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Εισαγωγή
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο, βασικός στόχος του Παραδοτέου 19 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 έχουν
στην κατοχή τους, να καλλιεργούν ή να γνωρίζουν κάποια παραδοσιακά οπωροφόρα δέντρα, μεγάλης
ηλικίας με ιδιαίτερα γευστικά ή καλλιεργητικά χαρακτηριστικά (όπως ανθεκτικότητα σε εχθρούς και
ασθένειες), ή να γνωρίζουν πληροφορίες για την ιστορική χρήση των τοπικών ποικιλιών.
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:
-

Μηλιά
Αχλαδιά
Δαμασκηνιά
Κερασιά
Κυδωνιά
Ροδιά
Συκιά

Τα είδη που επιλέχθηκαν για το Β’ Μέρος είναι τα πιο σημαντικά για τις ορεινές κοινότητες, όπως
διαπιστώθηκε και από την επιτόπια έρευνα (βλ. Παραδοτέο 2).
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)

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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1. Γεωργική βιοποικιλότητα
1.1. Όροι και ορισμοί
Η Ελλάδα ήταν ένα από τα αρχαιότερα λίκνα της γεωργίας και ο πλούτος των καλλιεργούμενων φυτών
στη χώρα είναι ανάλογος με αυτόν των ενδημικών (ΥΑΑΤ 2006). Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν
σε αυτόν τον πλούτο είναι το ποικιλόμορφο φυσικό περιβάλλον της χώρας, οι εμπορικές σχέσεις με τις
γειτονικές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου, οι πολλές απομονωμένες
περιοχές, η πρώιμη ανάπτυξη επιστημονικών και πρακτικών γνώσεων στη βοτανική, τη γεωργία, την
ιατρική, κλπ, καθώς και οι μαζικές μετακινήσεις ανθρώπινου πληθυσμού από τη Νεολιθική έως τη
σύγχρονη εποχή (ΥΑΑΤ 2006).
Η γεωργική βιοποικιλότητα ή αγροβιοποικιλότητα ορίζεται ως «η ποικιλία και η μεταβλητότητα των
ζώων, φυτών και μικροοργανισμών, σε επίπεδο ειδών, οικοσυστημάτων και σε γενετικό επίπεδο, τα
οποία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των λειτουργιών του αγροοικοσυστήματος, τη δομή του και
τις διεργασίες του» (UNEP-United Nations Environment Program, Αντωνίου 2012). Σήμερα,
αναγνωρίζεται ως ένα ζωτικής σημασίας υποσύνολο της βιολογικής ποικιλότητας. Η
αγροβιοποικιλότητα διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και
διαχειριστικές πρακτικές, οι οποίες περιλαμβάνουν την παραδοσιακή και τοπική γνώση, πολιτισμικούς
παράγοντες, συμμετοχικές διαδικασίες, τον τουρισμό που συνδέεται με τα αγροτικά τοπία και άλλους
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε αγροτικές
περιοχές και εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από τα παραδοσιακά γεωργικά συστήματα (Brookfield,
Parsons, & Brookfield, 2003).
Με τον όρο φυτικοί γενετικοί, ή φυτογενετικοί, πόροι για τρόφιμα και γεωργία (PGRFA)
αναφερόμαστε γενικά στο τμήμα της γενετικής ποικιλότητας μεταξύ και εντός των φυτικών ειδών που
χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους στη γεωργία (Raggi et al. 2020). Στους φυτογενετικούς πόρους
συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες (Πελίτι, 2008):
α) Εγχώριες ποικιλίες παραδοσιακής καλλιέργειας (“landraces” ή “varieties”) που εκτοπίζονται από τις
μοντέρνες ποικιλίες και κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
β) Άγρια (wild) ή ημιάγρια (weedy) είδη, που είναι συγγενή ή προγονικά των καλλιεργούμενων ειδών.
γ) Άγρια φυτικά είδη, που χρησιμοποιούνται άμεσα για τη διατροφή ανθρώπων και ζώων, τη
βιομηχανική παραγωγή ή τη διακόσμηση (αρωματικά, φαρμακευτικά, αρτυματικά, βαφικά, δασικά,
μελισσοκομικά, ανθοκομικά κ.α. φυτά).
δ) Παλιές ποικιλίες, δημιουργίες βελτιωτών που αποσύρθηκαν από την παραγωγή, αλλά διασώζονται
μέχρι σήμερα (“obsolete cultivars”) ή ποικιλίες που έχει λήξει η νομική τους προστασία.
ε) Καθαρές σειρές με μεγάλη σημασία για τη γεωργία.
Δεδομένης της προτεραιότητας διατήρησης για την εγγενή και πραγματική προσαρμοστική αξία της
ποικιλομορφίας τους, αυτός ο κρίσιμος πόρος ποικιλομορφίας σε είδη και πληθυσμούς κινδυνεύει να
εξαφανιστεί και οι τοπικές, παραδοσιακές ποικιλίες χρειάζονται επειγόντως προστασία (Veteläinen et
al., 2009, Kell et al. , 2012).
Η τοπική ποικιλία αποτελεί ένα δυναμικό πληθυσμό ενός καλλιεργούμενου φυτικού είδους, ο οποίος
έχει ιστορική προέλευση, ευδιάκριτη ταυτότητα και στερείται επίσημης γενετικής βελτίωσης. Συχνά
ποικίλλει γενετικά, προσαρμόζεται τοπικά και σχετίζεται με τα παραδοσιακά συστήματα καλλιέργειας
(Ράλλη κ.ά., 2011, Camacho Villa et al., 2005).
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1.2. Τοπικές, παραδοσιακές ποικιλίες
Οι τοπικές, παραδοσιακές ποικιλίες είναι το αποτέλεσμα συλλογικής δράσης πολλών γενεών
καλλιεργητών (Brush 2007) και έχουν παίξει θεμελιώδη ρόλο στην ιστορία και τη βελτίωση των
καλλιεργειών και στην αγροτική παραγωγή παγκοσμίως, καθώς περιέχουν μεγάλη ποικιλία των
γονιδίων που είναι χρήσιμα για την εξελικτική προσαρμογή των φυτικών ειδών στις ανθρώπινες ανάγκες
(Νταμαδάκη, 2014).
Οι τοπικές ποικιλίες διακρίνονται για την προσαρμοστικότητα τους στις τοπικές εδαφοκλιματικές
συνθήκες και τα αξιόλογα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους. Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν
και διαμορφώνουν το αρωματικό και γευστικό προφίλ ενός είδους συμπεριλαμβάνουν το έδαφος και
το μικροκλίμα. H αξία των τοπικών ποικιλιών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική παραγωγή, καθώς
χαρακτηρίζονται από την ευρεία γενετική αντοχή σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, την ευρύτερη
γενετική παραλλακτικότητα, την υψηλή ποιότητα και τη μεγαλύτερη ποικιλία (Ράλλη, 2011). Οι τοπικές
και γηγενείς ποικιλίες μπορούν να παίξουν θετικό ρόλο στην τοπική οικονομία, εφόσον προβληθούν
και παραχθούν για πώληση.
Καθοριστικός για τη διατήρηση των τοπικών ποικιλιών είναι ο ρόλος των αγροτών-καλλιεργητών, καθώς
αυτή εξαρτάται από το κατά πόσον οι ποικιλίες ανταλλάσσονται, καλλιεργούνται και διατηρούν τη
συνέχειά τους στον χώρο και στον χρόνο (Νταμαδάκη, 2014). Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με τα δίκτυα
ανταλλαγής σπόρων μεταξύ των καλλιεργητών (Villa et al., 2005). Oι παραδοσιακές ποικιλίες
συνδέονται με την ιστορική αφήγηση του τόπου και αποτελούν έναυσμα για δημόσιες δραστηριότητες
και εκδηλώσεις και συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των κατοίκων.
Οι τοπικές ποικιλίες γίνονται ταυτόσημες μιας γευστικής μνήμης και δημιουργοί νοσταλγικής διάθεσης
(Sutton 2001). Τοπικά προϊόντα που προέρχονται από τοπικές ποικιλίες και όχι από εμπορικές
ποικιλίες, καλλιεργούνται και αποκτούν μερίδιο στην αγορά, αποτελούν πόλο έλξης και ένα σημαντικό
εισόδημα για την τοπική κοινωνία γιατί εκτός από τη διατροφική τους αξία χρησιμοποιούνται και στη
φαρμακευτική. Τα φρούτα χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ουσίες οι
οποίες συνεισφέρουν στην προστασία από ένα ευρύ φάσμα ασθενειών του ανθρώπου (Tavarini κ.ά.
2008).
Χάρη στην κοινωνική, οικονομική, ιστορική και περιβαλλοντική τους σημασία, έχουν γίνει ως σήμερα
αρκετές απόπειρες για την καταγραφή και διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών και των
παραδοσιακών οπωρώνων (βλ. παρακάτω). Σε αυτό το πλαίσιο, οι τοπικές ποικιλίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν (Θανόπουλος κ.ά. 2008):
-

Στην τόνωση των τοπικών οικονομιών, ιδιαίτερα των απομονωμένων περιοχών.
Στη διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων που αποτελεί κρίσιμη
παράμετρο λόγω της τάσης ομογενοποίησης των καλλιεργούμενων ποικιλιών.
Στην παραγωγή τοπικών εδεσμάτων που απαιτούν την ύπαρξη των κατάλληλων πρώτων υλών
(π.χ. Μεσογειακή διατροφή, αγροτουρισμός).
Στη γεωργία χαμηλών εισροών, στη βιολογική γεωργία και στη γεωργία που ασκείται σε
αντίξοες κλιματικές συνθήκες.

Η συλλογή και μελέτη των τοπικών ποικιλιών μιας περιοχής μπορεί να συμβάλει από τη μία στη
διάσωσή τους και από την άλλη στην ανάδειξή τους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

1.3. Προσπάθειες διατήρησης
Οι παραδοσιακές ποικιλίες συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια πολλών οπωροφόρων
δένδρων, ωστόσο, ο αριθμός των ποικιλιών που χρησιμοποιούταν σε μεγάλη κλίμακα έχει μειωθεί
σημαντικά.
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Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESTO (European Specialist in Traditional Orchards), είναι
αναγκαία η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, προκειμένου να
διατηρήσει τους παραδοσιακούς οπωρώνες ως ένα βιώσιμο σύστημα και εγγυητής της βιοποικιλότητας,
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και οικολογικές πτυχές.
Το ερευνητικό πρόγραμμα AGFORWARD (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2017), χρηματοδοτούμενο από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε ως στόχο την εφαρμογή πρακτικών αγροδασοκομίας στην Ευρώπη με
στόχο την προώθηση της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης.
Όσο αφορά το νομοθετικό πλαίσιο για τη Διατήρηση των Παραδοσιακών Ποικιλιών στην Ευρώπη, στην
Οδηγία 98/95/ΕΚ355, η οποία συμπίπτει χρονικά με την Κοινοτική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα του
1998, υπάρχει επίσημη αναφορά της φράσης «ποικιλίες διατήρησης», οι οποίες ορίζονται ως «οι
ντόπιες αβελτίωτες φυλές και ποικιλίες». Δημιουργείται μια νομική βάση για τις ποικιλίες διατήρησης,
με τον καθορισμό ειδικών προϋποθέσεων για να «λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της επί τόπου
διατήρησης και της αειφόρου χρήσης των φυτικών γενετικών πόρων μέσω της καλλιέργειας και της
εμπορίας εντοπίων αβελτίωτων φυτών ή ποικιλιών που είναι φυσικά προσαρμοσμένες στις τοπικές και
περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση».
Στο πραγματικό σενάριο κλιματικής αλλαγής, η επί τόπου διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων για
γεωργικές καλλιέργειες μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διεύρυνση της ποικιλομορφίας του
τροφικού μας συστήματος καθώς και στην αύξηση της ανθεκτικότητάς του (Raggi, Caproni & Negri
2021).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτύξει πολιτικές που ενισχύουν την διατήρηση και
την καλλιέργειά τους και ρυθμίζει την αναγνώριση και σποροπαραγωγή τους. Σύμφωνα με τη
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2020), η ΕΕ έχει
δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη συντονισμένων στρατηγικών για τη διατήρηση
των παραδοσιακών ποικιλιών και τη βιώσιμη χρήση τους.

Χάρτης 1 Γεωγραφική θέση των 19.335 εγγραφών ενδημικών ποικιλιών εντός των αντίστοιχων χωρών τους. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι πολλαπλές εγγραφές με τις ίδιες γεωγραφικές συντεταγμένες εμφανίζονται ως μία τελεία λόγω επικαλύψεων
τελειών (Raggi et al. 2020).
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Χάρτης 2 Τοποθεσία των 100 αναγνωρισμένων εστιών ποικιλότητας του ενδημικών ειδών (χρωματιστά κελιά). Τα νησιά της
Μαδέρας δεν εμφανίζονται σε αυτόν τον χάρτη (Raggi et al. 2020).

Στην Ελλάδα, με τη χρηματοδότηση προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2015), έγινε εφικτή στο
παρελθόν η συλλογή περισσότερων από 7.000 δειγμάτων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και 4.500
δειγμάτων άγριων συγγενών των καλλιεργούμενων ειδών καθώς και αυτοφυών ειδών.
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αφιερώνει τη Δράση 10.1.10 (Μέτρο 8.2.10.3.10)
στην «Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική
διάβρωση», μέσω προώθησης της καλλιέργειάς τους (in situ conservation). Μέσω της δράσης, οι
δικαιούχοι ενισχύονται για να καλλιεργούν τους αβελτίωτους πληθυσμούς – ποικιλίες που αναφέρονται
στο σχετικό πίνακα, όπως είναι τα ξινόμηλα Αγιάσου, οι Μαύρες συκιές, τα δαμάσκηνα Σκοπέλου, το
όψιμο ροδάκινο Νάουσας κ.α.
Σκοπός της δράσης είναι:
• η προστασία της γεωργικής βιοποικιλότητας και της γενετικής ποικιλότητας, μεταξύ των ειδών και
εντός των ειδών και η προστασία των αγροτικών οικοσυστημάτων.
• η προστασία και αειφορική διαχείριση των φυτογενετικών πόρων.
• η προώθηση καλλιέργειας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών
• η στήριξη μικροκαλλιεργητών και γεωργών που διατηρούν ή επιθυμούν να καλλιεργήσουν τοπικούς
αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες.
• η προστασία του δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν τροφή από τοπικούς αβελτίωτους
πληθυσμούς – ποικιλίες.
Πρόκειται για ένα μέτρο που λειτουργεί ουσιαστικά στα πρότυπα των «Σπάνιων Φυλών» αλλά για τη
φυτική παραγωγή πριμοδοτώντας όποιον αγρότη επιθυμεί να φυτέψει τις παραπάνω τοπικές
αβελτίωτες ποικιλίες χρησιμοποιώντας πολλαπλασιαστικό υλικό είτε από τον ΕΛΓΟ είτε
ιδιοπαραγόµενο. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να καλλιεργούν τους αβελτίωτους
πληθυσµούς – ποικιλίες, στις συγκεκριμένες περιοχές κατανομής ανά πληθυσμό - ποικιλία και
ενισχύονται για την απώλεια εισοδήματος που η καλλιέργεια αυτή τους επιφέρει. Η δέσμευση είναι
πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε σταθερά αγροτεμάχια καθόλα τη διάρκεια της πενταετίας.
Ωστόσο, στον πίνακα αυτά περιλαμβάνεται μικρός αριθμός οπωροφόρων δέντρων, αναφορικά με τον
πλούτο που υπάρχει στις διάφορες περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, μεγάλη έλλειψη παρατηρείται για
τα πιο ορεινά είδη και τους Νομούς της Β. Ελλάδας (ενδεικτικά, αναφέρονται μόνο 6 ποικιλίες κερασιάς
και ροδιάς από 5 Νομούς). Η απουσία αυτή αντανακλά και το μικρό βαθμό ανάπτυξης της σχετικής
έρευνας, η οποία υπολείπεται της αντίστοιχης για τα σιτηρά ή το οπωροκηπευτικά.
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Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία
βρίσκεται στο επίκεντρο της Πράσινης Συμφωνίας. Αποτελεί μια νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση του
τρόπου με τον οποίο οι Ευρωπαίοι εκτιμούν τη βιωσιμότητα των τροφίμων. Θέτει συγκεκριμένους
στόχους για τη μετατροπή του συστήματος τροφίμων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της
χρήσης και της επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων κατά 50%, της μείωσης κατά τουλάχιστον 20 % της
χρήσης λιπασμάτων, της μείωσης κατά 50% των πωλήσεων αντιμικροβιακών ουσιών που
χρησιμοποιούνται για τα εκτρεφόμενα ζώα και την υδατοκαλλιέργεια και της ένταξης του 25% των
γεωργικών εκτάσεων στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας (ead.gr).

1.4. Παραδοσιακοί οπωρώνες
Με τον όρο οπωρώνας περιγράφεται κάθε φυτεία δέντρων ή θάμνων που προορίζονται για παραγωγή
τροφίμων. Ο οπωρώνας μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα είδη δέντρων που παράγουν
φρούτα ή άλλους εδώδιμους καρπούς. Η καλλιέργεια τέτοιων, συνήθως μικτών, συστάδων
οπωροφόρων δέντρων αποτελεί εδώ και πολλούς αιώνες μία διαδεδομένη γεωργική πρακτική στις
ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ελλάδας. Οι ορεινοί οπωρώνες αυτοί δημιουργούνταν κυρίως γύρω
από μόνιμους ή περιστασιακούς οικισμούς, καθώς και κοντά σε ορεινά χωράφια, βοσκολίβαδα και
άλλους χώρους δραστηριότητας.

Εικόνα 1 Οπωρώνα στο Πάικο, κοντά στη Γουμένισσα

Η συγκέντρωση του πληθυσμού, η εγκατάλειψη των περισσότερων ορεινών οικισμών, η αλλαγή των
παραγωγικών προτύπων και η εντατικοποίηση-εμπορευματοποίηση της αγροτικής παραγωγής οδήγησε
σε σταδιακή εγκατάλειψη πολλών τέτοιων εκτάσεων, αφήνοντας κατάσπαρτους σε όλο το ορεινό τοπίο
θέσεις εγκαταλελειμμένων οπωρώνων. Οι θέσεις αυτές συγκεντρώνονται κυρίως εντός και γύρω από
εγκαταλελειμμένους οικισμούς ή οικισμούς που κατοικούνται αλλά οι κάτοικοί τους δεν συνεχίζουν τις
παραδοσιακές καλλιέργειες, γύρω από μονές, ναούς και παρεκκλήσια, ανάμεσα στα ορεινά χωράφια,
εγκαταλελειμμένα και μη, σε λιβάδια, σε θέσεις δίπλα στο επαρχιακό και δασικό οδικό δίκτυο, σε
ανοίγματα στο δάσος, στην κοίτη των ορεινών ρεμάτων και περιοχών. Πολλές από τις θέσεις αυτές
συνοδεύονται με άλλα ενδιαφέροντα ανθρωπογενή στοιχεία, όπως ξερολιθικές κατασκευές,
αναβαθμίδες (πεζούλες) για τη συγκράτηση του εδάφους, καλντερίμια, πέτρινες γέφυρες κα. Ιδιαίτερα
στην περίπτωση των παλιών εγκαταλελειμμένων οικισμών, ο οπωρώνας συνοδεύεται από ερείπια σε
διαφορετική φάση, ενώ κάποιες φορές αποτελεί το μόνο ορατό πια απομεινάρι του παλιού οικισμού.
Οι ορεινοί, εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες στην Ελλάδα βρίσκονται συχνά στη διαδικασίας της σταδιακής
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διαδοχής τους από τα αντίστοιχα δασικά είδη της περιοχής και, όσο προχωρά αυτή η διαδικασία, δεν
διακρίνονται ουσιαστικά και τυπικά από τις περιβάλλουσες δασικές εκτάσεις.
Παρόμοιους παραδοσιακούς οπωρώνες συναντάμε βέβαια και στις υπόλοιπες, πέρα από τις ορεινές,
περιοχές της χώρας. Στα χαμηλότερα υψόμετρα κυριαρχούν οι ελαιώνες και απαντώνται επίσης πολλά
είδη εσπεριδοειδών, συκιές κα. Αντίστοιχοι παραδοσιακοί οπωρώνες απαντώνται και στις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάποιες μάλιστα έχουν λάβει ιδιαίτερη προσοχή, εξαιτίας της οικολογικής και
ιστορικής τους σημασίας (βλ. παρακάτω). Στη Μ. Βρετανία για παράδειγμα έχουν ενταχθεί στους
οικότοπους προτεραιότητας (Maddock 2008). Σύμφωνα με τα σχέδια για την καταγραφή και διατήρηση
που αναπτύσσονται εκεί, ένας παραδοσιακός οπωρώνας θεωρείται κάθε φυτεία με έναν ελάχιστο
αριθμό συγκεντρωμένων δέντρων (αναφέρεται 5 δέντρα κατ’ ελάχιστο σε 20 μέτρα μέγιστη απόσταση)
που παράγουν φρούτα ή ξηρούς καρπούς, η διαχείρισή τους γίνεται με τρόπους χαμηλής έντασης ή
εκτατικής καλλιέργειας, χωρίς τη χρήση χημικών, παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνων και ανόργανων
λιπασμάτων, τα πολυετή δέντρα αφήνονται να φτάσουν στο στάδιο ωρίμανσης. Σε αντίθεση, οι
εντατικές καλλιέργειες είναι αυτές που διαχειρίζονται με στόχο την μεγιστοποίηση της παραγωγής
καρπών (Maddock 2008, βλ. και για παράδειγμα http://ptes.org/get-involved/surveys/countryside2/traditional-orchard-survey/orchard-maps/).
Τα διάφορα ευρωπαϊκά δίκτυα και προγράμματα για τη μελέτη των παραδοσιακών οπωρώνων έχουν
δώσει έμφαση όχι μόνο στην οικολογικής τους σημασία και την καταγραφή τους, αλλά και στη
συγκέντρωση της παραδοσιακής γνώσης που υπάρχει γύρω από αυτούς. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ESTO (European Specialist in Traditional Orchards, βλ. http://www.esto-project.eu/), κατά
τη διάρκεια των αιώνων, οι αγρότες στη Δυτική Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου έχουν αναπτύξει
διαφορετικά συστήματα γεωργοδασοπονίας, συνδυάζοντας λιβάδια, βοσκοτόπους, χωράφια, δασικές
εκτάσεις, φυτοφράχτες και οπωρώνες. Σε αυτό το πλαίσιο, τα οπωροφόρα μπορεί να είναι ο πυρήνας
του γεωργικού συστήματος (π.χ. ελιές, μηλιές, καστανιές) ή να συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση του
συστήματος παραγωγής. Μέχρι το 1930-1950 στην Ευρώπη, περίπου 2 εκατομμύρια εκτάρια, κυρίως
στη Γαλλία και τη Γερμανία, αλλά και στην Ελβετία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, την Πολωνία, την Αγγλία,
το Βέλγιο και την Ισπανία, καλυπτόταν από τους παραδοσιακές οπωρώνες ("pré-verger» στα γαλλικά
και «Streuobswiesen» στα γερμανικά). Στην περίοδο 1960-2000 στην Ευρώπη, αυτό το σύστημα
γεωργοδασοπονίας έχει μειωθεί δραστικά και έχασε περίπου το 50% της αρχικής του έκτασης. Σήμερα
η καλλιέργεια οπωροφόρων αφορά κυρίως λιβαδικές εκτάσεις. Τα παραγόμενα φρούτα (μήλο, αχλάδι,
κεράσι) μεταποιούνται σε διαφορετικούς τύπους προϊόντων, όπως μηλίτης, χυμός μήλου, απίτης, ξύδι,
Calvados και χυμός κεράσι. Ένα μέρος της παραγωγής πωλείται επίσης στην άμεση αγορά, συχνά κάτω
από διαφορετικές ετικέτες (βιολογική παραγωγή, Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, ή
ιδιωτικές ετικέτες προώθηση παραδοσιακό περιβόλι).
Σύμφωνα με το ίδιο πρόγραμμα, οι παραδοσιακοί οπωρώνες είναι το αρχέτυπο της αειφόρου γεωργίας.
Ένας παραδοσιακός οπωρώνας καθορίζεται από χαμηλές εισροές, χαμηλή ένταση εργασίας και είναι
υψηλής βιολογικής ποικιλομορφίας και αισθητικής. Η χαμηλή παραγωγή φρούτων (10 τόνοι / εκτάριο)
σε σύγκριση με τους εντατικούς οπωρώνες (30-50t / εκτάριο) αντισταθμίζεται από το μεγαλύτερο κύκλο
ζωής και τη συμπληρωματικότητα με τα υπόλοιπα προϊόντα που προσφέρει η ίδια έκταση.Τα
ευρωπαϊκά τοπία διαμορφώνονται ιστορικά από παραδοσιακούς οπωρώνες, πάνω από 80% ωστόσο
έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία 60 χρόνια. Ενώ οι σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας και φύτευσης δίνουν
αυξημένες σοδιές, οδηγούν επίσης σε σημαντική μείωση της ποιότητας, των ειδών, της βιοποικιλότητας
και των γενετικών πόρων. Οι παραδοσιακοί καλλιεργητές, που κατέχουν τις γνώσεις των ειδικών στην
καλλιέργεια οπωρώνων, έχουν γίνει σπάνιοι. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η απώλεια γίνεται όλο και πιο
εμφανής.
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Οικολογική σημασία των παραδοσιακών οπωρώνων
Οι παραδοσιακοί οπωρώνες θεωρούνται διεθνώς hotspot βιοποικιλότητας, καθώς φιλοξενούν πλήθος
από άλλα φυτά, ασπόνδυλα, έντομα και σπονδυλωτά, πολύ περισσότερα συνήθως όχι μόνο από τις
συμβατικές, εντατικές καλλιέργειες, αλλά και από τα τυπικά δασικά οικοσυστήματα (Burrough et al
2010). Καθώς η παρουσία τους σηματοδοτεί κρίσιμα για τη βιοποικιλότητα ανοίγματα στη δασική
βλάστηση και τα ίδια τα δέντρα έχουν κατά κανόνα πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ τους από τα
συμβατικά αγροτικά ή δασικά οικοσυστήματα, και εννοείται ότι δεν δέχονται επεμβάσεις με
ζιζανιοκτόνα, ο υποόροφος είναι πολύ πλουσιότερος, φιλοξενώντας πλήθος από πόες, αγριολούλουδα,
μικρούς θάμνους κα. Σημειώνεται ακόμα ότι φιλοξενούν είδη μανιταριών, βρυών και λειχήνων. Το
ενδιαίτημα που δημιουργείται, εξαιτίας και της παραγωγής καρπών, βοηθά στην ανάπτυξη
ποικιλόμορφων κοινοτήτων εντόμων και αρθρόποδων. Ενδεικτικά, οι Lush et al (2009) κατέγραψαν
αναλυτικά τη βιοποικιλότητα σε έξι παραδοσιακούς οπωρώνες και οι Smart και Winnall (2006) σε
άλλους τρεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν πολύ μεγάλους αριθμούς ειδών φυτών, βρυών, μυκήτων και
πουλιών.
Γενικότερα, έχει αναφερθεί ότι τόσο η εγκατάλειψη, όσο και η εντατικοποίηση μίας παραδοσιακής
καλλιέργειας οδηγεί σε μείωση της ποικιλότητας των φυτών και των φυτοφάγων εντόμων (Uchida and
Ushimaru 2014). Αλλού ωστόσο υποστηρίζεται ότι η εγκατάλειψη της αγροτικής γης έχει θετικές
συνέπειες, καθώς βοηθά στην αναγέννηση των φυτικών οικοτόπων· πρόσφατα οι Cibele et al (2014)
παρουσίασαν μία ευρεία ανασκόπηση 276 δημοσιευμένων μελετών για τις επιπτώσεις της
εγκατάλειψης της αγροτικής γης. Η γενική τάση θέλει τις μελέτες στην Ευρασία να βρίσκουν
περισσότερο αρνητικές και στο Νέο Κόσμο περισσότερο θετικές επιπτώσεις, αλλά, όπως παρατηρούν οι
συγγραφείς, το αποτέλεσμα εξαρτάται από τις παραμέτρους στις οποίες εστιάζουν κάθε φορά οι
ερευνητές. Η οικολογία των εγκαταλελειμμένων αγροτικών εκτάσεων είναι ένα ευρύ και
αναπτυσσόμενο πεδίο έρευνας και η επισκόπησή του ξεφεύγει από τους στόχους του παρόντος
κειμένου.
Ανάλογη σημασία έχουν ακόμα και τα λίγα, σχετικά απομονωμένα ή σκόρπια οπωροφόρα δέντρα.
Σύμφωνα με την ανασκόπηση που κάνουν οι Manning et al (2006), τα διασκορπισμένα δέντρα
αποτελούν θεμελιώδεις δομές σε μία μεγάλη γκάμα τοπίων. Σε τοπική κλίμακα, οι λειτουργίες τους
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη βελτίωση του τοπικού μικροκλίματος, τον εμπλουτισμού του εδάφους
με θρεπτικές ουσίες, την αύξηση του πλούτου των φυτικών ειδών, την αύξηση της δομικής
περιπλοκότητας και την παροχή οικοτόπων για τα ζώα. Σε επίπεδο τοπίου, οι οικολογικοί τους ρόλοι
περιλαμβάνουν την αύξηση της αύξηση της συνδεσιμότητας για τα ζώα, της γενετικής συνδεσιμότητας
για τους πληθυσμούς των δέντρων, την εξασφάλιση του γενετικού υλικού και την διατήρηση των
αναγκαίων σημείων για τη μελλοντική ανάκαμψη. Οι λειτουργίες αυτές είναι μάλιστα τόσο πιο
σημαντικές, όσο πιο αραιοί είναι οι πληθυσμοί που απομένουν.
Μία κρίσιμη συνεισφορά των οπωρώνων ή ακόμα των μεμονωμένων δέντρων είναι η παροχή τροφής
σε πολλά είδη σπονδυλωτών και κυρίως σε πουλιά και θηλαστικά. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται
μάλιστα και κάποια εμβληματικά είδη όπως η Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos). Σύμφωνα με τις διάφορες
σχετικές έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, η δίαιτα της αρκούδας βασίζεται κατά τα 9/10 περίπου
(87% σύμφωνα με τον Mertzanis 1994, 93% σύμφωνα με τους Vlachos et al. 2000) σε φυτικούς πόρους,
από τους οποίος ο μεγαλύτερος όγκος αφορά φρέσκους και ξηρούς καρπούς από καρποφόρα δέντρα.
Οι Paralikidis et al. (2009), οι οποίοι μελέτησαν τις διατροφικές συνήθειες της αρκούδας στην Πίνδο,
έδεικαν ότι τα καρποφόρα είδη των γενών Pyrus sp., Morus sp., Prunus sp. και Rubus sp. είναι σημαντικές
τροφικές πηγές. Για αυτό, η Κααφέ Αρκούδα δείχνει να προτιμά κατά προτεραιότητα το ενδιαίτημα και
η παρουσία της σχετίζεται ισχυρά θετικά με τους οπωρώνες (Mertzanis 1994, Kanellopoulos et al 2006,
Mertzanis et al 2008, Kalyan 2009).
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Εικόνα 2 Κόπρανα αρκούδας, όπου οι σπόροι από τα φρούτα έχουν ήδη βλαστήσει (Γράμμος)

Εκτός βέβαια από τις αρκούδες, οι οπωρώνες προσφέρουν σημαντικό μέρος της διατροφής σε πολλά
ακόμα θηλαστικά, όπως ο Λαγός (Lepus europaeus), ο Σκίουρος (Sciurus vulgaris), η Αλεπού (Vulpes
vulpes), η Νυφίτσα (Mustela nivalis), το Κουνάβι (Martes foina), ο Ασβός (Meles meles), το
Αγριογούρουνο (Sus scrofa), το Ζαρκάδι (Capreolus capreolus), ο Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor).
Επίσης, σε πολλά ακόμα τρωκτικά, που απαντώνται στις διάφορες περιοχές μελέτης, όπως ο Ρωμαϊκός
ασπάλακας (Talpa romana), η Χωραφομυγαλίδα (Crocidura leucodon), η Κηπομυγαλίδα (Crocidura
suaveolens), η Νανομυγαλίδα (Sorex minutus), η Ετρουσκομυγαλίδα (Suncus etruscus), ο Δενδρομυωξός
(Dryomys nitedula), ο Βουνομυωξός (Myscardinus avellanarius), ο Δασοσκαπτοποντικός (Clethrionomys
glareolus), ο Αρουραίος της Μεσογείου (Microtus guentheri), ο Βραχοποντικός (Apodemus mystacinus),
ο Δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ο Κρικοποντικός (Apodemus flavicollis), σε πολλά είδη
φρουτοφάγων νυχτεριδών κα. Μεγάλος είναι επίσης ο αριθμός των ειδών των πουλιών που τρέφονται
με φρούτα, ενώ είναι αυτονόητο ότι η παρουσία των παραπάνω ειδών μπορεί να λειτουργήσει θετικά
για την παρουσία πολλών ακόμα ειδών που δεν τρέφονται άμεσα με τα φρούτα (θηρευτές κα).
Τέλος, πρέπει να σταθούμε σε έμμεσες αλλά πολύ σημαντικές οικολογικές και περιβαλλοντικές αξίες
των οπωρώνων και των συνοδών στοιχείων τους. Η παρουσία τους, ειδικά όταν δεν είναι
εγκαταλελειμμένοι και συντηρούνται έστω και λίγο, μπορεί να βοηθήσει στην άμυνα του ευρύτερου
δασικού συστήματος στο οποίο ανήκουν από τις μεγάλες, καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, αφού
προσφέρουν ανοίγματα στο δάσος και μάλιστα σχετικά καθαρά. Η καλλιέργειά τους επίσης σημαίνει
και την παρουσία εντός τους δάσους ανθρώπων που μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη και την
αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Από την άλλη, τα δέντρα των οπωρώνων, αλλά και οι κατασκευές που
συνήθως τους συνοδεύουν (αναβαθμίδες, ξερολιθιές) συμβάλλουν άμεσα στη συγκράτηση του
εδάφους και την αποφυγή της διάβρωσης. Έτσι, η εγκατάλειψή τους έχει συνδεθεί με την αύξηση τόσο
των πυρκαγιών όσο και της διάβρωσης (Cerdà 2013).
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Διατήρηση παραδοσιακών οπωρώνων στον κόσμο
Παραδοσιακοί οπωρώνες στο Ηνωμένο Βασίλειο (Μ. Βρετανία)
Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Μ. Βρετανία) εδώ και χρόνια έχει αναγνωριστεί η οικολογική αξία και η ανάγκη
προστασίας των παραδοσιακών οπωρώνων (Burrough 2010). Έτσι, από το 2007, οι παραδοσιακοί
οπωρώνες χαρακτηρίστηκαν ως Οικότοπος Προτεραιότητας από το UK Biodiversity Action Plan (BAP).
Από τότε, το People's Trust for Endangered Species (PTES), σε συνεργασία με το ίδρυμα Natural England,
έχουν εγκαθιδρύσει ένα σύστημα καταγραφής των παραδοσιακών οπωρώνων σε όλη την Αγγλία. Η
καταγραφή αυτή έχει στόχο να υποστηρίξει το Habitat Action Plan (HAP) της χώρας και να παρέχει
δεδομένα για το σχεδιασμό δράσεων προστασίας. Η μεθοδολογία καταγραφής βασίζεται στη
συμμετοχή εθελοντών, για την επιτόπια έρευνα και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, αλλά και στη
φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών.
Το 2012, η συνολική έκταση οπωρώνων της Αγγλίας και της Ουαλίας καταγράφηκε σε 14.470 εκτάρια,
με 7.180 εκτάρια να αναγνωρίζονται ως οπωρώνες μηλιάς (DEFRA, 2013). Συμπεριλαμβανομένων των
αχλαδιών, των δαμάσκηνων και των κερασιών, η συνολική έκταση οπωρώνων ήταν 17.620 εκτάρια.
Άλλες εκτιμήσεις με βάση την τηλεπισκόπηση δείχνουν 16,992 εκτάρια για την Αγγλία (Burrough et al.
2010). Τον Ιούνιο του 2014, πραγματοποιήθηκε στο Herefordshire μια αρχική συνάντηση
ενδιαφερομένων με επίκεντρο τους βοσκότοπους στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο περιλάμβανε
περίπου το 16% της έκτασης των οπωρώνων στην Αγγλία (Natural England, 2012). Έντεκα άτομα
παρακολούθησαν τη συνάντηση, εκ των οποίων δέκα συμμετείχαν στη διαχείριση οπωρώνων ή
προβάτων. Η έκταση των οπωρώνων τους κυμαινόταν από 0,2 έως 24 εκτάρια και τέσσερις από τους
παρευρισκόμενους ασκούσαν ήδη τη διαχείριση βοσκοτόπων. Η κύρια εμπορική καλλιέργεια ήταν η
μηλιά (14.500 εκτάρια) ακολουθούμενη από αχλαδιές και δαμασκηνιές.
Ο Defra (2013) αναφέρει ότι υπάρχουν περίπου 7.000 εκτάρια εμπορικών οπωρώνων μηλιάς, από τους
οποίους το ένα τέταρτο είναι «παραδοσιακοί οπωρώνες» και τα τρία τέταρτα «οπωρώνες θάμνων». Οι
παραδοσιακοί οπωρώνες έχουν συνήθως αραιά δέντρα (πυκνότητα μικρότερη από 150 δέντρα ανά
εκτάριο), ενώ οι οπωρώνες θάμνων μπορούν να έχουν 600 δέντρα ανά εκτάριο. Και οι δύο τύποι
οπωρώνα έχουν υπόροφο ποωδών φυτών που πρέπει να κρατηθούν χαμηλά σε ύψος για να είναι
επιτρεπτή η συγκομιδή των μήλων. Η βόσκηση ασκείται σε μερικούς παραδοσιακούς οπωρώνες, αλλά
η
χρήση
ζώων
σε
ώριμους
οπωρώνες
θάμνων
είναι
λιγότερο
συνηθισμένη
(https://www.agforward.eu/index.php/gr/s-p-s-ggl-l-sl.html).
Οι παραδοσιακοί οπωρώνες προστέθηκαν στη λίστα των οικοτόπων προτεραιότητας το 2007, ως
αποτέλεσμα έρευνας και εκστρατείας από οργανισμούς όπως το Common Ground και από τοπικές
ομάδες οπωρώνων που υπογράμμισαν τη σημασία τους για την άγρια φύση. Το καθεστώς
προτεραιότητάς τους υποστηρίζεται από οργανισμούς άγριας φύσης και διατήρησης, αλλά η προστασία
εξακολουθεί να είναι αδύναμη και πολλά από τα ενδιαιτήματα χάνονται κάθε χρόνο
(https://ptes.org/campaigns/traditional-orchard-project/orchard-network/). To Orchard Network
αποτελεί ένα δίκτυο εταιριών που συνεργάζονται για τη διατήρηση των οπωρώνων σε ολόκληρες τις
Βρετανικές νήσους και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τρόπους προστασίας, υποστήριξης και
συμμετοχής στην κληρονομιά και την παραγωγή οπωρώνων και φρούτων και συμβάλλει στη διατήρηση
της άγριας ζωής στους οπωρώνες (https://ptes.org/campaigns/traditional-orchard-project/orchardnetwork/).
Δεκάδες παραδοσιακοί οπωρώνες θα φυτευτούν σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία από το National
Trust σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η δραματική παρακμή ενός από τους πιο αγαπημένους
βιότοπους της Βρετανίας. Η φιλανθρωπική οργάνωση θα δημιουργήσει 68 νέους οπωρώνες έως το 2025
ως μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος για την ενίσχυση του αριθμού των πλούσιων σε άγρια
περιοχές περιοχών. Οι οπωρώνες θα φυτευτούν σε μέρη όπως το κτήμα Penrose, στη νότια Κορνουάλη
και το Mottisfont, στο Hampshire. Οι κηπουροί θα φυτέψουν επίσης δέντρα μήλων, δαμάσκηνων,
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αχλαδιών και damson σε σημεία όπως το Gunby Estate, στο Lincolnshire και στη χερσόνησο Gower, στη
νότια Ουαλία.
Το National Trust, το οποίο φροντίζει σχεδόν 200 οπωρώνες, δήλωσε ότι ανησυχεί ότι περίπου το 60%
των μικρών παραδοσιακών οπωρώνων στην Αγγλία είχε εξαφανιστεί από το 1950 ως αποτέλεσμα
αλλαγών στις γεωργικές πρακτικές, τις δυνάμεις της αγοράς, την παραμέληση και την ανάπτυξη
(https://www.theguardian.com/uk-news/2019/apr/27/national-trust-to-create-68-orchards-by-2025to-boost-wildlife).

