (2019) Rosa canina - Rose Hip
Pharmacological Ingredients and Molecular Mechanics Counteracting Osteoarthritis – a
Systematic Review. Phytomedicine. 60. 152958. 10.1016/j.phymed.2019.152958.
Ηass, L.F. (1995) Dog rose (Rosa canina). J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 59:470.
Roman, I., Stănilă, A., & Stănilă, S. (2013). Bioactive compounds and antioxidant activity of
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Türkben, C., Uylaser, V., Incedayi, B. (2010) Inﬂuence of traditional processing on some
compounds of Rose Hip (Rosa canina L.) fruits collected from habitat in Bursa, Turkey. Asian
Journal of Chemistry. 2010 (22), pp.: 2309–2318
Yashaswini, S, Hegde, RV, Venugopal, C.K. (2011) Health and nutrition from ornamentals.
International Journal of Research in Ayurveda & Pharmacy. 2011;2(2), pp.: 375-82.
Winther, Kaj & Wongsuphasawat, Karnt & Phetcharat, Lalida. (2015) The effectiveness of a
standardized rose hip powder, containing seeds and shells of Rosa canina, on cell longevity,
skin wrinkles, moisture, and elasticity. Clinical Interventions in Aging. 10. 1849.
10.2147/CIA.S90092.
Ελληνική βιβλιογραφία
Μπάουμαν Ε., 1993 Η Ελληνική χλωρίδα στο μύθο, στην τέχνη, στη λογοτεχνία. Ελληνική
Εταιρεία Προστασίας της Φύσεως.
Ιστότοποι
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http://repository.kentrolaografias.gr/xmlui/handle/20.500.11853/148838
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyponsoppa
https://www.gbif.org/species/3002461
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https://www.geapharmacy.gr/vendors/geapharmacy/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE
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2. Αμελάνχια (Amelanchier ovalis)
Όνομα Φυτού: Amelanchier ovalis
Ελληνική Ονομασία:

Αμελάνχιερ το ωοειδές

Λαϊκή Ονομασία:

-

Οικογένεια φυτών:

Rosaceae (Ροδίδες)

Το γένος Amelanchier περιεγράφηκε το 1789 από
τον Friedrich Casmir Medicus, Γερμανό
βοτανολόγο και γιατρό (Medicus, 1789), ανήκει
στην υποοικογένεια Pomoideae των Rosaceae και
περιλαμβάνει είδη (κυρίως από τη Βόρεια
Αμερική) και ένα είδος που διανέμεται ευρέως
στην Ευρώπη - Amelanchier ovalis (Jones, 1946,
Indreica 2016).
Η προέλευση του γενικού ονόματος Amelanchier
προέρχεται πιθανώς από το amalenquièr,
amelanchièr, τα Προβηγκιακά ονόματα του
ευρωπαϊκού
Amelanchier
ovalis
(en.wikipedia.org).
Πρόκειται για ένα φυλλοβόλο θάμνο ή χαμηλό δέντρο που είναι αυτοφυές σε ορεινές
περιοχές της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, καθώς και σε περιοχές της Μ. Ανατολής και της
Β. Αφρικής. Το ύψος του φτάνει τα 3 μέτρα. Ο φλοιός του είναι γκρίζος ή καφέ, λείος ή
τριχωτός. Τα φύλλα έχουν σχήμα λογχοειδές έως ελλειπτικό, με πριονωτές παρυφές, είναι
απλά, αδιαίρετα, κατ' εναλλαγή, με απλές τρίχες στην κάτω επιφάνεια, κυρίως την εποχή της
ανθοφορίας. Η ταξιανθία του είναι ακραία, με 1 ή παραπάνω άνθη, ερμαφρόδιτα, που
αποτελείται από πέντε λευκά ή πιο σπάνια ρόδινα ή υποκίτρινα πέταλα, και ανθίζουν από
τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο. Ο καρπός είναι πόμη, 5-15 mm σε διάμετρο, υπόγλυκος, αρχικά
πορφυρός, ενώ στην πλήρη ωρίμανση, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αποκτά σχεδόν
μαύρο χρώμα.
Στον Ελλαδικό χώρα συναντούμε τρία υποείδη: το Α. ovalis subsp. cretica (Willd.) Maire &
Petitm.και το A. ovalis Medik. subsp. οvalis και το Α. subsp. integrifolia (Boiss & Hohen.)
BORNM. Το Amelanchier ovalis Medicus εμφανίζεται κυρίως σε ορεινές τοποθεσίες με
εντόνους χειμώνες., στη Μεσόγειο είναι διάσπαρτο σε όλους τους διαδεδομένους θάμνους
της την περιοχή (López-Gonzµlez 2002). Η περίοδος ανθοφορίας είναι από τον Απρίλιο έως
τον Ιούνιο (Indreica et al. 2016).
Το Amelanchier ovalis εμφανίζεται στη Δυτική, Κεντρική και Νότια Ευρώπη, τη Μικρά Ασία
και κατά μήκος της βόρειας ακτής της Αφρικής, στη δασική ζώνη, στις βραχώδεις πλαγιές
κατά μήκος ρεμάτων και λιβάδια, στα 400-1100-2200 μ. (Strid, 1986). Ειδικότερα το
συναντάμε ως αυτοφυές στην Αλβανία, στην Αλγερία, στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στη
Βουλγαρία, στο Ανατολικό Αιγαίο, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία,
στην Ιταλία, στη Κορσική, στο Μαρόκο, στο Βόρειο Καύκασο, στην Πολωνία, στην
Πορτογαλία, στη Ρουμανία, στη Σαρδηνία, στη Σικελία, στη Ισπανία, στη Ελβετία, στην
Τουρκία, στις Βαλεαρίδες Νήσους.
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Το υποείδος Amelanchier ovalis Medik. subsp. οvalis φύεται στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα,
Βόρεια Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια Πίνδος, Ανατολική Κεντρική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Νησιά
Ιονίου, Δυτικό Αιγαίο, Άθως, Βορράς, Δίρφη, Θάσος, Κέρκυρα, Όλυμπος, Όρβηλος, Όσσα,
Παγγαίο, Πήλιο, Σμόλικας, Τζένα, Φαλακρό, Χαλκιδική σε ξηρές περιοχές, σε
ασβεστολιθικούς βράχους, σε πετρώδεις πλαγιές και σε ξέφωτα δασών (www.greekfora.gr).
Δεν αποτελεί καλλιεργούμενο είδος.
Το υποείδος Amelanchier ovalis subsp. cretica (Willd.) (Maire & Petitm. 1908) φύεται σε
υψόμετρο 400-1800m, το συναντάμε σε ασβεστολιθικούς βράχους, σε πετρώδεις πλαγιές
στη Βόρεια Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια Πίνδος, Νότια Πίνδος, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος,
Κρήτη, Δυτικό Αιγαίο, Αθαμανικά Όρη, Βαρδούσια, Δίρφη, Ίδη, Λάκμος, Λευκά Όρη,
Όλυμπος, Παρνασσός Σμόλικας και Χολομών. Τα φύλλα στο subsp.cretica είναι κυκλικά ή
αντοωειδή, δηλαδή πλατιά στην άκρη και στενεύουν προς τον μίσχο. Επίσης τα φύλλα έχουν
τρίχες στην κάτω επιφάνεια, σαν βαμβάκι-αραχνοειδές και όσο πλησιάζει το τέλος τους τους
φεύγει σταδιακά και μένουν χωρίς τρίχες (https://www.greekflora.gr).

Χάρτης 2 Η γεωγραφική εξάπλωση του είδους Amelanchier ovalis (πηγή http://www.gbif.org/)

Χάρτης 3 Η γεωγραφική εξάπλωση του είδους Amelanchier ovalis στην Ευρασία και στην Αφρική. (πηγή
http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:721244-1)

- 69 -

2.1. Οικονομική σημασία
Χρήσεις
Οι καρποί του θάμνου είναι εδώδιμοι και πλούσιοι σε σίδηρο, ασβέστιο, μαγνήσιο, μαγγάνιο,
βάριο, αλουμίνιο, φώσφορος, θείο, σίδηρος, ψευδάργυρος, νάτριο, καροτένια, χρωστικές,
υδατάνθρακες, βιταμίνη καταναλώνονται ωμοί ή μαγειρεμένοι. Οι καρποί του μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες και άλλα.

Φαρμακευτικές ιδιότητες
Το Αμελαγχές εμφανίζει εφιδρωτικές, αντιπυρετικές, καθαρτικές, ορεξιογόνες,
ανθελμινθικές και αντισυλληπτικές ιδιότητες. Το αφέψημα των καρπών του Αμελαγχές έχει
ελαφρώς καθαρτικές ιδιότητες και συνιστάται για τη θεραπεία της δυσκοιλιότητας σε παιδιά.
Λαμβάνεται επίσης, για την αντιμετώπιση του κρυολογήματος και της δυσμηνόρροιας. Στη
λαϊκή ιατρική χορηγείται αμέσως μετά τον τοκετό καθώς επιταχύνει την αποβολή του
πλακούντα (http://mediplantepirus.med.uoi.gr).
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η υψηλή συγκέντρωση πολυφαινολών, η παρουσία
κουμαρινών και β-σιτοστερόλων συμβάλλει στην ομαλοποίηση του μεταβολισμού. Το
Αμελαγχές είναι αντιοξειδωτικό, επιβραδύνει την ανάπτυξη κακοήθων όγκων, συμβάλλει στη
μείωση της αρτηριακής πίεσης (Laksaeva 2018). Ορισμένες μελέτες περιγράφουν την
αντιαιμορραγική δράση. Η παρουσία της βεταΐνης στoυς καρπούς Amelanchier παράγει ένα
αντιογκογονιδιακό αποτέλεσμα, αποτρέπει τη λιπαρή δυστροφία του ήπατος και μειώνει το
επίπεδο χοληστερόλης στο αίμα. Οι καρποί χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενειών
του ήπατος, των νεφρών, των αρθρώσεων, της καρδιάς, του στομάχου, της αθηροσκλήρωσης
και άλλων ασθενειών (Zhidekhina 2003).
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3. Κουφοξυλιά (Sambucus nigra)
Όνομα Φυτού:

Sambucus nigra

Ελληνική Ονομασία:

Σαμπούκος ο μελανός

Λαϊκή Ονομασία
Ζαμπούκος

Κουφοξυλιά,

Οικογένεια φυτών:

Caprifoliaceae

Αφροξυλιά,

Το Sambucus nigra ανήκει στην οικογένεια
Caprifoliaceae. Πρόκειται για ένα φυλλοβόλο θάμνο,
αυτοφυές σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές της
χώρας μας, και απαντά σε παρυφές μεικτών δασών
και καλλιεργούμενων εκτάσεων. Το ύψος του φτάνει
τα 6 μέτρα. Ο φλοιός του είναι γκρίζος με αυλακιές
και στίγματα. Τα φύλλα του είναι σύνθετα, με 5 έως 9
φυλλάρια σε αντίθετα ζεύγη, οξυκόρυφα, λεία, με
πριονωτές παρυφές. Τα άνθη του είναι ερμαφρόδιτα,
φύονται σε κόρυμβο, είναι λευκά, πενταμερή. Η περίοδος ανθοφορίας της είναι από τα μέσα
του καλοκαιριού. Τα άνθη χρησιμοποιούνται σε αφεψήματα και χυμούς. Οι καρποί του
αναπτύσσονται σε ταξικαρπίες, είναι σφαιρικοί, διαμέτρου 3-5 mm, λείοι, μαύρου χρώματος
και με υπόγλυκη γεύση. Είναι βρώσιμοι όταν είναι ώριμοι, αλλά ήπια δηλητηριώδεις όταν
δεν έχουν φτάσει στην ωρίμανση.
Το είδος Sambucus nigra το συναντάμε στη Βόρεια Ευρώπη, Ανατολική Ασία, Βόρεια
Αμερική, Νέα Ζηλανδία και το νότιο τμήμα της Αυστραλίας (Hultén and Fries 1986, Priedītis
2002, Weber 2003). Είναι ένα ευρέως διαδεδομένο είδος, που αναπτύσσεται σε τοποθεσίες
εκτεθειμένες στο φως του ήλιου.
Ανθοφορεί τον Μαίο και τον Ιουνίο και οι καρποί του ωριμάζουν τον Αύγουστο και το
Σεπτέμβριο (Pliszka, 2017).