Εικόνα 3 Παλιός οπωρώνας στα πομακοχώρια της Ξάνθης

Παραδοσιακοί οπωρώνες στη Γερμανία
Στη Γερμανία, οι πρώτες ποικιλίες ήρθαν με τον ρωμαϊκό αποικισμό. Υπάρχουν ίχνη άγριων φρούτων,
που χρονολογούνται από το 4.500 π.Χ. Στις αρχές της μεσαιωνικής περιόδου του 6ου αιώνα, οι
γερμανικές φυλές είχαν σκληρούς νόμους για την προστασία και την επιβολή της φύτευσης
οπωροφόρων δένδρων. Οι κοινότητες, όπως το Apfelbach, το Apfelstetten, το Eppelheim, το Nussdorf
και ούτω καθεξής, πήραν το όνομά τους από την καλλιέργεια. Επίσης τα μοναστήρια είχαν ισχυρή
επιρροή στη διάδοση και τη διατήρηση της καλλιέργειας οπωρώνων.
Οι οπωρώνες έγιναν δημοφιλείς τον 16ο αιώνα. Αναπτύσσονταν κοντά στα χωριά, αλλά και σε
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, ή κατά μήκος μονοπατιών και δρόμων. Στην αρχή της
εκβιομηχάνισης, παραδοσιακοί οπωρώνες χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη της παραγωγής φρούτων
για τον αυξανόμενο πληθυσμό. Μέχρι το 1930, παραδοσιακοί δημιουργήθηκαν οπωρώνες σε
μεγαλύτερες διαστάσεις, αποτελούμενοι από τυποποιημένα δέντρα. Μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, η
παραδοσιακή καλλιέργεια οπωρώνων δεν θεωρείται πλέον οικονομική. Από το 1980, ΜΚΟ όπως το
Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) και αργότερα η Grüne Liga Thüringen e.V., δεσμεύονται να
σώσουν τις υπόλοιπες καλλιέργειες και επίσης να αναφυτεύσουν τα τυπικά οπωροφόρα δέντρα.
Σήμερα, οι παραδοσιακοί οπωρώνες κινδυνεύουν, αλλά η παρακμή τους έχει επιβραδυνθεί
(https://www.esto-project.eu/index.php-id=126.html).
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Παραδοσιακοί οπωρώνες στη Δανία
Οι παραδοσιακοί οπωρώνες στη Δανία εμφανίζονται στις αρχές του 1800 με τον Bjerregaard, και τον
Jeremias Wøldike, δύο πρωτοπόροι που δίδαξαν στους Δανούς να καλλιεργούν καρπούς. Γύρω στο
1800, ξεκίνησε το φυτώριο βασιλικών οπωροφόρων δένδρων με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας
φρούτων (www.esto-project.eu/).
Από το 1800 έως το 1920 πολλές νέες ποικιλίες μήλων εμφανίστηκαν. Οι πιο γνωστές είναι οι ποικιλίες
Filippa και Ingrid Marie. Ως το 1950, στους δανικούς οπωρώνες υπήρχαν περίπου 1.000 διαφορετικές
ποικιλίες. Μεταξύ του 1900 και του 1950, η αύξηση της καλλιέργειας μήλων οδήγησε στον
παραγκωνισμό άλλων ειδών, όπως τα αχλάδια, τα δαμάσκηνα και τα μούρα. Γύρω στο 1950, πάρθηκε
η απόφαση να μειωθεί ο αριθμός των ποικιλιών μήλων σε περίπου 20 ποικιλίες, γεγονός που οδήγησε
στη μείωση και των οπωρώνων. Η Δανία εισήγαγε 10-15 νέες ποικιλίες από τις ΗΠΑ, οι οποίες
καλλιεργήθηκαν ευρέως μέχρι τη δεκαετία του 1970.
Μετά την ένταξη της Δανίας στην ΕΟΚ το 1972, οι επιδοτήσεις για την απομάκρυνση των οπωροφόρων
δένδρων προκάλεσαν περαιτέρω μείωση του συνολικού αριθμού των οπωρώνων. Τα τελευταία δέκα
χρόνια στη Δανία, έχει παρατηρηθεί ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για παλαιότερες ποικιλίες μήλων,
καθώς μια αναπτυσσόμενη αγορά παρουσιάζει ζήτηση για μικρούς οπωρώνες. Παράλληλα,
παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για εξειδικευμένες παραγωγές, όπως κρασί φρούτων, μηλίτης,
σιρόπι φρούτων και άλλες μορφές επεξεργασμένων φρούτων (www.esto-project.eu).
Παραδοσιακοί οπωρώνες στη Γαλλία
Στην κορύφωση της παραδοσιακής καλλιέργειας οπωρώνων, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η
Γαλλία είχε τα πιο εκτεταμένα λιβάδια οπωρώνων στην Ευρώπη, με ένα εκατομμύριο εκτάρια. Η
γεωργική απογραφή του 1929 εκτιμά ότι η περιοχή που καλύπτεται από παραδοσιακούς οπωρώνες
διεθέτει 100 εκατομμύρια μηλιές και αχλαδιές.
Παρά την ταχεία μείωση κατά την περίοδο της εντατικοποίησης της γεωργίας (1960-1990), οι
παραδοσιακοί οπωρώνες μήλων εξακολουθούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε συγκεκριμένες
περιοχές εκτροφής ζώων, όπως η Νορμανδία. Η οικιακή κατανάλωση, η οποία το 1929 αφορούσε
σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής μήλου και αχλαδιού, παραμένει υψηλή, ειδικά για το μηλίτη (51% το
2008).
Από το 1960 ως το 2000, οι παραδοσιακοί οπωρώνες έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό και περίπου το
85% της επιφάνειάς τους έχει χαθεί. Το 2002, οι γαλλικοί παραδοσιακοί οπωρώνες κάλυπταν περίπου
146.000 εκτάρια, με 5 εκατομμύρια δέντρα. Στη Νορμανδία, 11.000 αγροκτήματα εξακολουθούν να
παράγουν μήλα για παραγωγή μηλίτη. Σήμερα, οι παραδοσιακοί οπωρώνες, 70% των οποίων
βρίσκονται στη Νορμανδία, αποτελούνται κυρίως από ποικιλίες μηλίτη (90% μήλο, 10% αχλάδι), αλλά
μπορούν να βρεθούν παραδοσιακοί οπωρώνες δαμάσκηνου στην Αλσατία και τη Λωρραίνη.
Τα προϊόντα ΠΟΠ αναπτύσσονται κυρίως στη Νορμανδία, τη Βρετάνη, το Sarthe και το Mayenne, ενώ οι
παραδοσιακοί οπωρώνες είναι πλέον ενσωματωμένοι στους κανόνες ΠΟΠ (τουλάχιστον 1 εκτάριο και
τουλάχιστον 50% των εντατικών οπωρώνων). Οι παραδοσιακοί οπωρώνες εκτιμώνται ιδιαίτερα για το
ρόλο τους στο περιβάλλον και αποτελούν καταφύγια για είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. Στην
Αλσατία, μετρήθηκαν 35 είδη πουλιών αναπαραγωγής, 10 από τα οποία βρίσκονται μόνο σε αυτούς
τους οπωρώνες. Οι οπωρώνες δαμάσκηνων του Franche-Comté φιλοξενούν υψηλή 41 είδη. Συνολικά
75 είδη πτηνών έχουν παρατηρηθεί σε παραδοσιακούς οπωρώνες στη Γαλλία. Μια σύγκριση μεταξύ
παραδοσιακών και εντατικών οπωρώνων στη Νορμανδία δείχνει ότι 58 είδη παρατηρούνται σε
παραδοσιακούς οπωρώνες, ενώ συγκριτικά 25 είδη καταγράφονται σε εντατικούς οπωρώνες.
Η γαλλική ύπαιθρος επωφελείται από τους παραδοσιακούς οπωρώνες, καθώς συμβάλλουν στην
ποικιλομορφία των τοπίων και στην ταυτότητα συγκεκριμένων περιοχών. Οι παραδοσιακοί οπωρώνες
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είναι το αρχέτυπο της αειφόρου γεωργίας: χαμηλή εισροή και χαμηλή πίεση στο περιβάλλον, ενώ
παράλληλα παράγονται προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η ευκολία αυτού του συστήματος αναγνωρίζεται
πλέον στη Γαλλία σύμφωνα με τους κανονισμούς πολλαπλής συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και περιλαμβάνονται σε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, με αντίστοιχες επιδοτήσεις. Οι παραδοσιακοί
οπωρώνες αναγνωρίζονται ως οικολογική υποδομή (πολλαπλή συμμόρφωση, πιστοποίηση υψηλής
περιβαλλοντικής αξίας, Green and Blue Network) και συμβάλλουν σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις υψηλής
φυσικής αξίας.
Το μέλλον των παραδοσιακών οπωρώνων εξαρτάται κυρίως από το επίπεδο κατανάλωσης των
προϊόντων τους. Είναι λοιπόν προτεραιότητα η ανάπτυξη της κατανάλωσης χυμού μήλου και μηλίτη και
η προώθηση αυτών των ποτών στη νέα γενιά (https://www.esto-project.eu/index.php-id=128.html).
Παραδοσιακοί οπωρώνες στην Πολωνία
Η ιστορία των παραδοσιακών οπωρώνων στην Πολωνία χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Εκείνη την
εποχή οι Βενεδικτίνοι μοναχοί έφτασαν στην Πολωνία, φέρνοντας τις πρώτες ποικιλίες οπωροφόρων
δένδρων. Το μοναστήρι Benedictine στο Tyniec (κοντά στην Κρακοβία - νότια Πολωνία) έγινε κέντρο
γεωργίας και ο ηγούμενος του, που περιγράφεται ως «ο ηγούμενος των εκατό χωριών», κατείχε μεγάλη
έκταση γης, στην οποία οι ιερείς είχαν φυτέψει μηλιές και αχλάδια. Από εκεί, εξαπλώθηκαν σε όλη τη
Μαζοβία και την Πρωσία (Κεντρική και Βόρεια Πολωνία). Σύντομα ιδρύθηκαν κήποι με οπωροφόρα
δέντρα σε μοναστήρια, κάστρα, αρχοντικά και αγροκτήματα άλλων τάξεων. Η ανάπτυξή τους
βελτιώθηκε ιδιαίτερα κατά τον 18ο, 19ο και μερικώς κατά τον 20ο αιώνα. Εκείνη την εποχή, τα αγροτικά
τοπία της Πολωνίας χαρακτηρίζονταν από ανθισμένα οπωροφόρα δέντρα. Η επεξεργασία φρούτων
έγινε ένα σημαντικό μέρος των μαγειρικών συνηθειών.
Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα σηματοδοτεί την δημιουργία εμπορικών οπωρώνων με νέες ποικιλίες
που εισάγονται από τις ΗΠΑ. Ενθαρρυμένοι από τις πολιτικές του κράτους και την πρόσβαση σε νέες
ποικιλίες, οι αγρότες έκοψαν πολλούς παλιούς οπωρώνες, για να τους αντικαταστήσουν από πυκνά
φυτεμένα δέντρα, επιρρεπή σε ασθένειες. Ως αποτέλεσμα, σήμερα η Πολωνία διαθέτει δύο τύπους
οπωρώνων: α) πριν από το 1950, με ποικιλίες που καλλιεργούνται τον 18ο και 19ο αιώνα (των οποίων
οι καρποί σπάνια μολύνονται από ασθένειες) και β) οπωρώνες με ποικιλίες που εισήχθησαν στην
καλλιέργεια τη δεκαετία του 1960.
Στη δεκαετία του '70 δημιουργήθηκαν αρκετές τράπεζες γονιδίων για παλαιές ποικιλίες σε επιστημονικά
ιδρύματα: Arboretum στο Bolestraszyce (νότια Πολωνία), Ινστιτούτο οπωρώνων και λουλουδιών στο
Skierniewice (κεντρική Πολωνία), Βοτανικός Κήπος της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών στο Powsin
(κοντά στη Βαρσοβία). Οι πρωτοβουλίες για την προστασία και την προώθηση παλαιών ποικιλιών
εντάθηκαν στις αρχές του 21ου αιώνα από περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Πολλά έργα έχουν εκτελεστεί σε όλη
την Πολωνία, δίνοντας έμφαση στη σημασία των παραδοσιακών οπωρώνων για το οικοσύστημα,
διδάσκοντας στους αγρότες πώς να φροντίζουν τους παλιούς οπωρώνες και πώς να φυτέψουν νέους
οπωρώνες με παλιές ποικιλίες.
Τα τελευταία χρόνια, το έργο των ΜΚΟ και των επιστημονικών ιδρυμάτων έχει αυξήσει το ενδιαφέρον
των ανθρώπων για τις παλιές ποικιλίες. Τα φρούτα από παλαιές ποικιλίες είναι αναντικατάστατα στις
πολωνικές συνταγές για την παρασκευή μαρμελάδας, χυμού, κομπόστα ή λικέρ. Παρατηρήθηκε ότι
παραδοσιακοί οπωρώνες είναι εγκατεστημένοι σε μέρη όπου η οικολογική ευαισθητοποίηση είναι
υψηλότερη - αγροτουριστικά αγροκτήματα, βιολογικά αγροκτήματα, αγροκτήματα που αγοράζονται
από ανθρώπους, που εκτιμούν την ομορφιά των τοπίων μεταβαίνοντας στην ύπαιθρο. Ιδιαίτερα όταν
συναντάνε ποικιλίες όπως το Kosztela (ένα μήλο που αγαπά η διάσημη βασίλισσα Marysieńka), οι
άνθρωποι θυμούνται τη μοναδική μυρωδιά και τη γεύση ενός παλιού πολωνικού μήλου.
Τα αγροτικά τοπία της Πολωνίας είναι πλούσια σε βιοποικιλότητα λόγω της δομής της πολωνικής
γεωργίας. Οι παραδοσιακοί οπωρώνες αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της βιοποικιλότητας και
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μπορούν για άλλη μια φορά να αποτελέσουν σημαντικό μέρος των εισοδημάτων των Πολωνών αγροτών
και των τοπικών παραγωγών (https://www.esto-project.eu/index.php-id=130.html).
Παραδοσιακοί οπωρώνες στην Ουγγαρία
Στους παραδοσιακούς οπωρώνες στην Ουγγαρία βρίσκουμε διαφορετικά είδη οπωροφόρων δέντρων,
διαφορετικών ηλικιών και ποικιλιών, τα οποία φυτεύονται σε λιγότερο κανονικές σειρές. Μπορούν να
είναι κήποι, οπωρώνες μέσα σε αμπελώνες, οπωροφόρα δέντρα σε βοσκότοπους, σε νεκροταφεία,
φρούτα-σοκάκια κατά μήκος του δρόμου, γειτονικά καλλιεργήσιμα εδάφη κ.λπ. κατά μήκος των
ποταμών, μέσα στα αναχώματα, υπάρχουν επίσης καταπράσινες πεδιάδες. Σε αυτούς τους οπωρώνες
τα δαμάσκηνα είναι τα πιο συνηθισμένα, αλλά υπάρχουν επίσης μηλιές, κερασιές, καρυδιές κ.λπ. Οι
ποικιλίες σε αυτούς τους οπωρώνες είναι κυρίως τοπικές (π.χ. Sóvári, Batul apple) και αρχαία είδη. Οι
παραδοσιακές ποικιλίες καλλιεργήθηκαν συστηματικά μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα.
Τη δεκαετία του 1920, οι παραδοσιακοί οπωρώνες είχαν χάσει σημαντικά την οικονομική τους αξία,
επειδή η καλλιέργεια φρούτων έγινε πιο εντατική με νέες ποικιλίες και τη χρήση της τεχνολογίας.
Αργότερα, το οικονομικό ενδιαφέρον στην αγορά οπωροκηπευτικών χάθηκε και συνεπώς η διατήρηση
των οπωροφόρων δένδρων διακόπηκε. Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, ένα σημαντικό μέρος όλων των
οπωρώνων, με εξαίρεση τους κήπους σπιτιών, εγκαταλείφθηκε. Τα παλιά δέντρα κόπηκαν ή κάηκαν και
οι κήποι έγιναν κατάφυτοι με θάμνους. Μερικοί από αυτούς τους οπωρώνες χρησιμοποιούνταν ως
θέρετρα διακοπών, ή κήποι «Σαββατοκύριακου», όπου οι ιδιοκτήτες προστάτευαν τα παλιά
οπωροφόρα δέντρα, αλλά πολλοί εγκαταλείφθηκαν και αφέθηκαν να αποκατασταθούν
(https://www.esto-project.eu/index.php-id=131.html).
Οι ΜΚΟ και τα εθνικά πάρκα παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των παραδοσιακών οπωρώνων.
Παρακολουθούν οπωρώνες, αποκαλύπτουν ποικιλίες υπό εξαφάνιση και ξεκινούν διαδρομές μελέτης.
Παραδοσιακοί οπωρώνες στη Ρουμανία
Στη Ρουμανία με τη βοήθεια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων (όπως το έργο
http://eeagrants.org/project-portal/project/RO09-0135) έχει γίνει καταγραφή, προστασία και
αξιοποίηση των παραδοσιακών οπωρώνων. Το προαναφερόμενο έργο αφορούσε στους ακόλουθους
στόχους: καλύτερη κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης των παραδοσιακών οπωρώνων και τοπικών
ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων, προώθηση παραδοσιακών πρακτικών και προϊόντων που βασίζονται
σε αυτά τα φρούτα. Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να δημιουργήσει ένα φυτώριο 10.000 δενδρυλλίων
σε ένα οικόπεδο που παρέχεται από το Timotei Cipariu Highschool. Η ομάδα του έργου ερεύνησε και
χαρτογράφησε τους απομείναντες παραδοσιακούς οπωρώνες σε μια έκταση 1.600 τετραγωνικών
χιλιομέτρων και για αυτό συνέλεξε 205 δείγματα, τα οποία καθορίστηκαν από ένα εξειδικευμένο
ίδρυμα, δημιουργώντας έτσι μια βάση δεδομένων με τοπικές ποικιλίες φρούτων.
Παράλληλα, προκειμένου να προωθηθούν οι παραδοσιακές πρακτικές και τα προϊόντα αλλά και η
συμμετοχή των ντόπιων, οργανώθηκε μια παραδοσιακή έκθεση φρούτων στην πόλη Dumbraveni και
δημιουργήθηκε ο ισότοπος www.livada-batraneasca.ro, ο οποίος προωθεί την παραδοσιακή
καλλιέργεια φρούτων.
Στη Ρουμανία τα τελευταία 10 χρόνια οι παραδοσιακοί οπωρώνες έγιναν όλο και πιο σημαντικοί για τη
βιοποικιλότητα. Στο Fantanele, σε ένα μικρό χωριό που βρίσκεται στην στους πρόποδες του βουνού
Candrel, που ανήκει στα Καρπάθια Όρη στη Ρουμανία, στην προστατευτική ζώνη της προστατευόμενης
περιοχής ROSCI0085 «Frumoasa», η οποία φημίζεται στην περιοχή για τους παραδοσιακούς οπωρώνες
που ιδρύθηκαν εδώ και τέσσερις αιώνες, ερευνήθηκαν 401 δέντρα και καταγράφηκαν 20 παλαιές
ποικιλίες μηλιάς, το 55,74% εκτιμάται ότι είναι γηραιότερα από 100 χρόνια. Οι καρυδιές, τα δαμάσκηνα,
οι κερασιές και τα βύσσινα συμπληρώνουν τη δομή των παραδοσιακών οπωρώνων (Antofie 2015).
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Παραδοσιακοί οπωρώνες στην Ιταλία
Στις αρχές του 20ού αιώνα, πολλές ρωμαϊκές ντόπιες ποικιλίες καλλιεργούνταν ακόμη στην Ιταλία. Τα
μήλα και τα αχλάδια πωλούνταν κυρίως από το Νότο στο Κέντρο και τον Βορρά. Πολλές παραδοσιακές
ποικιλίες διαδίδονταν από αγρότες μέχρι πριν από 50 χρόνια, πολλοί καλλιεργητές οπωρώνων ωστόσο
τότε έφυγαν για τις ΗΠΑ, παίρνοντας τις ποικιλίες μαζί τους (Buscaroli and Missere 2019).
Μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) – Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιοποικιλότητας
2011-13 στην Ιταλία σημειώθηκε ανάκαμψη και επανεισαγωγή των παραδοσιακών ποικιλιών (Buscaroli
et al. 2014). Η δράση χρηματοδοτήθηκε από τη διοίκηση των επαρχιών της Emilia Romagna.
Παραδοσιακές ποικιλίες από ροδάκινα, δαμάσκηνα και αχλάδια διανεμήθηκαν σε περίπου εκατό
αγρότες. Οι δραστηριότητες προωθήθηκαν ως φεστιβάλ του χωριού, όπου καλλιεργούνταν οι
οπωροφόρες εκτάσεις των αγροτών (Buscaroli and Missere, 2019). Το 2018 ένα νέο φιλόδοξο ΠΑΑ
ξεκίνησε, εμπλέκοντας οργανώσεις αγροτών και σούπερ μάρκετ, που συνεργάζονται για πωλήσεις
παραδοσιακών προϊόντων.
Η παραδοσιακή ποικιλία ροδάκινου ”Buco incavato” είναι μια από τις διάσημες παλιές ποικιλίες, η
οποία περιγράφεται ακόμη και σε αρχαία κείμενα. Σε ένα πρόσφατο πρόγραμμα έγινε προσπάθεια
αναβίωσης αυτής της παραδοσιακής ποικιλίας. Άλλες αξιόλογες παραδοσιακές ποικιλίες ροδάκινου που
καλλιεργούνται είναι οι: “Luisa Berselli”, “Forlì 2”, “Tardiva di Massa” και “Poppa di Venere”, καθώς και
η ποικιλία “Poppa di Venere”, η οποία είναι μια πολύ παλιά παραδοσιακή ποικιλία που περιεγράφηκε
πρώτη φορά από τον Gallesio (1810) και μετέπειτα από άλλους (Buscaroli and Missere, 2019).
Παραδοσιακοί οπωρώνες στην Αμερική
Στην Βόρεια Αμερική, οι ποικιλίες άγριων μήλων της Βόρειας Αμερικής [Malus fusca (Raf.) C.K. Schneid.,
Malus angustifolia (Aiton) Michx., Malus coronaria (L.) Mill., and Malus ioensis (Alph. Wood) Britton]
παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν από ιθαγενείς Αμερικανούς για φαγητό, ιατρικούς σκοπούς, εργαλεία
κ.α. (Turner and Hebda 1990, Turner and Turner 2008, Yanovsky 1936).
Οι σπόροι που προήλθαν με τον αποικισμό από την Ευρώπη φυτεύτηκαν και με αυτό τον τρόπο
δημιουργήθηκαν δενδρύλλια, που δεν ήταν πανομοιότυπα με τα αρχικά από τις Ευρωπαϊκές
προελεύσεις (Dolan 2009, Volk & Henk 2016). Οι πρώτοι άποικοι συνέλεξαν σπόρους από μηλιές και
τους φύτεψαν ευρέως (Dolan 2009, Morgan and Richards 1993).

Χάρτης 3 Παγκόσμιος χάρτης που απεικονίζει την αρχική πηγή καλλιεργειών μήλων που καλλιεργήθηκαν στις Ηνωμένες
Πολιτείες πριν από το 1830. Πηγή: Volk & Henk (2016)
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Οι ιστορικοί οπωρώνες της Καλιφόρνιας αποτελούν τον σύνδεσμο με το παρελθόν που μας επιτρέπει
να ρίξουμε μια ματιά στη ζωή των ανθρώπων που εργάστηκαν και έζησαν σε αυτά τα εδάφη. Σήμερα
πολλά από τα γεωργικά τοπία της Καλιφόρνιας έχουν χαθεί ή βρίσκονται σε παρακμή λόγω
παραμέλησης ή χρήσης της γης για άλλους σκοπούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας που
πραγματοποιήθηκε, δείχνουν ότι τουλάχιστον 44 (ή περίπου 15%) ολόκληρου του συστήματος έχουν
δυνητικά ιστορικούς οπωρώνες ή οπωροφόρα δέντρα. Ένας μεγάλος αριθμός ειδών φρούτων
οπωρώνων αποκαλύφθηκε επίσης, αντικατοπτρίζοντας τη θέση της Καλιφόρνιας στο έθνος ως το
«σπίτι» της μεγαλύτερης ποικιλίας καλλιεργειών φρούτων και ξηρών καρπών.
Ένας από τους στόχους του προγράμματος πολιτιστικής διαχείρισης του California State Parks είναι η
διατήρηση των πολιτιστικών τοπίων και αυτών των ιστορικών οπωρώνων. Η συντήρηση αυτών των
τοποθεσιών ξεκινά με μια αξιολόγηση των οπωρώνων για την περιγραφή της κατάστασης των δέντρων
και την τεκμηρίωση της θέσης τους. Αυτές οι πληροφορίες, σε συνδυασμό με την ιστορική έρευνα και
αξιολόγηση, θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της ιστορικής σημασίας των οπωρώνων καθώς και στη
φυσική του κατάσταση (https://www.parks.ca.gov/?page_id=25389).
Πρωτοβουλίες για την καταγραφή, προστασία και αξιοποίηση των παραδοσιακών οπωρώνων έχουν
αναπτυχθεί και στη Μινεσότα των ΗΠΑ από το αντίστοιχο πανεπιστήμιο. Ο οπωρώνας στο γήπεδο UMD
φυτεύτηκε γύρω στο 1911 από πανεπιστημιακούς κηπουρούς για να αναπτύξουν νέα, βόρεια ανθεκτικά
μήλα για ντόπιους αγρότες και κατοίκους. Ο στόχος ήταν να μπορούσαν να αποθηκευτούν σε κελάρια
τα μήλα για μεγάλους χειμώνες και να γίνουν πίτες, μηλίτης και σάλτσες. Ο τελευταίος γνωστός χάρτης
του οπωρώνα, που προσδιορίζει τα δέντρα ανά ποικιλία, σχεδιάστηκε το 1948. Ο οπωρώνας
εγκαταλείφθηκε τη δεκαετία του 1970. Ωστόσο μια νέα γενιά ερευνητών ανακάλυψαν το 2009
κρυμμένο οπωρώνα ανάμεσα σε πεύκα που είχαν βλαστήσει τα τελευταία 40 χρόνια και βρήκαν βόρειες
ποικιλίες στον οπωρώνα με ονόματα όπως Hibernal , Goodland και Cortland
(http://minnesota.cbslocal.com/2011/04/25/revival-under-way-atforgotten-duluth-orchard/).
Παραδοσιακοί οπωρώνες στην Κεντρική Ασία
Η Κεντρική Ασία είναι το κέντρο προέλευσης για πολλά σημαντικά είδη φρούτων και ξηρών καρπών. Η
Biodiversity International ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τα οπωροφόρα δέντρα στην Κεντρική Ασία, τα
οποία συμβάλλουν σημαντικά όχι μόνο στη δημιουργία εισοδήματος, αλλά και στη διατροφή των
αγροτικών πληθυσμών. Οι ποικίλες και ακραίες φυσικές και κλιματολογικές συνθήκες έχουν ωθήσει
τους αγρότες να παράγουν ποικιλίες προσαρμοσμένες στην ξηρασία και ανθεκτικές σε μια σειρά
περιβαλλοντικών παραγόντων στρες.
Η Biodiversity International και οι συνεργάτες της εργάζονται για τη διατήρηση και τη χρήση των
παραδοσιακών οπωροφόρων δέντρων στο Καζακστάν, το Κιργιζιστάν, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν
και το Ουζμπεκιστάν. Ειδικότερα στο Ουζμπεκιστάν καταγράφηκαν 83 παραδοσιακές ποικιλίες
βερίκοκου, 43 σταφυλιών, 40 μήλων, 30 καρυδιών, 21 ροδιών και 15 αχλαδιών.
Η ποικιλία των οικοσυστημάτων σε αυτές τις χώρες συμβάλλει στη μοναδική και εξαιρετικά πολύτιμη
ποικιλία των τοπικών κηπευτικών και φρούτων. Ως σήμερα έχουν δημιουργηθεί πάνω από 50 φυτώρια
οπωροφόρων δένδρων, τα οποία παράγουν ετησίως περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια σποριόφυτα
παραδοσιακής ποικιλίας μήλων, σταφυλιών, βερίκοκων και άλλων οπωροφόρων δένδρων. Ένα από
αυτά, το Malus sieversii, ένα είδος άγριου μήλου, θεωρείται ότι είναι ο κύριος πρόγονος της
εξημερωμένης καλλιέργειας του μήλου και περιλαμβάνεται στην κόκκινη λίστα από την IUCN επειδή
απειλείται από υπερβολική εκμετάλλευση, βοσκή ζώων και άλλες ανθρωπογενείς πιέσεις. Η γεωργία
συμβάλλει περίπου στο 30% της οικονομίας της περιοχής και απασχολεί μεταξύ 40% και 70% του
πληθυσμού (Lapeña et al. 2014).
Επιπλέον, 300 αγρότες εκπαιδεύονται κάθε χρόνο σε πρακτικές διαχείρισης εδάφους, νερού και
καλλιεργειών. Ως αποτέλεσμα, τα παραδοσιακά οπωροφόρα δέντρα που φυτεύτηκαν σε ξηρές,
24

βραχώδεις πλαγιές στην Κιργιζία κατάφεραν να αποκαταστήσουν ορατά το τοπικό οικοσύστημα και να
βελτιώσουν την παραγωγικότητα. Η βελτίωση των προϊόντων, οι δεσμοί με την αγορά και η σύσταση
συνεταιρισμών των αγροτών συνέβαλαν επίσης στη βελτίωση των τοπικών εισοδημάτων και
βιοπορισμού.
Παραδοσιακοί οπωρώνες στην Αφρική
Για πολλές χώρες της Αφρικής η γεωργία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους τομείς της
οικονομίας. Το Δυτικό Ακρωτήριο στη Νότια Αφρική είναι η μεγαλύτερη παραδοσιακά περιοχή
παραγωγής μήλων και αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγής μήλων στη χώρα. Οι
μεγαλύτερες περιοχές παραγωγής μήλων είναι γύρω από τις πόλεις Ceres, Wolseley, Elgin και
Villiersdorp του Δυτικού Ακρωτηρίου. Η περιοχή Langkloof βρίσκεται κατά μήκος του νότιου ακρωτηρίου
της Νότιας Αφρικής και εκτείνεται στα σύνορα μεταξύ του δυτικού και του ανατολικού ακρωτηρίου και
παράγει περίπου το 20% των μήλων της χώρας.
Υπάρχουν επίσης μικρές αλλά αυξανόμενες περιοχές παραγωγής βορειότερα στη χώρα στις επαρχίες
Free State, Mpumalanga και Limpopo (southafrica.co.za). Στη Νότια Αφρική παράγονται 856.6 χιλιάδες
μετρικοί τόνοι από φρέσκα μήλα κατά το 2018/19. Ο όγκος παραγωγής αυξήθηκε ελαφρώς σε σύγκριση
με το προηγούμενο έτος παραγωγής, όπου συλλέχθηκαν 843,2 μετρικοί τόνοι και από το 2000, υπήρξε
μια ανοδική τάση στην παραγωγή (Πηγή www.statista.com).
Η καινοτόμος προσέγγιση γνωστή ως «ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων των αγροτών»
εφαρμόστηκε στο Καμερούν το 2003 από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας στην Αγροδασοκομία (ICRAF) και
τους εταίρους της και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το 2009. Στηρίζει
τους παραγωγούς μικρής κλίμακας στην ανάπτυξη των γνώσεων και των στρατηγικών μάρκετινγκ.
Χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας για την εξημέρωση των τοπικών δέντρων με σκοπό την
αγροτική καλλιέργεια. Περιλαμβάνει τέσσερις δράσεις: (i) ανάπτυξη και βελτίωση για τεχνικές
παραγωγής, συγκομιδής και μετά τη συγκομιδή· (ii) βελτίωση του οργανισμού και ενίσχυση των δεσμών
μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών στις αλυσίδες αξίας· (iii) εγκατάσταση ενός συστήματος
πληροφόρησης της αγοράς για τις τοπικές κοινότητες· και (iv) προσδιορισμός πολιτικών και θεσμικούς
περιορισμούς και αξιολόγηση των εθνικών και περιφερειακών ευκαιριών για ενσωμάτωση μικρών
παραγωγών σε αυτές τις αλυσίδες αξίας (FAO. 2017).