Χάρτης 4 Η γεωγραφική εξάπλωση του είδους Sambucus nigra (πηγή Hultén and Fries 1986)
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Χάρτης 5 Η γεωγραφική εξάπλωση του είδους Sambucus nigra (πηγή http://www.gbif.org/)

3.1. Οικονομική σημασία
Καλλιέργεια
Η συστηματική καλλιέργεια της κουφοξυλιάς ξεκίνησε με εντατικό ρυθμό τα τελευταία
χρόνια κυρίως στις βορειότερες χώρες της Ευρώπης, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης των
καρπών της.
H κουφοξυλιά χρειάζεται 3-5 χρόνια για να εδραιωθεί και να επιτύχει την πλήρη καρποφορία.
Η πρώτη συγκομιδή με μικρή ποσότητα καρπών μπορεί να επιτευχθεί από το δεύτερο χρόνο,
αλλά για να εισέλθει το φυτό στην πλήρη καρποφορία θα επιτευχθεί από τον 4ο χρόνο. Στη
Δανία, η απόδοση των καρπών αγγίζει τους 50 tn ha-1. Στο νότιο Quebec, η απόδοση φτάνει
τα 3 kg/ δέντρο το δέυτερο χρόνο της εγκατάστασης, ενώ από τον τέταρτο χρόνο, αγγίζει τα
8 kg/ δέντρο (Atkinson & Atkinson, 2002; Charlebois, 2007).

Χρήσεις
Είναι εδώδιμο και φαρμακευτικό φυτό. Όλα τα μέρη του φυτού χρησιμοποιούνται στη
φαρμακευτική, στον χρωματισμό οινοπνευματωδών ποτών, καθώς και στην βαφή
υφασμάτων. Τα άνθη χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών και φαρμάκων. Πολλές
ποικιλίες του S. nigra L. φυτεύονται στην Ευρώπη, με πιο συνηθισμένο την ποικιλία
«Haschberg» με διάφορες επιλογές, οι οποίες συλλέγονται κυρίως για τους καρπούς. Αυτή η
ποικιλία σπάνια χρησιμοποιείται για φρέσκια κατανάλωση και ως επί το πλείστον
επεξεργάζεται για την παραγωγή συμπυκνωμάτων χυμού. Το κρασί elderberry-flower είναι
πολύ δημοφιλές στην Αγγλία (Drudze 2005). Τα εκχυλίσματα αγριολούλουδων
χρησιμοποιούνται ως αρωματικές ύλες ποτών και τροφίμων (Christensen, Knaack, & Frette,
2007) και έχουν χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως ως φάρμακο ή πηγή συμπληρωμάτων
διατροφής (Dawidowicz et al., 2006, Lee και Finn, 2007).
Οι καρποί του είναι μικρές μαύρες ρόγες και είναι βρώσιμοι μετά από μαγείρεμα ή
επεξεργασία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή μαρμελάδας, ζελέ, σούπας
και σάλτσας Pontack. Στη Σκανδιναβία και τη Γερμανία, η σούπα που παρασκευάζεται από
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το elderberry (π.χ. το German Fliederbeersuppe) είναι ένα παραδοσιακό γεύμα. Οι Καυκάσιοι
οινοποιούν το μούστο βάζοντας άνθη σαμπούκου, στη Βουλγαρία παρασκευάζουν ξύδι
σαμπούκου και στη Σερβία μαρμελάδες. Στον Καύκασο πάλι αρωματίζουν τις κρέμες με
σαμπούκο.
Ενώ η κουφοξυλιά έχει μακρά ιστορία χρήσης στην παραδοσιακή ιατρική, η εμφάνιση
εμπορικών συμπληρωμάτων διατροφής και φυτικών φαρμάκων με τη χρήση του καρπού
είναι σχετικά πρόσφατη στη δυτική ιατρική. Ένα από τα πρώτα εμπορικά σιρόπια ήταν το
Sambucol το οποίο κυκλοφόρησε το 1992.
Θεωρείται επίσης πολύ καλό μελισσοκομικό φυτό και έχει και οικολογική αξία ως τροφή
πολλών άγριων ζώων και πτηνών. Σήμερα είναι αρκετά διαδεδομένο φυτό για
καλλωπιστικούς λόγους (π.χ. σε πάρκα), λόγω της όμορφης εμφάνισης του φυτού κατά την
περίοδο της άνθισης και της καρποφορίας.
Άλλες αναφερόμενες χρήσεις του είναι η χρήση των καρπών για τη βαφή δερμάτων,
βαμβακερών υφασμάτων, καθώς και ως φυσική βαφή μαλλιών, λόγω των περιεχόμενων
χρωστικών ουσιών. Η ρίζα και ο φλοιός χρησιμοποιούνταν για μαύρη βαφή.
Πολλές χρήσεις έβρισκε επίσης και το εύκολα κατεργαζόμενο ξύλο του, μιας και αφαιρείται
εύκολα η εντεριώνη του. Παλαιότερα τα παιδιά ορεινών περιοχών έφτιαχναν σφυριχτές και
φυσοκάλαμα με κλαδιά που είχαν αδειάσει το εσωτερικό τους.

Φαρμακευτικές ιδιότητες
Τα λουλούδια, τα φρούτα, τα φύλλα, ο φλοιός και οι ρίζες της Κουφοξυλιάς μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς. Οι φαρμακευτικές ιδιότητες του είδους
περιγράφονται ευρέως. Για παράδειγμα, τα αποξηραμένα φρούτα, τα άνθη και ο φλοιός
έχουν χρησιμοποιηθεί ως διουρητικά φάρμακα. Το τσάι από βότανα από τα λουλούδια της
Κουφοξυλιάς χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του πυρετού. Ο φλοιός της
Κουφοξυλιάς και οι καρποί της χρησιμοποιούνται στη θεραπεία αναπνευστικών
προβλημάτων (Drudze 2005). Τα άνθη του θεωρούνται γαλακταγωγά, αντιπυρετικά και
εφιδρωτικά. Οι καρποί του είναι πλούσιοι σε αντιοξειδωτικές ουσίες, κυρίως φαινόλες,
φλαβονοειδή (Christensen, Kaack, & Fretté, 2008), ανθοκυάνες (Fejér, Salamon, Grulova,
Michalek, & Zvalova, 2015) αλλά και άλλες ευεργετικές ουσίες όπως οι ταννίνες και βιταμίνες.
Το φυτό έχει ονομαστεί «το σεντούκι της ιατρικής του λαού». Χρησιμοποιείται στη θεραπεία
της δυσκοιλιότητας και αρθριτικών παθήσεων. Μια μαλακτική αλοιφή παράγεται από το
πράσινο εσωτερικό φλοιό. Επίσης, είναι αποχρεμπτικό και αιμοστατικό. Ο χυμός λέγεται ότι
είναι μια καλή θεραπεία για της φλεγμονής στα μάτια. Το εκχύλισμα του είναι επίσης ένα
πολύ καλό ανοιξιάτικο τονωτικό και συμβάλλει στον καθαρισμό του αίματος. Τα άνθη
χρησιμοποιούνται σε καταπλάσματα για να διευκολύνουν τον πόνο και να μειώσουν τη
φλεγμονή.
Χρησιμοποιείται ως αλοιφή για να αντιμετωπίζει χιονίστρες, εγκαύματα, τραύματα,
εγκαύματα, κ.λπ. Το τσάι από αποξηραμένους καρπούς λέγεται ότι θεραπεύει τους κολικούς
και τη διάρροια. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Φαρμάκων επιτρέπει την διάθεση ξηρών ανθέων (για
την παρασκευή αφεψημάτων) και αιθανολικών εκχυλισμάτων/βαμμάτων αυτών για την
ανακούφιση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος.
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3.2. Πολιτιστικά στοιχεία
Η ιστορία της Κουφοξυλιάς
Αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι το φυτό καλλιεργούνταν εδώ και χιλιετίες. Σπόροι που
ανακαλύφθηκαν στην Αυστρία, τη Γαλλία, την Ιταλία έχουν χρονολογηθεί από την εποχή των
λίθων και του χαλκού (4000-1000 π.Χ.). Πληροφορίες σχετικά με τις θεραπευτικές ιδιότητες
των καρπών απαντώνται συχνά σε γραπτά που χρονολογούνται από την αρχαιότητα,
συμπεριλαμβανομένων των έργων του Ιπποκράτη (περίπου 460-370 π.Χ.), του Πλίνιου του
Πρεσβύτερου (περίπου 23–79 μ.Χ.) και του Διοσκουρίδης(περ. 40-90 μ.Χ.), (Gafner et al.
2021, Brinckmann 2013). Σαν Σαμπούκος εμφανίζεται στα γραπτά του Πλίνιου, και πιθανόν
να είναι μια προσαρμογή από την Ελληνική λέξη "Σαμβύκη", ένα αρχαίο μουσικό όργανο
που γινόταν από το ξύλο του δέντρου.
Το συναντάμε με το όνομα Ακτέα ή Ακταία στα έργα περί φυτών του αρχαίου φιλοσόφου
Θεόφραστου και κατόπιν με το όνομα Ακτή στις περιγραφές φυτών του μεγάλου γιατρούφαρμακολόγου των πρώτων χριστιανικών χρόνων Διοσκουρίδη.
Σύμφωνα με τον Totelin (2009) και στην Ιπποκρατική Συλλογή αναφέρεται ως ἀκτῆ ή ἀκτέα
το είδος Sambucus nigra L. Ο Ιπποκράτης συνιστούσε την τοποθέτηση φύλλων Σαμπούκου
στα πρηξίματα των ποδιών, για την ανακούφιση των πόνων από την ποδάγρα, αρθρίτιδα και
αιμορροΐδες. Χρησιμοποιούσε τους φρέσκους και στεγνωμένους καρπούς του βοτάνου για
τα πρηξίματα με συγκέντρωση υγρών από δυσλειτουργία των νεφρών, της καρδιάς και τις
εγκυμονούσες.
Οι γιατροί της αρχαιότητας συνιστούσαν τα άνθη του Σαμπούκου ζεματισμένα με γάλα, σαν
καταπλάσματα στους πόνους στην ποδάγρα και τα καρκινώδη έλκη. Σε περιπτώσεις
συγκέντρωσης υγρών στον οργανισμό, εξ αιτίας της δυσλειτουργίας των νεφρών, οι αρχαίοι
Έλληνες έπαιρναν τον πράσινο φρέσκο φλοιό και τα φρέσκα φύλλα του δέντρου, έβγαζαν
από αυτά τον χυμό, τον αραίωναν με κρασί και τον έπαιρναν με ένα κουτάλι του φαγητού
πρωί – βράδυ. Ο Γαληνός το χαρακτήριζε καυτό και ξηρό και το χρησιμοποιούσε για υγρές
καταστάσεις όπως ο κατάρρους ή η υπερβολική βλέννα.
Όλα τα μέρη του παλαιότερου δέντρου χρησιμοποιήθηκαν ως φάρμακο στη μεσαιωνική
Ευρώπη με ένα ευρύ φάσμα ενδείξεων. Ο γνωστός Βρετανός βοτανολόγος John Parkinson
στο βιβλίο του “Theatrum Botanicum”, που εκδόθηκε το 1640, καταγράφει τις θεραπευτικές
ικανότητες του.
Τον 17ο αιώνα ήταν δημοφιλές γιατρικό για να καθαρίζει το φλέγμα., ενώ τον 18ο αιώνα το
απόσταγμα του Σαμπούκου εκθειαζόταν για την ικανότητά του να λευκαίνει το δέρμα και να
σβήνει τις φακίδες.
Στα Αγγλικά λέγεται elder γιατί οι Βρετανοί πίστευαν ότι παρατείνει τη ζωή. Στο Μεσαίωνα
το elderberry χρησιμοποιήθηκε ως προστασία έναντι των μαγισσών. Σε μια άλλη περίοδο, τα
αποτελέσματά της αποδόθηκαν στη δύναμη των διαβόλων. Σύμφωνα με τη μυθολογία, το
πνεύμα κατοικεί στον κορμό του. ενώ ο γερμανικός λαός πίστευε ότι ήταν ένα κακό πνεύμα,
στη Δανία και τη Λετονία ότι ήταν ένα καλό πνεύμα. Δυσάρεστη μυρωδιά και παρουσία
μύκητα.
Η Κουφοξυλιά μπορεί επίσης να συσχετιστεί με κακούς οιωνούς. Η ειδωλολατρική μυθολογία
δηλώνει ότι όλα τα δέντρα έχουν πνεύματα. Η καταστροφή ενός παλαιότερου δέντρου θα
εξοργίσει τα πνεύματα. Το κάψιμο του ξύλου μπορεί να προκαλέσει το κακό και ο ύπνος κάτω
από ένα γηραιότερο δέντρο μπορεί να προκαλέσει όνειρα θανάτου
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Ο Κούλπεπερ το 1653 έγραφε για το βότανο «το αφέψημα της ρίζας θεραπεύει το δάγκωμα
της οχιάς».
Στη Βόρεια και Βορειοανατολική Βόρεια Αμερική χρησιμοποιήθηκαν σε παραδοσιακά
συστήματα ιατρικής πολλών αυτόχθονων πληθυσμών, όπως είναι οι φυλές ιθαγενών,
Cherokee και Iroquois οι οποίες πραγματοποίησαν χρησιμοποιούσαν τους καρπούς για τη
θεραπεία του πυρετού και οι φυλές ιθαγενών Cherokee και Rappahannock για τους
ρευματισμούς (Gafner 2021).
Η Κουφοξυλιά έχει μια μακρά και διακεκριμένη ιστορία στην Ευρώπη και τη Δύση, ως
φάρμακο, ή ποτό όπως και στην προστασία από τα κακά πνεύματα και τις αρνητικές
ενέργειες, γι’ αυτό και θεωρείται ιερό δένδρο. Σύμφωνα με την Παραδοσιακή Κινέζικη
Ιατρική (TCM), ο Σαμπούκος (Jie Gu Mu), θεωρείται ένα γλυκό, πικρό, δροσερό, ουδέτερο
βότανο, με καθοδική κίνηση (κατά συνέπεια, αντενδείκνυται στην εγκυμοσύνη), το οποίο
επιδρά στον μεσημβρινό του ήπατος, αποβάλλοντας τον άνεμο και την υγρασία (παθολογικό
σύνδρομο). Επίσης, απομακρύνει το φλέγμα και τη φωτιά από τους πνεύμονες, κινεί την
στάσιμη υγρασία και ενισχύει την “wei qi” (αμυντική ενέργεια). Φυτεύοταν σε κήπους και
έφτιαχναν από αυτόν φυλακτά.
Στην Ελλάδα η κοινή ονομασία του φυτού είναι Κουφοξυλιά, Αφροξυλιά αλλά και
Ζαμπούκος. Η λαϊκή παράδοση χαρακτηρίζει τον Σαμπούκο ως ένα πλήρες φαρμακείο λόγω
των αναρίθμητων θεραπευτικών και προφυλακτικών του ιδιοτήτων.
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4. Κρανιά (Cornus mas)
Όνομα Φυτού

Cornus mas

Ελληνική Ονομασία

Κρανιά η μαυροβεργιά

Λαϊκή Ονομασία

Κρανιά

Οικογένεια φυτών

Cornaceae

Το είδος Cornus mas ανήκει στην οικογένεια
Cornaceae (Κρανειοειδες). Είναι φυλλοβόλος θάμνος
ή μικρό δένδρο (ύψος μέχρι 10 m) με κόμη σφαιρική
και φλοιό σταχτοκίτρινο (Σπανός 2012). Φύεται σε
μεικτά φυλλοβόλα δάση, σε ανοικτούς οικότοπους ή
κάτω από σκιά δέντρων, σε υγρές περιοχές με
αλκαλικό έδαφος. Το ύψος του κυμαίνεται από 3-12
μέτρα. Τα φύλλα του είναι απλά, αντικριστά,
λογχοειδή, οξύληκτα, με μικρή διαφορά στο χρώμα
της άνω από την κάτω επιφάνειας και λείες παρυφές.
Τα άνθη της φύονται σε πλάγιες ταξιανθίες, είναι
κίτρινα, με τέσσερα πέταλα. Ο καρπός του, που
αναπτύσσεται σε ταξικαρπίες, είναι δρύπη,
σφαιρικός, μήκους 2 cm και πλάτους 1.5 cm, με λεία επιφάνεια, έντονο κόκκινο χρώμα και
ξινή γεύση. Η περίοδος ανθοφορίας της είναι νωρίς την άνοιξη ενώ η περίοδος καρποφορίας
της είναι τους φθινοπωρινούς μήνες, Οκτώβριο και Νοέμβριο.
Προέρχεται από εύκρατες ζώνες από την Κεντρική και Νότια Ευρώπη και τη Νοτιοδυτική
Ασία, από που έχει μεταφερθεί σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Κίνα. Η
καλλιέργεια της κρανιάς είναι μια καλλιέργεια που μπορεί να αναπτυχθεί σε ορεινές και
ημιορεινές περιοχές, προτιμά γενικά ζεστά και ξηρά κλίματα και μπορεί να εμφανιστεί σε
υψόμετρα
από
τη
στάθμη
της
θάλασσας
έως
τα
1500
μέτρα
(http://www.euforgen.org/species/cornus-mas/).
Σύμφωνα με τον Σπανό (2012) τα είδη κρανιάς που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον
είναι τα παρακάτω επτά (4 δένδρα και 3 θάμνοι):
Δενδρώδη:
1) Cornus mas (κρανιά η κοινή): απαντάται φυσικά στη νότια Ευρώπη και Ευρασία.
2) Cornus florida: απαντάται στη βόρεια Αμερική
3) Cornus nuttallii : απαντάται στη βόρεια Αμερική
4) Cornus kousa: απαντάται στην ανατολική Ασία
Θαμνώδη:
1) Cornus sanguinea (κρανιά η αιματώδης ή αγριοκρανιά): απαντάται στην νότια Ευρώπη και
Ευρασία.
2) Cornus canadensis: απαντάται στον Καναδά
3) Cornus suecica: απαντάται στην Ευρασία.
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Από τα παραπάνω είδη, μόνο δύο απαντώνται φυσικά στα δάση της Ελλάδας: η κρανιά η
κοινή (Cornus mas) και η αγριοκρανιά (Cornus sanguinea), ενώ οικονομικό ενδιαφέρον για τη
χώρα μας παρουσιάζει η κρανιά η κοινή.

Χάρτης 6 Η γεωγραφική εξάπλωση του είδους Cornus mas στην Ευρώπη

Χάρτης 7 Η γεωγραφική εξάπλωση του είδους Cornus mas (πηγή http://www.gbif.org/)

4.1. Οικονομική σημασία
Καλλιέργεια
Στην ευρωπαϊκή ήπειρο παρουσιάζει παραδοσιακό καλλιεργητικό ενδιαφέρον σε χώρες της
βόρειας και της ανατολικής Ευρώπης (Σουηδία, Τσεχία, Πολωνία, Ρωσία, Λιθουανία,
Ουκρανία, κ.ά.), καθώς και σε χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου (Αλβανία, Βοσνία &
Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία, κ.ά.) σε μεταγενέστερα χρόνια, κυρίως για την
εκμετάλλευση των προϊόντων μεταποίησης του καρπού.
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Η κρανιά αποτελεί ένα πολύ ανθεκτικό είδος, το οποίο παρουσιάζει αντοχή σε παρασιτικά
έντοµα και ασθένειες (Monte et al., 2001, Mmbaga et al., 2004, Klimenko et. al., 2004, Dirr,
1990, Klingeman, 2007, Μπακιρτζή 2012). Παρουσιάζει μεγάλη προσαρμοστικότητα, ευελιξία
και αντοχή στις διάφορες εδαφολογικές συνθήκες (μεγάλο εύρος τιµών pH, τύπους εδάφους)
και κλιµατολογικές συνθήκες (ήλιο/ µερική σκιά, κρύο, ξηρασία (Μπακιρτζή 2012).
Υπάρχουν περίπου 50 είδη κρανιάς παγκοσμίως (Kucharska, 2012). Τα πιο γνωστά είδη είναι
Cornus mas, Cornus altemifolia, Cornus florida, Cornus kousa, Cornus offidnalis και Cornus
controversa (Kucharska et al., 2009). Επίσης έχουν ξεχωρίσει κάποιες ποικιλίες για τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Σε αυτές συγκαταλέγονται οι «Variegata», που καρποφορεί
σε περιπτώσεις που άλλες ποικιλίες δεν καρποφόρησαν, ενώ οι καρποί της δεν έχουν την
χαρακτηριστική στυφή γεύση. Επίσης, η ποικιλία «Jolico» παράγει νόστιμους καρπούς,
ιδιαίτερα μεγάλους σε μέγεθος. Και η ποικιλία «Pioneer» φημίζεται για τους γλυκούς,
αρωματικούς, αχλαδόμορφους καρπούς της που φτάνουν σε μέγεθος τα 35 χιλιοστά. Ακόμη,
υπάρχουν ποικιλίες με κίτρινους, λευκούς και μωβ καρπούς. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει όμως
να γίνει στις ποικιλίες «Ντούλια 1» και «Ντούλια 2», οι οποίες δημιουργήθηκαν από τον
παραγωγό στην Κυψέλη Ημαθίας (Γιαννακούλα, 2015).
Στη χώρα μας μπορεί να βρεθεί ως καλλιεργούμενο υπό τη μορφή μεμονωμένων δένδρων
σε κήπους ή ελαφρώς εντατικότερων καλλιεργειών, σε μικρά αγροτεμάχια στα ορεινά και
ημιορεινά της βορείου Ελλάδας και της Ηπείρου ή ως αυτοφυές σε ορεινά δάση της
ηπειρωτικής Ελλάδας (Καζαντζής κα. 2021). Είναι μακρόβιο δένδρο με οικονομική ζωή έως
και τα 150 έτη, δεν έχει σοβαρούς εχθρούς και ασθένειες και μπορεί εύκολα να καλλιεργηθεί
με βιολογική μέθοδο. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η καλλιέργεια μπορεί να εκμεταλλευτεί
και αγροτεμάχια ορεινών περιοχών όπου δεν μπορούν να αποδώσουν εύκολα άλλες
καλλιέργειες. Έτσι, η κρανιά, αναμένεται να αποτελέσει μία νέα εναλλακτική καλλιέργεια για
ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ιδιαίτερα της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, την
υψομετρική δηλαδή ζώνη των 300-800 μέτρων περίπου, όπου οι κλιματικές και εδαφικές
συνθήκες είναι ευνοϊκές και το κόστος της φυτείας και καλλιέργειας είναι χαμηλό (Διαμαντής
2010).
Κάτω από τις δεδομένες συνθήκες, η αξιοποίηση των εκτάσεων αυτών είναι δυνατή μόνο με
καλλιέργειες που δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, δεν χρειάζονται δηλαδή εντατική φροντίδα
και είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στους οριακής απόδοσης, μικρούς αγρούς που συνήθως
απαντούν στην ορεινή και ημιορεινή Ελλάδα. Εάν ο παραγωγός (καλλιεργητής) εξασφαλίσει
μία καλή τιμή στην πώληση ή μεταποίηση των καρπών της κρανιάς θα έχει ένα ικανοποιητικό
εισόδημα (Διαμαντής 2010). Οι Νομοί Σερρών και Κοζάνης είναι πρώτοι στην καλλιέργεια
κράνων και ενδεικτικά με μία απόδοση 1000 κιλών το στρέμμα, μπορεί να δώσει μία
πρόσοδο 800-1300€ το στρέμμα.
Το κόστος εγκατάστασης της φυτείας, αλλά και το καλλιεργητικό είναι χαμηλό, ενώ ως προς
την επιλογή των ποικιλιών πρέπει να προτιμώνται οι ντόπιες ποικιλίες που είναι
προσαρμοσμένες στις συνθήκες της χώρας μας. Κυριότερο προϊόν για πώληση είναι οι
καρποί (νωποί, αποξηραμένοι, κατεψυγμένοι), ενώ για μία επιπλέον κερδοφορία της
καλλιέργειας, μπορεί να μεταποιηθεί για παραγωγή χυμού, λικέρ ή μαρμελάδων. Βασικοί
πυρήνες της καλλιέργειας µέχρι στιγµής, σύµφωνα µε τον Σπανό (2016), είναι οι νοµοί
Σερρών, ∆ράµας, Ηµαθίας, Γρεβενών, Πιερίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Η απόδοση σε καρπούς -κατά μέσο όρο- κυμαίνεται από 10 έως 60 κιλά/φυτό (ανάλογα με
την ηλικία), ήτοι 500 έως 3000 κιλά/στρέμμα, ενώ αναφορικά με τις τιμές πώλησης, στη
διεθνή αγορά (Ευρώπη, Αμερική, Ρωσία) κυμαίνονται από 4-6 ευρώ/κιλό οι νωποί, 5-7
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ευρώ/κιλό οι κατεψυγμένοι, και 15-25 ευρώ/κιλό οι αποξηραμένοι. Οι δε χυμοί από 7-8
ευρώ/λίτρο, και το λικέρ από 40-80 ευρώ/λίτρο (Σπανός 2016).
Σύμφωνα με τους Καζαντζής κ.α. (2021) η κρανιά έχει περιορισμένη αλλά υποσχόμενη
καλλιεργητική αξία για τη χώρα μας, μιας και η ζήτηση βιολογικών προϊόντων (νωπών ή
μεταποιημένων), με υψηλή διατροφική και φαρμακευτική αξία, αυξάνεται γεωμετρικώς στις
διεθνείς και εγχώριες αγορές.