Εικόνα 4 Οπωροφόρα στα πομακοχώρια της Ξάνθης
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Παραδοσιακοί οπωρώνες στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα ορεινοί οπωρώνες δημιουργούνταν κυρίως γύρω από μόνιμους ή περιστασιακούς
οικισμούς, καθώς και κοντά σε ορεινά χωράφια, βοσκολίβαδα και άλλους χώρους δραστηριότητας.
Καλλιεργούνταν κυρίως δέντρα των γενών Prunus (κορομηλιά, δαμασκηνιά, κερασιά, βυσσινιά) και
Pyrus (αχλαδιά, γκορτσιά), καθώς και μηλιές (Malus sp), κυδωνιές (Cydonia oblonga), καρυδιές (Juglans
regia), αμπέλια (Vitis vinifera) και άλλα. Το τοπίο συμπληρωνόταν από καρποφόρους θάμνους, όπως
κρανιές (Cornus mas), αγριοτριανταφυλλιές (Rosa sp.), βατομουριές (Rubus sp) κα. Σήμερα, η μεγάλη
πλειοψηφία αυτών των οπωρώνων έχει εγκαταλειφθεί, λόγω της εγκατάλειψης των περισσότερων
ορεινών οικισμών και την εντατικοποίηση-εμπορευματοποίηση της αγροτικής παραγωγής (Νικήσιανης
2015).
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE99/ΝΑΤ/GR/006498, έγινε μία πρώτη καταγραφή
οπωρώνων στην Οροσειρά Ροδόπης και εκπονήθηκε ειδική μελέτη για την «Αναβάθμιση
Εγκαταλελειμμένων Οπωρώνων της Ροδόπης» (Λαζαρίδου 2001). Στον Γράμμο κατά την περίοδο 19992003, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE99/ΝΑΤ/GR/006498 έλαβαν χώρα δράσεις εμπλουτισμού και
φυτεύσεων. Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE09 NAT/GR/333 «Βελτίωση όρων συνύπαρξης
ανθρώπου-αρκούδας στην ΠΕ Καστοριάς, Ελλάδα» εκπονήθηκαν οι μελέτες «Μελέτη για τον
εμπλουτισμό άγριων οπωρώνων και άλλων εστιών διατροφής για την αρκούδα στην Περιφερειακή
Ενότητα Καστοριάς» (Βυτανιώτης 2012α) και «Μελέτη Βελτίωσης Οπωρώνων στον Γράμμο με
Κλαδέματα» (Βυτανιώτης 2012β).
Στο πλαίσιο του έργου Regeneratio ο Νικησιάνης κατέγραψε σε επτά περιοχές (Εθνικό Πάρκο Δάσους
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, Οροσειρά Ροδόπης, Όρη Λεκάνης – Στενά Νέστου, Όρος Μπέλες, Ορεινό
τόξο Αλμωπίας, Όρος Γράμος, Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου), 481 θέσεις, όπου υπάρχουν
καλλιεργημένα ή αυτοφυή οπωροφόρα δέντρα και θάμνοι. Οι εγκαταλελειμμένοι παραδοσιακοί
οπωρώνες συγκεντρώνονται κυρίως εντός και γύρω από εγκαταλελειμμένους οικισμούς ή οικισμούς
που κατοικούνται αλλά οι κάτοικοί τους δεν συνεχίζουν τις παραδοσιακές καλλιέργειες, γύρω από
μονές, ναούς και παρεκκλήσια, ανάμεσα στα ορεινά χωράφια, εγκαταλελειμμένα και μη, σε λιβάδια, σε
θέσεις δίπλα στο επαρχιακό και δασικό οδικό δίκτυο, σε ανοίγματα στο δάσος, στην κοίτη των ορεινών
ρεμάτων και περιοχών. Οι θέσεις αυτές βρίσκονται στη διαδικασίας της σταδιακής διαδοχής τους από
τα αντίστοιχα δασικά είδη της περιοχής. Η διαδοχή αυτή αποτελεί και το βασικότερο παράγοντα
απώλειας των οπωρώνων (Νικήσιανης 2015).
Επιπλέον, συλλογή πληροφοριών για τα ιστορικά χρόνια πραγματοποιείται με τη συμβολή των αρχαίων
κείμενων, του εργαλειακού εξοπλισμού και των αρχαιοβοτανικών κατάλοιπων (Βαλαμώτη 2011). Οι
τοπικές ποικιλίες της χώρας μας είναι μέρος της ιστορίας, του πολιτισμού μας και αποτελούν
κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές. Οι τοπικές ποικιλίες έχουν τη δική τους ιστορία. Η διάδοση τους
έγινε με μεταφορά σε νέες περιοχές σε περιόδους μετανάστευσης και μέσω εμπορίου (Μπεμπέλη
2011).
Eco-Variety
Το παρόν έργο Eco-Variety εστιάζει στις ποικιλίες που έχουν προσαρμοστεί σε ορεινά και ημιορεινά
περιβάλλοντα της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα στα διάφορα είδη του γένους Pyrus (αχλαδιές),
του γένους Prunus (κερασιές, δαμασκηνιές κ.α.), του γένους Malus (μηλιές), καθώς και στην Κυδωνιά
(Cydonia oblonga), τη Συκιά (Ficus carica), τη Ροδιά (Punica granatum) κ.α.
Κατά την επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου καταγράφηκαν πάνω από
1000 δέντρα, τα οποία ανήκουν σε παλιές, τοπικές, παραδοσιακές και μη, ποικιλίες. Τα περισσότερα
δέντρα που καταγράφηκαν ήταν πολύ μεγάλης ηλικίας, ορισμένα μεγαλύτερης και από έναν αιώνα.
Πολλά βρίσκονται πια στο όριο της βιωσιμότητάς τους, καθιστώντας την ανάγκη για τη διάσωση και
διατήρηση των αντίστοιχων ποικιλιών επιτακτική.
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Στο πλαίσιο του έργου διερευνήθηκαν και εντοπίστηκαν θέσεις οπωρώνων, εγκαταλελειμμένων ή
καλλιεργούμενων, σε 8 οικολογικά σημαντικές ορεινές περιοχές της χώρας: την Οροσειρά Ροδόπης, τα
Πιέρια Όρη, το ορεινό τόξο της Αλμωπίας, τον Γράμμο, την περιοχή Βιτσίου Πρεσπών, το Εθνικό Πάρκο
Βόρειας Πίνδου, τα Τζουμέρκα και τα Θεσπρωτικά όρη. Μήλα «Καρλάτ» από τα χωριά της Αριδαίας,
αχλάδια «Ματρούνα» από τα Πομακοχώρια της Ροδόπης, μήλα Ζίμτσκα από τη Μύκη, κυδωνόμηλα και
«Μολυβάδες» από τη Βούρμπιανη του Γράμμου, «Αρβανίτικα» μήλα από το Ελατοχώρι, «τούρκικες»
μηλιές από την Καλύβα της Ξάνθης, «Ζούπαβα» από τη Λάγκα, δαμάσκηνα «Μπέλα Σλίβα» από τις
Θέρμες, μήλα «Μπλακνταβίτσα» από την κοιλάδα του Λαδοποτάμου είναι μερικά παραδείγματα από
τις εκατοντάδες τοπικές, παραδοσιακές ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων που καταγράφηκαν στα βουνά
της βόρειας Ελλάδας.

Εικόνα 5 Μπολιασμένα οπωροφόρα στη Ροδόπη, Διάσπαρτο
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2. Η καλλιέργεια των οπωροφόρων δέντρων στην Ελλάδα
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 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.).
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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.

Εικόνα 6 Πολλές φορές τα οπωροφόρα δέντρα είναι το μόνο απομεινάρι που υποδεικνύει τη θέση παλιών οικισμών ή
χωραφιών (Ροδόπη)

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
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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 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
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μορφολογία επιτείνουν το πρόβλημα του πολυτεμαχισμού (6,8 αγροτεμάχια έναντι 4,8 του μ.ο. της
χώρας) (ο.π.).

Εικόνα 7. Παραδοσιακός οπωρώνας στα Πομακοώρια της Ξάνθης

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.
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
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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 ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ 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 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 τις παραδοσιακές ποικιλίες. Τα προϊόντα από τους παραδοσιακούς οπωρώνες 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.
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Εικόνα 8. Πάγκοι παραγωγών στο πλαίσιο της γιορτής του «Πελίτι»

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
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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.
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».
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Βιολογική πιστοποίηση παραδοσιακών οπωρώνων
Σε αντίθεση με τις εντατικές καλλιέργειες, οι οποίες διαχειρίζονται με στόχο την μεγιστοποίηση της
παραγωγής καρπών (Maddock 2008), οι παραδοσιακοί οπωρώνες αποτελούν χαμηλής έντασης ή
εκτατικές καλλιέργειες, χωρίς τη χρήση χημικών, παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνων και ανόργανων
λιπασμάτων, ενώ τα πολυετή δέντρα αφήνονται να φτάσουν στο στάδιο ωρίμανσης. Από τη σκοπιά
αυτή, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ESTO (European Specialist in Traditional Orchards, βλ. http://www.estoproject.eu/), υποστηρίζει ότι οι παραδοσιακοί οπωρώνες είναι το αρχέτυπο της αειφόρου γεωργίας.
Ένας παραδοσιακός οπωρώνας καθορίζεται από χαμηλές εισροές, χαμηλή ένταση εργασίας και είναι
υψηλής βιολογικής ποικιλομορφίας και αισθητικής.
Εξάλλου, όσο αφορά συνεπώς τη βιολογική πιστοποίηση, οι καρποί από τα εγκαταλελειμμένα, αυτοφυή
και άγρια δέντρα και γενικά οι δασικοί καρποί, έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω της φυσικής τους
καλλιέργειας. Πρόκειται για προϊόντα αυτοφυούς βλάστησης τα οποία δεν έχουν υποστεί εντατική
καλλιέργεια ή όποια άλλη παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα για 30 ή και παραπάνω χρόνια. Το
γεγονός αυτό αναγνωρίζεται από το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει για τη δυνατότητα
εκμετάλλευσης της δασικής βρώσιμης παραγωγής ως βιολογικής. Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωπαϊκός
Κανονισμός της ΕΚ Νο 834/2007 επιτρέπει την πιστοποίηση των άγριων δασικών προϊόντων ως
βιολογικών εφόσον α) ο χώρος συγκομιδής δεν έχει υποστεί γεωργικές επεμβάσεις με σκευάσματα ή
τεχνικές πέρα από τις επιτρεπόμενες για την οργανική γεωργία και β) η συγκομιδή/συλλογή των καρπών
γίνεται με ήπιους όρους και δε διαταράσσει το φυσικό περιβάλλον.
Παρ’ όλα αυτά, βάση της υφιστάμενης δομής του ευρωπαϊκού συστήματος βιολογικής πιστοποίησης
αγροτικών προϊόντων, μπορεί να προκύψουν πιθανά εμπόδια - προβλήματα στην πιστοποίηση των
βιολογικών προϊόντων. Βασικό ζήτημα είναι πως για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων
απαιτείται καθαρό ιδιοκτησιακό καθεστώς της καλλιέργειας, καθώς η πιστοποίηση αποδίδεται στον
καλλιεργητή – ιδιοκτήτη (ή ενοικιαστή) για την εκάστοτε καλλιεργήσιμη έκταση. Το πρώτο ζήτημα που
προκύπτει εν προκειμένω, σχετίζεται τόσο με το κατά πόσο οι διασκορπισμένοι εγκαταλελειμμένοι
(σήμερα) οπωρώνες που βρίσκονται σε τοποθεσίες πέριξ παλαιότερων κατοικημένων περιοχών έχουν
καθαρό ιδιοκτησιακό καθεστώς δημοσίου ή όχι. Ακόμα και στην περίπτωση που αποτελούν κρατική
περιουσία (όπως η πλειονότητα των δασικών περιοχών στην Ελλάδα), η πιστοποίηση του κράτους από
τον ιδιωτικό οργανισμό (με βάση το ελληνικό μοντέλο βιολογικής πιστοποίησης όπου η πιστοποίηση
γίνεται από ιδιωτικούς φορείς) είναι προβληματική. Κι αυτό διότι το κράτος είναι ο εντολοδόχος φορέας
καθώς και ο φορέας διαπίστευσης των ιδιωτικών εταιριών που αναλαμβάνουν τον έλεγχο και την
πιστοποίηση των καλλιεργειών, οπότε τίθενται ζητήματα αξιοπιστίας και συμβατότητας με το
ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που επιβάλει ο έλεγχος και η πιστοποίηση να γίνεται από δεύτερο ή
τρίτο ανεξάρτητο φορέα.

2.4. Έκταση καλλιέργειας και παραγωγή οπωροφόρων δέντρων
Η παραγωγή φρέσκων φρούτων αποτελεί σημαντικό τμήμα της φυτικής παραγωγής στην Ελλάδα, με
την αξία της να φτάνει τα 2 δις ευρώ το 2012, ενώ αποτελούν και σημαντικό μέρος των εξαγωγών (βλ.
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020). Τα φρούτα εξάλλου αποτελούν βασικό μέρος των
τροφίμων που απαρτίζουν τη μεσογειακή διατροφή (ο.π., σ.72).
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Εικόνα 9. Οπωρώνας σε αγρολιβαδική έκταση κοντά σε Παρανέστι - Θόλο (Ροδόπη)

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα δενδροκομικά προϊόντα είναι το 1ο εξαγώγιμο
Ελληνικό προϊόν του κλάδου της αγροδιατροφής. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής
Αρχής έδειξαν αύξηση 6% στις εκτάσεις με καλλιέργειες φρούτων στην Ελλάδα κατά την πενταετία 20122017. Η επέκταση των δενδρωδών καλλιεργειών τα τελευταία χρόνια με το συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό
φυτεύσεων νέων οπωρώνων, αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή σε ρυθμό αναλογικά πολύ ταχύτερο
από ό,τι η αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης, ενισχύοντας περαιτέρω τον εξαγωγικό προσανατολισμό
της ελληνικής δενδροκομίας (Πανάγαρη 2020).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η γεωγραφική κατανομή των εκτάσεων των οπωροφόρων δέντρων. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2018) οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με μηλιές εντοπίζονται κυρίως στις
Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (29.670 στρέμματα και αποτελούν το 31,6% της συνολικής
καλλιεργούμενης έκτασης με μηλιές), Θεσσαλίας (28.798 στρέμματα και αποτελούν το 30,7% της
συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με μηλιές) και Δυτικής Μακεδονίας (19.946 στρέμματα και
αποτελούν το 21,3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με μηλιές).
Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με αχλαδιές εντοπίζονται κυρίως στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (13.962
στρέμματα και αποτελούν το 42,3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με αχλαδιές), ενώ οι
καλλιεργούμενες εκτάσεις με ροδακινιές εντοπίζονται κυρίως στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
(304.622 στρέμματα και αποτελούν το 90,2% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με ροδακινιές).
Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με βερικοκιές εντοπίζονται κυρίως στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
(24.761 στρέμματα και αποτελούν το 50,5% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με βερικοκιές),
ενώ οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με κερασιές εντοπίζονται κυρίως στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (88.703 στρέμματα και αποτελούν το 77,9% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με
κερασιές).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2021) οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με ροδάκινα νεκταρίνια,
παρουσιάζουν μείωση κατά 0,5% το 2019 σε σχέση με το 2018 και η παραγωγή τους μειώθηκε κατά 6%.
Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 καλλιεργήθηκαν 395,8 και 394,0 χιλ. στρέμματα αντίστοιχα. Στο σύνολο
της χώρας η παραγωγή μήλων αυξήθηκε κατά 4,7% το 2019 σε σχέση με το 2018, η παραγωγή των
ρόδων αυξήθηκε κατά 6,8% το 2019 σε σχέση με το 2018,και η παραγωγή των καρυδιών σε 7,2 % το
2019 σε σχέση με το προηγούμενο έτος (ΕΛΣΤΑΤ 2021). Περίπου το ήμισυ της αγροτικής παραγωγής
κατευθύνεται στην τελική κατανάλωση (νοικοκυριά και εξαγωγές),δημιουργώντας σημαντική
δραστηριότητα στους τομείς χονδρικού και λιανικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων (ΙΟΒΕ,2020).
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Χάρτης 4 Περιφέρειες με τις σημαντικότερες εκτάσεις οπωροφόρων. Ποσοστό (%) επί του συνόλου των καλλιεργούμενων
εκτάσεων, κατά είδος (ΕΛΣΤΑΤ 2017).

Στις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας και Ημαθίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ έτους 2020,
καλλιεργούνται 319.808 στρέμματα με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε σύνολο 375.324,50 στρεμμάτων που
καταγράφονται πανελλαδικά (ποσοστό 85,21%), ενώ έχουν αναγνωριστεί 25 Οργανώσεις Παραγωγών
και μία Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών για ροδάκινα και νεκταρίνια (www.agrotypos.gr, 2021).

Διάγραμμα 1 Κατανομή πυρηνόκαρπων ανά περιφέρεια (ΕΛ.ΣΤΑΤ , 2019, Παπαδάκης )

Σημειώνεται τέλος συνοπτικά, ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καλλιέργειες μηλιάς
καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση στο σύνολο των οπωρώνων, καλύπτουν το 37% (473.500
εκτάρια) της παραπάνω έκτασης, οι πορτοκαλεώνες με ποσοστό 20% (255.500 εκτάρια) και ακολουθούν
οι καλλιέργειες ροδάκινων (ΙΟΒΕ, 2020). Οι οπωρώνες ροδακινιάς βρίσκονται στην 3η θέση αφού
καλύπτουν περίπου 190.500 εκτάρια, ποσοστό 15% της συνολικής έκτασης οπωρώνων και ακολουθούν
τα μανταρίνια (139.600 εκτάρια / 11%), τα αχλάδια (100.400 εκτάρια / 8%), τα βερίκοκα (75.700 εκτάρια
/ 6%) και τέλος τα λεμόνια που καλλιεργούνται σε έκταση 60.100 εκταρίων (5% συνολικής έκτασης
οπωρώνων).
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2.5. Σημασία των οπωροφόρων δέντρων 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 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.

Εικόνα 10 Ανθισμένα οπωροφόρα δέντρα (Ροδόπη)
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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).
Κερασιά ή Αγριοκερασιά (Prunus avium)
Ανθοφορία: Ανθοφορεί συνήθως Μάρτιο-Απρίλιο, αλλά σε ορεινές περιοχές ως και Μάιο.
Μελισσοκομική σημασία: Σημαντικό μελισσοκομικό φυτό, με ιδιαίτερα πλούσια ανθοφορία, δίνει
νέκταρ και γύρη χρώματος μπεζ ή ανοιχτό καφέ για μεγάλη περίοδο.
Κορομηλιά (Prunus divaricata)
Ανθοφορία: Ανθοφορεί νωρίς, από τα πρώτα οπωροφόρα, στα μέσα Φλεβάρη και σε ορεινές περιοχές
ως Μάρτιο.
Μελισσοκομική σημασία: Σημαντικό μελισσοκομικό φυτό, δίνει νέκταρ και πολύ γύρη. Θεωρείται ότι
βοηθά εποχικά στην ανάπτυξη των μελισσών.
Δαμασκηνιά (Prunus domestica)
Ανθοφορία: Ανθοφορούν, ανάλογα με το είδος και την περιοχή, από Φεβρουάριο ως και Απρίλιο. Η
Prunus instititia ανθίζει νωρίς, μετά την αμυγδαλιά, δηλαδή από Φεβρουάριο. Η Prunus cerasifera
ανθίζει αργότερα, Μάρτιο με Απρίλιο.
Μελισσοκομική σημασία: Για την Prunus instititia (ήρεμη κορομηλιά ή τζανεριά) αναφέρεται ότι νέκταρ
και γύρη χρώματος μπεζ. Για την Prunus cerasifera (καλλωπιστική δαμασκηνιά ή αγριοκορομηλιά)
αναφέρεται ότι δίνει νέκταρ και γύρη χρώματος ανοικτού μουσταρδί.
Aχλαδιά (Pyrus communis)
Ανθοφορία: Ανθίζει Μάρτιο με Απρίλιο, πριν βγουν τα φύλλα ή ταυτόχρονα με αυτά. Η ανθοφορία
διαρκεί πάνω από 20 ημέρες, με έντονα λευκορόδινα λουλούδια.
Μελισσοκομική σημασία: Δίνει νέκταρ και γύρη χρώματος μπεζ σκούρου. Το νέκταρ των ανθέων της
αχλαδιάς είναι φτωχό σε σάκχαρα και έτσι οι µέλισσες δεν τα επισκέπτονται αν υπάρχουν άλλα είδη
ανθισµένα. Επειδή οι περισσότερες ποικιλίες αχλαδιάς είναι αυτόστειρες, εάν οι καιρικές συνθήκες δεν
είναι ευνοϊκές για την πτήση των µελισσών υπάρχει κίνδυνος µειωµένης παραγωγής.
Γκορτσιά (Pyrus amigdaloformis)
Ανθοφορία: Άνθιση Μάρτιο-Απρίλιο.
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Μελισσοκομική σημασία: Θεωρείται σημαντικό μελισσοκομικό φυτό, περισσότερο και από την κοινή
αχλαδιά. Δίνει άφθονο νέκταρ και γύρη χρώματος μπεζ σκούρου. Χρονικά, προσφέρει γέφυρα ανάμεσα
στα πιο πρώιμα οπωροφόρα, όπως η αμυγδαλιά, και τις μονοκαλλιέργειες.
Kυδωνιά (Cydonia oblonga)
Ανθοφορία: Η Κυδωνιά ανθοφορεί τον Απρίλιο-Μάιο. Βγάζει μεγάλα λευκά ή ρόδινα άνθη, τα οποία
είναι μονήρη, με πέντε πέταλα και πολυάριθμους στήμονες.
Μελισσοκομική σημασία: Σημαντικό μελισσοκομικό φυτό. Δίνει άφθονο νέκταρ και μεγάλες ποσότητες
γύρεως, χρώματος μπεζ. Η αξία της είναι μεγαλύτερη γιατί αποτελεί το πιο όψιμο ως προς την
ανθοφορία του οπωροφόρο.
Μηλιά (Malus domestica)
Ανθοφορία: Ανθίζει ώψιμα, Απρίλιο-Μάιο, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές που εξετάζουμε.
Μελισσοκομική σημασία: Η μηλιά θεωρείται από τα σημαντικότερα μελισσοκομικά φυτά. Δίνει άφθονο
νέκταρ και γύρη χρώματος μπεζ ή απαλό κίτρινο.
Στους οπωρώνες απαντώνται επίσης τα είδη άγριας μηλιάς Malus dasyphylla και Malus sylvestris. Τα
χαρακτηριστικά της ανθοφορίας τους και κατ’ επέκταση η μελισσοκομική τους σημασία είναι
αντίστοιχη.
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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.

Διάγραμμα 2 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
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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% (1/10/20-4/6/21) 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 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 καρποί των οπωροφόρων δέντρων 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
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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 – 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.

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.
Στην Ελλάδα, η παραγωγή αποξηραμένων καρπών αφορά κυρίως το σταφύλι (το οποίο ωστόσο δεν
εξετάζεται στο πλαίσιο της μελέτης) και το σύκο. Σήμερα παράγονται περίπου 5.500 τόνοι αποξηραμένα
σύκα. Οι κύριοι νομοί παραγωγής είναι οι: Μεσσηνίας, Λακωνίας, Aρκαδίας και Εύβοιας ενώ σημαντικό
μέρος της παραγωγής (περίπου 3.500 τόνοι) διακινείται σε διάφορες χώρες τόσο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσο και τρίτες χώρες (π.χ. Η.Π.Α, Καναδάς, Αυστραλία).
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Αποξηραμένα δαμάσκηνα παράγονται επίσης από διάφορες Ευρωπαϊκές ποικιλίες όπως d’Agen από τη
Γαλλία, Sugar από την Ιταλία και President, καθώς και από ποικιλίες της Μέσης Ανατολής (M. StacewiczSapuntzakis, 2013). Μικρότερες ποσότητες τέλος αφορούν το βερύκοκκο, το μήλο κοκ.

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).

Διάγραμμα 3 Όγκος πωλήσεων αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών, 2008-2015 (Πηγή Canadean, Επεξεργασία
στοιχείων ΙΟΒΕ)

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).
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).
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Διάγραμμα 4 Οι χώρες στις οποίες εξάγει χυμό φρούτων ή λαχανικών η Ελλάδα (Πηγή exportpotential.intracen.org, 2021)

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).
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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).
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 11. 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.
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Αποτελούν βασικό παραδοσιακό προϊόν στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες βαλκανικές χώρες και
παρασκευάζονται συστηματικά κυρίως από μικρές βιοτεχνίες ή συνεταιρισμούς.
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 12. 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 τρόπους: σκέτα ή με πάγο, ως aperitifs, ή «digestifs», ή
ως συστατικό για τη δημιουργία κοκτέιλ.
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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 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.
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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 α
γορά των προϊόντων των μελών.
Η παραγωγή και διάθεση βιολογικών προϊόντων.
Η συνεργασία με ομοειδείς φορείς και επαγγελματικές οργανώσεις για την προώθηση τω
ν ιδίων προϊόντων και της οικονομίας της περιοχής.
Η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες και η διοργάνωση εκδ
ηλώσεων 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
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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), 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).

3.4. Τιμές αγοράς
Σύμφωνα με τα Στατιστικά Δελτία Τιμών από την Κεντρική Αγορά Αθηνών οι τιμές χονδρικής πώλησης
των φρούτων την Τρίτη, 29/06/2021 είναι:
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Α/Α

Φ ΡΟΥΤΑ

ΕΞΤΡΑ

Ι

ΙΙ

Επικρατούσα
Τιμή

1,50-1,80

1,00-1,40

0,80-0,90

1,20

1,00-1,20

2,00

1

Αχλάδια Κρυστάλια

2

Βερυκοκκα Διαμαντοπούλου

1,50-2,50

3

Βερυκοκκα Μπεμπέκου

0,80-1,20

4

Κεράσια Τραγανα

1,30-3,00

0,80-1,20

1,80

5

Μήλα Στάρκιν Ντελίσιους

0,70-1,00

0,50-0,60

0,80

6

Ροδάκινα

1,00-1,70

1,30

7

Ροδάκινα Λευκοσαρκα

1,30-1,80

1,50

8

Νεκταρίνια

1,00-2,00

1,50

1,10-1,35

1,00

Όσο αφορά τις τιμές χονδρικής πώλησης των φρούτων από συμβατικές καλλιέργειες σύμφωνα με τον
«Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης» την 26/06/2021 ισχύουν οι παρακάτω επικρατούσες τιμές.

Α/Α

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS

ΦΡΟΥΤΑ / FRUITS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ποσότητα
Κατηγορία/ Κατηγορία Κατηγορία
προς
Category / Category / Category διάθεση/
Extra
I
II
Quantity to
supply
€

Αχλάδια αμπάτε φέτελ / Pears abate fetel
Αχλάδια κρυστάλια / Pears kristalia
Αχλάδια πάκαμς
Βερίκοκα / Apricots
Δαμάσκηνα / Plums
Κεράσια / Cherries
Μήλα λοιπές/Apples other varietes
Μήλα στάρκιν /Apples starkin
2,20
Ροδάκινα / Peaches
Τζάνερα / Tzanera

€

€

1,80 - 2,20 1,40 - 1,60
1,30 - 1,80 0,70 - 1,00
1,20 - 1,50
1,80 - 2,50 1,20 - 1,60
1,50 - 2,00 1,20 - 1,40
2,30 - 3,50 1,00 - 2,00
0,90 - 1,50 0,50 - 0,80
1,00 - 1,40 0,60 - 0,80
1,10 - 1,50 0,50 - 0,90
1,20 - 1,60 0,70 - 1,00

kg

34200
24100
10300
22900
42100
32600
2800

Σύγκριση τιμών βιολογικής αγοράς – νωπά φρούτα
Ένα προϊόν θεωρείται βιολογικό όταν φέρει τη σχετική ένδειξη που πιστοποιεί τη βιολογική μέθοδο
παραγωγής του σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από τους Καν. (ΕΚ) 834/2007, 889/2008
και Καν. (ΕΕ) 271/2010. Η παραγωγή των βιολογικών προϊόντων είναι ακριβότερη της αντίστοιχης
συμβατικής παραγωγής, αφού έχει αυξημένες δαπάνες τόσο για βιολογικά λιπάσματα, όσο για το
απασχολούμενο προσωπικό και τη διαδικασία πιστοποίησης.
Όσο αφορά τις τιμές των βιολογικών προϊόντων με μία πρώτη έρευνα αγοράς στα σχετικά καταστήματα
(λιανικής και e-shop), προκύπτουν οι παρακάτω ενδεικτικές τιμές:
-

Βιολογικά αχλάδια Santa Maria Ημαθίας 5,25 €/κιλό
Βιολογικά δαμάσκηνα 6,20€/κιλό
Βιολογικά Κεράσια (ανάλογα κυρίως με την ποικιλία, την εποχή και τη διαθεσιμότητα)
6,80 € / κιλό
Βιολογικά κυδώνια 1,45 € ανά κιλό.
Βιολογικά μήλα (ανάλογα με την ποικιλία) 3,90 - 4.98 € ανά κιλό
Βιολογικά ροδάκινα Πέλλας 3,90 € ανά κιλό
Βιολογικά ρόδια 3,90 € ανά κιλό
Βιολογικά σύκα αποξηραμένα από την Ιστιαία Εύβοιας - 8,75 € το τεμάχιο
Βιολογικά σύκα αποξηραμένα Κύμης Π.Ο.Π. 225 gr 5.50€ το τεμάχιο
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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)

3.5. 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.
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 παραγωγούκαταναλωτή 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)
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-

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 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
53

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-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/2216-dt270214a). Στον
ίδιο νόμο προβλέπεται και η Οικοτεχνία 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
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Εικόνα 13. Προϊόντα ντόπιων παραγωγών σε τοπική γιορτή (Ροδόπη, 2015)

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.

55

Εικόνα 14. Κορόμηλα συλλεγμένα από δέντρο

3.6. 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 πολύλειτουργικότητας 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 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.
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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 τοπικάπαραδοσιακά 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»,
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,
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-

-

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. 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»
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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
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
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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 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:
-

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.
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-

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.

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.
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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.
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.

Περιβαλλοντικά, διατροφικά και άλλα Προγράμματα
Πέρα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, οι δράσεις διατήρησης και αξιοποίησης των
παραδοσιακών ποικιλιών μπορούν να επωφεληθούν και από άλλα προγράμματα, που αφορούν την
προστασία του περιβάλλοντος ή του διατροφικού πλούτου.
Παράδειγμα αποτελεί το Essedra Project (http://www.essedra.com/), ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση
των γεωργών και των παραγωγών τροφίμων μικρής κλίμακας στην περιοχή των Βαλκανίων. Στόχος του
προγράμματος είναι να προωθήσει την ομαλή ενσωμάτωση των νέων χωρών-μελών στην ΕΕ με
ταυτόχρονη τη διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους στον τομέα των αγροτικών προϊόντων. Ο
στόχος αυτός προωθείται μέσω της ενίσχυση της κατανάλωσης διατροφικών προϊόντων τοπικής
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παραγωγής, της διάσωσης και διάδοσης της αξίας των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων που
κινδυνεύουν προς εξαφάνιση καθώς και της διάσωσης της τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει εδώ και
χιλιάδες χρόνια οι γηγενείς πληθυσμοί και οι τοπικές κοινωνίες στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
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4. Πολιτισμική σημασία οπωροφόρων δέντρων
4.1. Τα οπωροφόρα στην πρόσφατη ελληνική ιστορία
Οι περιοχές στις οποίες εστίασε το παρόν έργο, βρίσκονται κατά κανόνα σε ορεινές και ημιορεινές
ζώνες. Οι κοινότητες που αναπτύχθηκαν ιστορικά σε αυτές τις ζώνες βασίστηκαν παραγωγικά σε ένα
συνδυασμό πρωτογενών δραστηριοτήτων, όπως η γεωργία μικρής κλίμακας, η εκτατική κτηνοτροφία, η
υλοτομία, η μελισσοκομία κα. Όπως σημειώνει ο Νιτσιάκος (2015) «η συμπληρωματικότητα ανάμεσα
στη γεωργία και την κτηνοτροφία διαφέρει ανάλογα με τη γεωμορφολογία και το υψόμετρο. Έτσι, στις
πολύ ορεινές κοινότητες, η γεωργία περιορίζεται στην παρουσία μικρών κήπων και η κτηνοτροφία είναι
μετακινούμενη. Οι κτηνοτρόφοι εφοδιάζονται τα απαραίτητα γεωργικά προϊόντα στις πεδιάδες όπου
ξεχειμωνιάζουν» (σ.25).
Λίγο χαμηλότερα, στη «ζώνη της δρυός» όπως την ονομάζει και όπου ανήκουν οι περισσότερες ορεινές
κοινότητες της χώρας και των περιοχών της έρευνάς μας, αναπτύχθηκε το μικρό σύστημα
γεωργοκτηνοτροφίας, στο οποίο «κάθε νοικοκυριό διαθέτει κατά κανόνα ένα μικρό γεωργικό κλήρο, ο
οποίος είναι μάλιστα κατακερματισμένος σε μικρά τεμάχια γης (…) και ένα μικρό αριθμό ζώων». Εδώ,
«η γεωργία χαρακτηρίζεται από την πολυκαλλιέργεια (…) καθώς διαφορετικές καλλιέργειες απαιτούν
διαφορετικά εδάφη, υψόμετρα, τοποθεσίες κ.λπ. Έτσι, κάθε νοικοκυριό μπορεί να διαθέτει χωράφια
για σιτηρά, ένα αμπέλι, κηπάρια, οπωροφόρα δέντρα, ελιές σε τόπου όπου ευνοείται το είδος κ.λπ.».
Συνεπώς, όπως συγκλίνουν οι περισσότερες μαρτυρίες και πληροφορίες (πχ. Μάργαρης 1991), η
καλλιέργεια των οπωροφόρων δέντρων και των παραδοσιακών ορεινών οπωρώνων δεν αποτελούσε
κατά κανόνα την αποκλειστική απασχόληση κάποιου παραγωγού. Αντίθετα, λειτουργούσαν
συμπληρωματικά, δίπλα στις υπόλοιπες αγροτικές και κτηνοτροφικές παραγωγικές δραστηριότητες. Με
αυτό τον τρόπο οι παραδοσιακοί οπωρώνες αποτελούσαν μία συμπληρωματική αλλά σημαντική πηγή
διατροφής και άλλων πόρων για τις ορεινές κοινότητες.
«Το όλο σύστημα», καταλήγει ο Νιτσιάκος, «εξασφαλίζει τη δυνατότητα αυτάρκειας αλλά και ασφάλεια
με τις εναλλακτικές δυνατότητες παραγωγής (…) Αν προσθέσουμε σε αυτά και την παρουσία των
κλαδερών, δηλαδή των δασυλλίων που χρησιμοποιούνται για την κλαδονομή (…) αλλά και τα δέντρα ή
θάμνους που συνιστούν τα φυσικά όρια των ιδιοκτησιών, έχουμε την εικόνα ενός χαρακτηριστικού
τοπίου που αντιστοιχεί επιπλέον σε ένα πολύ ανθεκτικό ανθρωπογενές σύστημα». Σε αυτό το
χαρακτηριστικό αγροδασικό τοπίο και στο πλαίσιο των παραπάνω παραγωγικών σχέσεων αναπτύχθηκε
ο πλούτος των ποικιλιών των οπωροφόρων δέντρων που εντοπίζουμε ακόμα σήμερα. Σε αυτό το
πλαίσιο, κρίσιμος παράγοντας ήταν ο συνδυασμός διαφορετικών δέντρων και ποικιλιών, ώστε η
κοινότητα να βρίσκει διαθέσιμους καρπούς σε διαφορετικές περιόδους του έτους. Επίσης, οι ποικιλίες
αυτές ήταν σαφώς προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της
κάθε περιοχής. Οι παράγοντες αυτοί ερμηνεύουν το μεγάλο πλήθος των παραδοσιακών τοπικών
ποικιλιών που χρησιμοποιούσε η κάθε κοινότητα.
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Εικόνα 15. Ερείπια και οπωροφόρα στον οικισμό Δέλτα

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των παραδοσιακών οπωρώνων παραμένει μάλλον ασαφές – άλλωστε, γενικά
οι όροι ιδιοκτησίας σε αυτές τις κοινότητες ήταν ρευστοί και ασαφείς, ιδιαίτερα υπό ένα σύγχρονο
βλέμμα (Νιτσιάκος 2015). Από ό,τι υποδεικνύουν οι μαρτυρίες που συλλέχθηκαν μέχρι τώρα στο
πλαίσιο της παρούσας έρευνας, πολλοί οπωρώνες και δέντρα ανήκαν σαφώς στην εκάστοτε ατομική, η
ορθότερα οικογενειακή, περιουσία, των κατοίκων της κοινότητας. Αυτό ισχύει για τους οπωρώνες που
βρισκόταν εντός των χωραφιών ή των οικημάτων της κάθε οικογένειας. Μεγάλο μέρος όμως βρισκόταν
έξω από αυτά τα πλαίσια, περιβάλλοντας τις ιδιοκτησίες εντός του χωριού ή πέριξ των χωραφιών της,
κοντά σε κοινόχρηστες υποδομές και πόρους, όπως οι ρεματιές, οι μύλοι, οι νεροτριβές κοκ, στις
κοινόχρηστες εκτάσεις του χωριού κα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να θεωρηθούν ως κοινοτική
ιδιοκτησία, όπως ίσχυε επίσης πολλές φορές για το κοινοτικό δάσος ή τους κοινοτικούς βοσκοτόπους.
Ένα τέτοιο καθεστώς φαίνεται ότι ισχύει πολλές φορές στους πλέον παραγωγικούς, εκτεταμένους
οπωρώνες, όπως είναι κατεξοχήν οι καστανώνες, ή οι εκτάσεις με καρυδιές.
Πρέπει να σημειώσουμε ωστόσο ότι ο τρόπος καλλιέργειας, νομής, συγκομιδής και χρήσης των
οπωροφόρων δέντρων και των δασικών καρποφόρων φυτών, δεν έχει μελετηθεί αρκετά από την
ιστορική και λαογραφική βιβλιογραφία της χώρας, σε σχέση για παράδειγμα με τις βασικότερες
καλλιέργειες των σιτηρών, της ελιάς και του αμπελιού, φυτά πολύ σημαντικά στην αγροτική οικονομία
και στη λαϊκή ζωή των κοινοτήτων. Λίγες αναφορές βρίσκουμε έτσι σε λαογραφικές μονογραφίες ή
άλλες μελέτες.
Αρκετές χρήσιμες αναφορές για τα οπωροφόρα είδη εντοπίζουμε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε
πρόσφατα στον Γράμμο, μία δηλαδή εκ των περιοχών και του παρόντος έργου (Αγγελόπουλος κα 2020),
οι περισσότερες μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν συγκλίνουν ότι τα οπωροφόρα δέντρα βρισκόταν
συνήθως είτε «στον όχτο των χωραφιών» και «στα σήλια» (πεζούλες) ως ένδειξη του συνόρου, είτε σε
κοινόχρηστους χώρους εντός του χωριού. Καλλιεργούνταν κυρίως στα όρια των χωραφιών ή του
οικισμού, ακριβώς για να μην καταλαμβάνουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Οπωροφόρα βρίσκονταν
επίσης στις αυλές των σπιτιών: «Άμα ήταν καλό το χώμα στην αυλή έξω, είχαν. Άμα ήτανε πετρώδες,
δεν γίνονταν. Στους δρόμους είχε, αλλά σπαρμένα όχι». Τα συνηθέστερα είδη ήταν η αχλαδιά, η
κορημηλιά, η δαμασκηνιά, η μηλιά, η κερασιά και η κυδωνιά. Αντίστοιχα, ο Νιτσιάκος (2015) σημειώνει
ότι «στα χωράφια, μέσα σ’ αυτά ή στις όχθες τους, υπήρχαν συνήθως και οπωροφόρα δέντρα».
Τα περισσότερα δέντρα φαίνεται ότι ήταν κοινόχρηστα: «ανήκαν σε όλους και έκοβε φρούτα όποιος
ήθελε». Η καλλιέργειά τους ήταν υποτυπώδης ή ανύπαρκτη: όπως αναφέρει ένας πληροφορητής: «τα
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φρόντιζε θεός για να τα τρώμε εμείς. Μόνα τους, ρε μάνα μου, τα βρισκάμε έτοιμα από τον Κύριο κι
εμείς ανεβαινάμε, να ζευγάμε. Άγρια όπως γένονταν, έτσι τα τρώγαμε». Σε κάθε περίπτωση, στόχος
ήταν η ιδιοκατανάλωση («μόνο για να φάμε») και όχι το εμπόριο. «Ήτανε μια κλειστή, αυτάρκης
οικονομία. Παρήγαγαν και κατανάλωναν», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας πληροφορητής. Ένας
πληροφορητής αναφέρει ενδεικτικά: «[…] και μια άγρια κερασιά, στην «Κερασά» λέγαμε και μαζευάμαν
όλοι κεράσια» (Αγγελόπουλος κα 2020). Στις μεγαλύτερες κοινότητες, με περίσσεια δέντρων, ένα μέρος
της παραγωγής μπορεί να κατέληγε σε κοντινές αγορές (Νιτσιάκος 2015).