Χρήσεις
Το ξύλο της κρανιάς έχει εκτιμηθεί κατά τη διάρκεια των αιώνων για τη σκληρότητα, την
αντοχή και την ευελιξία του. Ως σήμερα, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ακτίνων τροχών,
σκαλοπατιών αλλά και για την κατασκευή διαφόρων μικροκατασκευών και εργαλείων
(μπαστούνια, γκλίτσες, βέργες, πίπες κλπ.).
Οι καρποί είναι βρώσιμοι, έχουν παρόμοια γεύση με τα βύσσινα (γλυκόξυνη) και πωλούνται
ως νωποί, καταψυγμένοι και αποξηραμένοι. Έχουν υψηλή διατροφική αξία, καθώς περιέχουν
υψηλά επίπεδα βιταμίνης C και είναι πλούσιοι σε αντιοξειδωτικές ουσίες, σάκχαρα, οργανικά
οξέα και ταννίνες (Demir & Hakki Kalyoncu, 2003).Η χρήση του καρπού και των φύλλων είναι
αρκετά διαδεδομένη στην Τουρκία και στην Ασία για την αντιμετώπιση γαστρεντερικών
διαταραχών.
Οι καρποί του φυτού εμπεριέχουν πλούσιες αναζωογονητικές και αντιοξειδωτικές ουσίες,
πολλές βιταμίνες και φαρμακευτικές ουσίες, γεγονός που κατατάσσει την κρανιά στις πρώτες
παγκόσμιες θέσεις στον κατάλογο των βιολογικών και θεραπευτικών φυτών. Οι καρποί της
κρανιάς αποτελούν την πρώτη ύλη σε πολλές μεταποιητικές βιομηχανίες τροφίμων για την
παραγωγή χυμών, μαρμελάδων, γλυκών, ποτών, αρτοσκευασμάτων, αρωμάτων, καθώς και
σε φαρμακοβιομηχανίες (Σπανός 2016).
Από τον φλοιό προέρχεται κόκκινη βαφή με την οποία παλαιότερα βάφονταν δέρματα, ενώ
με τους καρπούς έβαφαν αβγά. Επίσης παράγεται ένα παραδοσιακό λικέρ. Η χρήση του
καρπού σε φαρμακευτικές και βιομηχανίες τροφίμων έχει αυξήσει την αξία αυτού του φυτού
(Hosseinpour-Jsghdani et al., 2017).

Φαρμακευτικές ιδιότητες
Η κρανιά (Cornus mas L.) είναι ένα από τα φαρμακευτικά φυτά με υψηλό επίπεδο
αντιοξειδωτικής δράσης. Η κρανιά χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή ιατρική για τη
θεραπεία της διάρροιας, της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου, της χολέρας, του πυρετού,
της ελονοσίας, των νεφρών, των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, του καρκίνου,
της αιμορραγίας και της θερμοπληξίας.
Έρευνα των Stanković & Topuzović (2012) έδειξε ότι τα πράσινα μέρη του φυτού C. sanguinea
μπορούν να θεωρηθούν πολλά υποσχόμενοι υποψήφιοι ως φυσική φυτική πηγή
αντιοξειδωτικών υψηλής αξίας. Τα είδη του γένους Cornus είναι πολύ πλούσια σε φαινολικές
ουσίες και εξαιτίας της πολύ ισχυρής τους βιολογικής τους δράσης, χρησιμοποιούνται
ευρέως τόσο στην παραδοσιακή όσο και τη μοντέρνα ιατρική, κτηνιατρική και
φαρμακοποιία. Τα φύλλα τους και τα φρούτα τους έχουν αντιοξειδωτικές,
αντιφλεγμονώδεις, κυτοπροστατευτικές, αναλγητικές, αντιδιαβητικές και αντιπηκτικές
ιδιότητες. Φαρμακευτικές ενεργά ουσίες στα είδη του γένους Cornus είναι οι φαινολικές
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ενώσεις, ανόργανες ουσίες, βιταμίνες – και ειδικά η βιταμίνη C – ταννοειδείς ουσίες και
ανθοκυάνες.
Οι καρποί της κρανιάς αποτελούν πλούσια πηγή φλαβονοειδών (ανθοκυάνες,
ανθοκυανιδίνες, ταννίνες), φαινολών, φαινολικών οξέων, ασκορβικου οξέος και εμφανίζουν
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση (Du & Francis, 1973a, 1973b, Seeram et al., 2002, Demir et al.,
2003, Vareed et al., 2006, Pantelidis et al. 2007, Tural & Koca, 2008, Kadir et al., 2009,
Pawlowska et al., 2010, Μπακιρτζή 2012, Klymenko, S et al., 2021).
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι ο καρπός της κρανιάς παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη
της αθηροσκλήρωσης, του σακχάρου στο αίμα, των προφίλ λιπιδίων και της μείωσης της
συσσώρευσης λίπους στο ήπαρ (Hosseinpour-Jsghdani et al., 2017). Ο καρπός της κρανιάς
έχει αντιμικροβιακή, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτική και αντικαρκινική
δράση καθώς και προστασία του ήπατος, των νεφρών και του καρδιαγγειακού συστήματος.
Σύμφωνα με πρόσφατες εργαστηριακές έρευνες βρέθηκε μεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο
(Fe), υψηλή περιεκτικότητα σε ασκορβικό οξύ (43- 77 mg/100 g), (Hassanpour et al 2012,
Jaćimović et al 2015) καροτίνη και τανίνες. Τα ώριμα κράνα παρουσιάζουν αντικαρκινικές,
αντιφλεγμονώδεις, και αντιοξειδωτικές ιδιότητες (Seeram et al., 2002, Vared et al., 2006) .

4.2. Πολιτιστικά στοιχεία
Η ιστορία της Κρανιάς
Η επιστημονική ονομασία της κρανιάς (Cornus mas L.) προέρχεται από τη λέξη κέρατο στα
λατινικά, προδίδοντας τη σκληρότητα του ξύλου που προκύπτει από αυτήν.
Το δέντρο είναι γνωστό από την εποχή του Ομήρου με το όνομα "Κράνεια" (Ιλιάδα Π, 767).
Ο Όμηρος αναφέρει ότι η φοβερή Κίρκη παρέθεσε στον Οδυσσέα και στην παρέα του για
τροφή «καρπόν κρανείας και άκυλλον βάλανον», δηλαδή κράνα και πουρναρίσια βαλανίδια.
Σύμφωνα με τον Παυσανία, οι αρχαίοι Έλληνες έφτιαξαν τον Δούρειο Ίππο με ξυλεία κρανιάς
από το ιερό δάσος του Απόλλωνα. Στο ποίημα Αινειάδα του Βιργίλιου αναφέρεται επίσης ότι
το ξύλο της κρανιάς χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του Δούρειο ίππου.
Σύμφωνα με το Θεόφραστο, το ξύλο της κρανιάς ήταν τόσο σκληρό, όσο και το κόκκαλο και
το χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν κυνηγητικές λόγχες, πολεμικά ακόντια, τόξα και
μπαστούνια. Ο Πολύδωρος, ο μικρότερος γιος του Πριάμου, σκοτώθηκε με ακόντιο από ξύλο
κρανιάς. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο οι Λύκιοι είχαν τόξα από ξύλο κρανιάς (Μπάουμαν 1993).
Ο προφήτης Θηρεσίας πήρε ένα μπαστούνι από κρανιά όταν τον τύφλωσε η Αθηνά στον
Ελικώνα, γιατί την παρακολουθούσε την ώρα του λουτρού της.
Ο Πτολεμαίος επιβεβαίωσε τη χρήση αυτού του ξύλου για τα δόρατα ιππικού της
Μακεδονίας. Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο ευνοήθηκε η κατασκευή των αξόνων των ακοντίων.
Η χρήση του ξύλου της κρανιάς συνεχίστηκε για αιώνες για την κατασκευή όπλων, όπως
τόξα, βελάκια, λούτσες κ.λπ. και άλλα εργαλεία.
Βιβλιογραφικά αναφέρεται ότι οι αρχαίοι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν αυτό το είδος για
κατανάλωση τροφίμων και για ιατρικούς σκοπούς (Weaver, 1976). Οι Ρωμαίοι είναι επίσης
αυτοί που πιστεύεται ότι συνέβαλλαν στην εξάπλωση του είδους για καλλιέργεια. Το
συγκεκριμένο όνομα mas, που σημαίνει "αρσενικό" στα Λατινικά, πιθανόν ονομάστηκε έτσι
σύμφωνα με τον Loudon στο Arboretum et Fruticetum Britannicum, γιατί τα νεαρά φυτά
φέρουν μόνο αρσενικά λουλούδια. Το κοινό όνομα, Cornelian Cherry, ή συντομευμένο στο
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"Cornel", δόθηκε στο φυτό επειδή τα φρούτα του μοιάζουν με κεράσι και είναι σαν το χρώμα
της καρνεόλης (ορυκτό ερυθροκάστανου χρώματος).
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5. Mύρτιλο (Vaccinium myrtillus L)
Όνομα Φυτού Vaccinium myrtillus L
Ελληνική Ονομασία

Βακκίνιο το Μύρτιλο

Λαϊκή Ονομασία
Μύρτιλο, Αρκτοστάφυλλο,
Φίγγι (ονομασία του καρπού)
Οικογένεια φυτών

Ericaceae (Ερεικίδες)

Πρόκειται για ένα πολυετή, φυλλοβόλο, νανοφυή
θάμνο, που ανήκει στην οικογένεια Ericaceae
(Ερεικοειδή). Το είδος αυτό είναι αυτοφυές της
Ευρώπης, της βόρειας Ασίας και της βόρειας
Αμερικής. Στην χώρα μας, όπως και στην νότια
Ευρώπη, απαντά μόνο σε μεγάλα υψόμετρα, σε
υποαλπικά λιβάδια με γρανιτικό ή σχιστολιθικό
υπόστρωμα. Αναπτύσσεται καλά σε περιοχές με
υγρασία και ήλιο και απαιτεί χαμηλές
θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα
(Βασιλακάκης, 1997). Τα φύλλα είναι ημιδερματώδη, απλά, 1-3 cm μήκους, 0,5-1,5 cm
πλάτους, γυμνά, με ελαφρώς πριονωτές παρυφές, που το φθινόπωρο παίρνει έντονες
πορφυρές αποχρώσεις. Ανθοφορεί από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, με άνθη πενταμερή,
λευκά έως ροδόχρωμα, καμπανοειδή. Ο καρπός του είναι ράγα, σχεδόν σφαιρική, μελανός
με γλαυκό επίχρισμα, που ωριμάζει από τον Αύγουστο μέχρι τον Σεπτέμβριο, εδώδιμος με
ελαφρά υπόξινη γεύση και διακρίνεται για την υψηλή του περιεκτικότητα σε πολυφαινολικές
ενώσεις και άλλες ουσίες με πλούσιες αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

5.1. Οικονομική σημασία
Καλλιέργεια
Το Μύρτιλο εξαπλώνεται ως αυτοφυές στις εύκρατες και ψυχρές περιοχές της υφηλίου και
στα ψηλά βουνά των τροπικών περιοχών, ενώ καλλιεργείται συστηματικά σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία, η Πολωνία και η Ουκρανία, ενώ πρώτες χώρες σε
παραγωγή μύρτιλλων είναι οι Η.Π.Α. και ο Καναδάς - στην αμερικανική ήπειρο ωστόσο
μιλάμε αποκλειστικά για το είδος V. corymbosum.
Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες, με ορισμένες από αυτές να απαιτούν ιδιαίτερα μεγάλο ψύχος
για να αναπτυχθούν και να ανθίσουν κανονικά την άνοιξη:
-

-

Καλιφόρνια: Legacy (πολύ παραγωγική), Southmoon και Reveille (πολύ υψηλή
ποιότητα νωπού καρπού), Emerald (μεγαλού μεγέθους μαλακό υπόξινο καρπό και
πολλαπλές –πρώιμες- συγκομιδές εκτός εποχής σε ζεστά μέρη), Jewel και Saphire
(πρώιμες).
Ποικιλίες με μεγάλες απαιτήσεις σε ψύχος : Berkley, Blueray, Bluetta, Collins, Coville,
Darrow, Jersey, Lateblue
Ποικιλίες με μικρές απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες : Aliceblue, Beckyblue,
Briteblue, Centurion, Climax, Delite.
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Στη χώρα μας καλλιεργείται οργανωμένα σε μικρές εκτάσεις διάσπαρτα, σε διάφορες
περιοχές της χώρας μας (κυρίως βιολογικά) και υπό όξινων συνθηκών εδάφους (pH 4,5-5,5).
Σύμφωνα με έρευνα του ΥπΑΑΤ τα φυτά εισέρχονται σε πλήρη καρποφορία στο πέμπτο έτος
και παράγουν επί 15-20 έτη. Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία της καλλιέργειας του
μύρτιλου, η οικονομική ανάλυση λαμβάνει υπόψη της τα εξής στοιχεία (ΥπΑΑΤ):
•
•
•
•
•
•

Μέση απόδοση καρπών: 1.000 κιλά ανά στρέμμα.
Σιμή πωλήσεως καρπών: 4-5 ευρώ το κιλό
Διάρκεια ωριμάνσεως: 3-6 εβδομάδες, ανάλογα με την ποικιλία.
Περίοδος συγκομιδής: Ιούλιος- επτέμβριος.
Αριθμός των φυτών που φυτεύονται ανά στρέμμα: 200.
Κόστος συγκομιδής καρπών με τα χέρια: 700- 1000€/στρέμμα

Σε άλλες μελέτες, το κόστος εγκατάστασης ενός στρέμματος μύρτιλου υπολογίζεται σε 1.0001.200 ευρώ. Το ετήσιο κόστος καλλιέργειας, συντήρησης και συγκομιδής των καρπών ενός
στρέμματος σε πλήρη ανάπτυξη ανέρχεται περίπου σε 2.000-2.200 ευρώ ανά στρέμμα,
λαμβάνοντας δε υπόψη ότι τα έσοδα που μπορεί να έχει κανείς από αυτή την καλλιέργεια
είναι περίπου 4.000- 5.000 ευρώ ανά στρέμμα, το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα μπορεί να
φθάνει μέχρι 2.000-2.800 ευρώ ανά στρέμμα. Η διάρκεια της παραγωγικής ζωής μίας
φυτείας μύρτιλου υπολογίζεται σε 30-35 έτη.
Όσον αφορά την εξέλιξη της πορείας των τιμών παραγωγού, αυτές έχουν μία διαρκή αύξηση,
πράγμα που αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την επέκταση της καλλιέργειας του μύρτιλου
(μπλούμπερι) στις χώρες που καλλιεργείται, αλλά και σε εκείνες που σκοπεύουν στην
ανάπτυξη της καλλιέργειάς του.

Χρήσεις
Ο καρπός του μπορεί να καταναλωθεί νωπός ή αποξηραμένος ή να καταψυχθεί ή να
οδηγηθεί στη μεταποίηση για χυμούς, μαρμελάδες, τσάϊ, γλυκά, παγωτά, γιαούρτια, αιθέρια
έλαια κ.λπ.
Τα προϊόντα του μύρτιλου (καρποί, φύλλα) αποτελούν την πρώτη ύλη σε πολλές βιομηχανίες
τροφίμων (χυμοί, μαρμελάδες, αρτοσκευάσματα, εσάνς κλπ.), φαρμακοβιομηχανίες,
βιομηχανίες καλλυντικών, βιομηχανίες λειτουργικών τροφίμων κλπ. Στη Γαλλία
χρησιμοποιούνται ως βάση για αλκοολούχα ποτά και αποτελούν δημοφιλή γεύση για
sorbets. Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, το εκχύλισμα μύρτιλου χρησιμοποιείται ως
αρωματική ουσία για κρέπες και διάφορες πίτες.
Ενδεικτική τιμή πώλησης της εταιρείας ecoblueberries (30/06/2021):
•
•
•
•
•
•

Βιολογικό Φρέσκο Μύρτιλο 28,00 €/ ανά κιλό
Βιολογικά Φρέσκα Μύρτιλα Big Blue – 31,00 €/ ανά κιλό
Βιολογικά Κατεψυγμένα Μύρτιλα 22,50 €/ ανά κιλό
Bio Χυμός Νέκταρ Μύρτιλο με Μέλι 2,50 €/ 200ml
Βιολογική Πάστα – Άλειμμα Μύρτιλου 100% 5,40€ /220 γρ.
Φύλλα Μύρτιλου Bio – Αφέψημα, Τσάι – 3,15€ /20 γρ.
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Φαρμακευτικές ιδιότητες
Το μύρτιλο έχει υπογλυκαιμικές ιδιότητες και δρα ευεργετικά στον σακχαρώδη διαβήτη (μη
ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης τύπου II των ενηλίκων), καθώς μειώνει τα επίπεδα του
σακχάρου στο αίμα. Επίσης, έχει αντισηπτικές ιδιότητες και λαμβάνεται από του στόματος
για τη θεραπεία της διάρροιας, που οφείλεται σε μικροοργανισμούς (βακτηριοκτόνο και
βακτηριοστατικό). Χρησιμοποιείται ως αναλγητικό για την αντιμετώπιση του πόνου στο
στομάχι, της φλόγωσης των εντέρων, της κυστίτιδας, των δυσεντεριών και του
κρυολογήματος.
Ο καρπός του διακρίνεται για την ελαφρά του περιεκτικότητα σε σάκχαρα και θερμίδες, ενώ
είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, είναι δε χαρακτηριστικές οι διουρητικές
του ιδιότητες.Οι καρποί του είναι πλούσιοι σε υδροδιαλυτές βιταμίνες, σε κιτρικό και μηλικό
οξύ, αλκαλοειδή, ανθοκυανοσίνες, σε πεντοζιδινικές βάσεις και τανίνες.
Έχει βρεθεί ότι τα μύρτιλλα βοηθούν στην πρόληψη των νευροεκφυλιστικών ασθενειών που
προκαλούνται λόγω γήρανσης. Μια μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συχνή
κατανάλωση θα μπορούσε να προστατέψει ενάντια στις απώλειες της γνωστικής και
κινητικής λειτουργίας που σχετίζονται με την γήρανση (Shukitt-Hale 2008). Σε μια μελέτη στο
USDA Human Nutrition Research Center της Βοστόνης, φάνηκε πως μια δίαιτα πλούσια σε
μύρτιλλα αντέστρεψε μερικώς την απώλεια της ισορροπίας και του συντονισμού και
βελτίωσε την βρααχυπρόθεσμη μνήμη σε γερασμένα ποντίκια (Joseph et al 1999). Έχει
αποδειχθεί ότι τα αντιοξειδωτικά του μυρτίλλου παρέχουν προστασία στο ηλικιωμένο άτομο
από νευρο-εκφυλιστικές ασθένειες που συνδέονται με τη γήρανση του ατόμου όπως η νόσος
Alzheimer και η Parkinson (Joseph et al 2013).
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν την αντικαρκινική δράση μερικών ουσιών του μπλούμπερρυ
κυρίως όσον αφορά την παρεμπόδιση του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων.
Ικανοποιητικά αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί επίσης σχετικά με την αντικαρκινική
προληπτική δράση του μπλούμπερρυ, κυρίως σε μορφές καρκίνου του στόματος, του
στήθους, του παχέος εντέρου και του προστάτη (Γάτσιος).

5.2. Πολιτιστικά στοιχεία
Η ιστορία του μύρτιλου
Η ιστορία του φυτού ξεκινά πριν από πολλά χρόνια στη μακρινή Σιβηρία. Κατά τη διάρκεια
εκατοντάδων χρόνων οι άνθρωποι απολάμβαναν τη γεύση, το χρώμα και το άρωμα των μπλε
καρπών χωρίς να γνωρίζουν για τις ευεργετικές τους ιδιότητες.
Το μύρτιλο θεωρείται ιερό φυτό από την αρχαιότητα, καθώς συνδέθηκε με πολλές θεότητες
και κυρίως με την Αφροδίτη. Μύρτιλος ονομαζόταν ο γιος του θεού Ερμή και της Φαέθουσας,
(κόρης του Δαναού), ή της Κλυμένης. Ήδη από την αρχαιότητα επίσης, χρησιμοποιήθηκε ως
φάρμακο για πλήθος νοσημάτων. Στην αρχαία Ελλάδα παρασκεύαζαν από μυρτιά ένα
αρωματικό κρασί "μυρτινίτης οίνος" καθώς και αρωματικό λάδι "μύρτινον έλαιον".
Η πρώτη γραπτή αναφορά σε βιβλίο για τους καρπούς του μύρτιλου ως φυτικό φάρμακο,
είναι η σύσταση της Hildegard of Bingen τον δωδέκατο αιώνα ότι προκαλούν εμμηνόρροια.
Τόσο τα αποξηραμένα φύλλα του μύρτιλου όσο και τα φύλλα του, χρησιμοποιήθηκαν ευρέως
από τον 16ο αιώνα. Την εποχή της Βασίλισσας Ελισάβετ, τα μύρτιλα αναμιγνύονταν με μέλι
και το σιρόπι αυτό, που ονομαζόταν rob, συνταγογράφοταν για προβλήματα διάρροιας και
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στομάχου. Οι βοτανολόγοι της εποχής τα πρότειναν επίσης για λοιμώξεις, σκορβούτο και
πέτρες στα νεφρά. Τα φύλλα του φυτού χρησιμοποιήθηκαν ως λαϊκό φάρμακο για τον
διαβήτη.
Το σύγχρονο ενδιαφέρον για το φυτό οφείλεται εν μέρει στη χρήση των μύρτιλων από τους
βρετανούς πιλότους στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν παρατήρησαν βελτίωση της νυχτερινής
όρασης μετά από κατανάλωση μαρμελάδας από μύρτιλο πριν από επιδρομές κατά τη
διάρκεια της νύχτας. Στις έξι και πλέον δεκαετίες από τότε, οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει
ότι τα βιοφλαβονοειδή στα μούρα αυτά αποτελούν ισχυρά αντιοξειδωτικά. Στην Ευρώπη,
από όπου προέρχεται η καλλιέργεια του μύρτιλου, τα εκχυλίσματά του συστήνονται ως
διατροφική φροντίδα για την υγεία των ματιών. Ιδιαίτερα αγαπητά στην Αγγλία και τη
Σκωτία, τρώγονται με γάλα και χρησιμοποιούνται σε πίτες, τάρτες, σιρόπια, ζελέ και κρασί.

5.3. Βιβλιογραφία
Ελληνική βιβλιογραφία
Βασιλακάκης, Μ., 1997. Μικρά οπωροφόρα. Εκδόσεις: Δεδούση Γ.
Νάνος, Γ. (2019) Διδακτικές σημειώσεις για το μάθημα ειδική δενδροκομία. Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
Ιστότοποι
http://efizissi.blogspot.com/2011/10/blog-post_1900.html
http://kpemelit.flo.sch.gr/Hmerides/etos2011/kenotomes_kaliergies/gatsios.pdf
http://mediplantepirus.med.uoi.gr/pharmacology/plant_details.php?id=52
http://www.ecotimes.gr
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aromatika_Fyta/rodia_damaskhnia_m
yrtilo_batomouro.pdf
http://www.theplantingtree.com/fruits-and-berries/blueberry-bushes/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%BF%C
F%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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6. Ρούδι (Rhus coriaria)
Όνομα Φυτού

Rhus coriaria

Ελληνική Ονομασία

Ρούδι (Rhus coriaria).