Εικόνα 16 Εργαστήριο με γυναίκες από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, στο Κένταυρο της Ξάνθης, σε σχέση με τις παραδοσιακές
ποικιλίες

4.2. Παραδοσιακές χρήσεις των καρπών
Όσο αφορά την χρήση των φρούτων, βασικός στόχος ήταν η διατήρησή τους για το μεγαλύτερο δυνατό
διάστημα. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος διατήρησης ήταν μέσα στο άχυρο. Εκεί ωρίμαζαν ακόμα και τα
φρούτα που δεν είχαν ωριμάσει αρκετά κατά τη συγκομιδή: «Τα φρούτα τα έβαζαν μέσα στο στάρ’ και
το άχυρο γιατί τι θα ‘βρισκαν να φάνε αργότερα; Δεν ήταν, είχε φτώχεια ο κόσμος. Αυτά σιγά σιγά
ωρίμαζαν, μαλάκωναν». «Ήταν που λέμε ξινά, αλλά τα μαζεύαμι και τα βάζαμι στο άχυρο, στις αχυρώνες
με τον καιρό ωρίμαζαν αυτά. Κιτέρνιζαν ας πούμε και ήδεναν τη νοστιμάδα» (Αγγελόπουλος κα 2020).
Αντίστοιχες μαρτυρίες καταγράψαμε κι εμείς σε όλες τις περιοχές της έρευνας, ειδικά για τα πιο σκληρά
φρούτα (μήλα, αχλάδια). Εναλλακτικά, άλλοι ντόπιοι μας ανέφεραν διατήρηση σε ροκανίδι. Με αυτό
τον τρόπο, σύμφωνα με πολλούς συνομιλητές μας, οι καλλιεργητές τους είχαν νωπά φρούτα ως το
βάθος του χειμώνα και -σύμφωνα με κάποιους- ως την επόμενη άνοιξη («το Πάσχα»). Παρόμοια
πρακτική που δεν αφορά το αντικείμενό μας αλλά καταγράφηκε, είναι η διατήρηση των κάστανων κατά
το χειμώνα, θαμμένων κάτω από το παγωμένο έδαφος.
Άλλη χρήση που αναφέρεται συχνά, είναι το στέγνωμα ή ξήρανση στον ήλιο. Η πρακτική αυτή
εφαρμοζόταν σε μια μεγάλη γκάμα φρούτων: μήλα, αχλάδια, κυδώνια, δαμάσκηνα, λωτούς κα.
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Ανάλογα με το μέγεθος και την υγρασία, τα φρούτα αποξηράνονται σε φέτες (κυρίως τα μήλα και τα
κυδώνια), κομμένα στη μέση (δαμάσκηνα, λωτοί), ή ολόκληρα (στην Σμίνθη της Ξάνθης πχ,
καταγράψαμε αποξηραμένα μικρά ροδάκινα, ολόκληρα). Τα αποξηραμένα φρούτα μετά μπορούν να
καταναλώνονται αυτούσια, ως μικρό γλυκό έδεσμα, ή να χρησιμοποιούνται σε ροφήματα. Με αυτό τον
τρόπο, οι καλλιεργητές μπορούσαν να απολαύσουν τη γεύση, το άρωμα και μέρος τουλάχιστον των
πολύτιμων θρεπτικών συστατικών των φρούτων για όλο το χειμώνα.
Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας μας έρευνας, συλλέξαμε μαρτυρίες για αποξήρανση διαφόρων καρπών.
Πολλές φορές, μια ποικιλία επιλέγεται ακριβώς γιατί οι καρποί της είναι καταλληλότεροι για
αποξήρανση. Στη Λάγκα του Βόιου για παράδειγμα, μια ποικιλία μαύρα δαμάσκηνα επιλέγονταν γιατί
οι καρποί της σχίζονται εύκολα στη μέση, ώστε να ξηραίνονται μετά στον ήλιο. Στην Έδεσσα, συλλέξαμε
μια ενδιαφέρουσα μαρτυρία για το πώς επεξεργαζόταν παλαιότερα τους λωτούς: σχίσιμο και ξήρανση
στον ήλιο, με στόχο ο καρπός να αποκτήσει εξωτερικά μια προστατευτική κρούστα και να υποστεί
εσωτερικά μια ήπια ζύμωση, που του βελτιώνει τη γεύση.
Σε μικρό βαθμό, παρόμοιες πρακτικές επιβιώνουν και σήμερα: κατά τη διάρκεια της έρευνας, την
παρατηρήσαμε τουλάχιστον στα Πομακοχώρια των νομών Ξάνθης και Ροδόπης. Παράλληλα, τα
τελευταία χρόνια, μικρές οικοτεχνίες παράγουν κι εμπορεύονται αποξηραμένους καρπούς,
διευρύνοντας τον κύκλο της δραστηριότητάς τους.
Πέρα από την αποξήρανση, στην ελληνική επαρχία συναντάμε και πολλούς ακόμα τρόπους συντήρησης
των καρπών, μέσα από τη μετατροπή τους σε γλυκά εδέσματα όπως μαρμελάδες, κομπόστες ή γλυκά
του κουταλιού. Η χρήση τους για αποστάγματα είναι λιγότερο διαδεδομένη, όχι όμως σπάνια.
Ενδεικτικά, σε καταγραμμένη παράδοση από το 1959 στην Καρδίτσα, αναφέρεται: «Η αδερφή της βαβάς
μ’ πήγαινε στα Καζαναριά εκεί που φκιάνανε το τσίπουρο. (…)Το καλοκαίρ’ ψήνανε τα μούρα, τα
δαμάσκηνα, αχλάδια, κορόμηλα κι εβγάζανε το τσίπουρο (βλ. Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογραφίας,
http://repository.kentrolaografias.gr/).

Εικόνα 17 Αποξηραμένες φέτες μήλου στην Κίδαρη, Ξάνθη
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Εικόνα 18 Αποξήρανση μήλων σε κομμάτια, Κένταυρος, Ξάνθη

Μια ενδιαφέρουσα μαρτυρία για μια πιο άγνωστη χρήση, έρχεται πάλι από το Γράμμο (Αγγελόπουλος
κα 2020), όπου ένας πληροφορητής αναφέρει ότι με τα κορόμηλα φτιάχνανε «ξινό», το οποίο
πρόσθεταν στο φαγητό αντί για λεμόνι.
Περισσότερα για τις παραδοσιακές χρήσεις των καρπών αναφέρονται στο Β’ Μέρος, ανά είδος.

4.3. Οι παραδοσιακοί οπωρώνες ως τόποι ιστορικής μνήμης
Οι παραδοσιακοί οπωρώνες που έχουν απομείνει στην ελληνική ενδοχώρα αποτελούν σήμερα
αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου και της ιστορικής μνήμης. Ο Braudel αναγνώρισε την πολιτιστική
διάσταση του περιβάλλοντος και στη συνέχεια ο Brunet (1974) διατύπωσε την άποψη ότι καθώς το
γεωγραφικό τοπίο είναι κύημα των ανθρωπίνων ενεργειών, το φυσικό περιβάλλον αυτό καθ’ αυτό είναι
πολιτισμός. Τα πολιτισμικά τοπία στον κατάλογο της UNESCO είναι συνδεδεμένα με τις παραδοσιακές
χρήσεις γης, αντανακλούν την οικονομική, κοινωνική και τεχνική τους εξέλιξη. Ο Νιτσιάκος στη μελέτη
του «Πεκλάρι», σημειώνει αντίστοιχα: «Η ανθρώπινη πράξη δημιουργεί τόπους με νόημα. Η
οικειοποίηση της γης μέσω της καλλιέργειας ή άλλων παραγωγικών χρήσεων, η γνώση του χώρου και
του τόπου ως προϊόντος της εργασίας, της τεχνολογίας και της παραγωγικής διαδικασίας συνιστούν
αυτό που ο Ingold αποκαλεί ‘taskscpae’ (εργασιοτοπία)».
Πολλοί λοιπόν από τους εγκαταλελειμμένους οπωρώνες έχουν σήμερα ιστορική σημασία καθώς
αποτελούν απομεινάρια από ορεινές κοινότητες που χάθηκαν. Οι κοινότητες αυτές μπορεί να
χρονολογούνται πολλούς αιώνες πριν και σε πολλές περιπτώσεις ο οπωρώνας είναι το μόνο ορατό
σημείο που σηματοδοτεί σήμερα τη θέση τους. Καθώς πολλά από τα δέντρα που συναποτελούν τους
οπωρώνες, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά είδη που φυτεύονται εντός των οικισμών, είναι αιωνόβια,
μπορούν να αξιοποιηθούν για τη χρονολόγηση των οικισμών που τα φιλοξενούσαν. Η μελέτη των
πρακτικών διαχείρισης και αξιοποίησης των οπωρώνων, μπορεί να αποκαλύψει σημαντικά ιστορικά
στοιχεία για τις κοινωνικές – παραγωγικές σχέσεις των παλιών, ορεινών κοινοτήτων.
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Εικόνα 19. Οπωροφόρα δέντρα μέσα από χαλάσματα, στο Βαθύρεμα Ροδόπης

Οι εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες συνοδεύονται μέχρι σήμερα από διάφορα ανθρωπογενή, ιστορικά και
πολιτιστικά στοιχεία, τα οποία συνδέονται άρρηκτα με την ιστορία και την παρουσία τους, όπως:
-

Οικισμοί: κατοικημένοι και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί, ερείπια και χαλάσματα, καθώς και κτίρια,
εγκαταλελειμμένα ή μη, με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: μαντριά και στάνες
Παλιά χωράφια, αναβαθμίδες (πεζούλες), ξερολιθιές
Βρύσες
Πέτρινα, τοξωτά γεφύρια
Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία όπως Μονές και εκκλησίες, νερόμυλοι, αρχαιολογικοί τόποι, στράτες
και λιθόστρωτα μονοπάτια κα.

Εικόνα 20 Ορεινό αγροδασικό τοπίο με αναβαθμίδες και οπωροφόρα (Ελάτη Δράμας)

Οι εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες μαζί με τα παραπάνω ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία αποτελούν
αναπόσπαστο και χαρακτηριστικό μέρος του τοπίου στην ελληνική επαρχία και βρίσκονται μάλιστα στη
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μέση μεταξύ αυτού που αντιλαμβανόμαστε ως «φυσικό» και αυτού που αντιλαμβανόμαστε ως
«κοινωνικό» ή «ανθρωπογενές» περιβάλλον. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ταυτόχρονα μέρος τόσο των
φυσικών, όσο και των κοινωνικών/παραγωγικών διαδικασιών, αναδεικνύοντας έτσι τη μεταξύ τους
αλληλεπίδραση. Αποκτούν έτσι και μία επιπλέον συμβολική αξία, ανατρέποντας την πάγια αντίληψη
που έχουμε για τη «φύση» και τον «άνθρωπο» ως δύο διακριτές ενότητες. Σημειώνουμε τέλος την
αισθητική αξία που έχουν οι παραδοσιακοί οπωρώνες σε συνδυασμό με τα παραπάνω στοιχεία, το ρόλο
τους ως τόποι αναψυχής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και κατ’ επέκταση το
δυνητικό τους ρόλο για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του οικοτουρισμού (βλ. και Burrough 2010
για τις αντίστοιχες απόψεις στην Αγγλία).

4.4. Αναβαθμίδες και ξερολιθιές
Οι αναβαθμίδες αναχώματος, ή πεζούλες, αποτελούνται από μία σειρά από επίπεδες ή σχεδόν επίπεδες
πλατφόρμες οι οποίες είναι κατασκευασμένες κατά μήκος ισοϋψών καμπυλών με κατάλληλες
ενδιάμεσες αποστάσεις, και γενικά στηρίζονται από πέτρινους τοίχους (συνήθως ξερολιθιές). Οι
καλλιέργειες σε αναβαθμίδες χρησιμοποιούνται κυρίως προκειμένου να καταστεί δυνατή η γεωργία σε
πλαγιές, όπου η κλίση και το βάθος του εδάφους θα εμπόδιζαν κανονικά την καλλιέργεια αλλά και
προκειμένου να περιοριστεί η απορροή ή να αυξηθεί η ικανότητα συγκράτησης νερού από το έδαφος.
Οι καλλιέργειες σε αναβαθμίδες χρησιμοποιήθηκαν πολύ στο παρελθόν και διατηρούνται ως μέρος της
πολιτιστικής κληρονομιάς σε ορισμένες περιοχές. Οι καλλιέργειες σε αναβαθμίδες διευκολύνουν την
καλλιέργεια στις πλαγιές και οδηγούν σε μειωμένη απορροή και βελτιωμένη συγκράτηση νερού.
Συνήθως η διατήρηση παλαιών αναβαθμίδων σε καλή κατάσταση προλαμβάνει τη διάβρωση και
διασφαλίζει τη συνεχή ύπαρξη παραδοσιακών τοπίων.

Εικόνα 21. Αεροφωτογραφία του 1945 από τα Διπόταμα (Ροδόπη), όπου είναι φανερό το σύνθετο σύστημα αναβαθμίδων

Αποτελούν επενδύσεις μακροπρόθεσμες και μη-αυτόματες (κάποιες φορές αποκαλούνται ‘τοπικά’ –
landesque – κεφάλαια), οι οποίες συνήθως χρησιμοποιούνται για πολλές γενιές (θα μπορούσε να πει
κανείς ότι το ίδιο συμβαίνει και με κάποιους από τους πιο μακρόβιους οπωρώνες). Παρά την προφανή
σημασία τους στο παρελθόν και την ξεκάθαρη σχέση τους με τις σημερινές ανησυχίες όσον αφορά την
βιώσιμη γεωργία, το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ξεπροβάλλουν αυτές οι κατασκευές δεν είναι
απόλυτα κατανοητό. Οι συνηθισμένες εξηγήσεις για την εμφάνιση των αναβαθμίδων, για παράδειγμα,
επικαλούνται λόγους πληθυσμιακής πίεσης, αυξανόμενων επεκτατικών τάσεων και την ανάγκη για
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βελτίωση παραγωγικότητας με την αγροτική εκμετάλλευση πιο περιθωριακών και κεκλιμένων
περιοχών.
Οι αναβαθμίδες αποτελούν σημαντικής, κλίμακας παρέμβαση του ανθρώπου στο τοπίο της Μεσογείου,
με παρουσία στην Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αλβανία, Ελλάδα, Τουρκία αλλά και στα Ν και ΝΑ παράλια
της Μεσογείου (Αλγερία, Τυνησία, Λίβανο). Η τεχνική της αναβαθμίδωσης φαίνεται να έχει
χρησιμοποιηθεί στη λεκάνη της Μεσογείου από την εποχή του σιδήρου ακόμη, ενώ η μεγαλύτερη και
μαζικότερη δημιουργία αναβαθμιδωμένων εκτάσεων έλαβε χώρα κατά τις πληθυσμιακές εκρήξεις μέσα
στη λεκάνη, μετά τον 15ο αιώνα, όταν οι ανάγκες για περισσότερη γη και αγαθά αυξάνονται. Η ευρύτητα
της χρήσης τους υποδηλώνει την αποτελεσματικότητά τους ως τεχνική διαχείρισης του τοπίου,
συνιστώντας ταυτόχρονα ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.
Η παύση της καλλιέργειας σε αναβαθμίδες και η επακόλουθη εγκατάλειψή τους οφείλεται σε μια σειρά
από παράγοντες. Ο σημαντικότερος από αυτούς ήταν η μεταβολή των καλλιεργητικών πρακτικών και η
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που υποστήριζαν τη μεγιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής σε πεδινές
ή μικρής κλίσης εκτάσεις. Η αλλαγή αυτή περιθωριοποίησε την παραγωγή σε εκτάσεις όπου οι νέες
αυτές τεχνολογίες δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά. Ένας άλλος παράγοντας ήταν η
απώλεια μιας σειράς οικονομικών δραστηριοτήτων για τα νησιά που σχετίζονταν με το μικρής κλίμακας
θαλάσσιο εμπόριο, το οποίο περιθωριοποιήθηκε από τα πλοία νέας τεχνολογίας και από την ανάπτυξη
ηπειρωτικών μεταφορών.
Σήμερα έχει αναγνωριστεί ευρέως ότι οι αναβαθμίδες αποτελούσαν ένα σπουδαίο αγροτικό
οικοσύστημα με μεγάλη οικολογική σημασία. Επίσης, έχουν αναγνωριστεί ως ένα δομικό στοιχείο του
περιβάλλοντος, μεγάλης πολιτιστικής, αισθητικής και ιστορικής αξίας. Για το λόγο αυτό, έχουν ήδη
διεξαχθεί ή προγραμματίζονται έργα και παρεμβάσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως
νησιωτικές μέχρι τώρα, για τη διατήρηση των αναβαθμίδων.
Η εγκατάλειψη των ορεινών καλλιεργειών στις περισσότερες από τις περιοχές της έρευνας, οδήγησε στη
σταδιακή καταστροφή των αναβαθμίδων. Παρόλα αυτά τα ίχνη τους είναι εμφανή μέχρι σήμερα στους
περισσότερους από τους οπωρώνες που καταγράψαμε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Η
συντήρηση των οπωρώνων θα μπορούσε συνεπώς να περιλαμβάνει και τη συντήρηση των
αναβαθμίδων.

Εικόνα 22. Τυπικό τοπίο με αναβαθμίδες στο Καλό Νερό Ροδόπης
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Ξερολιθιές
Η βασική μέθοδος διαμόρφωσης των αναβαθμίδων αλλά και γενικά της αγροτικής γης επί αιώνες ήταν
η κατασκευή λίθινων τοίχων. Οι ξερολιθιές, διαχρονικά οικείες με το ορεινό τοπίο, δένουν τη φύση με
τον ανθρώπινο πολιτισμό. Οι τοίχοι από ξερολιθιά που κατασκευάζονται στις ορεινές περιοχές
δημιουργούν ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ανάπτυξη της γεωργίας και ευνοούν την
καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων (Ισπικούδης κ.ά 2021)..
Όπως αναφέρουν οι Βερνίκος και Δασκαλοπούλου (2010), στη μακρά διάρκεια των αιώνων, κοινότητες
ανθρώπων σμίλεψαν τις πλαγιές ανεβαίνοντας προς τις κορυφές, καθώς ξελάκκωναν και ξεπέτριζαν,
κατασκευάζοντας στενόμακρα χωράφια (ταύλες, λουριά) που τα στήριζαν με πεζούλες (βαστάδια), πίσω
από τις οποίες μάζευαν τη γόνιμη γη και παγίδευαν τη ροή της βροχής. Ανάλογες είναι και οι
διαμορφώσεις που γίνονται στα μικρά οροπέδια, στις καρστικές πολιάνες και στους κάμπους: οι
άνθρωποι ξεπέτριζαν, ισοπέδωναν, επιχωμάτωναν, περιτοίχιζαν, χώριζαν τη γη σε κλήρους,
παροχέτευαν τα νερά και κατασκεύαζαν καταλύματα και αποθηκευτικούς χώρους. Σε μεγάλες
γεωγραφικές ζώνες του πλανήτη μας, χάρις στο ξερολιθικό αυτό «εργαλείο», μπόρεσε η γεωργία να
αναπτυχθεί και να τιθασευτούν τα ρέματα και τα ξεροπόταμα, που στον τόπο μας είχαν σχεδόν όλα
προστατευτικά ξερολιθικά τοιχώματα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ανθρώπινα έργα, οι ξερολιθικές
κατασκευές δημιουργούν έννοιες, σύμβολα και σημασίες, που με τη σειρά τους, μετατρέπουν τους
χώρους σε τοπία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στη σημερινή Ευρώπη τα τοπία θεωρούνται
πολιτισμική κληρονομιά.

Εικόνα 23. Παλιός οπωρώνας με αναβαθμίδες και ξερολιθιές στα πομακοχώρια της Ξάνθης (Ωραίο)

Η τεράστια αυτή εργασία διαμόρφωσης τοπίων που απαιτούσε, εκτός από εργασία και επιμονή,
εμπειρική γνώση της υδραυλικής, της αγρονομίας και των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα διάφορα
μικρό-οικοσυστήματα. Οι ίδιοι ερευνητές (ο.π.) χαρακτηρίζουν τις ξερολιθικές κατασκευές ως
διαχρονικά «τεχνουργήματα» (artefacts). Είναι διαπιστωμένο ότι οι «ξερές λιθιές» χρησιμοποιήθηκαν,
εγκαταλείφθηκαν και επαναχρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές μέσα στους κύκλους της ιστορίας. Η
παρουσία ξερολιθικών κτισμάτων, που συμπληρώνονταν από στέγαστρα φτιαγμένα από κλαδιά,
φρύγανα και καλαμιές, μας είναι γνωστά από την ύστερη παλαιολιθική εποχή. Πολλές, άλλωστε,
σύγχρονες μορφές στεγαδιών σε τίποτε δεν διαφέρουν από τα αντίστοιχα προϊστορικά κτίσματα.
Αρχαία είναι, επίσης, η τεχνική δημιουργίας γεωργοκτηνοτροφικών περιφερειών και περιμέτρων
(zoning) με ξερολιθικούς τοίχους, που είχαν σα στόχο τους τον έλεγχο της βλάστησης χωρικά αλλά και
ποιοτικά (είδη βλάστησης) και το μάντρωμα των ζώων μέσα σε μεγάλες εκτάσεις (ο.π.).
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Εικόνα 24. Ξερολιθιά με δέντρα μεγάλης ηλικίας στον οπωρώνα Ζαρκαδιάς (Ροδόπη)

Η μελέτη των εγκαταλελειμμένων αγροτοκτηνοτροφικών περιοχών απέδειξε πως συστηματικά οι
ξερολιθικές κατασκευές χρησίμευαν και στον έλεγχο της ποικιλότητας της βλάστησης. Με τα τοιχία, τα
φράγματα, τα χωρίσματα και τα κλείσματα δημιουργήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις ανθρωπογενείς
οικολογικοί θώκοι (φωλιές, niche) για ειδικές χλωροπανίδες, σε εκτάσεις μερικών δεκάδων ή
εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων. Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι ξερολιθιές δημιουργούν
θώκους είναι το ότι, κατά κανόνα, οι σκάλες είναι προσανατολισμένες έτσι, ώστε τα τοιχία να
αποθηκεύουν κατά την διάρκεια της ημέρας ηλιακή ενέργεια η οποία απελευθερώνεται τη νύκτα,
δημιουργώντας έτσι τοπικά μικρό-κλίματα. Στις ξερές και ημιάγονες ζώνες, πάλι, συγκροτήματα από
σκάλες επιτρέπουν τη συγκράτηση του χώματος και της βροχής, καθώς και την αύξηση της υγρασίας
που είναι απαραίτητη για τη βλάστηση. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, οι πλαγιές χρησιμοποιούνται
για τη συλλογή βροχής, που οδηγείται στα καλλιεργούμενα τμήματα, έτσι ώστε να τριπλασιάζεται ή και
να τετραπλασιάζεται, τοπικά, η ποσότητα νερού (ο.π.).
Μια άλλη κατηγορία διαχείρισης του περιβάλλοντος, στην οποία πρέπει να αναφερθούμε, είναι η
διαμόρφωση μονοπατιών στις πλαγιές και δρόμων ανάμεσα σε ξερολιθικούς τοίχους, που επιτρέπουν
την κυκλοφορία ανθρώπων και ζώων, και που ταυτόχρονα χρησιμεύουν για τη συγκέντρωση και
παροχέτευση των όμβριων στα καλλιεργημένα ή δεντροφυτευμένα πλατώματα. Ξερολιθικές
κατασκευές υπάρχουν επίσης για όλες σχεδόν τις αγρό-κτηνοτροφικές δραστηριότητες: για τη
μελισσοκομία, για τους μεταξοσκώληκες, για το πάτημα των σταφυλιών (ληνοί), για τη συγκέντρωση
του ελαιοκάρπου, για την αποθήκευση σανών και καρπών. Ακόμα και πετροκάλυβα για τη φύλαξη
χιονιού και πάγου υπάρχουν στα ορεινά. Η αναγνώριση ότι τα ξερολιθικά τοπία αποτελούν τμήμα της
πολιτισμικής παράδοσης και κληρονομιάς, μας οδηγεί σήμερα στο να αναζητήσουμε και να
απογράψουμε όλες τις κατασκευές που φτιάχτηκαν με ξερές πέτρες στο σύνολο των χωρών που
συναποτελούν τον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο (ο.π.).

4.5. Τα οπωροφόρα στη λαϊκή παράδοση
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,
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θρύλους και δοξασίες, συνδέεται άμεσα με τον ετήσιο κύκλο της φύσης. Οι μήνες ταυτίζονται με τις
αγροτικές εργασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκειά τους (αλώνισμα, σπορά, θέρισμα,
κλάδεμα, τρύγος, κ.λ.π.) ενώ σπάνια κάποια εργασία δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη γιορτή ή
κάποιο έθιμο. Η εναλλαγή των εποχών σηματοδοτείται επίσης με γιορτές (ο ερχομός της άνοιξης), ενώ
πάρα πολλοί μύθοι και θρύλοι είναι δεμένοι με φυσικά στοιχεία.
Οι ονομασίες των χωριών συχνά προέρχονται από το άμεσο φυσικό περιβάλλον και δηλώνουν κάτι που
έχει σχέση μ’ αυτό. Το όνομα και μόνο κάποιου χωριού προϊδεάζει για τη θέση του, το είδος της
βλάστησης που το περιβάλει, το είδος των πουλιών ή των ζώων που ζουν εκεί, το υψόμετρο, τη
γεωμορφολογία του εδάφους, κ.λ.π. Σε ορισμένες περιπτώσεις το όνομα του χωριού δηλώνει την αιτία
της δημιουργίας του, ενώ σε άλλες το είδος των προϊόντων που παράγει. Η ποικιλία του φυσικού
περιβάλλοντος από τόπο σε τόπο, ευθύνεται για την ποικιλία των ονομάτων και η ομοιότητα που συχνά
παρατηρείται δηλώνει ακριβώς την αντίστοιχη ομοιότητα των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, των
ορεινών περιοχών. Αχλάδα, Δάφνη, Ελιά, Καρυδιά, Καστανιά. Κερασιά, Κρανιά, Λεμονιά ή Λεμονέα,
Λευκώνα, Μηλιά, Μουριές, Πετροκέρασα, Πευκοχώρι, Πευκή και Συκιά είναι μερικά παραδείγματα από
τα ονόματα που χρησιμοποιούνται για το όνομα κάποιου χωριού.
Διαφορετικά είδη ξύλου χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δομικών στοιχείων (κουφώματα, στέγες,
δάπεδα), για την κατασκευή επίπλων, οικιακών σκευών, εργαλείων, μουσικών οργάνων, διακοσμητικών
ξυλόγλυπτων, κ.λ.π. Η διαφοροποίηση στη χρήση των υλικών εξαρτάται από τα κάθε φορά τοπικά
φυσικά διαθέσιμα και ευθύνεται για την μορφολογική διαφοροποίηση του κτισμένου περιβάλλοντος
που χαρακτηρίζει το σύνολο των ορεινών περιοχών.
Οι αγροτικές εργασίες γίνονται με συντροφιά το τραγούδι και ως έκφραση ευγνωμοσύνης και
ελάφρυνση του μόχθου. Το δημοτικό τραγούδι εκφράζει την πολιτισμική παράδοση του τόπου
(Καψωμένος 2004) και ονόματα φρούτων και οπωροφόρων δέντρων περιέχονται συχνά στους στίχους.
Πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, αντίστοιχες αναφορές στα οπωροφόρα δέντρα θα βρούμε στις διάφορες
αρχαίες μυθολογίες και θρησκείες ανά τον κόσμο. Οι αρχαίοι και οι Βυζαντινοί συγγραφείς
αναφέρονταν στα ονόματα του κάθε καρπού. Σε συγγράμματα συναντάμε διαλεκτικές ονομασίες των
φρούτων, γνωρίζουμε την ετυμολογία των ονομάτων, τις παροιμιακές και ιδιωματικές φράσεις των
φρούτων. Η παρουσία των φρούτων στη λογοτεχνία, στη λαογραφία, στη ζωγραφική, στη γλυπτική, στη
μουσική αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτισμού.
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).
Μεμονωμένα δένδρα πολύ μεγάλης ηλικίας, είναι συνήθως άριστα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες
τοπικές συνθήκες, απαιτούν ελάχιστες εισροές και σε πολλές περιπτώσεις έχουν τοπική πολιτισμική
σημασία. Τα δέντρα κατέχουν ιδιαίτερο ρόλο λοιπόν στη λαογραφία, στα ήθη και έθιμα, στην
παράδοση, τη μυθολογία, τις θρησκευτικές πρακτικές, στον συμβολισμό ως ένδειξη καλής ή κακής
τύχης. Παρατηρούμε ορισμένα είδη να έχουν κοινό συμβολισμό σε πολλές περιοχές, όπως για
παράδειγμα να χρησιμοποιούνται τα φύλλα ή τα κλαδιά σε θρησκευτικές τελετές.
Το αλφάβητο Όγκχαμ, παλαιά Ιρλανδικά, ogam είναι πρώιμο μεσαιωνικό αλφάβητο που
χρησιμοποιήθηκε για τη γραφή της πρώιμης ιρλανδικής γλώσσας. Σύμφωνα με το μεσαιωνικό
Bríatharogam, ονόματα διαφόρων δέντρων αποδίδονται σε ατομικούς χαρακτήρες. Οι 13 μήνες του
κελτικού σεληνιακού ημερολογίου έχουν ως σύμβολά τους γράμματα του αλφάβητου του Όγκχαμ, ένα
ιερό δένδρο, έναν τοτεμικό φύλακα του ζωικού βασιλείου και έναν Κελτικό θεό. Κάθε μήνας συνδέεται
με ένα ιερό δέντρο στην παράδοση των Δρυίδων. Οι Δρυίδες πίστευαν πως η ανθρώπινη φυλή προήλθε
αρχικά από τα δέντρα και κάθε δέντρο κατείχε ιδιαίτερες μαγικές ιδιότητες (el.wikipedia.org).
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Ο Πωρικολόγος είναι ένα σύντομο κείμενο της βυζαντινής ρητορικής με σατυρικό περιεχόμενο, στο
οποίο περιγράφεται μια δίκη λαχανικών και παρωδείται η δικαστική διαδικασία, καθώς και η λόγια
γλώσσα της βυζαντινής αυλής με τις στερεότυπες εκφράσεις της (http://georgakas.lit.auth.gr). Όλα τα
φρούτα φέρουν τίτλους βυζαντινών αξιωματούχων και βασιλιάς των οπωρικών είναι ο πανενδοξότατος
Κυδώνιος.
«Βασιλεύοντος τοῦ πανενδοξοτάτου Κυδωνίου καὶ ἡγεμονεύοντος τοῦ περιβλέπτου Κίτρου,
συνεδριάζοντος δὲ Ῥῳδίου τοῦ ἐπικέρνη, Ἀπιδίου τοῦ πρωτονοταρίου, Μήλου τοῦ λογοθέτου,
Νεραντσίου τοῦ πρωτοβεστιαρίου, Ῥοδακίνου τοῦ πρωτοστάτορος, Δαμασκήνου τοῦ
πρωτοβελλισίμου, Πιστακίου τοῦ καίσαρος, Λεμονίου τοῦ μεγάλου δρογγαρίου, Κουκουναρίου
τοῦ ἐπικέρνη, Μοσχοκαρυδίου τοῦ μεγάλου ἄρχοντος, Μουσπούλου, Σούρβου, Σύκου,
Βατσίνου, Τζιντζίφου, καὶ Κερασίου, τῶν γραμματικῶν·»
Στο Β’ Μέρος της παρούσας μελέτης, σε κάθε είδος καταγράφονται αναφορές του από παροιμίες,
παραδόσεις ή δημοτικά τραγούδια.
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1. Μηλιά (Malus domestica)
Όνομα Φυτού: Malus domestica
Ελληνική Ονομασία: Μηλιά
Οικογένεια φυτών: Rosaceae
Η μηλιά (είδη Malus domestica, Malus pumila, Malus
sylvestris) είναι ένα εύκρατο δέντρο, το οποίο ανήκει
οικογένεια των Ροδοειδών (Rosoceae). Είναι δέντρο
φυλλοβόλο, μεγάλου μεγέθους, πλαγιόκλαδο ή
ορθόκλαδο και μακρόβιο.

στην

Η μηλιά είναι το πιο διαδεδομένο οπωροφόρο
παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί
πάνω
από
2.000
διαφορετικές
ποικιλίες
που
καλλιεργούνται και ευδοκιμούν σε διαφορετικά μέρη
της γης
με εύκρατο κλίμα, ενώ έχει παρατηρηθεί πως
ορισμένες από αυτές προσαρμόζονται καλύτερα σε
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. ΣΜηλεώνες
βρίσκονται ακόμη και στη Σιβηρία και στη Β. Κίνα όπου η θερμοκρασία το χειμώνα κατέρχεται στους 40°.

1.1. Οικονομική σημασία
Καλλιέργεια στον κόσμο
H συνολική ετήσια παγκόσμια παραγωγή μήλων έφτασε τα 89,3 εκατομμύρια τόνους το 2016,
σημειώνοντας μια μέση αύξηση της τάξεως του 3,5% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και αποφέροντας
συνολικά 52 δισεκατομμύρια δολάρια (World Apple Market Report, 2017).
Σύμφωνα με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Παγκόσμια Ένωση Μήλων και Αχλαδιών (WAPA), η
Χιλή παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός μήλου στο Νότιο Ημισφαίριο το 2021 με 1.512 εκατομμύρια
τόνους, με τη Βραζιλία στη δεύτερη θέση (1.130 εκατομμύρια τόνους), ακολουθούμενη από τη Νότια
Αφρική (1.013 εκατομμύρια τόνους), Αργεντινή (617 εκατομμύρια τόνους), Νέα Ζηλανδία (547
εκατομμύρια τόνους) και Αυστραλία (271 εκατομμύρια τόνους). Τα μήλα Gala παραμένουν η κύρια
ποικιλία (39%), ακολουθούμενο από την ποικιλία Fuji (14%) και τη ποικιλία Red Delicious (13%). Οι
αγορές με τις μεγαλύτερες δυνατότητες για εξαγωγές μήλων παγκοσμίως είναι η Γερμανία, η Ρωσική
Ομοσπονδία και η Ινδία.

87

Χάρτης 5 Χάρτης με τις χώρες με τις μεγαλύτερες ποσότητες παραγωγής μήλων 1961-2019 σε παγκόσμιο επίπεδο (Πηγή
FAOSTAT, 2021).

Διάγραμμα 5 Παγκόσμια παραγωγή μήλων τα έτη 1961 – 2019 (Πηγή FAOSTAT, 2021)
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Διάγραμμα 6 Κατάταξη των χωρών εξαγωγής μήλων (Πηγή exportpotential.intracen.org)

Διάγραμμα 7 Παγκόσμια παραγωγή μήλου ανά ήπειρο από το 1961 έως το 2019 ανά ήπειρο (Πηγή fao.org)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται από τους κορυφαίους παραγωγούς και καταναλωτές μήλων στον κόσμο,
παρουσιάζοντας τόσο εισαγωγική όσο και εξαγωγική δραστηριότητα, με την Πολωνία, την Ιταλία και τη
Γαλλία να αποτελούν τους μεγαλύτερους εξαγωγείς μήλων ευρωπαϊκά (EUROSTAT, 2016).
Η WAPA προβλέπει ότι η καλλιέργεια της ΕΕ για τα μήλα το 2020 ανέρχεται σε 10,7 εκατομμύρια MT.
Αυτή η πρόβλεψη αφορά μόνο τις 21 χώρες που συμμετέχουν στην πρόβλεψη μήλων της WAPA. Η
παραγωγή μήλου υπάρχει επίσης στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία
και το Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με την Eurostat, η συνδυασμένη παραγωγή τους ανήλθε σε περίπου
80.000 MT τα τελευταία χρόνια. Η Μάλτα δεν διαθέτει εμπορική παραγωγή μήλων. Πρόκειται για
μείωση 1% σε σύγκριση με τη συγκομιδή του 2019 και 4% χαμηλότερη από τον μέσο όρο των
προηγούμενων δέκα ετών. Ο αριθμός πρόβλεψης περιλαμβάνει την παραγωγή 511.000 MT βιολογικών
μήλων.
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Διάγραμμα 8 Ποικιλίες μήλων στην Ε.Ε. (2014/15 -2016-2017, πηγή European Commission 2021)
Πίνακας 1 Παραγωγή μήλων ανά χώρα Ε.Ε., σε 1000 MT). Πηγή: WAPA (f = Forecast)
Χώρα

2015

2016

2017

2018

2019

2020 f

Πολωνία

3979

4035

2870

4810

2910

3400

Ιταλία

2280

2272

1704

2264

2096

2080

% 2020
% 2020/
versus2019
Average
1717%
-4%
19
-1%
3%

Γαλλία

1674

1515

1424

1477

1651

1431

-13%

-6%

Γερμανία

973

1033

597

1093

991

951

-4%

6%

Ισπανία

482

495

480

476

555

467

-16%

-7%

Ουγγαρία

522

498

530

782

452

350

-23%

-40%

Ρουμανία

336

327

230

425

327

343

5%

5%

Πορτογαλία

329

263

314

267

354

301

-15%

-3%

Ελλάδα

242

259

231

301

276

289

5%

7%

Ολλανδία

336

317

228

267

272

234

-14%

-8%

Ηνωμένο Βασίλειο

243

239

207

219

205

207

1%

-2%

Βέλγιο

285

234

88

231

242

167

-31%

-11%

Αυστρία

177

40

67

184

146

121

-17%

-9%

Τσεχική Δημοκρατία

156

139

102

145

103

111

8%

-5%

Λιθουανία
Κροατία

46

50

48

62

26

58

123%

28%

101

35

66

86

60

55

-8%

-22%

Σλοβενία

71

12

6

72

36

46

28%

21%

Σουηδία

21

20

18

32

20

32

60%

37%

Σλοβακία

40

17

15

44

35

30

-14%

-4%

Δανία

24

24

19

24

15

24

60%

24%

Λετονία

8

10

8

14

10

14

40%

31%

Σύνολο

12326

11834

9251

13275

10783

10711

-1%

-4%

Καλλιέργεια στην Ελλάδα
Όσον αφορά την Ελλάδα και σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για τα έτη 2012 – 2013, οι εκτάσεις που καλλιεργούνταν με μηλιές, ανέρχονταν στα 124.700
στρέμματα με μέση απόδοση τους 2,01 τόνους/στρέμμα. Πιο συγκεκριμένα, η καλλιέργεια της μηλιάς
90

σε μορφή συστηματικών οπωρώνων εντοπίζεται κυρίως στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, στη
Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Ωστόσο, από στατιστικά δεδομένα έχει παρατηρηθεί μια σημαντική
μείωση, της τάξεως του 18%, στη συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα μήλων από το 2010 έως το
2013 (World Apple Report, 2013).

Διάγραμμα 9 Παραγωγή μήλων στην Ελλάδα κατά τα έτη 1961 – 2019. (Πηγή FAOSTAT, 2021)

Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με οπωροφόρα στο σύνολο της Χώρας παρουσίασε μείωση σε όλα τα
είδη δένδρων το 2017 συγκριτικά με το 2012), ειδικότερα οι εκμεταλλεύσεις με μηλιές μειώθηκαν κατά
6,6% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με μηλιές ήταν
11.863 το 2017 και 12.697 το 2012 (ΕΛΣΤΑΤ 2017). Αντίθετα, ο αριθμός των οπωροφόρων δένδρων στο
σύνολο της Χώρας παρουσίασε αύξηση σε όλα τα είδη δένδρων το 2017 συγκριτικά με το 2012
ειδικότερα οι μηλιές αυξήθηκαν κατά 42,8% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, ο αριθμός
των δένδρων ήταν 11.932.272 το 2017 και 8.354.574 το 2012 (ΕΛΣΤΑΤ 2017).
Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με μηλιές εντοπίζονται κυρίως στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας
(29.670 στρέμματα και αποτελούν το 31,6% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με μηλιές),
Θεσσαλίας (28.798 στρέμματα και αποτελούν το 30,7% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με
μηλιές) και Δυτικής Μακεδονίας (19.946 στρέμματα και αποτελούν το 21,3% της συνολικής
καλλιεργούμενης έκτασης με μηλιές) (ΕΛΣΤΑΤ 2017).
Η κυριότερη ποικιλία μηλιάς που καλλιεργείται στην Ελλάδα είναι της ομάδας Red Delicious και
ακολουθούν οι ποικιλίες Granny Smith (πράσινα ξινόμηλα), Fuji, Golden και Scarlet.
Τρεις ελληνικές ποικιλίες μήλων
Προέλευσης (ΠΟΠ):
•
•
•

έχουν καταγραφεί ως προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου ΠΟΠ, 315774/14.01.94 (ΦΕΚ 17/14.01.94), Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
L148/1996
Μήλο Καστοριάς ΠΓΕ, Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C67/2002, Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
L318/2002
Φιρίκι Πηλίου ΠΟΠ, Προδιαγραφές , Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C222/2010, Επίσημη
Εφημερίδα της Ε.Ε. L110/2011

Πίνακας 2 Περιφέρειες και αριθμός δέντρων ανά ποικιλία (ΕΛΣΤΑΤ 2017)
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ
(σε στρέμματα)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΝΔΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

93.773,5

11.932.272

JONATHAN (Γλυκόξινα)

109,9

10.001
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DELICIA
Βόλου-Φλωρίνης/IMPERIAL
DOUBLE
(ROYAL)
RED
DELICIOUS/STARKING
DELICIOUS/ΜΠΑΝΑΝΕ/OREGON
SPUR/WELL
SPUR/RED CHIEF
GOLDEN / SMOOTHE / YELLOW SPUR

36.155,6

4.536.808

8.508,3

913.575

REINETTES (REINETTE DU CANADA)

4,0

73

FUJI

9.328,6

1.420.843

GALA

4.292,5

757.890

GRANNY SMITH (Πράσινα Ξινόμηλα)

11.509,8

1.049.450

ABBRONDAZA

89,3

2.747

CRISPIN/MUTSU

69,8

3.582

Φιρίκι - FIRIKI

2.323,3

164.694

DELICIOUS Πιλάφα Τριπόλεως

2.210,1

118.689

JONAGOLD

3.449,1

472.209

STARKRIMSON

3.349,6

328.260

BLACK BEN DAVIS

51,5

5.881

PINK LADY

493,5

59.498

SCARLET

7.808,6

1.350.789

JEROMINE

2.136,0

457.486

SUMMER RED

112,9

2.978

OZARK GOLD

257,2

15.890

BELFORD

800,2

118.360

Λοιπές

713,6

142.569

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1.237,2

150.241

DELICIA
Βόλου-Φλωρίνης/IMPERIAL
DOUBLE
(ROYAL)
RED
DELICIOUS/STARKING
DELICIOUS/ΜΠΑΝΑΝΕ/OREGON
SPUR/WELL
SPUR/RED CHIEF
GOLDEN / SMOOTHE / YELLOW SPUR

233,1

16.211

138,8

12.937

FUJI

364,4

57.463

GALA

5,8

710

GRANNY SMITH (Πράσινα Ξινόμηλα)

145,6

12.440

Φιρίκι - FIRIKI

9,9

738

JONAGOLD

50,8

7.047

PINK LADY

81,8

27.000

JEROMINE

12,5

1.610

Λοιπές

194,5

14.085

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

29.669,7

3.048.016

JONATHAN (Γλυκόξινα)

47,1

5.889

DELICIA
Βόλου-Φλωρίνης/IMPERIAL
DOUBLE
(ROYAL)
RED
DELICIOUS/STARKING
DELICIOUS/ΜΠΑΝΑΝΕ/OREGON
SPUR/WELL
SPUR/RED CHIEF
GOLDEN / SMOOTHE / YELLOW SPUR

6.929,4

820.357

2.239,0

137.760

FUJI

4.382,7

570.986

GALA

1.310,3

158.604

GRANNY SMITH (Πράσινα Ξινόμηλα)

6.615,8

457.443

CRISPIN/MUTSU

30,1

2.692

Φιρίκι - FIRIKI

468,8

34.538

JONAGOLD

1.760,4

178.505

STARKRIMSON

1.873,9

148.307

BLACK BEN DAVIS

47,0

5.794

PINK LADY

404,9

32.329
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SCARLET

2.528,3

312.773

JEROMINE

625,3

146.603

SUMMER RED

112,9

2.978

OZARK GOLD

222,9

14.859

BELFORD

14,1

1.267

Λοιπές

56,8

16.330

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

19.946,3

4.001.258

DELICIA
Βόλου-Φλωρίνης/IMPERIAL
DOUBLE
(ROYAL)
RED
DELICIOUS/STARKING
DELICIOUS/ΜΠΑΝΑΝΕ/OREGON
SPUR/WELL
SPUR/RED CHIEF
GOLDEN / SMOOTHE / YELLOW SPUR

9.424,1

1.824.070

2.079,6

371.313

FUJI

2.145,6

434.545

GALA

58,6

9.657

GRANNY SMITH (Πράσινα Ξινόμηλα)

60,2

10.192

Φιρίκι - FIRIKI

225,2

75.970

JONAGOLD

1.061,2

226.533

STARKRIMSON

868,1

111.098

SCARLET

3.010,4

706.278

JEROMINE

641,2

123.952

BELFORD

40,8

816

Λοιπές

331,3

106.833

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

401,7

13.443

DELICIA
Βόλου-Φλωρίνης/IMPERIAL
DOUBLE
(ROYAL)
RED
DELICIOUS/STARKING
DELICIOUS/ΜΠΑΝΑΝΕ/OREGON
SPUR/WELL
SPUR/RED CHIEF
GOLDEN / SMOOTHE / YELLOW SPUR

160,9

5.815

46,2

1.800

FUJI

43,0

1.470

GRANNY SMITH (Πράσινα Ξινόμηλα)

56,1

2.338

Φιρίκι - FIRIKI

93,5

1.870

Λοιπές

2,0

150

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

28.798,0

3.645.931

DELICIA
Βόλου-Φλωρίνης/IMPERIAL
DOUBLE
(ROYAL)
RED
DELICIOUS/STARKING
DELICIOUS/ΜΠΑΝΑΝΕ/OREGON
SPUR/WELL
SPUR/RED CHIEF
GOLDEN / SMOOTHE / YELLOW SPUR

14.218,7

1.440.970

2.382,4

338.808

FUJI

1.059,4

184.748

GALA

2.772,0

549.889

GRANNY SMITH (Πράσινα Ξινόμηλα)

3.647,1

531.544

ABBRONDAZA

89,3

2.747

CRISPIN/MUTSU

39,7

890

Φιρίκι - FIRIKI

1.063,0

39.484

JONAGOLD

406,6

51.041

STARKRIMSON

376,9

61.509

PINK LADY

6,8

169

SCARLET

1.934,0

284.526

JEROMINE

744,9

157.321

Λοιπές

57,1

2.285

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.923,0

183.327

93

DELICIA
Βόλου-Φλωρίνης/IMPERIAL
DOUBLE
(ROYAL)
RED
DELICIOUS/STARKING
DELICIOUS/ΜΠΑΝΑΝΕ/OREGON
SPUR/WELL
SPUR/RED CHIEF
GOLDEN / SMOOTHE / YELLOW SPUR

407,7

7.649

116,8

2.019

REINETTES (REINETTE DU CANADA)

4,0

73

FUJI

745,7

112.608

GALA

100,0

35.850

GRANNY SMITH (Πράσινα Ξινόμηλα)

266,0

14.469

Φιρίκι - FIRIKI

98,0

1.702

JONAGOLD

3,0

60

SCARLET

66,0

6.600

BELFORD

115,9

2.297

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

234,9

12.717

DELICIA
Βόλου-Φλωρίνης/IMPERIAL
DOUBLE
(ROYAL)
RED
DELICIOUS/STARKING
DELICIOUS/ΜΠΑΝΑΝΕ/OREGON
SPUR/WELL
SPUR/RED CHIEF
GOLDEN / SMOOTHE / YELLOW SPUR

202,8

12.255

8,0

160

GRANNY SMITH (Πράσινα Ξινόμηλα)

6,0

121

Φιρίκι - FIRIKI

18,1

181

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

999,0

42.627

DELICIA
Βόλου-Φλωρίνης/IMPERIAL
DOUBLE
(ROYAL)
RED
DELICIOUS/STARKING
DELICIOUS/ΜΠΑΝΑΝΕ/OREGON
SPUR/WELL
SPUR/RED CHIEF
GOLDEN / SMOOTHE / YELLOW SPUR

271,4

12.589

260,0

12.124

FUJI

24,4

2.030

GALA

5,8

580

GRANNY SMITH (Πράσινα Ξινόμηλα)

13,8

344

Φιρίκι - FIRIKI

48,9

1.977

JONAGOLD

97,6

3.512

STARKRIMSON

222,6

6.991

OZARK GOLD

34,4

1.031

Λοιπές

20,3

1.450

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

7.642,4

755.553

JONATHAN (Γλυκόξινα)

62,8

4.112

DELICIA
Βόλου-Φλωρίνης/IMPERIAL
DOUBLE
(ROYAL)
RED
DELICIOUS/STARKING
DELICIOUS/ΜΠΑΝΑΝΕ/OREGON
SPUR/WELL
SPUR/RED CHIEF
GOLDEN / SMOOTHE / YELLOW SPUR

3.514,5

372.930

317,1

11.857

FUJI

346,2

49.772

GALA

8,0

1.200

GRANNY SMITH (Πράσινα Ξινόμηλα)

137,6

8.515

Φιρίκι - FIRIKI

118,6

2.403

DELICIOUS Πιλάφα Τριπόλεως

2.084,1

117.969

JONAGOLD

69,4

5.512

STARKRIMSON

6,4

321

SCARLET

267,2

39.912

JEROMINE

112,0

28.000

BELFORD

598,5

113.050

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

101,0

1.280
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DELICIA
Βόλου-Φλωρίνης/IMPERIAL
DOUBLE
(ROYAL)
RED
DELICIOUS/STARKING
DELICIOUS/ΜΠΑΝΑΝΕ/OREGON
SPUR/WELL
SPUR/RED CHIEF
GOLDEN / SMOOTHE / YELLOW SPUR

75,0

960

26,0

320

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

711,0

17.993

DELICIA
Βόλου-Φλωρίνης/IMPERIAL
DOUBLE
(ROYAL)
RED
DELICIOUS/STARKING
DELICIOUS/ΜΠΑΝΑΝΕ/OREGON
SPUR/WELL
SPUR/RED CHIEF
GOLDEN / SMOOTHE / YELLOW SPUR

73,1

1.461

158,3

7.125

GRANNY SMITH (Πράσινα Ξινόμηλα)

439,9

8.302

Φιρίκι - FIRIKI

2,5

53

STARKRIMSON

1,8

35

BLACK BEN DAVIS

4,6

88

BELFORD

31,0

930

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

138,0

4.655

GOLDEN / SMOOTHE / YELLOW SPUR

76,0

1.220

GALA

2,8

1.200

GRANNY SMITH (Πράσινα Ξινόμηλα)

2,5

50

Φιρίκι - FIRIKI

2,5

50

SCARLET

2,6

700

Λοιπές

51,6

1.435

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

1.971,4

55.232

DELICIA
Βόλου-Φλωρίνης/IMPERIAL
DOUBLE
(ROYAL)
RED
DELICIOUS/STARKING
DELICIOUS/ΜΠΑΝΑΝΕ/OREGON
SPUR/WELL
SPUR/RED CHIEF
GOLDEN / SMOOTHE / YELLOW SPUR

645,0

21.540

660,2

16.132

FUJI

217,3

7.220

GALA

29,3

200

GRANNY SMITH (Πράσινα Ξινόμηλα)

119,3

3.693

Φιρίκι - FIRIKI

174,3

5.727

DELICIOUS Πιλάφα Τριπόλεως

126,0

720

Διάγραμμα 10 Οι κυριότερες ποικιλίες των μήλων που καλλιεργούνται στην Ελλάδα.

Εισαγωγές και εξαγωγές
Γενικά, παρατηρείται αύξηση του αριθμού των εξαγωγών χυμού μήλου από το 2014 έως το 2017. Κατά
μέσο όρο η τιμή πώλησης των ελληνικών μήλων στη Βουλγαρία ανέρχεται στα 0.80 EUR/kg
(https://mpi.intracen.org/,2018).
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Διάγραμμα 11 Εξαγωγές χυμού μήλων από την Ελλάδα

Χάρτης 6 Εξαγωγές μήλων από την Ελλάδα

Εξάλλου, η Ελλάδα εξάγει χυμού μήλου στην Κύπρο, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Βουλγαρία,
στη Γερμάνια, στην Ολλανδία, στη Ρουμανία , στην Ιταλία, στον Καναδά.
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Διάγραμμα 12 Εξαγωγές χυμού μήλου από την Ελλάδα

Χρήσεις
Εκτός από το να καταναλωθεί ως νωπός καρπός, το μήλο χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για σημαντικά
βιοτεχνικά ή/και βιομηχανικά προϊόντα.
Το κυριότερα από αυτά διεθνώς είναι ο μηλίτης, ένα αλκοολούχο προϊόν με βάση το χυμό μήλου. Στη
Γαλλία για παράδειγμα, η παραγωγή μηλίτη και Calvados (ένα μπράντυ που συνήθως κατασκευάζεται
από μήλα) εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει 260 εκατομμύρια €, κυρίως χάρη στις υπάρχουσες
"Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης" (Μηλίτες, Perry, Calvados, Pommeau, Kirsch). Στη
Νορμανδία, 11.000 αγροκτήματα εξακολουθούν να παράγουν μήλα για παραγωγή μηλίτη. Σήμερα, οι
παραδοσιακοί οπωρώνες, 70% των οποίων βρίσκονται στη Νορμανδία, αποτελούνται κυρίως από
ποικιλίες μηλίτη (90% μήλο, 10% αχλάδι), αλλά μπορούν να βρεθούν παραδοσιακοί οπωρώνες
δαμάσκηνου στην Αλσατία και τη Λωρραίνη.
Το μήλο χρησιμοποιείται επίσης συστηματικά για σάλτσες, τσάτνευ, μαρμελάδες, παρασκευή γλυκών
και πίτας. Ακόμα, καταναλώνεται ως αποξηραμένος καρπός σε φέτες, μια παλιά, παραδοσιακή πρακτική
και στον ελλαδικό χώρο, η οποία αναβιώνει τελευταία από μικρές οικοτεχνίες, αυξάνοντας τις
δυνατότητες αξιοποίησης του καρπού.
Φαρμακευτικές ιδιότητες
Τα μήλα είναι πλούσια σε ίνες, αδιάλυτες και διαλυτές, περιέχουν φυτοχημικά (κουερσετίνη, κατεχίνη,
χλωρογενικό οξύ, ανθοκυανίνη) και βιταμίνη C. Τα μήλα περιέχουν πηκτίνη, έναν τύπο ίνας που δρα
ως προβιοτικό και τροφοδοτεί τα καλά βακτηρίδια στο έντερο. Το λεπτό έντερο δεν απορροφά την
πηκτίνη κατά τη διάρκεια της πέψης και μετατρέπεται σε άλλες χρήσιμες ενώσεις που κυκλοφορούν
πίσω στο σώμα (Koutsos et al. , 2015).
Νέα έρευνα δείχνει ότι αυτό μπορεί να είναι ο λόγος για ορισμένες από τις προστατευτικές επιδράσεις
των μήλων κατά της παχυσαρκίας, του διαβήτη τύπου 2 και των καρδιακών παθήσεων.
Τα μήλα έχουν συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων (Koutsos et al. , 2015). Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά αύξηση της κατανάλωσης φρούτων για την πρωτογενή
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πρόληψη πολλών χρόνιων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη τύπου 2 και αρκετές μελέτες
έχουν συνδέσει την κατανάλωση μήλων με χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 (Muraki et al. , 2013).
Τα μήλα περιέχουν ενώσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του άσθματος. Τα πλούσια
σε αντιοξειδωτικά μήλα μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των πνευμόνων σας από οξειδωτικές
βλάβες. Έρευνα σε περισσότερες από 68.000 γυναίκες διαπίστωσε ότι όσοι έτρωγαν περισσότερα μήλα
είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο άσθματος. Η κατανάλωση περίπου 15% ενός μεγάλου μήλου ανά ημέρα
συνδέθηκε με 10% χαμηλότερο κίνδυνο για την πάθηση αυτή (Hyson 2011).
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη συστατικά των μήλων είναι
υπεύθυνα για τις πιθανές προληπτικές τους δράσεις κατά του καρκίνου (Gerhauser 2008).
Τα μήλα ευνοούν την υγεία των οστών. Η κατανάλωση φρούτων συνδέεται με την υψηλότερη οστική
πυκνότητα, η οποία αποτελεί δείκτη της υγείας των οστών. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι
αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ενώσεις στα φρούτα μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση
της πυκνότητας και της αντοχής των οστών και ότι τα μήλα, συγκεκριμένα, μπορεί να επηρεάσουν θετικά
την υγεία των οστών. (Shen 2012).

1.2. Πολιτιστικά στοιχεία
Η ιστορία της μηλιάς
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της γαλλικής πόλης Lons le Saunier (Λονς λε Σονιέ), στην περιοχή της ΦρανςΚοντέ, ο επισκέπτης βλέπει «μισό απανθρακωμένο μήλο», το οποίο χρονολογείται μεταξύ 27ου και
26ου αιώνα π.Χ. Εκατοντάδες τέτοια μήλα, κομμένα στα δύο και, κατά πάσα πιθανότητα, ξεραμένα στον
ήλιο πάνω σε πλέγματα που τοποθετούσαν στις ταράτσες των κατοικιών, βρέθηκαν κατά τη διάρκεια
ανασκαφών που έφεραν στο φως νεολιθικούς οικισμούς κατεστραμμένους από πυρκαγιά. Ευνόητο
είναι ότι τα αποξηραμένα αυτά μήλα ήταν ένα από τα χειμωνιάτικα είδη διατροφής του νεολιθικού
ανθρώπου.
Η ζωή του μήλου μοιάζει να ξεκινά λοιπόν όχι με την ιστορία, αλλά με την προϊστορία. Η περιοχή Αλμάτι
στο Καζακστάν, στην Κεντρική Ασία, διεκδικεί τον τίτλο της πατρίδας του μήλου, Αλμάτι άλλωστε
σημαίνει «πλούσιος σε μήλα» ενώ η πρώην σοβιετική ονομασία Άλμα – Άτα μεταφράζεται ως «Παππούς
Μήλο». Στα βουνά του Καζακστάν υποστηρίζεται πως φύτρωναν οι αρχέγονες μηλιές από τις οποίες
κατάγονται όλα τα μήλα που καταναλώνουμε σήμερα. Εκεί, λένε, πως ο Ρώσος βοτανολόγος Νικολάι
Βαβίλοφ (1887-1943) ανακάλυψε το 1929 μια μακρινή εγγονή τους, στους πρόποδες του όρους Τιέν Σαν
κοντά στα σύνορα με την Κίνα.
Η καλλιέργεια της μηλιάς, Μηλέα η ήμερος, ή Malus domestica στα λατινικά, πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε
σε όλη τη Μεσόγειο και μάλιστα τη βρίσκουμε και μεταξύ των δέντρων που είχε φυτέψει ο Φαραώ
Ραμσής Β΄. Το μήλο είναι παρόν στα Ομηρικά Έπη, αλλά και στον Ησίοδο (Έργα και ημέρες), ο οποίος
κάνει λόγο για μπόλιασμα μηλιάς.
Το πρώτο, όμως, πραγματικά διάσημο μήλο της αρχαιότητας ήταν εκείνο του Αππίου Κλαυδίου Καίκου
που πήρε και το όνομά του: pomme d’appie ή μήλο του Αππίου με άλλα λόγια. Πρόκειται για ποικιλία
μικρών γευστικών μήλων με έντονο χρώμα, τα οποία είναι ελαφρώς αστεροειδή και γωνιώδη. Ο
σπουδαίος Γάλλος αγρονόμος Olivier de Serres (1539-1619) γράφει ότι το μήλο αυτό ο Άππιος το έφερε
στη Ρώμη από την Πελοπόννησο.
Αργότερα, το μήλο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα στην Γαλλική Αυλή. «Επιδορπίων κόσμημα» ονομάζει το μήλο
ο αρχικηπουρός του βασιλιά Ήλιου στις Βερσαλλίες (Jean-Baptiste de La Quintinie), το φρούτο που όπως
λέει «τρώγεται λαίμαργα, δίχως τερτίπια, ολόκληρο, με το φλούδι του». Οι απειράριθμες ποικιλίες του
μας επιτρέπουν να το εντάξουμε τόσο στη μαγειρική όσο και στη ζαχαροπλαστική. Ένα από τα πιο
νόστιμα γλυκίσματα με βάση το μήλο είναι και η περίφημη τάρτα τατέν (tarte tatin).
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Λαογραφία
Η κεντρική θέση που έχει το μήλο στην ιστορία της ανθρωπότητας, αποτυπώνεται στη μυθολογία και
τις θρησκείες, με γνωστότερο θέμα το μήλο της Εύας στην Παλαιά Διαθήκη, το οποίο οδηγεί στο
προπατορικό αμάρτημα.
Στην ελληνική αρχαιότητα, ο καρπός της μηλιάς συνδέεται άρρηκτα με τη λατρεία της θεάς Αφροδίτης.
Ο Μήλος από τη Δήλο μετέβη στην Κύπρο όπου γνώρισε τον Άδωνη, τον τοπικό βασιλιά με τον οποίο
δημιούργησε μια ισχυρή φιλία. Ο βασιλιάς του έδωσε για σύζυγο μια συγγενή του, την Πελία, η οποία
ήταν πιστή στη λατρεία της Αφροδίτης. Οι δύο νέοι ερωτεύονται παράφορα και ο καρπός της ένωσής
τους ήταν ένα όμορφο αγόρι που το έταξαν στη θεά Αφροδίτη και στο ιερό της. Το παιδί πήρε το όνομα
του πατέρα.
Όταν ο Άδωνης πέθανε αρκετά νωρίς, ο Μήλος έπαθε κατάθλιψη και κρεμάστηκε από ένα δέντρο το
οποίο από τότε πήρε το όνομά του δηλαδή μηλέα ή μηλιά. Η Πελία, βαθιά απελπισμένη, κρεμάστηκε
από απόγνωση στο ίδιο δέντρο. Η Αφροδίτη συγκινημένη από τον έρωτα του ζευγαριού, αποφάσισε να
διατηρήσει τη μνήμη τους. Έτσι μεταμόρφωσε την Πελία σε περιστέρι, που έγινε το ιερό πτηνό της και
τον Μήλο σε καρπό, το γνωστό μήλο, σύμβολο της θεάς. Το παιδί του ζευγαριού ο Μήλος ο Νεότερος,
ο οποίος ήταν υπό την προστασία της θεάς, στάλθηκε στον τόπο καταγωγής του, τη Δήλο. Όταν
μεγάλωσε, αποίκησε το νησί, που πήρε το όνομά του, τη Μήλο. Επομένως τούτος ο μύθος εδραιώνει
τη σχέση της Μήλου και του ιδρυτή της, καθώς και το συσχετισμό του μήλου ως καρπού της Αφροδίτη.
(π.χ. χρυσελεφάντινο άγαλμα της στο ιερό στη Σικυώνα κρατούσε ένα μήλο, Αφροδίτη της Μήλου κ.α.)
Υπάρχει ακόμα ο μύθος της κρίσης του Πάρη και του μήλου της Έριδος, όπου ως βασικό κριτήριο για
την απόκτησή του είναι η ομορφιά και ο ερωτισμός. Με τη βοήθειά του ο Πάρης θα κατακτήσει την
ομορφότερη γυναίκα του κόσμου, την Ελένη.
Σύμφωνα με τον Ησίοδο, η Αταλάντη ήταν ωραιότατη και περίφημη δρομέας, η οποία τρόμαζε στην
ιδέα του γάμου. Επειδή όμως πολλοί ζητούσαν να την παντρευτούν, εκείνη δήλωσε ότι θα παντρευόταν
εκείνον που θα κατάφερνε να την παραβγεί σε αγώνα δρόμου και ότι θα φόνευε στη συνέχεια τον
όποιον ηττημένο από αυτήν. Αν και οι όροι ήταν σκληροί, πολλοί ήταν και οι μνηστήρες και ως εκ τούτου
πολλά υπήρξαν και τα θύματα. Μέχρι που τη νίκησε ο Ιππομένης ή ο Μελανίων, που το κατόρθωσε χάρη
σε τρία μήλα των Εσπερίδων που είχε λάβει ως δώρο από τη θεά Αφροδίτη, με τη ρητή εντολή να τα
χρησιμοποιήσει μόνο όταν θα κινδύνευε να χάσει στον αγώνα, ρίχνοντας ένα - ένα πλάγια. Πράγματι η
Αταλάντη, πιστεύοντας ότι σίγουρα θα νικήσει, λοξοδρομούσε κάθε φορά για να κυνηγήσει το μήλο
(theogonia.gr).
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Στον βυζαντινό κόσμο, ο αυτοκράτορας Θεόφιλος (829-842) χρησιμοποίησε το χρυσόν μήλον για να το
προσφέρει στη μέλλουσα σύζυγό του Κασσία. Τρεις βυζαντινοί χρονικογράφοι, ο Συμεών ο
μεταφραστής, ο Γεώργιος Αμαρτωλός και ο Λέων ο Γραμματικός, αναφέρουν ότι έλαβε μέρος η
συγκεκριμένη όμορφη και πλούσια κόρη στην τελετή επιλογής νύφης για τον αυτοκράτορα Θεόφιλο,
την οποία είχε οργανώσει η μητριά του, Ευφροσύνη.
Οι μηλιές και τα μήλα έχουν γενικότερα την τιμητική τους στην κέλτικη παράδοση: το ξύλο μηλιάς ήταν
ανάμεσα σ’ εκείνα που χρησιμοποιούνταν για τα ραβδιά των Δρυίδων. Στον Κύκλο του Ulster, η ψυχή
του μυστηριώδη ήρωα Cú Roí βρίσκεται κρυμμένη μέσα σ’ ένα μήλο, στην κοιλιά ενός σολομού που
αναδύεται μια φορά κάθε εφτά χρόνια (www.willowisps.gr).
Στην πλέον πρόσφατη ελληνική λαογραφία, το μήλο και η μηλιά αναφέρεται πολλάκις σε θρύλους,
παραμύθια και δημοτικά τραγούδια. Το γνωστότερο ίσως είναι το «Μήλο μου κόκκινο», ελληνικό
δημοτικό τραγούδι της Μακεδονίας, προερχόμενο από τη Σιάτιστα, που συναντάται στους
περισσότερους νομούς της Μακεδονίας. Χορεύεται ως μακεδονικός συρτός. Το τραγουδούν σε γάμους
και εκφράζει το παράπονο ενός νέου γιατί δε βρίσκει ανταπόκριση στα ερωτικά του συναισθήματα:
«Μήλο μου κόκκινο ρόϊδο γραμμένο
Γιατί με μάρανες τον πικραμένο;»
Σύμφωνα με το «Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας» (http://repository.kentrolaografias.gr/)
καταγράφονται δεκάδες σχετικές παροιμίες και φράσεις. Παρακάτω σταχυολογήσαμε μερικές από τις
πιο διαδεδομένες ή ενδιαφέρουσες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Απ' αγκάθι βγαίνει μήλο κι' από μήλο αγκάθι
Κάνω μήλο και φευγάτε (Δηλαδή παίζω το παιχνίδι ''Ανέβα μήλο ...'')
Με το μήλο μήλο κρεμίζει (Επί του επιτηδείου γκρεμίζει)
Μήλο να ρήξης, δε πέφτει (Άπειρο πλήθος)
Το μήλο κάτω στη μηλιά
Μήλο ακαθάριστο μην τρως, αν έχης κι' αδερφό γιατρό
Το μήλο φάει νηστικός, το απίδι χορτασμένος και τ' άγουρο δαμάσκηνο μη το παραχορτάσης
Θωρεΐς το μήλο κόκκινο και το μέσα μαραμένο
Πάστρεψε μήλο και δωσ' στο φίλο, πάστρεψε ροδάκινο και δωσ' το εχθρό σου
Το μήλο όσο κάθεται στη μηλιά τόσο καλλίτερα μυρίζει!
Το μήλο όσο τρίβεται, τόσο γλυκά μυρίζει!
Αυτή είναι μήλο γι' άρρωστο (ερμηνεία: Είναι τελεία κοπέλα)
Είχ' η μηλιά ένα μήλο και κείνο έλαχε σκουλ΄κιάρικο (ερμηνεία: Για τους γονείς που έχουν ένα
παιδί και κείνο ασθενικό και αδύνατο)
Μήλο μου κεί που μέλεσσαι, κι όχι που μελετιέσαι
Κάθε μήλο με το σκουλουκάκιν του
Το μήλο όσο κρύβεται τόσο γλυκά μυρίζει
Επήρε το μήλο, ας ξερώση η μηλέα
Τής αδικιάς το γέννημα, σε ποντισμένο μήλο
Από μήλο ως τ' αυγό, να κυρά, λουκάνικο
Το σάπιο μήλο σαπίζει και το γερό
Η μηλιά δεν κάνει κουνουπίδια