Λαϊκή Ονομασία
σουμάκι (sumac).

Ρούδι

Οικογένεια φυτών

Anacardiaceae

(ρους),

βυρσιά,

Το είδος Rhus coriaria ανήκει στην οικογένεια
Anacardiaceae (Ανακαρδιοείδες). Πρόκειται για ένα
ξηροφυτικό φυλλοβόλο δέντρο ή θάμνο που είναι
αυτοφυές σε πεδινές ή ημιορεινές περιοχές της
νότιας Ευρώπης, της Αφρικής και της δυτικής Ασίας.
Φύεται σε παρυφές μεικτών πλατύφυλλων ή
κωνοφόρων δασών, σε πετρώδεις περιοχές με
αλκαλικό έδαφος. Το ύψος του κυμαίνεται από 1-4
μέτρα. Τα φύλλα του είναι σύνθετα, με 4-8 ζεύγη φυλλαρίων, ελλειψοειδώς ωοειδή,
αμβλυκόρυφα, πυκνά χνουδωτά και με πριονωτές παρυφές. Τα άνθη της φύονται σε
επάκριες ταξιανθίες, είναι κίτρινα, πενταμερή. Ο καρπός του, που αναπτύσσεται σε
ταξικαρπίες, είναι δρύπη, κοκκινοκάστανος, σφαιρικός, διαμέτρου 0,5 cm, με χνουδωτή
επιφάνεια, και ξινή γεύση. Η περίοδος ανθοφορίας της είναι ο Μάιος και ο Ιούνιος. Οι καρποί
είναι βρώσιμοι, ενώ θρυμματισμένοι αποτελούν δημοφιλές καρύκευμα στη Μέση Ανατολή.
Στην Ελλάδα απαντάται σχεδόν παντού, στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, Βόρεια Κεντρική
Ελλάδα, Βόρεια Πίνδος, Νότια Πίνδος, Ανατολική Κεντρική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα,
Πελοπόννησος, Νησιά Ιονίου, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Δυτικό Αιγαίο, Πήλιο.

Χάρτης 8 Η γεωγραφική εξάπλωση του είδους Rhus coriaria (πηγή https://www.gbif.org/)
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Χάρτης 9 Η γεωγραφική εξάπλωση του είδους Rhus coriaria στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο

6.1. Οικονομική σημασία
Χρήσεις
Οι καρποί του φυτού έχουν ξινή γεύση και μία από τις χρήσεις του στη μαγειρική είναι η
αντικατάσταση των όξινων συστατικών, όπως για παράδειγμα το λεμόνι. Το σουμάκ, το
μπαχαρικό σε μορφή κόκκινης σκόνης που προέρχεται από τους αποξηραμένους καρπούς
του φυτού Rhus coriaria, χρησιμοποιείται ευρέως σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής,
ειδικότερα στο Ιράν, ως ένα πολύ δημοφιλές μπαχαρικό στην παραγωγή τροφίμων, για να
δώσει ξινή γεύση σε διάφορα τρόφιμα όπως το ρύζι, τα λαχανικά, πιάτα με κρέας και
στιφάδο (Peter, 2012). Μια ακόμα χρήση αυτού του καρυκεύματος είναι γνωστή από τον
Λίβανο, τη Συρία και την Αίγυπτο.
Ο ρόλος του φυτού στη βιομηχανία δέρματος και κλωστοϋφαντουργίας είναι επίσης
σημαντικός. Τα φύλλα και ο φλοιός χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στη βυρσοδεψία και
περιέχουν ταννικό οξύ.
Το φυτό έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες στην Μέση Ανατολή και την ιρανική παραδοσιακή
ιατρική για τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων όπως η δυσεντερία, η διάρροια, οι
αιμορροΐδες και η ουρική αρθρίτιδα και επίσης χρησιμοποιείται συχνά για την επούλωση και
τη μείωση του σακχάρου στο αίμα, της χοληστερόλης και του ουρικού οξέος (Candan 2003,
Mozaffarian 2013,Rayne and Mazza, 2007, Shabbir 2012).

Φαρμακευτικές ιδιότητες
Το R. coriaria είναι πολύ πλούσιο σε φαινολικά κυρίως, τανίνες και φλαβονοειδή, εκτός από
την αφθονία του σε οργανικά οξέα. Τα φύλλα και τα φρούτα του αναγνωρίζονται ότι έχουν
αμυντικές και ευεργετικές επιδράσεις σε ένα ευρύ φάσμα ασθενειών που περιλαμβάνουν,
αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, σακχαρώδη διαβήτη, καρκίνο, εγκεφαλικό επεισόδιο,
στοματικές ασθένειες, φλεγμονή, διάρροια και δυσεντερία (Abu-Reidah 2014). Έρευνες
έχουν δείξει ότι το ρούδι μπορεί να θεωρηθεί ως ισχυρό φυσικό αντιοξειδωτικό, καθώς

- 90 -

περιέχει υψηλή περιεκτικότητα αντιοξειδωτικών ουσιών στους καρπούς του (Kosar, Bozan,
Temelli, & Baser, 2007).
Tα εκχυλίσματα σουμάκ βρέθηκαν να έχουν πιθανές αντιιικές, αντιμικροβιακές,
αντιμυκητιακές, αντιοξειδωτικές και υπολιπιδαιμικές δραστηριότητες. Κατά την κινεζική
παραδοσιακή ιατρική, έχουν άριστες αντισηπτικές, αντιδιαρροϊκές, αιμοστατικές και
αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, μαλακώνουν τον επίμονο βήχα, εκτονώνουν την κυκλοφοριακή
συμφόρηση, επουλώνουν φλεγμονές, τραύματα, εγκαύματα, σταματούν την αιμορραγία
εντέρων και κόλπου και τις νυκτερινές εφιδρώσεις.

6.2. Πολιτιστικά στοιχεία
Η ιστορία του ρουδιού
Ονομάζεται βυρσιά ή βιρσιά ή ο ρους, από το Αρχαίο Ελληνικό «Ρους» ή από την παραφθορά
του, το ρούδι ή το σουμάκ ή το σουμάκι. Η λέξη «σουμάκ», προέρχεται από την παλαιά
Γαλλική "σουμάκι" (13ος αιώνας), από το Μεσαιωνικό Λατινικό sumach, από το Αραβικό
summāq ()ﺳﻤﺎق, από το Συριακό summāq (ܩ#"!) - που σημαίνει «κόκκινο»
(https://el.wikipedia.org/).
Γνωστό από τα αρχαία χρόνια στον ελλαδικό χώρο, αναφερόμενο ως “ρους” από τον
Θεόφραστο και “βυρσοδεψική ρους” από τον Διοσκουρίδη. Στην αρχαία Ρώμη οι καρποί του
φυτού βράζονταν, στραγγίζονταν και μέσω της συμπίεσης εξάγονταν τα αιθέρια έλαιά τους.
Στη συνέχεια τα έλαια αναμειγνύονταν με ελαιόλαδο ή ξύδι. Για τις θεραπευτικές ιδιότητες
του φυτού μίλησε ο Διοσκουρίδης τον 1ο αι. μ.Χ. στο σύγγραμμα του «Περί Ύλης Ιατρικής»
(«De Materia Medica»). Το Μεσαίωνα το σουμάκ χρησιμοποιούνταν στη φαρμακευτική,
κυρίως στις χώρες του Ισλάμ, όπου ήταν περισσότερο διαθέσιμο συγκριτικά με την Ευρώπη.
Στην Αμερική οι Ινδιάνοι έφτιαχναν από το φυτό ένα ποτό που έμοιαζε με τη σημερινή
μπύρα.
Σύμφωνα με την Παπαθανάση (1979) οι γυναίκες της Θράκης συνήθιζαν να βάφουν τα
νήματά τους, μετά την επεξεργασία του μαλλιού, χρησιμοποιούσαν φύλλα από ρουδί (ρους
βυρσοδεψικός) και έβραζαν με αυτά το νήμα για να αποκτήσει μαύρο χρώμα.

6.3. Βιβλιογραφία
Ελληνική βιβλιογραφία
Αθανασιάδης ΗΡ. Ν. 1986. Δασική Βοτανική Μέρος ΙΙ. Δέντρα και Θάμνοι των Δασών της
Ελλάδος. Θεσσαλονίκη. Εκδ. Γιαχούδη-Γιαπούλη.
Αραμπατζής Θ. 1998. Θάμνοι και Δέντρα στην Ελλάδα. Οικολογική Κίνηση Δράμας
Κοράκης Γ. 2015. Δασική Βοτανική – Αυτοφυή Δέντρα και Θάμνοι της Ελλάδας. Ελληνικά
Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. 620 σελ.
Παπαθανάση Καλ.-Μουσιοπούλου, Λαογραφικά Θράκης Α΄, Αθήνα 1979, Τόμος Α΄, Β΄
Ξένη βιβλιογραφία
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Botanical Museum Berlin-Dahlem & Hellenic Botanical Society, Berlin & Athens.
Euro+Med (2006-): Euro+Med PlantBase – the information resource for Euro-Mediterranean
plant diversity. Published on the Internet / /ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ [Ανάκτηση
20/8/2015].
Kosar, M., Bozan, B., Temelli, F., & Baser, K. H. C. (2007). Antioxidant activity and phenolic
composition of sumac (Rhus coriaria L.) extracts. Food Chemistry, 103(3), 952-959.
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Peter KV (2006) Handbook of herbs and spices. Elsevier
Rhus coriaria L. in GBIF Secretariat (2019). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset
https://doi.org/10.15468/39omei accessed via GBIF.org on 2020-05-08.
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Ιστότοποι
http://antropocene.it/2017/06/03/rhus-coriaria/
https://www.greekflora.gr/el/flowers/3308/Rhus-coriaria
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7. Σμέουρο (Rubus ideaus)
Όνομα Φυτού

Rubus ideaus

Ελληνική Ονομασία
ιδαίος.

Ρούβος ο ιδαίος, Βάτος ο

Λαϊκή Ονομασία
Φραμπουάζ

Σμεουριά,

Οικογένεια φυτών

Rosaceae

Νάουρο,

Το είδος Rubus idaeus ανήκει στην οικογένεια
Rosaceae (Ροδίδες). Πρόκειται για ένα χαμηλό,
έρπων, φυλλοβόλο θάμνο της βόρεια και
κεντρικής Ευρασίας, που είναι αυτοφυές σε
πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές, αλλά
συχνά καλλιεργείται. Στην χώρα μας απαντά σε
παρυφές μεικτών πλατύφυλλων δασών, κυρίως
οξιάς, σε σκιερές και υγρές περιοχές. Το ύψος του
κυμαίνεται από 0,3-2 μέτρα. Τα φύλλα του είναι
σύνθετα, με 3 ή 5 παλαμοειδή φυλλάρια,
οξυκόρυφα, 3–6 cm σε μήκος και 0,5–2,5 cm σε
πλάτος, πυκνά χνουδωτά και με πριονωτές
παρυφές. Τα άνθη της φύονται σε επάκριες ταξιανθίες, είναι κίτρινα, πενταμερή. Η περίοδος
ανθοφορίας της είναι ο Μάιος και ο Ιούνιος. Ο καρπός του είναι κοινοκάρπιο, σφαιρικός,
διαμέτρου 3,5 cm, με χνουδωτή επιφάνεια, κόκκινο χρώμα και είναι βρώσιμος με υπόγλυκη
γεύση. Τα Σμέουρα είναι ανθεκτικά είδη σε ακραίες θερμοκρασίες (από -20 έως και υψηλές
το καλοκαίρι). Εξαιρούνται τα πολύ θερμά καλοκαίρια, όπου χρειάζεται κάλυψη με κάποιο
σκίαστρο ή ημισκιερές θέσεις φύτευσης. Καρποφορεί το καλοκαίρι με κόκκινους καρπούς.
Προτιμά ελαφριά, στραγγερά και γόνιμα εδάφη.
Τα σμέουρα ανάλογα με το χρώμα του καρπού διακρίνονται σε κόκκινα, κίτρινα, μαύρα και
ιώδη και ανάλογα με την προέλευση τους σε Ευρωπαϊκά, Αμερκάνικα και Ασιατικά. Τα
σμέουρα χαρακτηρίζονται ως όξινα φρούτα και έχουν ευχάριστο άρωμα (Νεοκλέους 2006).
Στη χώα μας απαντάται στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, Βόρεια Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια
Πίνδος, Νότια Πίνδος, Ανατολική Κεντρική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Άγραφα,
Βέρμιο, Βόρρας, Βούρινος, Καράβα, Κατάρα, Κόζιακας, Οίτη, Όλυμπος, Παγγαίο, Πήλιο,
Πιέρια, Σμόλικας (ttps://www.greekflora.gr).
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Χάρτης 10 Η γεωγραφική εξάπλωση του είδους Rubus ideaus (πηγή https://www.gbif.org/)