Στην ιστορία της Χιονάτης, γνωστό ευρωπαϊκό παραμύθι με πολλές παραλλαγές, το δηλητηριώδες μήλο
είναι που θα την καταδικάσει σε αιώνιο ύπνο.
Στο παραμύθι του Ροΐδη η Μηλιά ήταν μια καλόκαρδη κόρη που την ερωτεύεται ο βασιλιάς και την
παντρεύεται.
Αναφέρεται επίσης «η Μηλιά με τα χρυσά μήλα» του Φ. Κόντογλου, η οποία φέρνει την Ειρήνη στον
κόσμο και εξαφανίζει τους σκληρόκαρδους και στενόμυαλους άρχοντες.
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Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε το παιδικό παιχνίδι «τα μήλα». Το παιχνίδι που παίζεται με μπάλα, με
περισσότερα από τέσσερα παιδιά. Χωρίζονται σε δυο ομάδες και στέκονται η μια απέναντι από την άλλη
σ’ ορισμένη απόσταση και στο μέσο στέκονται άλλα παιδιά. Όταν κάποιο παιδί της ομάδας του κέντρου
κατορθώσει να πιάσει τη μπάλα στον αέρα, τότε κερδίζει ένα μήλο.
Τέχνες
Αντίστοιχα πλούσιες οι αναφορές στο μήλο στην ιστορία της τέχνης.
«Σαν το γλυκόµηλο ψηλά στην άκρη κοκκινίζει στην άκρη άκρη της µηλιάς, τι το ’χουνε ξεχάσει. Όχι!
κανείς δεν το ξεχνά, δεν µπόρεσε να φτάσει», γράφει η ποιήτρια Σαπφώ.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε και στα υπέροχα μήλα που ζωγράφιζε ο Σεζάν, μερικούς
πίνακες που είναι από τις ωραιότερες νεκρές φύσης της μοντέρνας ζωγραφικής, καθώς και τον υπέροχο
πίνακα του Καμίλ Πισαρό Η συγκομιδή των μήλων. Αναρίθμητες είναι στη ζωγραφική παραγωγή, ανά
τους αιώνες, οι νεκρές φύσεις με μήλα× άσκηση ύφους για τους καλλιτέχνες.
Στη σύγχρονη γραφιστική τέχνη τέλος, ενα από τα πιο πετυχημένα λογότυπα εταιρείας είναι αυτό της
γνωστής Apple, που έχει ως σήμα κατατεθέν ένα δαγκωμένο μήλο.
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2. Αχλαδιά (Pyrus communis L.)
Όνομα Φυτού: Pyrus communis
Ελληνική Ονομασία: Aχλαδιά
Οικογένεια φυτών: Rosaceae
Η αχλαδιά ανήκει στην οικογένεια των Rosaceae, το
γένος Pyrus και οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στην
Ελλάδα ανήκουν στο είδος Pyrus communis L. Είναι
δέντρο φυλλοβόλο, μακρόβιο, μικρού έως μεγάλου
μεγέθους με παραγωγική ζωή που υπολογίζεται στα 3040 χρόνια περίπου.
Η αχλαδιά καλλιεργείται από τα πεδινά ως το υψόμετρο
των 1.000 μ. Χρειάζεται, αναλόγως την ποικιλία, από
800 ως 1.200 ώρες θερμοκρασίας κάτω από 7ο C για να
ξυπνήσει από το χειμερινό λήθαργο.
Τα είδη αχλαδιάς που συναντάμε στους ορεινούς
οπωρώνες είναι :
•
•
•

Ευρωπαϊκή ή καρδιόσχημη (Pyrus communis)
Αγριαχλαδιά (Pyrus pyraster)
Γκορτσιά (Pyrus amigdaloformis)

Οι ποικιλίες της, ανάλογα με την εποχή ωρίμανσης των καρπών, διακρίνονται σε:
1. ποικιλίες καλοκαιρινές ή πρώιμες (κοντούλα κα)
2. ποικιλίες μέσης εποχής (Κρυστάλλια, Τσακώνικη, Williams κα)
3. ποικιλίες φθινοπωρινές ή ώψιμες (Abate Fetel, Highland, Conference κα)

2.1. Οικονομική σημασία
Καλλιέργεια στον κόσμο
Σύμφωνα με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Παγκόσμια Ένωση Μήλων και Αχλαδιών (WAPA), οι
καλλιεργητές του Νότιου Ημισφαιρίου προβλέπουν σταθεροποίηση της καλλιέργειας των αχλαδιών σε
1,334.000 τόνους και αύξηση 2% σε σύγκριση με τον συνολικό μέσο όρο των ετών 2018-2020. Η αύξηση
στη Νότια Αφρική, την Αυστραλία και την Αργεντινή κατά 3%, 2% και 1% αντίστοιχα αναμένεται να
αντισταθμίσει τη μείωση 3% και 10% στη Χιλή και τη Νέα Ζηλανδία. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια,
οι Packham's Triumph και Williams BC / Bartlett είναι οι κύριες ποικιλίες, με 36% και 28% αντίστοιχα. Οι
προβλεπόμενες τιμές εξαγωγής για τα αχλάδια αναμένεται να αυξηθούν κατά 6% σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος και να φθάσουν τους 708.690 τόνους, με αύξηση 12% για την Αργεντινή (373,996
τόνους), αύξηση 2% για τη Νότια Αφρική (214,361 τόνους) και 3% μείωση για τη Χιλή (108,315 τόνους).
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Χάρτης 7 Χάρτης παραγωγής της καλλιέργειας της αχλαδιάς από το 1961 έως το 2019 (Πηγή Fao.org)

Διάγραμμα 13 Παγκόσμια παραγωγή αχλαδιού από το 1961 έως το 2019 (Πηγή Fao.org)

Οι προμηθευτές με τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξαγωγής νωπών φρούτων αχλάδια και κυδώνια στον
κόσμο είναι η Κίνα, η Ολλανδία και η Αργεντινή. Η Κίνα έχει την υψηλότερη ικανότητα τροφοδοσίας σε
αχλάδια και κυδώνια, ενώ η Ελλαδα βρισκεται στην 25 Θεση (Πηγή exportpotential.intracen.org).
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Διάγραμμα 14 Κατάταξη των χωρών εξαγωγής αχλαδιών (Πηγή exportpotential.intracen.org)

Πίνακας 3 Παραγωγή αχλαδιών ανά χώρα (Ε.Ε.) (1000 MT) Πηγή: WAPA f = Forecast
Χώρα

2015

2016

2017

2018

2019

2020 f % 2020/μ.ο. 2017-19

Ιταλία

764

681

738

730

363

642

5%

Ολλανδία

349

374

330

402

373

373

1%

Βέλγιο

369

322

310

369

332

362

7%

Ισπανία

344

311

331

298

313

300

-4%

Πορτογαλία

134

113

186

142

202

159

-10%

Γαλλία

155

138

133

134

121

124

-4%

Ελλάδα

60

47

59

60

58

66

12%

Πολωνία

80

55

40

70

70

65

8%

Γερμανία

43

35

23

45

42

43

17%

Ηνωμένο Βασίλειο

25

24

23

23

20

18

-18%

Ουγγαρία

33

38

35

38

32

16

-54%

Ρουμανία

13

16

12

21

16

13

-20%

Τσεχική Δημοκρατία

10

7

4

7

6

6

6%

Δανία

6

6

5

6

4

6

20%

Κροατία

2

1

6

4

3

2

-54%

Σουηδία

1

1

1

2

1

2

50%

Σλοβενία

4

1

0

5

1

1

-50%

Σλοβακία

1

0

1

1

1

1

0%

Λετονία

0

0

0

0

1

1

200%

Σύνολο:

2394

2171

2237

2358

1959

2199

1%

Καλλιέργεια στην Ελλάδα
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι αχλαδιές αυξήθηκαν κατά 4,1% το 2017 σε σύγκριση με το 2012 και
συγκεκριμένα, ο αριθμός των δένδρων ήταν 2.266.896 το 2017 και 2.177.585 το 2012. Οι
καλλιεργούμενες εκτάσεις με αχλαδιές εντοπίζονται κυρίως στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (13.962
στρέμματα και αποτελούν το 42,3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με αχλαδιές),(ΕΛΣΤΑΤ
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2017). Η κυριότερη ποικιλία αχλαδιάς που καλλιεργείται στην Ελλάδα είναι Κρυστάλλι (τσακώνικο) και
ακολουθούν οι ποικιλίες Κοντούλα, Highland και William (ΕΛΣΤΑ 2017).

Χάρτης 8 Χάρτης κλιμάκωσης της καλλιέργειας της αχλαδιάς
Πίνακας 4 Περιφέρειες και αριθμός δέντρων ανά ποικιλία (ΕΛΣΤΑΤ 2017)
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ
(στρέμ.)
33.043,1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΝΔΡΩΝ
2.266.896

COSCIA (Κόσσια)

1.095,2

72.582

Βουτυράτα / BUTIRRA PRECOCE MORETTINI

431,8

7.929

SANTA MARIA (MORETTINI)

1.666,6

154.203

WILLIAM'S (Ουίλιαμς)

2.244,9

170.159

CONFERENCE

53,5

9.141

ABATE FETEL

725,9

89.140

KAIZER ALEXANDER

0,3

27

PASSE CRASSANE

11,1

1.177

Κρυστάλλι (Τσακώνικο)

18.963,7

1.274.262

Αχτσές (Λέσβου)

233,1

3.104

Κοντούλα

3.977,6

197.696

GENERAL LECLERC

5,8

435

HIGHLAND

2.590,5

215.408

BELLA DI GIUGNO

12,0

240

TOSCA

64,6

3.471

ETRUSCA

71,0

6.898

SISSY

267,3

33.769

NASHI (Νάσι)

52,9

3.481

Δουκέσσα (DOUCHESSE D' ANGOULEME)

21,4

1.403

GRAND CHAMPION

121,1

3.027

Λοιπές ( Μοσχάτο, MASCATELLO D' ESTATE, κλπ)

432,8

19.344

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

657,8

94.066

SANTA MARIA (MORETTINI)

7,2

358

WILLIAM'S (Ουίλιαμς)

53,9

5.775

CONFERENCE

33,3

8.333

ABATE FETEL

94,6

17.199

PASSE CRASSANE

3,6

179

Κρυστάλλι (Τσακώνικο)

297,8

35.909
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Κοντούλα

96,4

11.053

HIGHLAND

53,5

7.384

SISSY

17,5

7.875

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

9.189,9

735.236

COSCIA (Κόσσια)

206,0

14.071

Βουτυράτα / BUTIRRA PRECOCE MORETTINI

342,4

7.172

SANTA MARIA (MORETTINI)

843,2

82.783

WILLIAM'S (Ουίλιαμς)

1.319,3

83.271

CONFERENCE

20,2

807

ABATE FETEL

365,5

61.419

PASSE CRASSANE

7,3

971

Κρυστάλλι (Τσακώνικο)

2.954,9

242.378

Κοντούλα

470,0

33.363

GENERAL LECLERC

5,8

435

HIGHLAND

2.027,2

160.787

TOSCA

64,6

3.471

ETRUSCA

54,2

5.558

SISSY

206,8

20.298

NASHI (Νάσι)

18,4

1.381

GRAND CHAMPION

121,1

3.027

Λοιπές ( Μοσχάτο, MASCATELLO D' ESTATE, κλπ)

163,0

14.041

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

890,8

113.249

COSCIA (Κόσσια)

23,8

2.380

Βουτυράτα / BUTIRRA PRECOCE MORETTINI

11,7

63

ABATE FETEL

6,3

27

Κρυστάλλι (Τσακώνικο)

817,5

108.799

NASHI (Νάσι)

31,5

1.980

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

374,7

13.703

COSCIA (Κόσσια)

5,9

240

SANTA MARIA (MORETTINI)

6,4

373

KAIZER ALEXANDER

0,3

27

PASSE CRASSANE

0,3

27

Κρυστάλλι (Τσακώνικο)

14,4

653

Κοντούλα

344,0

12.210

Λοιπές ( Μοσχάτο, MASCATELLO D' ESTATE, κλπ)

3,5

173

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

13.962,0

1.039.524

COSCIA (Κόσσια)

707,3

48.690

SANTA MARIA (MORETTINI)

752,3

68.991

WILLIAM'S (Ουίλιαμς)

871,7

81.114

ABATE FETEL

25,1

2.136

Κρυστάλλι (Τσακώνικο)

10.039,5

705.002

Κοντούλα

1.025,4

80.987

HIGHLAND

440,0

44.909

ETRUSCA

16,7

1.339

SISSY

43,0

5.596

Λοιπές ( Μοσχάτο, MASCATELLO D' ESTATE, κλπ)

40,9

760

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

657,4

16.246
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COSCIA (Κόσσια)

58,5

3.900

Κρυστάλλι (Τσακώνικο)

201,3

5.356

Κοντούλα

397,7

6.990

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

209,3

4.558

Κρυστάλλι (Τσακώνικο)

36,3

1.005

Κοντούλα

172,9

3.553

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

924,6

32.339

COSCIA (Κόσσια)

14,0

480

ABATE FETEL

58,6

1.319

Κρυστάλλι (Τσακώνικο)

439,5

14.876

Κοντούλα

412,5

15.664

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

4.012,9

159.170

COSCIA (Κόσσια)

79,7

2.821

SANTA MARIA (MORETTINI)

56,3

1.688

ABATE FETEL

174,5

7.035

Κρυστάλλι (Τσακώνικο)

3.013,5

123.636

Κοντούλα

570,4

19.734

HIGHLAND

69,8

2.328

Δουκέσσα (DOUCHESSE D' ANGOULEME)

21,4

1.403

Λοιπές ( Μοσχάτο, MASCATELLO D' ESTATE, κλπ)

27,3

526

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

252,6

3.391

Βουτυράτα / BUTIRRA PRECOCE MORETTINI

75,9

679

Κρυστάλλι (Τσακώνικο)

77,3

1.373

Κοντούλα

47,7

728

Λοιπές ( Μοσχάτο, MASCATELLO D' ESTATE, κλπ)

51,7

611

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

417,4

6.043

Κρυστάλλι (Τσακώνικο)

30,0

520

Αχτσές (Λέσβου)

233,1

3.104

Κοντούλα

96,6

1.375

BELLA DI GIUGNO

12,0

240

Λοιπές ( Μοσχάτο, MASCATELLO D' ESTATE, κλπ)

45,6

803

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

99,3

4.410

Βουτυράτα / BUTIRRA PRECOCE MORETTINI

1,8

15

SANTA MARIA (MORETTINI)

1,2

9

ABATE FETEL

1,2

6

Κρυστάλλι (Τσακώνικο)

36,5

1.647

Κοντούλα

24,8

1.433

NASHI (Νάσι)

3,0

120

Λοιπές ( Μοσχάτο, MASCATELLO D' ESTATE, κλπ)

30,8

1.180

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

1.394,3

44.962

Κρυστάλλι (Τσακώνικο)

1.005,2

33.107

Κοντούλα

319,2

10.605

Λοιπές ( Μοσχάτο, MASCATELLO D' ESTATE, κλπ)

70,0

1.250
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Διάγραμμα 15 Οι κυριότερες ποικιλίεςαχλαδιών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα

Εικόνα 26 Αχλαδιά τοπικής παραδοσιακής ποικιλίας (Πρέσπες)
Πίνακας 5 Εξέλιξη της καλλιέργειας της αχλαδιάς (Πηγή: http://wwww.minagric.gr/)
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ
ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΝΔΡΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(τόνοι)

ΤΙΜΗ
(δρχ/κιλό)

ΑΚΑΘ.
ΑΞΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (σε
χιλ. δρχ.)

1961

4.750.318

40.397

2,47

99.781

1962

4.927.685

34.246

3,13

107.190

1963

5.240.908

44.935

3,17

142.444

1964

6.324.120

53.398

3,25

173.544

1965

6.373.500

45.007

4,24

190.830

1966

6.422.955

55.145

4,23

233.263

1967

6.439.271

68.665

4,52

310.366

1968

6.446.746

91.277

3,51

320.382

1969

6.521.976

82.733

4,30

355.752

1970

6.564.600

109.108

3,77

411.337

1971

6.619.553

104.006

4,25

442.026

1972

6.702.428

114.300

4,56

521.208
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1973

6.877.820

120.500

7,02

845.910

1974

6.821.172

88.006

9,21

810.535

1975

6.809.000

124.000

6,51

807.240

1976

6.796.585

107.445

12,94

1.390.338

1977

6.721.990

109.875

11,54

1.267.958

1978

6.634.127

80.500

19,67

1.583.435

1979

6.688.766

104.400

18,59

1.940.796

1980

6.743.403

111.000

22,82

2.533.020

1981

6.823.554

142.805

17,92

2.559.066

1982

6.949.212

129.050

29,04

3.747.612

1983

7.084.808

146.035

36,86

5.382.850

1984

7.466.184

101.218

44,25

4.478.897

1985

7.258.144

111.041

52,26

5.803.003

1986

7.002.703

110.110

57,81

6.365.459

1987

6.880.423

91.275

69,34

6.329.009

1988

6.456.444

95.330

84,20

8.026.786

1989

5.880.395

94.890

93,02

8.826.668

1990

5.436.324

93.675

117,56

11.012.433

1991

5.054.930

66.177

151,56

10.029.786

1992

4.850.714

92.321

137,39

12.683.982

1993

4.766.844

78.147

130,10

10.166.925

1994

4.553.295

76.400

154,06

11.770.184

1995

4.322.538

59.600

195,07

11.626.172

1996

4.331.123

71.560

149,86

10.723.982

1997

4.365.059

60.030

169,34

10.165.480

1998

4.231.658

70.451

140,69

9.911.751

1999

4.100.557

55.595

179,54

9.981.526

2000

4.068.337

62.931

188,20

11.843.614

2001

4.030.025

67.050

207,86

13.936.845

2002

3.957.648

38.640

0,67

25.889

2003

3.859.831

53.080

0,66

35.033

2004

3.855.266

41.000

0,57

23.370

2005

4.251.873

48.500

0,61

29.585

2006

4.201.427

55.392

0,80

44.314

2007

4.170.837

52.397

0,91

47.681

2008

3.915.721

52.581

0,72

37.858

2009

3.864.232

49.974

0,53

26.486

2010

3.803.343

49.994

0,70

34.996
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Διάγραμμα 16 Παραγωγή αχλαδιού από το 1961 έως το 2019 στην Ελλάδα (Πηγή fao.org)

Εισαγωγές και εξαγωγές
Η Ελλάδα εισάγει αχλάδια από Ιταλία, Αργεντίνη, Νότια Αφρική, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία,
Ολλανδία, Χιλή, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία και Πολωνία. Τα αχλάδια εισαγωγής είναι των ποικιλιών
Branquilla (Κρυστάλλι) Williams και Packams που καλλιεργούνται στην Αργεντινή την Ισπανία και την
Ιταλία, καθώς και τα Abate Fetel, τα οποία κυρίως εισάγονται από την Ιταλία.
Σύμφωνα με το USDA, το 2016/17 εισήχθησαν στη χώρα μας 6.983 τόνοι αχλαδιών. Από αυτά 4.323
τόνοι προήλθαν από χώρες της ΕΕ και οι υπόλοιποι 2.660 τόνοι από χώρες εκτός της ΕΕ.

Χάρτης 9 Εισαγωγές αχλαδιών από την Ελλάδα (Πηγή https://www.trademap.org/2021)

Σύμφωνα πάλι με το USDA, το 2016/17 εξήχθησαν από τη χώρα μας 5.228 τόνοι αχλάδια. Από αυτά,
3.182 τόνοι κατευθύνθηκαν σε χώρες της ΕΕ και 2.046 τόνοι σε χώρες εκτός Ε.Ε. Τα εξαγόμενα αχλάδια
κατευθύνονται κυρίως σε Βουλγαρία, Αλβανία, Ρουμανία και Ισραήλ.
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Χάρτης 10 Εξαγωγές αχλαδιών από την Ελλάδα (Πηγή https://www.trademap.org/2021)

Χρήσεις
Τα αχλάδια καταναλώνονται νωπά ή μεταποιημένα. Τα νωπά αχλάδια, ανάλογα με το στάδιο που
συγκομίζονται και την ποικιλία τους, μπορούν να συντηρηθούν σε ψυκτικούς χώρους 2-8 μήνες.
Μεταποιημένα καταναλώνονται ως κομπόστες, μαρμελάδες, χυμοί, χρησιμοποιούνται ευρέως στη
ζαχαροπλαστική ενώ φτιάχνεται και λικέρ από αυτά.
Μέχρι 01.01.2008 η ποσότητα νωπών αχλαδιών που οδηγείτο στη μεταποίησης λάμβανε ενίσχυση.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία το προϊόν αποδεσμεύθηκε πλήρως από την ενίσχυση και εντάχθηκε
στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης (YπAAT 2016).
Σύμφωνα με στοιχεία του WAPA (WorldApple & PearAssociation),η συνολική παραγωγή νωπών
αχλαδιών στην Ε.Ε., κατά τη 10ετία 2003-2011, κυμάνθηκε περί τους 2.500.000 tn, ενώ το 2012
υποχώρησε κατά 22% στους 2.060.000 tn και η ποσότητα που οδηγήθηκε στην μεταποίηση εξ αυτών,
ήταν
περίπου
110.000
tn.
κατά
μέσο
όρο.
Αντίστοιχα η συνολική παραγωγή αχλαδιών στην Ελλάδα, κατά το έτος 2010, ανήλθε σε περίπου 50.000
tn, το έτος 2011 σε 48.000tn, ενώ το 2012 σε 44.000 tn περίπου και η ποσότητα εξ αυτών που οδηγήθηκε
στην μεταποίηση ήταν περίπου 6.000 με 6.500 tn. Ειδικότερα για τις ανταγωνίστριες χώρες Ισπανία και
Ιταλία, όσον αφορά την παραγωγή φρουτοσαλάτας, η Υπηρεσία διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
Στην Ισπανία κατά τις εμπορικές περιόδους 2011 και 2012, η συνολική παραγωγή αχλαδιών ανήλθε σε
460.000 και 350.000 Μετρικούς Τόνους αντίστοιχα, εκ των οποίων μόνο 45.000 ΜΤ οδηγήθηκαν στη
μεταποίηση για την παραγωγή κυρίως κομπόστας αχλαδιού που επιτυγχάνει καλύτερη τιμή στην αγορά
έναντι του κύβου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή φρουτοσαλάτας. Εκτιμάται ότι για την
εμπορική περίοδο 2012/2013, η ποσότητα που θα οδηγηθεί στη μεταποίηση θα κυμανθεί περίπου
στους 30.000 Μ. Επισημαίνεται ότι περίπου ¼ της ως άνω ποσότητας οδηγείται για την παραγωγή
συμπυκνωμένου χυμού (πουρές) 30-32 brix, και ότι η παραγωγή κομπόστας το 2012/2013 θα ανέλθει
σε 356.000 χαρτοκιβώτια (περίπου 6.100 tn).
Αντίστοιχα στην Ιταλία οι ποσότητες μεταποιημένων αχλαδιών θα είναι μειωμένες κατά 30% περίπου,
γεγονός που ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα διαθεσιμότητας πρώτης ύλης (κύβοι
αχλαδιού),με πιθανό αποτέλεσμα την εκτόξευση της τιμής της πρώτης ύλης στα 400€/ΜΤ έναντι
350€/ΜΤ που ήταν το 2011, σε αντίθεση με την πρώτη ύλη προέλευσης Αργεντινής που θα κυμανθεί
περί τα 250€/ΜΤ.
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Όσον αφορά την ελληνική παραγωγή φρουτοσαλάτας, τα μεταποιημένα αχλάδια (κύβοι) συμμετέχουν
σε ποσοστό 35% στα τελικά προϊόντα (φρουτοσαλάτες) ενώ το υπόλοιπο 65% είναι η συμμετοχή άλλων
φρούτων όπως π.χ. ροδάκινα, κεράσια , σταφύλια, κ.τ.λ. ελληνικής παραγωγής.
Φαρμακευτικές ιδιότητες
Τα αχλάδια αποτελούν εξαιρετική πηγή υδατοδιαλυτών ινών. Περιέχουν βιταμίνες Α, Β1, Β2, C, E,
φυλλικό οξύ και νιασίνη. Επίσης, είναι πλούσια σε χαλκό, φωσφόρο και κάλιο και σε μικρότερες
ποσότητες σε ασβέστιο, χλώριο, σίδηρο, μαγνήσιο, νάτριο και θείο και έχουν λίγες θερμίδες.
Τα αχλάδια θεωρούνται υποαλλεργικά. Είναι φρούτα πλούσια σε φυτικές ίνες, αλλά ελάχιστα πιθανό
να προκαλέσουν παρενέργειες και γι’αυτό προτείνονται σε άτομα που πάσχουν από διάφορες
διατροφικές αλλεργίες. Επιπλέον ωφελούν στην καταπολέμηση διαφόρων ασθενειών. Ο χυμός από
αχλάδι συστήνεται ακόμη και για βρέφη, είτε για άτομα που έχουν αλλεργίες.
Έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες: τα αχλάδια είναι μια πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών φλαβονοειδών,
τα οποία βοηθούν στην καταπολέμηση της φλεγμονής και μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο ασθένειας
(Maras et al. 2011).
Πρόληψη του καρκίνου:
μερικές μελέτες δείχνουν ότι οι δίαιτες πλούσιες σε φρούτα,
συμπεριλαμβανομένων των αχλαδιών, μπορεί να προστατεύσουν από ορισμένους καρκίνους,
συμπεριλαμβανομένων αυτών του πνεύμονα, του στομάχου και της ουροδόχου κύστης, του μαστού
και των ωοθηκών, καθιστώντας αυτό το φρούτο μια ιδιαίτερα έξυπνη επιλογή για τις γυναίκες (Wright
et al. 2008, Hui et al. 2013).
Μια μεγάλη μελέτη σε περισσότερους από 200.000 ανθρώπους διαπίστωσε ότι η κατανάλωση 5 ή
περισσοτέρων εβδομαδιαίων μερίδων φρούτων πλούσιων σε ανθοκυανίνη, όπως τα κόκκινα αχλάδια,
συσχετίστηκε με 23% χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 (Wedick 2008).
Τα αχλάδια μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακής νόσου. Τα αντιοξειδωτικά της προκυανιδίνης
τους μπορεί να μειώσουν την ακαμψία στον καρδιακό ιστό, να μειώσουν την LDL (κακή) χοληστερόλη
και να αυξήσουν την HDL (καλή) χοληστερόλη Η φλούδα περιέχει ένα σημαντικό αντιοξειδωτικό που
ονομάζεται κουερσετίνη, το οποίο πιστεύεται ότι ωφελεί την υγεία της καρδιάς μειώνοντας τη
φλεγμονή και μειώνοντας παράγοντες κινδύνου καρδιακών παθήσεων όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση
και τα επίπεδα χοληστερόλης.Μια μεγάλη, 17χρονη μελέτη σε περισσότερες από 30.000 γυναίκες
αποκάλυψε ότι κάθε μερίδα 80 γραμμάρια φρούτων μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 67% (www.healthline.com).
Επιπλέον, η τακτική πρόσληψη αχλαδιών και άλλων λευκών σαρκών φρούτων θεωρείται ότι μειώνει τον
κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Μια 10ετής μελέτη σε περισσότερους από 20.000 ανθρώπους
διαπίστωσε ότι κάθε 25 γραμμάρια λευκής σάρκας φρούτων που τρώγονται καθημερινά μείωσε τον
κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 9% (www.healthline.com).

2.2. Πολιτιστικά στοιχεία
Η ιστορία της αχλαδιάς
Η αχλαδιά, ή απιδιά, κατάγεται από τις περιοχές γύρω από την Κασπία Θάλασσα και στην Ελλάδα ήταν
γνωστή από τους προϊστορικούς χρόνους. Ο Όµηρος αναφέρει την αχλαδιά γύρω στα 800 π.Χ. Το αχλάδι
(ὄγχνη) αναφέρεται από τον Όμηρο στην Οδύσσεια, ως ένα από τα δώρα των θεώ προς τον βασιλιά
των Φαιάκων Αλκίνοο και το οποίο το καλλιεργούσαν στον κήπο του (http://www.greek-language.gr/).
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“ἔνθα δὲ δένδρεα μακρὰ πεφύκασι τηλεθόωντα, ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι”και “ ὄγχνη
ἐπ᾽ ὄγχνῃ γηράσκει”.
Στην αρχαιότητα το αχλάδι, θεωρούνταν ερωτικό σύμβολο και ήταν αφιερωμένο στην Αφροδίτη, ενώ
από το ξύλο της αχλαδιάς κατασκεύαζαν αγάλματα της Θέας Αθήνας Ο Αθήναιος και ο Πλούταρχος
αποδίδουν το αρχαίο όνομα της Πελοποννήσου «Απία» στην αχλαδιά (Τεσσερομμάτη 2016).
Τα αχλάδια καλλιεργήθηκαν από τους αρχαίους Φοίνικες και τους Ρωμαίους και αποτελούσαν εκλεκτό
έδεσμα για τους αρχαίους Πέρσες βασιλιάδες. Για πρώτη φορά, βρίσκουμε απεικονίσεις του σε
τοιχογραφίες της Πομπηίας και σε ρωμαϊκά ψηφιδωτά, ενώ σε μωσαϊκό χριστιανικής εκκλησίας στην
Ιορδανία το δέντρο της αχλαδιάς αποτελεί ένα από τα τέσσερα ιερά δέντρα (Janick 2002).
Στην Κίνα, το αχλάδι ήταν ένα διαδεδομένο φρούτο ήδη από το 2.500 π.Χ. Το αχλάδι αποτελούσε και
ένα σύμβολο. Για τους αρχαίους Αιγύπτιους, ήταν ιερό φρούτο και μάλιστα συνδεόταν με τη λατρεία
της θεάς Ίσιδας. Στην Κίνα, ακόμα και σήμερα, το αχλάδι είναι σύμβολο μακροζωίας, αγνότητας, σοφίας
και δικαιοσύνης.
Στην Ευρώπη υπάρχουν στοιχεία για τη χρήση της ως τροφής από τους προϊστορικούς χρόνους. Πολλά
ίχνη έχουν βρεθεί σε προϊστορικές κατοικίες γύρω από τη λίμνη της Ζυρίχης. Τα αχλάδια έγιναν
δημοφιλή ώστε στη μεσαιωνική Ιταλία καλλιεργούνταν πάνω από 200 ποικιλίες. Μέχρι το 17ο αιώνα, οι
Γάλλοι είχαν αναπτύξει 300 διαφορετικές ποικιλίες, εμπνευσμένοι από το πάθος του Λουδοβίκου XIV
για το συγκεκριμένο φρούτο. Το αχλάδι καθιερώθηκε ως φρούτο της αριστοκρατίας, σύμβολο αφθονίας
και ευμάρειας, γι’ αυτό και απεικονίζεται συχνά σε πορτρέτα της εποχής.
Η πρώτη αχλαδιά φυτεύτηκε στην Αμερική το 1620 μ.Χ., ενώ μέχρι εκείνη την εποχή γινόταν μεγάλη
εισαγωγή τους από τη Γαλλία. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 5.000 γνωστές ποικιλίες στον κόσμο. Βέβαια,
μέχρι και τον 18ο αιώνα, τα αχλάδια δεν είχαν τον απαλό χυμώδη καρπό τους, που γνωρίζουμε σήμερα.
Σε εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκαν οι διάφορες ποικιλίες που του έδωσαν την ξεχωριστή υφή και
γεύση του.