7.1. Οικονομική σημασία
Καλλιέργεια
Η καλλιέργεια σμέουρων για φρούτα έγινε διαδεδομένη στις ευρωπαϊκές χώρες από τον 16ο
αιώνα (Jennings, 1988). Το σμέουρο καλλιεργείται στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά
και στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Βρετανία και σε άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του διεθνούς οργανισμού FAOSTAT, η παγκόσμια παραγωγή
ανέρχεται σε 600.000 τόνους με κατά σειρά παραγωγής τις χώρες: Ρωσία με 133.000 τόνους,
Πολωνία με 127.000 τόνους, Η.Π.Α. με 100.000 τόνους, Σερβία με 96.000 τόνους, Ουκρανία
με 30.000 τόνους, Μεξικό με 17.000 τόνους, Ισπανία με 13.000 τόνους, Καναδά με 10.870
τόνους, Ιταλία με 1.500 τόνους και άλλες χώρες με μικρότερες παραγωγές
(https://www.isofruit.gr).
Οι πιο γνωστές ποικιλίες που καλλιεργούνται έχουν διαφορετικό τρόπο καρποφορίας και
διακρίνονται σε δύο ομάδες, τα συμβατικά ή μονόφορα σμέουρα και τα δίφορα ή
φθινοπωρινά σμέουρα. Στα μονόφορα σμέουρα ο βιολογικός κύκλος του εναέριου και
παραγωγικού τμήματος του φυτού είναι διετής. Οι καρποί ωριμάζουν από τις αρχές Ιουλίου
μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Στη συνέχεια οι βλαστοί αυτοί αποξηραίνονται και στη συνέχεια
ακολουθεί μία νέα έκπτυξη βλαστών που αναπτύσσονται από το ριζικό σύστημα την επόμενη
άνοιξη. Τα δίφορα σμέουρα είναι επίσης διετή, αλλά η κυριότερη διαφορά τους με τα
μονόφορα είναι ότι παράγουν καρπούς από το πρώτο έτος της ανάπτυξής τους.
Η καλλιέργεια του σμέουρου είναι πολυετής και διαρκεί τουλάχιστον 10 χρόνια. Η πρώτη
συγκομιδή ξεκινά τον δεύτερο με τρίτο χρόνο μετά το φύτεμα των φυτών. Η παραγωγή το
δεύτερο χρόνο καλλιέργειας είναι 200 κιλά ανά στρέμμα, ενώ μετά τον τέταρτο χρόνο
ανέρχεται σε 1000 έως 1200 κιλά ανά στρέμμα, σταθερά μέχρι τα 12 έως 14 χρόνια.
Σε χώρες όπως η Γαλλία η μέση τιμή πώλησης του σμέουρου έχει από 5,5-8 ευρώ το κιλό, αν
μια μέση παραγωγή είναι 800 κιλά το στρέμμα, η καλλιέργεια αυτή μπορεί υπό συνθήκες να
δώσει εισόδημα της τάξης των 2.000 το στρέμμα (https://www.epixeiro.gr/article/3446).
Το ενδιαφέρον για την καλλιέργεια του σμέουρου έχει αυξηθεί πρόσφατα, επειδή αποτελεί
εξαιρετική πηγή βιταμινών, αντιοξειδωτικών και άλλων πολύτιμων θρεπτικών συστατικών
και πρώτη ύλη για τη βιομηχανία τροφίμων και φαρμακευτικών βιομηχανιών.
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Χρήσεις
Το σμέουρο κυρίως καταναλώνεται σαν νωπός καρπός, αλλά και σαν κατεψυγμένος,
χρησιμοποιείται στη βιομηχανία για την παρασκευή μαρμελάδας, ζελέδων, χυμών, παγωτών,
λικέρ, ως προσθετικά γιαουρτιών, κρασιών και στη ζαχαροπλαστική.
Ενδεικτική τιμή βιολογικής μαρμελάδας Σμέουρο 4,90 € /220γρ από τη Bio Voras Natura,
4,15€/210γρ από το ηλεκτρονικό κατάστημα agrolicious.gr και 3,80 € από τη Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση Άγριφος.
Το λικέρ Chambord Black Raspberry που παρασκευάζεται με μαύρα σμέουρα στη Γαλλία
κοστίζει 21,10 €/ 500ml.

Φαρμακευτικές ιδιότητες
H αντιοξειδωτική δράση των καρπών οφείλεται κυρίως στην παρουσία των φαινολών,
φλαβονοειδών και ανθοκυανών, που προσδίδουν στους καρπούς αντιοξειδωτική και
αντικαρκινική δράση (Bowen-Forbes, Zhang, & Nair, 2010). Επιπλέον, τα σμέουρα περιέχουν
ευεργετικά συστατικά για την ανθρώπινη υγεία όπως ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, κάλιο κ.ά. (Rao
& Snyder, 2010), αλλά είναι και σπουδαία πηγή βιταμίνης C με συγκέντρωση 32mg/100 g
νωπού καρπού (de Ancos, Gonzalez, & Cano, 2000).
Oι ανθοκυανίνες και οι ελλαγιτανίνες είναι πολυφαινολικές ενώσεις και τα κύρια
αντιοξειδωτικά φυτοχημικά που υπάρχουν στα σμέουρα. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ουσίες
αυτές αναστέλλουν τα ένζυμα που προάγουν τη φλεγμονή και βοηθούν στη μείωση του
πεπτικού
έλκους
και
άλλων
φλεγμονών
του
πεπτικού
συστήματος(https://healthysetgo.gr/raspberries-smeoyra/).
Λόγω της δράσης τους στην εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών, ως αντιοξειδωτικά,
μειώνουν το οξειδωτικό στρες, προστατεύουν από φλεγμονές και μειώνουν τον κίνδυνο
εμφάνισης καρκίνου. Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι η αυξημένη περιεκτικότητά τους σε
φυτικές ίνες και ταννίνες βοηθά στη μείωση της γλυκόζης στο αίμα και βελτιώνει την
αντίσταση στην ινσουλίνη.
Δεδομένου της χαμηλής περιεκτικότητάς του σε θερμίδες και της γλυκιάς τους γεύσης έχει
αναφερθεί ότι μπορεί να βοηθούν σε μια προσπάθεια απώλειας βάρους.
Τα σμέουρα λόγω της αντιφλεγμονώδους ιδιότητας τους μπορεί να μειώσουν τα
συμπτώματα της αρθρίτιδας εμποδίζοντας ένα ένζυμο υπεύθυνο για την πρόκληση
φλεγμονής και πόνου. Πιστεύεται ότι τα σμέουρα μπορεί να έχουν ακόμη και αντιγηραντική
δράση.

7.2. Πολιτιστικά στοιχεία
Η ιστορία του σμέουρου
Το Ευρωπαϊκό κόκκινο σμέουρο καταναλώνοταν από προϊστορικούς χρόνους. Στη Γαλλία
Rubus
idaeus
L.,
1753
παρατηρήθηκε
από
τη
νεολιθική
εποχή
(https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142/tab/archeo). Η πρώτη ωστόσο υποτυπώδης

- 96 -

καλλιέργεια καταγράφηκε τον 4ο αιώνα μ.Χ. στη Μεσόγειο. Καλλιέργεια σε πιο μεγάλη
κλίμακα αναφέρθηκε πρώτη φορά στην Αγγλία τον 13ο αιώνα μ.Χ.
Η ανακάλυψη των σμέουρων συνδέεται με τον ελληνικό μύθο, όπως αποτυπώνεται και στη
λατινική ονομασία του είδους idaeus (Ιδιαίος - Ζεύς). Σύμφωνα με αυτόν τον μύθο, τα
σμέουρα ανακαλύφθηκαν ενώ οι Ολυμπιακοί θεοί έψαχναν για μούρα στο Όρος Ίδα.
Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, το όνομα του είδους αναφέρεται στην εμφάνισή του στο όρος Ίδη
κοντά στην Τροία στη βορειοδυτική Τουρκία, όπου οι Αχαιοί το πρωτοαντίκρυσαν κατά τον
Τρωικό πόλεμο (https://el.wikipedia.org). Σε άλλο μύθο, τα σμέουρα ήταν λευκά μέχρι που
κάποτε η νύμφη Ίδη, κόρη του Μελισσέως, βασιλιά της Κρήτης, υπήρξε τροφός του θεού Δία
όταν εκείνος ήταν βρέφος και θέλησε μια μέρα να μαζέψει σμέουρα και να τα δώσει στον
πεινασμένο Δία. Τότε πλήγωσε το στήθος της με ένα αγκάθι του φυτού, με αποτέλεσμα ο
καρπός του να αλλάξει χρώμα και να γίνει κόκκινος. Ο Πλίνιος στη φυσική του ιστορία
αναφέρει ότι ο θάμνος αυτός φύεται μόνο στο Όρος Ίδη της Κρήτης, γι’ αυτό και το ονόμασε
Rubus idaeus.
Στα παλαιοχριστιανικά έργα τέχνης τα σμέουρα χρησιμοποιήθηκαν για να συμβολίσουν την
καλοσύνη. Ο κόκκινος χυμός του επικαλέστηκε την ενέργεια του αίματος που τρέχει από την
καρδιά και μεταφέρει αγάπη, διατροφή και καλοσύνη μέσω του σώματος (Société, 2018).
Μέχρι τα Μεσαιωνικά χρόνια (5ος-15ος αιώνας), το βατόμουρο είχε πολλές χρήσεις, όπως η
χρήση των χυμών σε πίνακες ζωγραφικής και σε εικονογραφημένα χειρόγραφα ενώ τα φύλλα
του χρησιμοποιούνταν ως τονωτικό.
Ο βασιλιάς Έντουαρντ ο 1ος (1272-1307) λέγεται ότι ήταν ο πρώτος που ζήτησε μαζική
καλλιέργεια σμέουρων, των οποίων η δημοτικότητα εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την
Ευρώπη. Το φύλλο του σμέουρου περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1597 στο βιβλίο The
Herbal, ή A General History of Plants του John Norton, του τυπογράφου της Βασίλισσας.
Η ευαισθησία που έχουν κατά τη μεταφορά τους οδήγησε να συμβολίζουν επίσης την
ευθραυστότητα. Ο Γκέραντ το 1597 έγραφε για το σμέουρο ότι «Ο καρπός είναι καλός για
εκείνους που έχουν ευαίσθητο στομάχι». Χρησιμοποιήθηκε στην Αμερική από του αποίκους
ως στυπτικό. Οι άποικοι χρησιμοποιούσαν επίσης το εκχύλισμα της ρίζας για πόνους ματιών
και τον φρέσκο χυμό των καρπών για την διάλυση της μικροβιακής πλάκας από τα δόντια.
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8. Τσαπουρνιά (Prunus spinosa)
Όνομα Φυτού

Prunus spinosa

Ελληνική Ονομασία

Προύνος η ακανθώδης

Λαϊκή Ονομασία
Αγριοκορομηλιά

Τσαπουρνιά,

Οικογένεια φυτών

Rosaceae

Μαμουσιά,

Είναι μεγάλος φυλλοβόλος θάμνος ή μικρό δέντρο.
Φτάνει σε ύψος έως 5 μέτρα. Έχει σκούρο φλοιό και
πυκνά σκληρά και αγκαθωτά κλαδιά. Τα φύλλα του
είναι ωοειδή με λεπτή οδοντωτή περίμετρο. Ανθίζει
πριν το φύλλωμα την άνοιξη και είναι ερμαφρόδιτο. Οι
καρποί του είναι σφαιροειδή με μαύρο, μπλε και μοβ
χρώμα. Η συγκομιδή γίνεται από τα μέσα Οκτωβρίου
έως τέλη Νοεμβρίου. Η γεύση των τσάπουρνων είναι
έντονα στυφή και ξινή.
Το είδος εμφανίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της
Νότιας-Κεντρικής Ευρώπης, εκτός από το κάτω μισό
της Ιβηρικής Χερσονήσου, στο νότιο τμήμα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου. Ανατολικά
φτάνει στη Μικρά Ασία, τον Καύκασο και την Κασπία Θάλασσα. Υπάρχουν απομονωμένοι
πληθυσμοί στην Τυνησία και την Αλγερία. Έχει εισαχθεί και στη Βόρεια Αμερική και Νέα
Ζηλανδία.
Στη χώρα μας απαντάται ως αυτοφυές, σε θαμνότοπους ή χαμηλά δάση. Συγκεκριμένα
απαντάται στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, Βόρεια Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια Πίνδος, Νότια
Πίνδος, Ανατολική Κεντρική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νησιά Ιονίου,
Ανατολικό Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Δυτικό Αιγαίο, Ελικών και Πάρνηθα.

Χάρτης 11 Η γεωγραφική εξάπλωση του είδους Prunus spinosa (πήγη https://www.gbif.org/)
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Χάρτης 12 Χωρολογικος χάρτης για το Prunus spinosa. Η συχνότητα εμφανίσεων του Prunus spinosa εντός των
πεδίων παρατηρήσεων όπως αναφέρονται από τις εθνικές δασικές απογραφές (Popescu, I. and Caudullo, G. 2016).

8.1. Οικονομική σημασία
Χρήσεις
Σε ορισμένες περιοχές, η Τσαπουρνιά καλλιεργείται για την παραγωγή των καρπών, των
φύλλων και των ανθών της. Τα φρούτα μπορούν να καταναλωθούν ωμά ή μαγειρεμένα, να
γίνουν σιρόπι, ζελέ, και λικέρ, να γίνουν μαρμελάδα, ή να διατηρηθούν στο ξύδι και να
χρησιμοποιηθούν στη μαγειρική. Ο πολτός από τα τσάπουρνα ταιριάζει στα κρέατα κυνηγιού
για αρωματισμό και δέσιμο της σάλτσας. Ο πολτός από τα τσάπουρνα ταιριάζει με κρέατα
κυνηγιού, για αρωματισμό και δέσιμο της σάλτσας. Η μαρμελάδα και το σιρόπι από τα
φρούτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη ζαχαροπλαστική, αλλά και για θεραπευτικούς
λόγους. Στην Ευρώπη με τους καρπούς της φτιάχνουν κρασιά και λικέρ, όπως με τα κράνα. Ο
χυμός των καρπών χρησιμοποιείται στην κατασκευή ποτών, για τον χρωματισμό και την
ένταση της γεύσης, ενώ σε πολλές περιοχές της Βρετανίας κατασκευάζουν ένα είδος gin από
τα τσάπουρνα. Το κρασί των τσάπουρνων εκτιμάται πολύ σε πολλές περιοχές της Κεντρικής
Ευρώπης.
Στην Ισπανία στη Χώρα των Βάσκων αλλά και άλλες γειτονικές περιοχές, παράγουν ένα
δημοφιλές λικέρ που ονομάζεται patxaran. Το Patxaran γίνεται με διαβροχή σε αλκοόλ
τσάπουρνων, γλυκάνισου, βανίλιας και άλλων συστατικών. Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό
σκούρο κόκκινο ποτό με περιεκτικότητα σε αλκοόλη περίπου 25-30% Το Patxaran που ήταν
αρχικά ένα σπιτικό λικέρ της Ναβάρας έγινε δημοφιλές από τα τέλη του 19ου αιώνα όπου
άρχισε να διακινείται και εμπορικά με διάφορες ετικέτες.
Τα τσάπουρνα εξαιτίας των χρωστικών που περιέχουν, χρησιμοποιούνται στο χρωματισμό
τροφίμων, νημάτων και λινών υφασμάτων σε αντικατάσταση άλλων συνθετικών ουσιών.
Παλαιότερα, από τον φλοιό της παρασκεύαζαν μελάνη και έπαιρναν μία χρωστική για να
βάφουν καφέ διάφορα υφάσματα. Στη Γαλλία με τον καρπό του φυτού χρωμάτιζαν κρασιά
κατώτερης ποιότητας, καθώς και τον μηλίτη οίνο για να αποκτήσει κόκκινο χρώμα.
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Η τσαπουρνιά χρησιμεύει για τη δημιουργία φρακτών ή ως είδος καλλωπιστικό. Τα πουλιά
χτίζουν φωλιές στην τσαπουρνιά. Η τσαπουρνιά με τα άγρια αγκάθια της, χρησιμοποιείται
παραδοσιακά στη Βρετανία και σε άλλα μέρη της βόρειας Ευρώπης για την κατασκευή ενός
φράκτη για προστασία από βοοειδή. Το ξύλο του δέντρου είναι ανθεκτικό και
χρησιμοποιείται για παραγωγή μπαστουνιών, για λαβές εργαλείων και πασσάλους, ενώ
καίγεται χωρίς να βγάζει πολύ καπνό.
Είναι ένα σημαντικό φυτό για την άγρια φύση, τα λουλούδια της νωρίς την άνοιξη παρέχουν
νέκταρ για τους πρώιμους επικονιαστές, τα κλαδιά του δημιουργούν ένα ακανθώδες άλσος,
παρέχοντας ασφαλή φωλιά για πουλιά και προστασία και τροφή για μικρά θηλαστικά
(Popescu & Caudullo 2016). Το φύλλωμά του είναι ένα φυτό διατροφής για τις κάμπιες
πολλών σκώρων. Τα αιχμηρά αγκάθια προστατεύουν τα αυγά και τους νεοσσούς, από
αρπακτικά ζώα όπως οι γάτες.
Η τσαπουρνιά είναι μελισσοκομικό φυτό, έτσι οι μέλισσες συλλέγουν, την άνοιξη, μεγάλες
ποσότητες νέκταρ και γύρης δημιουργώντας ένα εξαιρετικό μέλι Τα βρώσιμα λουλούδια,
συχνά γλυκαίνονται με ζάχαρη ή κρυσταλλώνονται.
Ενδεικτική τιμή (6/7/2020) της μαρμελάδας
4,90€/200γρ.

Τσάπουρνο από το

manitari.gr. είναι

Φαρμακευτικές ιδιότητες
Οι καρποί της τσπαουρνιάς έχουν υψηλή διατροφική αξία και είναι πλούσιοι σε
αντιοξειδωτικές ουσίες (María Ruiz-Rodríguez et al., 2014; Varga et al., 2017). Όλο το φυτό
χρησιμοποιείται ως εφιδρωτικό, διουρητικό, καθαρτικό, στυπτικό και τονωτικό. Χορηγείται
υπό τη μορφή εγχύματος για την αντιμετώπιση των εντερικών και στομαχικών διαταραχών,
της δυσπεψίας, του κρυολογήματος, της γρίπης και του βήχα. Βοηθά επίσης, στη θεραπεία
της νεφρολιθίασης, της ουρικής αρθρίτιδας, των ρευματισμών, των φλεγμονών του στόματος
και των ούλων, του πονόλαιμου, της αμυγδαλίτιδας, της φαρυγγίτιδας και της λαρυγγίτιδας,
όπου και χορηγείται υπό τη μορφή γαργάρων (http://mediplantepirus.med.uoi.gr).
Ο χυμός θεωρείται ότι αποτοξινώνει και καθαρίζει το αίμα, είναι τονωτικός σε περιπτώσεις
απώλειας βάρους, και τα φύλλα πίνονται σαν τσάι. Τα φύλλα της τσαπουρνιάς μοιάζουν με
τα φύλλα τσαγιού, και γι’ αυτό παλιότερα χρησιμοποιήθηκαν σαν υλικό νόθευσής του. Το
τσάι των λουλουδιών είναι καθαρτικό, και στυπτικό, κατάλληλο για εντερικές και στομαχικές
δυσλειτουργίες. Από την παράδοση θεωρείται ότι ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση και
αποτρέπουν την καταρροή στα κρυώματα.
Σύμφωνα με μαρτυρία που συλλέξαμε στον Κένταυρο Ξάνθης (Πομακοχώρι), οι ντόπιοι
χρησιμοποιούν τους καρπούς για καθαρισμό των νεφρών.
Τα λουλούδια λιγότερο και οι καρποί περισσότερο περιέχουν κουμαρίνες, γλυκοσίδες και
φλαβονοειδή, αιθέρια έλαια, λίγα ζάχαρα, ταννίνες, φυτικά οξέα όπως μηλικό οξύ, βιταμίνη
C, πηκτίνες, γόμες και ρητίνες.
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8.2. Πολιτιστικά στοιχεία
Η ιστορία της Τσαπουρνιάς
Στη Γαλλία το φυτό καταγράφεται από τη παλαιολιθική εποχή. Στην Αγγλία υπάρχουν
ενδείξεις ότι η τσαπουρνιά χρησιμοποιήθηκε την Εποχή του Σιδήρου (πριν από 3400 χρόνια)
καθώς βρέθηκαν φυτικά απολιθώματα στο Lake Village κοντά στο Glastonbury και
καταγράφηκε από τον αρχαιολόγο Arthur Bulleid (http://www.ecoenchantments.co.uk).
H τσαπουρνιά Prunus spinosa είναι γνωστή και στην αρχαία Ελλάδα, καθώς υπαγόταν στα
δαμάσκηνα, που χώριζαν οι αρχαίοι σε φαγώσιμα και σε λιγότερο χρήσιμα. Ο Αθηναίος το
κατατάσσει στα φαγώσιμα φρούτα (Μπάουμαν 1993). Στην σύγχρονη Ελλάδα έχει διάφορες
ονομασίες, ανάλογα με την περιοχή, όπως μαμουσιά (στην Αρκαδία), ή τσαμπουρνιά (στη
Δωρίδα) (https://el.wikipedia.org).

Λαογραφία
Η τσαπουρνιά απεικονίζεται σε πολλά παραμύθια σε όλη την Ευρώπη ως ένα δέντρο κακών
οιωνών, ή ως υλικό για τις μάγισσες. Συχνά αντιπροσωπεύει τη σκοτεινή πλευρά και
συνδέεται
με
πόλεμο,
τραυματισμό
και
θάνατο
(http://irishhedgerows.weebly.com/flora.html). Στην αρχαία Ιρλανδία, η τσαπουρνιά ήταν
γνωστή ως Straif, που θεωρείται η προέλευση της λέξης διαμάχης. Αν και σχετίζεται με
προβλήματα και κακή τύχη, συνδέεται επίσης με την υπέρβαση αυτών των αρνητικών
πτυχών και τη μεταμόρφωση που μπορεί να φέρει αυτός η διαμάχη. Η Cailleach, η κέλτικη
θεά του χειμώνα, απεικονίζεται ως μια γυναίκα με μπλε πέπλο, με κοράκι στον έναν ώμο και
ένα κλαδί τσαπουρνιάς που χρησιμοποιεί για να προκαλέσει καταιγίδες. Πιστεύεται ότι αυτό
είναι ένα από τα δέντρα που διασχίζουν το όριο μεταξύ αυτού του κόσμου και του πνεύματος
ή των νεράιδων. Ο διαλογισμός κάτω από το δέντρο επιτρέπει ο άνθρωπος να μιλήσει με
αυτά τα όντα, αλλά ένα φυλαχτό είναι απαραίτητο για να επιστρέψει
(http://folkcustoms.co.uk/sloe-gin-time-again/).
Σύμφωνα με την Ελληνική λαογραφία, σε παραδοσιακός γάμο στα Ριζώματα το συμπεθεριό
περιμένει έξω από το σπίτι και υποδέχεται το ζευγάρι με ευχές και τραγούδια και γεμάτοι με
τσαπουρνιά, κάστανα ψημένα και κουκόσες (Τσιαμήτρος 2013, http://www.mikrovalto.gr/).
Στα Ρουκατζιάρια την παραμονή τής Πρωτοχρονιάς στο Φρούριο τραγουδήσαν:
«Άν τό σπίτι είχε κορίτσι ανύπαντρο:
Όρε κοντή μου τσαπουρνιά
τί στέκεις στολισμένη;
- Η μάνα μου μέ στόλισε
καί στέκω στολισμένη.
Μέ στόλιζε μ’ αρμάτωνε
κι είμαι στολισμένη.»
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