Λαογραφία
Το αχλάδι πρωταγωνιστεί σε πολλές φράσεις και παροιμίες:
"Πόσα απίδια βάνει ο σάκος" πόα’ απίδια πιάνει, χωράει, βάζει ο σάκος πόσο δύσκολα είναι τα
πράγματα, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα: μιλάει για σπουδές, για διπλώματα, για προσόντα, αλλά
τώρα που μπαίνει στη δουλειά θα δούμε.
Μια γνωστή φράση σε γραπτά του Μακρυγιάννη, είναι: "Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά", για την
αποτροπή συναγωγής εύκολων ή πρόωρων συμπερασμάτων ως προειδοποίηση ότι στο τέλος θα
φανούν τα άσχημα αποτελέσματα: άσ' τον τώρα να χαίρεται.
Συχνά ακούμε τη φράση "Μεταξύ τυρού και αχλαδιού" δηλαδή περιστασιακά, χωρίς σοβαρή
ενασχόληση, βιαστικά και (http://georgakas.lit.auth.gr/).
Στο
αποθετήριο
του
Κέντρου
Ερεύνης
της
Ελληνικής
Λαογραφίας
(http://repository.kentrolaografias.gr/) μπορούμε να βρούμε δεκάδες φράσεις και παροιμίες που
αναφέρονται στο αχλάδι (ή απίδι) και την αχλαδιά. Παρακάτω σταχυολογούμε κάποιες από τις πιο
ενδιαφέρουσες ή κοινές:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αυτό το αχλάδι είναι ζούπιο (Ερμηνεία: επαραορίμασε και ζουπιέται ή ζουπιέται γιατί εσάπισε)
Επήγε αχλάδι κι εγύρισε γκόρτσο,
Όποιος κατηγορεί τ' αχλάδι, θέλει να το φάγη
Επήγε αχλάδι και γύρισε αχλάπιδο
Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά του (σε διάφορες παραλλαγές)
Έγεινα αγγουρ' αχλάδι (Ερμηνεία: Εις δηλώσιν θυμού)
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

The wormy pear falls by itself = Το σκουληκιασμένο αχλάδι πέφτει μόνο του
Το αχλάδι θα πέση κάτω απ' την αχλαδιά
Το καλλίτερο τ' αχλάδι το τρών οι αρκούδες στο βουνό
" Έγεινα αγγουρ' αχλάδι", με ερμηνεία ως έκφραση θυμού
Τούδουσα τν αχλάδα (ερμηνεία: την πρέπουσαν απάντησιν κ' απεστόμωσα...)
Στην αχλάδα είμαστε ακόμα (Ερμηνεία: Επί των εν αρχή ευρισκομένων)
Άι μωρή κακόβροντη αχλάδα (Λέγεται σ' αυτούς που λένε ασυνάρτητα λόγια. Κακόβροντη
αχλάδα είναι άγρια αχλάδια που ωριμάζουν τον Νοέμβρι και ωριμάζουν άμα θα αρχίση να
βρέχη και να βροντά...)
Δάγκουσι τν' αχλάδα (Περί των εκ συμφέροντος εθελόντων σιωπάν)
Τόχει ρίξει στην αχλάδα (Δεν φροντίζει, αμελεί)
Ντας τινάξαν την αχλάδα όσοι λάχαν τόσοι φάγαν (σε διάφορες παραλλαγές, όσοι κόψαν, σαν
τινάξαν, όσοι όταν από κάτω, όντε σούσαν κοκ)
Του δωκά ναν κόπανο, που είπε αχλάδα στον ξερόκαμπο
Από που ως που η αχλάδα θενα μοιάση τ' απιδιού; (Είσαι κατώτερός μου, δεν πρέπει να
θεωρείσαι ίσος μου, δεν πρέπει να αναμειγνύεσαι εις το δεινα πράγμα)
Θα πετάξης λιθάρια, να φας αχλάδια
Εγώ σι λέγου κάστανα, τσι συ μου λέγ'ς αχλάδια
Απίδια με περικαλούν κι αχλάδια θε να φάω αγάδες κι αγαδόπουλα και σένα θε να πάρω;
Τα κρέμασε 'ς την αχλαδιά (Λέγεται δια τον μαθητήν απομακρυνθέντα τού σχολείου)
Απίδια με παρακαλούν κι αχλάδια θε να φάω;
Φάϊ απίδι ακάθερο, μήλο καθαρισμένο
Ηύρες απίδι, απίδα φθάς το, ηύρες σύκο, σήκω φθάς το, ηύρες σταφύλι παραιτήσ' από τούτο
Τα βασιλικό απίδι απ΄ εκείνο που έχει δίδει ή Το βασιλικό απίδι την τιμή όπ΄ έχει δίδει ή Το
μυριστικόν απίδι, την τιμήν απ΄ έχει δίνει (Κατά που είσαι φέρεσαι)
Ως που να πης απίδι (Τάχιστα)
Η μάννα μου κρομμύδι κι εγώ χρυσό απίδι
Νερό λαφρό σαν τ' απίδι
Πέσε απίδι να σε φάγω
Του φτελιού μη του γυρεύης απίδι
Το μήλο φάει νηστικός, το απίδι χορτασμένος και τ' άγουρο δαμάσκηνο μη το παραχορτάσης
Άγια Μαρίνα έρχεται με το σύκο, με τ' απίδι, με το κόκκινο σταφύλι
Το καλύτερ' απίδι πέφτει στου χοίρου τη μούρη ή Το καλό απίδι, το τρών' και τα γουρούνια
Ο Νότος δένει αμύγδαλα, κι' ο κυρ Βοριάς απίδι κι' η συνεβριά τα πωρικά κι' ο εξάνεμος τα μήλα
Τα ροζασμένα απίδια αγουροσέπονται, μα δε γουρμάζουνε
Ξεπουλήθηκαν τ΄ απίδια κι΄ έχουν πράση τ΄ αγραπίδια
Θα σε δείξω πόσ' απίδια παίρν' ο σάκκος
Σε 'παινεμένη απιδιά μην πας με μέγα σάκκο
Η αρκούδα ένα τραγούδι ξέρει μήλα και απίδια (Λέγεται για φλύαρους που λένε τα ίδια
διαρκώς)

Στο ίδιο αποθετήριο, θα βρούμε και αρκετές παραδόσεις και ιστορίες, όπου εμφανίζεται ή ακόμα
πρωταγωνιστεί η αχλαδιά. Το δέντρο και ο καρπός απαντώνται επίσης και σε δημοτικά (κλέφτικα)
τραγούδια:
«Σαράντα κλέφταις ήτανε τριγύρω ξαπλωμένοι,
κ' ένα μικρό κλεφτόπουλο, ντυμένο 'ς το χρυσάφι,
απίδια μας εφίλεψε και κρύο νερ' απ’ τη βρύση.
"Σύρτε, κορίτσια, 'ς το καλό κι' ανθρώπου μην το πήτε».
Ο πλούτος των παραπάνω αναφορών αποδεικνύει τον κεντρικό ρόλο που είχε η αχλαδιά στις
παραδόσεις, τον πολιτισμό, τη σκέψη των ελληνικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα των ορεινών.
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Η Γιορτή Αχλαδιού που γίνεται στον Τύρναβο έρχεται να αναδείξει τις τοπικές παραγωγές και τα
προϊόντα αλλά κυρίως το αχλάδι, που στην συνείδηση του καταναλωτικού κοινού είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με τον Τύρναβο. Η ποικιλία "κρυστάλι" είναι αυτή που έχει επικρατήσει τα τελευταία
χρόνια στην περιοχή αλλά και στην εγχώρια αγορά, ωστόσο καλλιεργούνται και άλλες ποικιλίες
αχλαδιών όπως η κοντούλα, Κόσια, Σάντα Μαρία, Williams & Highland. Η συγκομιδή του αχλαδιού
ξεκινάει στις αρχές Αυγούστου και το προϊόν συσκευάζεται και διατίθεται στην αγορά περίπου μέχρι
τον επόμενο Μάρτιο και για το λόγο αυτό η Γιορτή Αχλαδιού γίνεται κάθε χρόνο στις αρχές του
φθινοπώρου (Σεπτέμβριο).
Τέχνες
Το αχλάδι το συναντάμε ως αντικείμενο τέχνης στη ζωγραφική και στη γλυπτική. Πίνακες με αχλάδι
βρέθηκαν στα ερείπια της Πομπηίας, στα ρωμαϊκά μωσαϊκά και στα γλυπτά στεφάνια φρούτων που
χρησιμοποιούνται συνήθως σε σαρκοφάγους. Η συμβολική χρήση του αχλαδιού μεταφέρθηκε στην
χριστιανική τέχνη. Σε ένα εκκλησιαστικό μωσαϊκό του 6ου αιώνα στην Ιορδανία, το αχλάδι
περιλαμβάνεται ως ένα από τα τέσσερα ιερά δέντρα (Janick 2002).
Στους πίνακες-νεκρές φύσεις του χρυσού αιώνα της ολλανδικής ζωγραφικής, το αχλάδι έχει περίοπτη
θέση. Κατά την περίοδο του Αναγέννησης, ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι είχε στην κατοχή του το Codex
Arundel , ένα βιβλίο με μύθους στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ένας με πρωταγωνιστή το αχλάδι. Το
άρωμα, η γεύση και το σχήμα του δεν άφησαν ασυγκίνητο ούτε τον Σαίξπηρ που το αναφέρει σε
διάφορα έργα του.
Ο Vincent Van Gogh απεικονίζει την ανθοφορία και το φρούτο αχλάδι μέσα στους πίνακες του και σε
ένα γράμμα του προς σχεδιάζει ένα δέντρο αχλαδιού.

Εικόνα 27 Απεικονίσεις της αχλαδιάς και του καρπού της στο έργο του Van Gogh

2.3. Βιβλιογραφία
Ελληνική βιβλιογραφία
Διαλεχτής Ζευγώλη – Γλέζου, Παροιμίες από την Απείρανθο της Νάξου, Αθήναι, 1963, σελ. 179, αρ. 8
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Janick, J. (2002) The pear in history, literature, popular culture, and art. ISHS Acta Horticulturae 596: VIII
International Symposium on Pear. In CorelliGrappadelli L, Janick J, Sansavini S, Tagliavini M,Sugar D,
Webster AD (Eds), 2002; pp.1-14.
Hui, C., Qi, X., Qianyong, Z., Xiaoli, P., Jundong, Z., & Mantian, M. (2013). Flavonoids, flavonoid subclasses
and breast cancer risk: a meta-analysis of epidemiologic studies. PloS one, 8(1), e54318.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054318
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Maras, J. E., Talegawkar, S. A., Qiao, N., Lyle, B., Ferrucci, L., & Tucker, K. L. (2011). Flavonoid intakes in
the Baltimore Longitudinal Study of Aging. Journal of food composition and analysis : an official
publication of the United Nations University, International Network of Food Data Systems, 24(8), 1103–
1109. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2011.04.007
Wedick, Nicole & Pan, An & Cassidy, Aedín & Rimm, Eric & Sampson, Laura & Rosner, Bernard & Willett,
Walter & Hu, Frank & Sun, Qi & van Dam, Rob. (2012). Dietary flavonoid intakes and risk of Type 2
diabetes in US men and women. The American journal of clinical nutrition. 95. 925-33.
10.3945/ajcn.111.028894.
Wright, M. E., Park, Y., Subar, A. F., Freedman, N. D., Albanes, D., Hollenbeck, A., Leitzmann, M. F., &
Schatzkin, A. (2008). Intakes of fruit, vegetables, and specific botanical groups in relation to lung cancer
risk in the NIH-AARP Diet and Health Study. American journal of epidemiology, 168(9), 1024–1034.
https://doi.org/10.1093/aje/kwn212
Ιστότοποι:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pear
https://hort.purdue.edu/newcrop/janick-papers/pearinhistory.pdf
https://www.enikos.gr/society/605841/to-frouto-pou-o-omiros-onomaze-doro-ton-theon-kai-masprostatevei
https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-pears#section5
https://www.hindawi.com/journals/aag/2014/541097/
http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/axladia.htm
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Map.aspx?nvpm=1%7c300%7c%7c%7c%7c08
0830%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c3
https://www.vangoghmuseum.nl/en/search/collection?q=pear
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3. Δαμάσκηνα (Prunus domestica)
Όνομα Φυτού: Prunus domestica
Ελληνική Ονομασία: Δαμασκηνιά
Οικογένεια φυτών: Rosaceae
Είναι φυλλοβόλο δέντρο ύψους έως 12m, με τα
καλλιεργούμενα φυτά να εμφανίζουν ίσια, χωρίς
αγκάθια κλαδιά, ενώ στα αυτοφυή (άγρια) να είναι ως
επί το πλείστον αγκαθωτά. Τα φύλλα του φυτού είναι
ελλειψοειδή έως επιμήκη, χνουδωτά, βαθυπράσινου
χρώματος και τα ερμαφρόδιτα άνθη του λευκά
εκφυόμενα από τους ανθοφόρους οφθαλμούς ανά 2 ή 3.
Ο φλοιός του είναι καστανός και οι καρποί του μεγάλοι,
ωοειδείς ή ελλειψοειδείς, βαθύ μπλε ή μωβ χρώματος
(δαμάσκηνα). Η ανθοφορία γίνεται τον Απρίλιο και η
καρποφορία από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο.

3.1. Οικονομική σημασία
Καλλιέργεια στον κόσμο
Η Κίνα είναι πρώτη στον κόσμο σε παραγωγή δαμάσκηνων. Ακολουθούν η Ρουμανία, οι Η.Π.Α και η
Σερβία.
Τα δαμάσκηνα θεωρούνται από τα πιο υποσχόμενα φρούτα για εξαγωγή στην Ευρώπη. Είναι τα πιο
εισαγόμενα φρούτα από μη Ευρωπαίους προμηθευτές και ο εφοδιασμός του έχει αυξηθεί τα τελευταία
χρόνια. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη αγορά προορισμού για νωπά εισαγόμενα δαμάσκηνα, αλλά
όπως και άλλες χώρες παραγωγής, η εξωτερική ζήτηση συνδέεται με την τοπική παραγωγή. Οι Γερμανοί
αγοραστές προτιμούν τα γερμανικά δαμάσκηνα, έπειτα τα ευρωπαϊκά δαμάσκηνα και τέλος τα
δαμάσκηνα που εισάγονται από εκτός Ευρώπης. Ο όγκος των εισαγωγών δαμάσκηνων το 2018 ήταν
43.000 τόνοι, οι μισοί από τους οποίους προέρχονταν από την Ιταλία και την Ισπανία. Η Νότια Αφρική
ήταν ο μεγαλύτερος μη ευρωπαϊκός προμηθευτής (εκτός εποχής) με 4.800 τόνους. Οι γερμανικές
εισαγωγές δαμάσκηνων δεν είναι σταθερές και ποικίλλουν ανάλογα με την εθνική παραγωγή. Το 2016
και το 2017 η παραγωγή ήταν χαμηλότερη από τα προηγούμενα χρόνια, οπότε ο όγκος των εισαγωγών
αυξήθηκε. Το 2018, ένα ρεκόρ 70.000 τόνων γερμανικών δαμάσκηνων μείωσε την ανάγκη για
εισαγωγές. Η ποσότητα των μη ευρωπαϊκών εισαγωγών δαμάσκηνων αυξήθηκε κατά 62% από το 2014
έως το 2018 (https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/plums/market-potential).
Η Γαλλία είναι μία από τις κύριες χώρες που καταναλώνουν δαμάσκηνα στην Ευρώπη. Ωστόσο, οι
εισαγωγές αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής κατανάλωσης. Η περισσότερη κατανάλωση
γίνεται δυνατή από τοπικά παραγόμενα δαμάσκηνα. Η Γαλλία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εισαγωγέας
δαμάσκηνων. Οι εισαγωγές είναι σχετικά σταθερές και πρόσθεσαν 15.800 τόνους στην αγορά το 2018.
Αυτό εκτιμάται μόνο στο 8% της γαλλικής κατανάλωσης. Οι περισσότερες από τις εισαγωγές
προμηθεύονται από την Ισπανία (9.200 τόνοι). Ο καταναλωτής επικεντρώνεται κυρίως σε τοπικά
δαμάσκηνα, όπως η ποικιλία Mirabelle, Greengage, Reine-Claude μεταξύ πολλών άλλων.
Η Ρουμανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός δαμάσκηνων στην Ευρώπη με αρκετές τοπικές ποικιλίες
(για παράδειγμα: Tuleu Gras, Grase Romanesti, Vinete Romanesti) και λίγες εμπορικές ποικιλίες για
εξαγωγή όπως η Reine Victorias. Παράγει έως 500.000 τόνους δαμάσκηνων υπό κανονικές συνθήκες. Το
2018 η χώρα ξεπέρασε τους 830.000 τόνους. Τα δαμάσκηνα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή
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κονιάκ (Tuica) καθώς και για διάφορα παρασκευάσματα τροφίμων. Πολύ λίγα δαμάσκηνα εξάγονται
(https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/plums/market-potential).
Στην Πολωνία παρατηρείται υψηλή κατανάλωση δαμάσκηνων. Όταν η τοπική παράγωγή είναι χαμηλή,
εισάγονται επιπλέον δαμάσκηνα, αλλά η τιμή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον εφοδιασμό της
Πολωνίας. Η Πολωνία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς δαμάσκηνων στην Ευρώπη, το
2017 η παραγωγή δαμάσκηνου μειώθηκε από τους συνηθισμένους 100.000 τόνους σε λιγότερο από
60.000 τόνους. Οι χαμηλότερες αποδόσεις αντισταθμίστηκαν από την αύξηση της προσφοράς από την
Ισπανία και τη Μολδαβία. Οι συνήθεις εισαγωγές από 10.000 έως 11.000 τόνους που ήταν, αυξήθηκαν
σε 36.000 τόνους το 2017.

Χάρτης 11 Χάρτης των χωρών παραγωγής της καλλιέργειας της δαμασκηνιάς και κορόμηλων από το 1961 έως το 2019 (Πηγή
Fao.org)

Διάγραμμα 17 Παγκόσμια παραγωγή δαμάσκηνου και κορόμηλων το 1961 έως το 2019 (Πηγή Fao.org)
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Διάγραμμα 18 Παγκόσμια παραγωγή δαμάσκηνου και κορόμηλου ανά ήπειρο από το 1961 έως το 2019 (Πηγή Fao.org)

Καλλιέργεια στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η οργανωμένη καλλιέργεια είναι περιορισμένη και γίνεται κυρίως στο βορειότερο τμήμα
της χώρας, στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Το δαμάσκηνο είναι επίσης χαρακτηριστικό προϊόν της
Σκοπέλου.

Διάγραμμα 19 H παραγωγή δαμάσκηνου και κορόμηλου από το 2000 έως το 2019 στην Ελλάδα (Πηγή Fao.org)

Πιο συγκεκριμένα, τις πιο πολλές εκμεταλλεύσεις με δαμασκηνιές τις συναντούμε σε Γιαννιτσά, Αριδαία
και στο νομό Ημαθίας. Σύμφωνα με έμπορο της περιοχής Σκύδρας (Πέλλα), οι τιμές παραγωγού έχουν
φτάσει και τα 90 λεπτά ανά κιλό. Οι ποιότητες είναι καλές, το ίδιο και τα μεγέθη, ζήτηση υπάρχει κυρίως
από το εσωτερικό (https://www.agrotypos.gr/kalliergeies/pyrinokarpa/ikanopoiitikes-times-paragogoukai-kales-poiotites-gia-tis-proimes).
Πίνακας 6 Ποσότητες δαμάσκηνων και τιμή χονδρικής από το Δελτίο Τιμών Χονδρικής Πώλησης από την ΚΑΘ (21/6/2021)

Α/Α

1

Κατηγορία/
ΠΡΟΪΟΝΤΑ/
Category Κατηγορία/ Category I
PRODUCTS
Extra

ΦΡΟΥΤΑ / FRUITS €
Δαμάσκηνα / Pl ums

€
1,20 - 1,70

Ποσότητα
Επικρατέστ
προς
ερη
Κατηγορία/ Category II διάθεση/
τιμή/Domi
Quantity to
nant price
supply
€
0,70 - 1,00

120

kg
7900

€
1,40

Εισαγωγές και εξαγωγές
Οι χώρες που το 2020 η Ελλάδα εισήγαγε δαμάσκηνα και κορόμηλα είναι η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ιταλία,
η Ισπανία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιορδανία και η Κύπρος.

Χάρτης 12 Εισαγωγές δαμάσκηνων και κορόμηλων (Πηγή https://www.trademap.org 2020)

Διάγραμμα 20 Εισαγωγές δαμάσκηνων και κορόμηλων (Πηγή https://www.trademap.org 2020)

Η Ελλάδα εξάγει δαμάσκηνα και κορόμηλα στις παρακάτω χώρες: Χιλή, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία,
Ισπανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιορδανία και Κύπρος (https://www.trademap.org 2020).

Χρήσεις
Η δαμασκηνιά καλλιεργείται για τους καρπούς της, που τρώγονται νωποί ή αποξηραμένοι. Το μέγιστο
της παραγωγής της είναι στα 25-30 χρόνια και η απόδοση φθάνει τα 60-65 κιλά. Ο καρπός έχει σάρκα
χυμώδης, γλυκιά και αρωματική. Τα δαμάσκηνα τρώγονται φρέσκα, κονσερβοποιημένα, ζαχαρωμένα ή
αποξεραμένα. Γίνεται μαρμελάδα, χυμός και χρησιμοποιείται στην ποτοποιία και τη ζαχαροπλαστική.
Τα ξηρά δαμάσκηνα προσφέρουν βιταμίνες και μέταλλα που είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και
τον μεταβολισμό. Τα δαμάσκηνα αποξεραίνονται πάνω σε ειδικά τελάρα, τα οποία αφήνονται στον ήλιο
και αργότερα μέσα σε ειδικούς κλιβάνους με θερμοκρασία 65-90 βαθμούς Κελσίου.
Τα επιτραπέζια νωπά δαμάσκηνα περιέχουν 82% νερό, 4,8% σάκχαρα, 0,9% οξέα, 0,5% πρωτεΐνες, 0,5%
άλατα και 11,3% διάφορες άλλες ουσίες. Η συγκομιδή των καρπών που προορίζονται για νωπή
κατανάλωση γίνεται με το χέρι, ενώ όταν πρόκειται για αποξήρανση συγκομίζονται με δονητές. Συνήθως
η συλλογή διενεργείται σε 2 έως 4 χέρια, κατά προτίμηση τις πρωινές ώρες και με μεγάλη προσοχή ,
ώστε να διατηρηθεί ο ποδίσκος του καρπού και το λεπτό χνούδι που τον καλύπτει.
Για τα αποξηραμένα μπορούμε λίγες εβδομάδες πριν τη συγκομιδή να μειώσουμε την ποσότητα
άρδευσης ώστε να επιτύχουμε υψηλότερα διαλυτά στερεά και μικρότερες απαιτήσεις ενέργειας κατά
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την αποξήρανση (Ρούσσος 2019). Στην συνέχεια τοποθετούνται σε ειδικούς κλιβάνους με θερμοκρασία
65-90 βαθμούς Κελσίου.
Φαρμακευτικές ιδιότητες
Τα άνθη, οι καρποί και οι σπόροι της δαμασκηνιάς έχουν δραστικές ουσίες (σορβιτόλη, ισατίνη,
φλαβονοειδή (λουτεΐνη, κρυπτοξανθίνη, ζεαξανθίνη), μέταλλα (κάλιο, φθόριο, σίδηρος, νάτριο,
μαγνήσιο, φώσφορος), υδατάνθρακες, κόμμι, πρωτεΐνες, μηλικό οξύ, πηκτίνη, φυτικές ίνες, βιταμίνες
Α, Β C, Κ, β-καροτένιο, ταννίνη, αιθέριο έλαιο. Περιέχει επίσης αμυγδαλίνη και προυνασίνη, οι οποίες
στο νερό διασπώνται και σχηματίζουν υδροκυάνιο (http://mediplantepirus.med.uoi.gr).
Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα είναι πλούσια σε κάλιο, φυτικές ίνες και φυτοχημικά. Το φυτό εμφανίζει
αντιοξειδωτικές, αντιπυρετικές, διουρητικές, καθαρτικές και στυπτικές ιδιότητες. Συνιστάται η
κατανάλωση των αποξηραμένων και φρέσκων καρπών καθώς και το αφέψημα (τσάι) του φυτού για την
αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.
Παράλληλα, λόγω της έντονης αντιοξειδωτικής του δράσης συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας του
δέρματος, προστατεύει τις κυτταρικές μεμβράνες από την οξείδωση, ασκεί αντικαρκινική δράση και
ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση και την ομαλή εγκεφαλική μικροκυκλοφορία. Οι καρποί του φυτού λόγω
της περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη Κ, συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της διαδικασίας της πήξης
του αίματος, στον ομαλό μεταβολισμό των οστών και στη μείωση της πιθανής εκδήλωσης της νόσου
του Alzheimer σε ηλικιωμένους.
Θεωρείται ακόμα ότι βοηθά στον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης. Οι πυρήνες
των δαμάσκηνων έχουν καταπραϋντικές και ανθελμινθικές ιδιότητες, καθώς περιέχουν σημαντικές
ποσότητες αιθέριου ελαίου (αμυγδαλέλαιο), ενώ από τον κορμό και τα κλαδιά του φυτού εξάγεται
γόμμα άριστης ποιότητας, το οποίο στη φαρμακευτική χρησιμοποιείται αντί του αραβικού κόμμεως,
γνωστό ως «gummi nostras» (http://mediplantepirus.med.uoi.gr).

3.2. Πολιτιστικά στοιχεία
Η ιστορία της δαμασκηνιάς
Η δαμασκηνιά είναι ιθαγενές δένδρο των χωρών του βορείου ημισφαιρίου και κατάγεται από τις
περιοχές της Κασπίας Θάλασσας. Ο Κομφούκιος εκτιμούσε πολύ το συγκεκριμένο φρούτο και το
ανέφερε συχνά σε κείμενα και ποιήματα του. Συναντάται στην καταγραφή πολλών συνταγών της
κινεζικής κουζίνας που περιλάμβαναν δαμάσκηνα- το φρούτο εμφανίζεται σε γραπτά κείμενα ήδη από
το 479 π. Χ.
Είναι γνωστό στην Ευρώπη για περισσότερα από 2000 χρόνια (Hansmann & Combrink 2003).
Αναφέρεται από τον Θεόφραστο σαν προύµνη, για αυτό και το επιστηµονικό της όνοµα είναι προύνος.
Το 65 π.Χ. ο Πομπήιος ο Μέγας (Ρωμαίος στρατιωτικός ηγέτης και σύμμαχος του Ιουλίου Καίσαρα)
εισήγαγε το δαμάσκηνο στα περιβόλια της Ρώμης. Το φρούτο ονομάστηκε από τους αρχαίους Έλληνες
δαμάσκηνο, χάρη στην πόλη προέλευσης του, τη Δαμασκό της Συρίας. Ο καρπός της δαμασκηνιάς
βρισκόταν πάντα σε περίοπτη θέση στα τραπέζια της αρχαιότητας, στη συνέχεια του Βυζαντίου και δεν
έχασε την αξία του σε όλους τους υπόλοιπους αιώνες.
Η δράση του δαμάσκηνου ήταν γνωστή στους αρχαίους Έλληνες και τους Άραβες ιατρούς, οι οποίοι
γνώριζαν για την αντισηπτική και τη θρεπτική του δράση. Ο Διοσκουρίδης το ονομάζει «Κοκκύμελον»
(Μπάουμαν 1993).

122

Τα δαμάσκηνα της Δαμασκού αναφέρεται από τον Διοσκουρίδη στην ενότητα που αφιερώνει στα
κοκκύμηλα: τῶν δὲ Συριακῶν καὶ μάλιστα τῶν ἐν Δαμασκῷ γεννωμένων ὁ καρπὸς ξηρανθεὶς εὐστόμαχος
καὶ κοιλίας σταλτικός.
Στη νότια Πολωνία ο θρύλος λέει πως ένας τοπικός κληρικός εισήγαγε το κάπνισμα των δαμάσκηνων
στην περιοχή και ενθάρρυνε τους ενορίτες του να υιοθετήσουν την πρακτική, διαδίδοντας τις γνώσεις
και τις τεχνικές του. Τα ξηραντήρια που βρίσκονται διασκορπισμένα στην περιοχή θυμίζουν την ιστορία
του προϊόντος με το παλιότερο από αυτά να είναι πάνω από 100 ετών. Παρόλο που δεν λειτουργεί
πλέον, έχει την ίδια δομή και τα ίδια χαρακτηριστικά με τα ξηραντήρια που χρησιμοποιούνται σήμερα,
αποδεικνύοντας ότι η μέθοδος παραγωγής έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη για πάνω από έναν
αιώνα. Η παράδοση της ξήρανσης και του καπνίσματος δεν είναι συνυφασμένη μόνο με το τοπίο της
περιοχής, αλλά και με τον πολιτισμό της.

Λαογραφία
Σύμφωνα με το «Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας» (http://repository.kentrolaografias.gr/)
καταγράφονται οι παρακάτω σχετικές παροιμίες και φράσεις:
1. Άνυρα (δ)αμάσκηνα και πρικιές ελαιές, σε διάφορες παραλλαγές, πχ «Όξινα δαμάσκηνα και
πριτσές» ή «Άγουρα δαμάσκηνα, πικρές ελιαίς» με συνήθη κατάληξη «τα
κρυφομουρμουρίσματα είναι κακές δουλές»
2. Τα μαύρα τα σκινόκουκκα θέλουν και μαύρους άντρες τ' άγουρα τα δαμάσκηνα καινούργιους
τουμπανάδες
3. Κουτς σύντεκνε να γίνουν τα δαμάσκηνα, ή Ζήσε σύντεκνε, να γίνε τα δαμάσκηνα, να φας, να
γιάνης (Παρηγοριές αόριστες)
4. Άλλο το κούμπουλο, κι άλλο το δαμάσκηνο (όταν συγκρίνουν δυο, για να δείξουν πως ο ένας
είναι καλύτερος από τον άλλο)
Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Σκοπέλου διοργανώνει τα τελευταία χρόνια τη «Σκοπελίτικη
Εβδομάδα», με παραδοσιακές γεύσεις της Σκοπέλου, και ειδικότερα το δαμάσκηνο Σκοπέλου, με στόχο
να αναδείξει τη λαογραφία, την τοπική παράδοση, τα τοπικά προϊόντα και ιστορία του τόπου.
Τέχνες
Ο Λαο-Τσε, ο διάσημος Κινέζος φιλόσοφος, σύμφωνα με έναν μύθο γεννήθηκε κάτω από δαμάσκηνο
και για αυτό οι Κινέζοι πιστεύουν ότι τα δαμάσκηνα συμβολίζουν την καλή τύχη.
Ο Κομφούκιος ανάφερε στον ακόλουθο στίχο:
Τα κλαδιά του δαμάσκηνου ασπίδα
Από και προς το μέρος κυριαρχούν
Πώς δεν μπορώ να το σκεφτώ;
Αλλά το σπίτι είναι μακριά

3.3. Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Jules Janick (2005). "The origins of fruits, fruit growing and fruit breeding" (PDF). Purdue University.
Archived (PDF) from the original on 2013-05-21.
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Hansmann, C.F. ,J.C. Combrink, Plums and related fruits, Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition
(Second Edition), 2003
Ιστότοποι
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/qualitylabels/eu-quality-food-and-drink/suska-sechlonska-pgi_el
http://mediplantepirus.med.uoi.gr/pharmacology/plant_details.php?id=376
https://www.news.gr/gefseis/h-istoria-enos-proiontos/article/103709/damaskhno.html
https://www.aua.gr/roussos/Roussos/pdf/Printing%20Lessons/EFP6/Plum%20v2019.pdf
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4. Kερασιά (Prunus avium L)
Όνομα Φυτού: Prunus avium
Ελληνική Ονομασία: Kερασιά
Οικογένεια φυτών: Rosaceae
Η κερασιά είναι δέντρο μεγάλης ανάπτυξης, με
πλούσιο ριζικό σύστημα, καλλιεργείται στις ψυχρές
περιοχές της εύκρατης ζώνης. Οι κλιματικές συνθήκες
παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο κατά την εγκατάσταση
όσο και κατά την παραγωγική ζωή της κερασιάς.

4.1. Οικονομική σημασία
Καλλιέργεια στον κόσμο
Η κερασιά καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο, αλλά η
συντριπτική πλειονότητα των καλλιεργούμενων
εκτάσεών της βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο. Βάσει
στοιχείων του FAO, η καλλιεργούμενη έκταση
κερασιάς παγκοσμίως την τελευταία δεκαετία,
κυμαίνεται από 3.450.000 έως 3.900.000 στρέμματα
περίπου, με τάσεις ελαφριάς ανόδου. Η αντίστοιχη
καλλιεργούμενη έκταση στην ΕΕ, κυμαίνεται από 1.600.000 έως 1.200.000 στρέμματα περίπου, με
τάσεις καθόδου. Η αντίστοιχη καλλιεργούμενη έκταση κερασιάς στην Τουρκία εμφανίζει ισχυρή άνοδο.
Η παγκόσμια παραγωγή κερασιών την τελευταία δεκαετία, κυμαίνεται από 1.650.000 έως 2.000.000
τόνους περίπου. Η αντίστοιχη παραγωγή, την ίδια περίοδο, στις χώρες της ΕΕ κυμαίνεται από 500.000
έως 800.000 τόνους περίπου. Η χώρα μας κατέχει τη 12η θέση παγκοσμίως στην παραγωγή κερασιού.
Πρώτη κατατάσσεται η γειτονική μας Τουρκία με παραγωγή 210 έως 350 χιλιάδες τόνους περίπου το
χρόνο. Ακολουθούν οι ΗΠΑ, το Ιράν, η Ιταλία, η Ουκρανία, η Ισπανία, η Ρουμανία, η Ρωσία, το
Ουζμπεκιστάν, η Συρία και η Χιλή. Αμέσως μετά την Ελλάδα ακολουθεί η Πολωνία και η Γαλλία με
διαφορά περίπου 2.000 και 3.000 τόνους, αντίστοιχα.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι οι ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας, όσον αφορά την παραγωγή και
εμπορία κερασιών, είναι η γειτονική Τουρκία, οι χώρες της ΕΕ Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Πολωνία και
Γαλλία, καθώς και οι κοντινές Ουκρανία και Ρωσία.
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Χάρτης 13 Χάρτης παγκόσμιας παραγωγή κερασιάς από το 1961 έως το 2019 (Πηγή fao.org)

Διάγραμμα 21 Παγκόσμια παραγωγή κερασιάς από το 1961 έως το 2019 ανά ήπειρο (Πηγή fao.org)

Διάγραμμα 22 Οι δέκα χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κερασιών από το 1961 έως το 2019 (Πηγή fao.org)
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Διάγραμμα 23 Κατάταξη των χωρών εξαγωγής κερασιών (Πηγή exportpotential.intracen.org)

Καλλιέργεια στην Ελλάδα
Η καλλιέργεια της κερασιάς αποτελεί, από τους αρχαίους χρόνους, µία από τις πλέον διαδεδομένες
καλλιέργειες στην Ελλάδα. Σήμερα η κερασιά καλλιεργείται σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας μας,
ακόμη και στα νησιά, σε εκτάσεις που πλησιάζουν τις 100.000 στρέμματα κανονικών δενδρώνων, βάσει
στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η καλλιεργούμενη έκταση κερασιάς στην Ελλάδα την
τελευταία δεκαετία, εμφανίζει τάσεις ελαφριάς ανόδου. Από αυτές τις εκτάσεις, το 80% περίπου
βρίσκεται στη Μακεδονία, με επίκεντρο τους Νομούς Πέλλας και Ημαθίας, όπου βρίσκεται το 65%-70%
περίπου των καλλιεργούμενων εκτάσεων κερασιάς της χώρας μας. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι κερασιές
αυξήθηκαν κατά 35,4% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των δένδρων ήταν
4.522.419 το 2017 και 3.340.662 το 2012.
Η παραγωγή κερασιού την τελευταία δεκαετία, κυμαίνεται από 42 έως 62 χιλιάδες τόνους περίπου το
χρόνο, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της
ωρίμασης του καρπού. Η μέση στρεμματική απόδοση κερασιάς κυμαίνεται από 400 έως 650 κιλά
περίπου και η μέση ετήσια σταθμισμένη τιμή παραγωγών από την πώληση του κερασιού είναι σχεδόν
1,50 € ανά κιλό, ποσό πολύ μεγαλύτερο από όλα σχεδόν τα νωπά προϊόντα οπωροφόρων δένδρων.
Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες κερασιάς στη χώρα µας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.
α) Στις κλασικές ποικιλίες, οι οποίες καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση, όπως η Bigarreau Burlat, η
Larian, η Lapins, η B.S. Hardy Giant, η Ferrovia, η Van, η Germersdorfer, η Τραγανά Εδέσσης και τα
Μπακιρτζέικα.
β) Στις νέες, µεγαλόκαρπες και πολλές από αυτές αυτογόνιµες ποικιλίες, οι οποίες παρουσιάζουν
μεγάλη δυναμική φυτεύσεων τελευταία, όπως η Sweet Early, η Early BiGi, η Early Lory, η Early Star, η
Giorgia, η Canada Giant, η Grace Star, η Blaze Star, η Kordia, η Regina, η Samba, η Black Star, η Skeena,
η Sabrina, η Satin, η Sweet Heart κ.ά.
γ) Στις τοπικές, μικρού ενδιαφέροντος αλλά καλά εγκλιµατισµένες στις περιοχές όπου καλλιεργούνται,
όπως η Κηφισιά, τα Κόκκινα Αναστασίας, το Τραγανό Κομοτηνής, το Μαύρο Πρώιμο Αχαΐας, το Μαύρο
Τριπόλεως, το Πρώιμο Κολυνδρού, η Γερβασίου, η Φράουλα Βόλου, η Καραμέλα Τριπόλεως, το
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Πετροκέρασο Αχαΐας, το Μοσχάτο Ευβοίας κ.ά., που καλλιεργούνται σε μικρές εκτάσεις για την κάλυψη
τοπικών κυρίως αναγκών.
Στην κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα στους νομούς Πέλλας και Ημαθίας, κύριες εγχώριες ποικιλίες
αποτελούν μεταξύ άλλων τα Lapins, τα Τραγανά Εδέσσης, τα Μπακιρτζέικα αλλά και ανερχόμενες
ποικιλίες όπως τα Τσολακέικα (Kazantzis et al., 2015). Τα Μπακιρτζέικα κεράσια είναι μία τοπική
ποικιλία κερασιών που καλλιεργείται εκτενώς στη Μακεδονία και σε άλλες περιοχές της χώρας χωρίς
να έχει υποστεί γενετική μελέτη και βελτίωση και o καρπός της έχει υψηλή εμπορική αξία και για
εξαγωγές λόγω του μεγέθους του και της ισορροπημένης γευστικής του ποιότητας (Νάνος κ.ά. 2014). Ο
καρπός της έχει χαρακτηριστική γλυκοπικρόξινη γεύση που προτιμάται από τους ευρωπαίους
καταναλωτές (Καζαντζής και Χατζηχαρίσης, 2011).
Όπως φαίνεται παρακάτω, οι κυριότερες ποικιλίες κερασιάς που καλλιεργούνται στην Ελλάδα είναι
Ferrovia, Germersdorfer, (Βοδενών), Μπακιρτζέικα ,Bigarreau Burlat, Larian και Lapins (ΕΛΣΤΑΤ 2017) .

Διάγραμμα 24 Ποικιλίες κερασιάς

Πίνακας 7 Ποικιλίες της της κερασιάς σε έκταση και αριθμό δέντρων ανά περιφέρεια
Σύνολο Χωράς, Περιφέρειες Και Ποικιλίες
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

Συνολική
(σε στρέμματα
113.802,7

Αγιοργίτικο

285,9

2.654

BIGARREAU BURLAT (Πικαρώ Μπουρλά)

9.875,7

329.791

BIGARREAU NAPOLEON (Γαλανό)

391,4

6.739

BIGARREAU STARK HARDY GIANT (Χάρντιτζαν)

2.014,3

74.809

BIGARREAU VAN

268,0

4.324

Καραμέλα Τρίπολης

286,6

3.878

ΜΑΡΑΣΚΙ

17,9

448

ΜΑΥΡΑ ΝΤΟΠΙΑ

112,2

1.818

Πετροκέρασα

4.024,3

92.282

Πολίτικα

262,5

6.991

Πρώιμα Ιταλίας

296,8

8.671

Τραγανά Βόλου

423,5

4.519

Τραγανά Εδέσσης (Βοδενών)

10.516,8

249.084

Τραγανά Κομοτηνής

1.999,3

60.594

Φράουλα (Βόλου)

289,3

6.257

Μπακιρτζέικα Πέλλας (VERONA)

10.258,4

272.854

BIG

278,8

17.061

FERROVIA

13.995,9

594.149

128

Έκταση

Συνολικός Αριθμός
Δένδρων
4.522.419

GERMERSDORFER

11.921,1

421.126

LARIAN

8.263,1

327.363

GRACE STAR

4.915,2

313.750

SKEENA

1.623,9

84.508

Ρεγγίνα

3.752,6

270.883

EARLY STAR

1.231,5

70.208

CANADA GIANT

712,5

53.224

VAN (Βαν)

1.564,3

35.114

PEECODE BERNARD (Πεκό Μπερνάρ)

144,6

5.118

KORDIA (ή ATTICA)

2.800,1

253.727

SUNBURST

513,7

23.350

VOGUE

27,8

761

Βασιλειάδη

710,1

27.149

GEORGIA

470,8

23.357

SWEET HEART

544,6

22.317

Λεμονίδη

426,2

13.992

ADRIANNA

314,3

8.268

LAPINS (Λαπέν)

6.755,7

254.017

Τραγανά Αγιάσου

142,4

2.670

Λοιπές

2.999,5

120.094

BLACK STAR

828,7

39.260

CRISTALINA (ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ)

1.956,0

92.830

DURONE (ΝΤΟΡΟΝΙΑ)

92,5

6.106

EARLY LORY

1.980,0

109.730

FIRM RED

32,3

2.753

GIANT RED

830,7

43.901

PRIME GIANT

59,0

4.642

SABRINA

1.155,8

87.546

SAMBA

450,5

34.944

SATIN

75,2

3.471

SUMMIT

122,1

7.737

SWEET EARLY

68,7

4.393

TSILIK

158,9

3.384

ZIRAT (ΤΟΥΡΚΙΚΑ)

561,0

13.802

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

4.704,0

162.257

BIGARREAU BURLAT (Πικαρώ Μπουρλά)

795,9

24.353

BIGARREAU NAPOLEON (Γαλανό)

113,9

3.655

BIGARREAU STARK HARDY GIANT (Χάρντιτζαν)

24,2

671

Πετροκέρασα

242,3

8.510

Πρώιμα Ιταλίας

228,6

7.740

Τραγανά Κομοτηνής

1.999,3

60.594

Μπακιρτζέικα Πέλλας (VERONA)

80,8

1.045

FERROVIA

11,0

396

GRACE STAR

294,8

25.428

EARLY STAR

106,2

4.100

VAN (Βαν)

343,6

10.470

SUNBURST

124,6

3.834
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SWEET HEART

76,0

3.800

Λεμονίδη

72,8

2.910

BLACK STAR

38,0

1.900

ZIRAT (ΤΟΥΡΚΙΚΑ)

152,0

2.850

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

88.702,5

3.384.591

BIGARREAU BURLAT (Πικαρώ Μπουρλά)

4.891,2

146.083

BIGARREAU STARK HARDY GIANT (Χάρντιτζαν)

1.156,0

39.327

BIGARREAU VAN

88,5

1.616

Πετροκέρασα

367,0

7.110

Πολίτικα

26,3

1.119

Τραγανά Εδέσσης (Βοδενών)

9.269,8

222.023

Φράουλα (Βόλου)

204,8

3.434

Μπακιρτζέικα Πέλλας (VERONA)

9.631,3

254.908

BIG

178,6

14.374

FERROVIA

11.904,7

450.676

GERMERSDORFER

11.646,7

399.420

LARIAN

8.153,6

312.023

GRACE STAR

3.930,9

226.819

SKEENA

1.505,9

78.695

Ρεγγίνα

3.159,3

203.610

EARLY STAR

551,8

20.818

CANADA GIANT

565,0

36.701

VAN (Βαν)

560,0

14.394

PEECODE BERNARD (Πεκό Μπερνάρ)

114,6

4.238

KORDIA (ή ATTICA)

1.853,5

128.976

SUNBURST

227,7

7.083

VOGUE

19,0

585

Βασιλειάδη

654,3

25.629

GEORGIA

454,8

21.197

SWEET HEART

311,1

11.617

Λεμονίδη

353,5

11.082

ADRIANNA

312,3

8.198

LAPINS (Λαπέν)

6.325,8

232.885

Τραγανά Αγιάσου

50,6

1.079

Λοιπές

2.828,3

108.422

BLACK STAR

729,8

35.667

CRISTALINA (ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ)

1.828,0

84.905

DURONE (ΝΤΟΡΟΝΙΑ)

92,5

6.106

EARLY LORY

1.706,8

90.656

FIRM RED

32,3

2.753

GIANT RED

830,7

43.901

PRIME GIANT

59,0

4.642

SABRINA

906,8

58.666

SAMBA

419,0

34.156

SATIN

75,2

3.471

SUMMIT

122,1

7.737

SWEET EARLY

41,7

3.633
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TSILIK

152,9

3.204

ZIRAT (ΤΟΥΡΚΙΚΑ)

409,0

10.952

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2.342,3

257.596

BIGARREAU BURLAT (Πικαρώ Μπουρλά)

262,5

5.530

Πετροκέρασα

135,0

15.750

Τραγανά Εδέσσης (Βοδενών)

38,0

912

Μπακιρτζέικα Πέλλας (VERONA)

28,0

3.663

FERROVIA

466,2

53.051

GERMERSDORFER

159,7

15.469

LARIAN

12,5

1.600

GRACE STAR

120,4

22.905

SKEENA

38,1

1.188

Ρεγγίνα

288,3

33.870

VAN (Βαν)

81,8

1.528

KORDIA (ή ATTICA)

678,3

96.915

LAPINS (Λαπέν)

3,6

500

Λοιπές

30,0

4.716

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

354,2

14.820

Πετροκέρασα

243,2

6.304

Τραγανά Εδέσσης (Βοδενών)

39,6

792

SKEENA

12,0

200

SUNBURST

27,7

3.762

Λοιπές

31,7

3.762

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

6.412,4

417.099

BIGARREAU BURLAT (Πικαρώ Μπουρλά)

1.842,8

104.825

BIGARREAU STARK HARDY GIANT (Χάρντιτζαν)

466,6

26.543

Πετροκέρασα

27,7

831

Τραγανά Βόλου

422,2

4.499

Τραγανά Εδέσσης (Βοδενών)

208,8

7.267

Φράουλα (Βόλου)

55,4

1.662

Μπακιρτζέικα Πέλλας (VERONA)

112,5

4.500

FERROVIA

472,6

27.376

GERMERSDORFER

67,5

4.725

LARIAN

97,0

13.740

GRACE STAR

297,5

26.855

SKEENA

58,0

4.050

Ρεγγίνα

283,9

32.881

EARLY STAR

287,0

28.850

CANADA GIANT

147,5

16.523

VAN (Βαν)

407,6

4.282

KORDIA (ή ATTICA)

258,3

27.586

SUNBURST

133,6

8.671

GEORGIA

12,0

2.040

SWEET HEART

45,0

3.150

LAPINS (Λαπέν)

165,6

14.571

Λοιπές

6,0

170

CRISTALINA (ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ)

45,0

5.850
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EARLY LORY

261,2

18.474

SABRINA

225,0

27.000

TSILIK

6,0

180

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3.882,9

119.309

Αγιοργίτικο

285,9

2.654

BIGARREAU BURLAT (Πικαρώ Μπουρλά)

1.031,4

25.960

BIGARREAU NAPOLEON (Γαλανό)

17,7

212

BIGARREAU STARK HARDY GIANT (Χάρντιτζαν)

181,2

4.039

Καραμέλα Τρίπολης

47,6

916

Πετροκέρασα

367,0

3.551

Πρώιμα Ιταλίας

17,7

212

Τραγανά Εδέσσης (Βοδενών)

93,1

2.310

Μπακιρτζέικα Πέλλας (VERONA)

26,5

318

BIG

56,3

1.500

FERROVIA

747,1

34.574

GRACE STAR

222,5

10.375

Ρεγγίνα

14,1

353

EARLY STAR

286,5

16.440

VAN (Βαν)

53,8

1.532

PEECODE BERNARD (Πεκό Μπερνάρ)

30,0

880

VOGUE

8,8

177

Βασιλειάδη

55,8

1.520

GEORGIA

4,0

120

SWEET HEART

112,5

3.750

LAPINS (Λαπέν)

99,3

2.130

Λοιπές

32,0

1.640

BLACK STAR

29,4

905

EARLY LORY

12,0

600

SABRINA

24,0

1.880

SWEET EARLY

27,0

760

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

71,2

1.155

BIGARREAU NAPOLEON (Γαλανό)

0,6

8

BIGARREAU VAN

0,6

8

Πετροκέρασα

37,3

373

Τραγανά Εδέσσης (Βοδενών)

6,0

150

VAN (Βαν)

7,0

150

Λοιπές

19,7

467

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.892,0

47.725

BIGARREAU BURLAT (Πικαρώ Μπουρλά)

46,0

2.300

BIGARREAU NAPOLEON (Γαλανό)

31,5

630

Πετροκέρασα

1.039,2

27.584

Τραγανά Εδέσσης (Βοδενών)

238,6

5.711

Μπακιρτζέικα Πέλλας (VERONA)

281,8

4.780

BIG

31,5

788

GERMERSDORFER

46,0

1.495

GRACE STAR

31,5

788

BLACK STAR

31,5

788
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CRISTALINA (ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ)

83,0

2.075

SAMBA

31,5

788

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

4.137,9

85.175

BIGARREAU BURLAT (Πικαρώ Μπουρλά)

918,3

17.165

BIGARREAU NAPOLEON (Γαλανό)

221,7

2.053

BIGARREAU STARK HARDY GIANT (Χάρντιτζαν)

173,6

3.253

BIGARREAU VAN

176,5

2.450

Καραμέλα Τρίπολης

238,5

2.958

Πετροκέρασα

1.408,4

19.203

Πολίτικα

56,0

1.400

Τραγανά Εδέσσης (Βοδενών)

250,8

2.883

Μπακιρτζέικα Πέλλας (VERONA)

89,0

3.310

BIG

12,5

400

FERROVIA

275,0

22.051

GRACE STAR

12,5

400

SKEENA

10,0

375

Ρεγγίνα

5,0

100

VAN (Βαν)

109,1

2.628

KORDIA (ή ATTICA)

10,0

250

LAPINS (Λαπέν)

156,1

3.745

Λοιπές

15,0

550

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

181,5

5.427

BIGARREAU BURLAT (Πικαρώ Μπουρλά)

60,3

2.968

BIGARREAU STARK HARDY GIANT (Χάρντιτζαν)

12,8

975

BIGARREAU VAN

2,5

250

Καραμέλα Τρίπολης

0,5

5

Πετροκέρασα

2,5

143

Τραγανά Βόλου

1,3

20

Τραγανά Εδέσσης (Βοδενών)

97,5

895

FERROVIA

1,3

20

GERMERSDORFER

1,3

18

VAN (Βαν)

1,5

130

LAPINS (Λαπέν)

0,3

5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

277,0

4.979

BIGARREAU BURLAT (Πικαρώ Μπουρλά)

6,0

180

BIGARREAU NAPOLEON (Γαλανό)

6,0

180

ΜΑΥΡΑ ΝΤΟΠΙΑ

5,1

51

Πετροκέρασα

88,9

1.391

Πρώιμα Ιταλίας

7,7

77

Τραγανά Εδέσσης (Βοδενών)

47,5

1.157

Φράουλα (Βόλου)

5,1

51

Μπακιρτζέικα Πέλλας (VERONA)

3,6

150

Τραγανά Αγιάσου

91,8

1.591

Λοιπές

15,3

153

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

55,5

1.450

Πετροκέρασα

14,5

250

Τραγανά Εδέσσης (Βοδενών)

17,0

340
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Μπακιρτζέικα Πέλλας (VERONA)

5,0

180

FERROVIA

5,0

180

GRACE STAR

5,0

180

Ρεγγίνα

2,0

70

ADRIANNA

2,0

70

LAPINS (Λαπέν)

5,0

180

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

789,3

20.835

BIGARREAU BURLAT (Πικαρώ Μπουρλά)

21,4

428

ΜΑΡΑΣΚΙ

17,9

448

ΜΑΥΡΑ ΝΤΟΠΙΑ

107,1

1.767

Πετροκέρασα

51,3

1.283

Πολίτικα

180,1

4.472

Πρώιμα Ιταλίας

42,8

642

Τραγανά Εδέσσης (Βοδενών)

210,1

4.644

Φράουλα (Βόλου)

24,0

1.110

FERROVIA

113,0

5.826

Λοιπές

21,4

214

Διάγραμμα 25 Παραγωγή κερασιού από το 1961 έως το 2019 στην Ελλάδα (Πηγή fao.org)

Εισαγωγές και εξαγωγές
Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής και Διακίνησης ΦρούτωνΛαχανικών και Χυμών, το 2016 η Ελλάδα εξήγαγε 16.038 τόνους κερασιών που αντιστοιχούν στα 31,5
εκατ. ευρώ. Το 90% της δραστηριότητας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ράχης Πιερίας «Ο Αγιος Λουκάς»
αφορά στη συσκευασία και στην εξαγωγή κερασιών. Τα 290 ενεργά μέλη του ασχολούνται αποκλειστικά
σχεδόν με την καλλιέργεια ελληνικών ποικιλιών κερασιού και τα 2.500 στρ. στις παρυφές του Ολύμπου
αποδίδουν πάνω από 1.500 τόνους τον χρόνο. Οι κερασοπαραγωγοί της Ροδόπης παράγουν περίπου
1.200 τόνους προϊόντος τον χρόνο, με τις μεγαλύτερες εκτάσεις να είναι μεταξύ της Κομοτηνής και του
Σώστη.
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Διάγραμμα 26 Εξαγωγή κερασιού από Ελλάδα σε άλλες χώρες (Πηγή https://exportpotential.intracen.org, 2021)

Χρήσεις
Εξάλλου, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: τις απαλόσαρκες και τις σκληρόσαρκες. Τα κεράσια των
ποικιλιών της πρώτης κατηγορίας προορίζονται κυρίως για μεταποίηση ενώ της δεύτερης για νωπή
κατανάλωση. Κονσερβοποιημένα κεράσια χρησιμοποιούνται για την κατασκευή γλυκισμάτων και στη
γαστρονομία σε διάφορα είδη ζαχαροπλαστικής. Με την ενζυματική ζύμωση των μαύρων πικρών
κερασιών παίρνουμε το Kirch, το Cherry brandy και διάφορα άλλα ποτά.
Στην Ελλάδα, τα περίφημα γλυκά του κουταλιού γίνονται τόσο από τις γλυκές όσο και από τις υπόξινες
ποικιλίες. Τα δε κουκούτσια, χρησιμοποιούνται για να δίνουν άρωμα στο «μπράντυ».
Πολλοί αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί παράγουν αποξηραμένα κεράσια, κεράσια κομπόστα, κεράσι
γλυκό, κεράσι μαρμελάδα, κεράσι λουκούμι, λικέρ κεράσι και τσάι από κεράσι.
Χρησιμοποιείται όμως και το ξύλο της, που είναι σκληρό, λεπτόκοκκο με λεπτά νερά, ανθεκτικό στην
υγρασία, στην κατασκευή επίπλων αλλά και μουσικών οργάνων και ηχείων, καθώς δίνει καλύτερη
ακουστική (Βαλιάκος, 2014). Ο φλοιός της έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή βαφών για υφασμάτα
και η ρητίνη που εκκρίνουν ο κορμός και τα κλαδιά της χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία (Ισπικούδη
κ.ά. 2021).
Φαρμακευτικές ιδιότητες
Τα κεράσια θεωρείται ότι διαθέτουν αντικαρκινική δράση, εξαιτίας των ανθοκυανινών που περιέχουν.
Οι φυτοχημικές ουσίες, οι οποίες ονομάζονται φυτοστερόλες και περιέχονται σε υψηλή συγκέντρωση
στα κεράσια βοηθούν στη μείωση των επιπέδων της χοληστερόλης (iatronet.gr.
Τα κεράσια περιέχουν υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών. Τα κεράσια περιέχουν θρεπτικές ουσίες που
έχουν ιδιότητες καθαρισμού και οι επιστήμονες έχουν επιβεβαιώσει ότι βοηθούν το συκώτι και τα
νεφρά μας να απαλλαγούν από την τοξικότητα και τα βοηθά να λειτουργούν καλύτερα. Δρουν
ανακουφιστικά σε ρευματικούς πόνους, την αρθρίτιδα και την ουρική αρθρίτιδα. Τα κεράσια βοηθούν
στην πρόληψη της δημιουργίας πλάκας των δοντιών, άρα και της τερηδόνας.
Τα κεράσια περιέχουν μελατονίνη, η οποία επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης. Η μελατονίνη βοηθάει
επίσης στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος και βοηθά στη διατήρηση ενός υγιούς
ύπνου, αλλά και υγιούς καρδιαγγειακού συστήματος.
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Βοηθούν στην αναιμία, κυρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε σίδηρο καθώς προάγουν την
αιμοποίηση. Αυξάνουν κατά 50% την παραγωγή ινσουλίνης από τα κύτταρα του παγκρέατος. Πιο
συγκεκριμένα, οι ανθοκυανίνες, λόγω αυξημένης έκκρισης ινσουλίνης θα μπορούσαν να προδίδουν ένα
καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο αποτρέποντας την υπερ- ή υπό-γλυκαιμία και κατά συνέπεια το διαβήτη.
Συνεπώς, η κατανάλωση κερασιών πιθανόν να βοηθά στην πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη
(iatronet.gr).
Η διατήρηση της Β6 κατά τη διάρκεια της κονσερβοποίησης κυμαίνεται έως 80% DW στα κεράσια (AbouFadel et al., 1983). Κεράσια σε κονσέρβες χάνουν επίπεδα βιταμίνης Β6 κατά τη διάρκεια τεσσάρων
μηνών αποθήκευσης (Abou-Fadel, 1983).

4.2. Πολιτιστικά στοιχεία
Η ιστορία της κερασιάς
Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η κερασιά προερχόταν από τη Μικρά Ασία και πιο συγκεκριμένα από
την πόλη της Κερασούντας (εξ’ ου και το όνομα) στην Ανατολία της σημερινής Τουρκίας, κοντά στη
Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, το όνομα της κερασιάς προέρχεται από τη λέξη
“κεραία”, εξαιτίας της ορθόκλαδης διαμόρφωσης του δένδρου. Ο Θεόφραστος, ο αρχαίος χρονογράφος
που κατέγραψε τα είδη των φυτών, αναφέρει ότι η κερασιά ευδοκιμεί όπου και η φιλύρα (φλαμουριά)
και περιέγραψε το κεράσι ως ένα “φρούτο χρώματος ερυθρού το οποίο έμοιαζε στο σχήμα με διόσπυρο
και στο μέγεθος με φασόλι.
Το κεράσι αναφέρεται σε έναν διάλογο στα βιβλία του Αθήναιου, όπως ένας από τους καλεσμένους στο
δείπνο Ρωμαίους κατηγορεί τους Έλληνες, πώς ενώ θέλουν να τα ξέρουν όλα και να δίνουν ονόμαστα
σε όλα τα πράγματα, δεν γνωρίζουν ότι ο Ρωμαίος στρατηγός Λούκουλος ήταν ο πρώτος που έφερε το
κεράσι στην Ιταλία και του έδωσε το όνομα «κέρασος», από τον τόπο καταγωγής του, την Κερασούντα
του Πόντου. Σ’ αυτό το σημείο σηκώνεται έτοιμος για καυγά ο Δίφιλος από τη Σίφνο, λέγοντας ότι πολλά
χρόνια πριν από τον Λούκουλο ο διάδοχος του Μεγάλου Αλεξνάνδρου Λυσίμαζος είε εισάγει το κεράσι
από τη Μικρά Ασία σαν ένα ωραίο ζουμερό φρούτο που τρώγεται χωρίς να ψηθεί (Μπάουμαν 1993).
Ο καρπός της κερασιάς, το κεράσι, ονομάστηκε cerasium, στα μεταγενέστερα λατινικά ceresium, και στα
λαϊκά λατινικά ο τύπος του πληθυντικού ceresia θεωρήθηκε εσφαλμένα ως ενικός θηλυκού γένους. Από
αυτόν παράγεται το γαλλικό cerise και το αγγλονορμανδικό cherise, και επειδή η κατάληξη θεωρήθηκε
κατά λάθος ότι δηλώνει πληθυντικό, στα αγγλικά το τελικό –s εξέπεσε κι έχουμε το μεσαιωνικό αγγλικό
chery, σημερινό cherry, που σημαίνει κεράσι. Μέσω των λατινικών πέρασε η λέξη στις πιο πολλές
ευρωπαϊκές γλώσσες (ή και όχι μέσω των λατινικών, π.χ. κιράζ στα τούρκικα,) και από τα αγγλικά
επανήλθε ως αντιδάνειο το τσέρι, που είναι σύντμηση του cherry brandy. Να σημειωθεί ότι το σέρι
(sherry) είναι και αυτό αγγλικής προελεύσεως και ηδύποτο, αλλά ετυμολογικά δεν έχει καμιά σχέση με
το τσέρι, αφού πήρε την ονομασία του από την ισπανική πόλη Xeres απ’ όπου το προμηθεύονταν οι
Άγγλοι. Αντιδάνειο και από κεράσια, αλλά λιγότερο διαδομένο είναι το γερμανικό κιρς.
Στην Ευρώπη του Μεσαίωνα, χρησιμοποιούνταν ευρέως για να αρωματίσει τα αλκοολούχα ποτά, ενώ
στην επεξεργασμένη του μορφή, αποτέλεσε μία από τις πρώτες μορφές τσίχλας! Στην ιατρική,
χρησιμοποιούνταν για να θεραπεύσει το βήχα και στην ενδυματοποιία για την παραγωγή διαφόρων
αποχρώσεων του κόκκινου.

Λαογραφία
Κανένας πολιτισμός δεν έχει τιμήσει ωστόσο το κεράσι, περισσότερο από τους πολιτισμούς της
Ανατολικής Ασίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου, λαμβάνει χώρα το φεστιβάλ του Hanami (花見),
που οργανώνεται παράλληλα με το άνθισμα των πρώτων κερασιών. Πολύ μακριά από τη χώρα
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προέλευσής του, σήμερα ήταν η πρώτη μέρα του Hanami στο Παρίσι, που, λόγω κλιματικών συνθηκών,
ακολουθεί τον εορτασμό σε Κίνα και Ιαπωνία, περίπου κατά δύο εβδομάδες.
Η κερασιά παίζει συχνά το ρόλο του «σκεύους ψυχής» στα ιαπωνικά παραμύθια. Δύο ακόμη
παραδείγματα μας παρέχει ο Λευκάδιος Χερν στη συλλογή Kwaidan. Το πρώτο είναι το “Ubazakura” («Η
Κερασιά της Τροφού»), όπου η τροφός O-Sode προσεύχεται στον θεό Fudo-sama να πάρει τη δική της
ζωή αντί του άρρωστου παιδιού της οικογένεια.
Στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, στα αγγλοσαξονικά κάλαντα αναφέρεται ο αγέννητος Ιησούς να ζητά από τις
κερασιές να χαμηλώσουν στο ύψος της Παναγίας ώστε να φτάσει τους καρπούς, μέχρι το κόψιμο των
κλαδιών της κερασιάς στις 4 Δεκεμβρίου στην Τσεχία και στη Σλοβακία, το διάσημο φρούτο έχει αφήσει
το στίγμα του στα έθιμα του Χριστιανισμού.
Στη χώρα μας τώρα, ο μήνας Ιούνιος λέγεται Κερασάρης ( Grben;a) γιατί τότε ωριμάζουν τα κεράσια,
στον Πόντο ο Ιούνιος λεγόταν Κερασινός από τα ξακουστά κεράσια του. Φημισμένα είναι τα κεράσια
Βοδενών - τα Βοδενά είναι σλάβικη ονομασία της Έδεσσας επειδή έχει πολλά νερά (voda = το νερό).
Σε πολλά ορεινά χωριά καλλιεργούσαν την κερασιά, που είναι συχνότατη σε τοπωνύμια. Πέρα από την
Κερασούντα που ήδη αναφέραμε (σήμερα λέγεται Giresun), υπάρχουν ένα σωρό μικρά χωριά Κερασιά,
ενώ Κερασίτσα είναι το χωριό του Γρηγόρη Λαμπράκη στην Αρκαδία και η Βλαχοκερασιά.
Σύμφωνα με το «Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας» (http://repository.kentrolaografias.gr/)
καταγράφονται οι παρακάτω σχετικές παροιμίες και φράσεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Οι μακρές για το κεράσι, κι οι κοντές για το κουμάσι
Ξέρ΄ ο βλάχος τι είναι το κεράσι;
Τα λόγια είναι σαν το κεράσι (ερμηνεία: Ο ένας λόγος φέρνει τον άλλο)
Το καλό κεράσι γκάργκα το τρώει (Γκάργα = η καλιακούδα)
Έχ' το λαιμό σαν το κεράσι (Ερμηνεία: Επί λεπτολαίμων)
Νέον κεράσ' και νέον καρδίαν (Όταν τρώγανε για πρώτη φορά ένα φρούτο της χρονιάς)
Επεράσαν τα κεράσα! (Ερμηνεία: Επί χαμένης ευκαιρίας)
Με τους μεγάλους κεράσια δεν τρώνε
Η βαλανιδιά δεν κάνει κεράσια
Είναι τα ξένα τα κεράσια
Όπου ακούς πολλά κεράσια, βάσταε μικρά καλάθια
Η σφονδυλιά κι΄ η κερασιά ποτέ της δεν ξεχνιέται
Κόψε ξύλο κάμ' Αντώνη, κ' από κερασιά Μανώλη, ανέ πής και για το Γιάννη, ό,τι ξύλο κόψης
κάνει
14. Απ' το Μάη ως τα κεράσια ή από τα φάβατα ή τα κουκιά κοκ (Ερμηνεία: μικρή χρονική διάρκεια)
15. Άλλοι ρίχναν τα κεράσια, κι' άλλοι λάχαν και τα φάαν
16. Με τον αφεντικό σου μη τρώς κεράσια μη σου ρήξη τα κουκούδια ςτο πρόσωπο
Η παρομοίωση των χειλιών με τα κεράσια, που δεν έχει περάσει απαρατήρητη ούτε από τους
στιχουργούς μας («χειλάκι πετροκέρασο και μάγουλο βερύκοκο») ούτε από τους ποιητές· «πώς
μοιάζουν τα χειλάκια σου γλυκό γλυκό κεράσι», αναρωτήθηκε ο N. Λαπαθιώτης, ενώ για «στόματα
κεράσια» έγραψε ο Παλαμάς. Οι κερασιές θ’ ανθίσουν και φέτος είναι ο τίτλος ενός μυθιστορήματος
του Μ. Λουντέμη.
Το κεράσι είναι επίσης συχνό στη δημοτική ποίηση, όπου επίσης συμβολίζει τα κόκκινα χείλια, και ιδίως
στα νυφιάτικα τραγούδια όπου ήταν αναντικατάστατο, για τον απλούστατο λόγο ότι έδινε
ομοιοκαταληξία με την ευχή «να γεράσει» (το αντρόγυνο), για παράδειγμα στο θρακιώτικο:
«Άσπρη σταπίδα ραζακιά και κόκκινο κεράσι,
τ’ αντρόγυνο που στέριωσε ν’ ασπρίσει, να γεράσει.»
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Στην Κρήτη, στις γαμήλιες μαντινάδες ακούγεται πολύ συχνά το εισαγωγικό δίστιχο «ένα τραγούδι θε
να πω απάνω στο κεράσι», που κάποτε παρετυμολογείται με το κέρασμα -και που έχει οδηγήσει στο να
λέγονται μαντινάδες και με άλλα φρούτα αντί για το κεράσι, π.χ. απάνω στο λεμόνι.
Το ξύλο της κερασιάς είναι πολύ σκληρό και παλιότερα το χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν
μπαστούνια ή μαγκούρες, που κάποτε ήταν απαραίτητο εξάρτημα της αμφίεσης του καλοντυμένου
Αθηναίου αλλά και βολικό όπλο για τον τραμπούκο. Στα δύσκολα χρόνια του διχασμού του 1915-17,
συχνά ακουγόταν απειλητικά η φράση «θα δουλέψει κερασέα», εννοώντας το ξυλοφόρτωμα με
μαγκούρες από ξύλο κερασιάς.
Την παραμονή των Χριστουγέννων σε πολλά μέρη της Ελλάδας "παντρεύουν", την φωτιά. Παίρνουν
δηλαδή ένα ξύλο με θηλυκό όνομα π.χ. κερασιά και ένα με αρσενικό όνομα, συνήθως από αγκαθωτά
έργα. Τα αγκαθωτά δέντρα, κατά τη λαϊκή αντίληψη, απομακρύνουν τα δαιμονικά όντα, όπως τους
καλικάντζαρους. Στην Θεσσαλία, τα κορίτσια έβαζαν δίπλα στο αναμμένο τζάκι κλωνάρια κέδρου, ενώ
τα αγόρια τοποθετούσαν κλαδιά αγριοκερασιάς. Τα λυγερά αυτά κλωνάρια αντιπροσώπευαν
προσωπικές τους επιθυμίες και μια καλότυχη γενικά ζωή. Όποιο κλωνάρι καιγόταν πρώτο σήμαινε ότι
ήταν καλό σημάδι για το κορίτσι ή το αγόρι, καθώς και ποιο θα παντρευόταν πρώτο ανάλογα αν ήταν
κέδρος ή αγριοκερασιά.
Σε διάφορα μέρη της Ελλάδας διοργανώνονται κάθε χρόνο γιορτές κερασιού σε συνεργασία των
τοπικών κοινοτήτων και των αγροτικών συνεταιρισμών με σκοπό να διατηρήσουν την παράδοση και να
θεμελιώσουν την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, συνδέοντας την κύρια καλλιέργεια της περιοχής
με ήθη και έθιμα του τόπου.
Στο δημοτικό διαμέρισμα του Μεταξοχωρίου σε συνεργασία με τους δημοτικούς φορείς (πολιτιστικός
σύλλογος και αγροτικός σύλλογος) διοργανώνεται εδώ και 23 χρόνια η Γιορτή του Κερασιού, που είναι
το κυριότερο αγροτικό προϊόν του χωριού. Η Γιορτή του Κερασιού αντιπροσωπεύει την άνοιξη και τους
καρπούς της γης, με αφορμή το μάζεμα των κερασιών. Οι εκδηλώσεις γίνονται στα μέσα Ιουνίου και
αφορούν την διαφήμιση και προβολή του προϊόντος και παράλληλα με αυτό την προβολή του οικισμού
με διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Η Γιορτή Κερασιού στον Άγρα Έδεσσας αποτελεί από το 1983 μια μοναδική διήμερη παραδοσιακή
αγροτουριστική σταθερή αξία όπου η ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Έδεσσας εκθέτουν κεράσια και
άλλα τοπικά προϊόντα σε διάφορες μορφές φτιαγμένα με μεράκι και τοπικές παραδοσιακές μεθόδους.
Υπάρχουν πέρα τα νωπά κεράσια υπάρχουν αποξηραμένα κεράσια, κεράσια κομπόστα, κεράσι γλυκό,
κεράσι μαρμελάδα, κεράσι λουκούμι, λικέρ κεράσι, κερασόπιτα, τούρτα κεράσι, παγωτό κεράσι και τσάι
από κεράσι.

4.3. Βιβλιογραφία
Ελληνική βιβλιογραφία
Βαλιάκος, Η. (2014) Η συμβολή του Νικολάου Μυρεψού στην προώθηση και την τεκμηρίωση της
βοτανολογίας και της φαρμακευτικής κατά την ύστερη βυζαντινή εποχή. Διδακτορική διατριβή.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Ισπικούδη, Σ., Μαντζανά, Κ. και Ισπικούδη, Ι. (2021) Αγροδασικά συστήματα της Βόρειας Ελλάδας:
ταξίδι στην ιστορία και τις χρήσεις τους. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ανακτήθηκε από
https://bit.ly/2NLp00O
Καζαντζής, Κ., και Ι. Χατζηχαρίσης. 2011. Εγχειρίδιο καλλιέργειας κερασιάς. Εκδ. Ινστ. Φυλλοβόλων
Δένδρων Νάουσας, Οργανισμός ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’.
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Νάνος, Γ., Μιχαηλίδου Σ., Αργυρίου, Α. και Γρηγοριάδου, Κ. (2014) Μελέτη γενετικής ποικιλομορφίας
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Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Εγχώριο Γενετικό Υλικό. Μοχλός ανάπτυξης σε ένα κλιματικά
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Λάρισα, 15-17 Οκτωβρίου 2014.
Σαραντάκος, Ν. (2013) Οπωροφόρες Λέξεις. Η χυμώδης ιστορία των καρπών και των ονομάτων τους.
Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ.
Ξένη βιβλιογραφία
Food and Agriculture Organization of the United Nations Statistics Division (FAOSTAT), (2018).
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize
Ιστότοποι
https://exportpotential.intracen.org/en/markets/analyze?fromMarker=i&exporter=300&whatMarker=
k&what=0809XX&toMarker=j
https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171719/nutrients
https://sarantakos.wordpress.com/2019/06/13/kerasi-3/
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https://www.agrotypos.gr/kalliergeies/karpoi-me-kelyfospyrinokarpaalles-kalliergeiesemporiotypopoiisi/tourkia-pagkosmia
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http://www.enikonomia.gr/rural/154027,kerasia-mia-kalliergeia-me-mellon-kai-kalo-eisodima.html
https://www.willowisps.gr/main/-/13/9/2017
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5. Κυδωνιά (Cydonia oblonga)
Όνομα Φυτού: Cydonia oblonga
Ελληνική Ονομασία: Kυδωνιά
Οικογένεια φυτών: Rosaceae
Η κυδωνιά (επιστ. Κυδωνέα η προμήκης, Cydonia oblonga
συνώνυμα Cydonia vulgaris Pers. και Pyrus cydonia L.) είναι
οπωροφόρο δέντρο της οικογένειας των Ροδοειδών.
Είναι δικοτυλήδονο φυλλοβόλο δέντρο, που φτάνει περίπου
τα 8 μέτρα) σε ύψος και είναι συγγενικό με τη μηλιά και με την
αχλαδιά. Είναι επιπολαιόριζο και έχει θυσανωτή ρίζα. Ο κορμός
και τα κλαδιά του έχουν γκριζόμαυρο χρώμα και είναι λίγο
στρεβλωμένα. Έχει μεγάλα, απλά και δερματώδη φύλλα, με
πολλές τρίχες και μεγάλα λευκά ή ρόδινα άνθη, τα οποία είναι
μονήρη, με πέντε πέταλα. Το μήκος των φύλλων κυμαίνεται
από 6 ως 11 εκατοστά. Ο καρπός του, το κυδώνι, έχει χρώμα
κίτρινο προς το χρυσό, όταν είναι ώριμο και έχει σχήμα ακανόνιστο (αχλαδιού).

5.1. Οικονομική σημασία
Καλλιέργεια στον κόσμο
Σύμφωνα με στοιχεία του διεθνούς οργανισμού FAOSTAT οι μεγαλύτερες σε παραγωγή χώρες το 2018
ήταν η Τουρκία, η Κίνα, το Ουζμπεκιστάν, το Ιράν, το Μαρόκο, Αζερμπαϊτζάν, η Αργεντινή, η Σερβία, η
Αλγερία και η Ισπανία.

Χάρτης 14 Παγκόσμια παραγωγή κυδωνιάς από το 1961 έως το 2019 (Πηγή fao.org)
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Διάγραμμα 27 Παγκόσμια παραγωγή κυδωνιάς ανά ήπειρο από το 1961 έως το 2019 (Πηγή fao.org)

Διάγραμμα 28 Παραγωγή κυδωνιάς από το 1961 έως το 2019 στον κόσμο (Πηγή fao.org)

Διάγραμμα 29 Οι δέκα χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κυδωνιού από το 1961 έως το 2019. (Πηγή fao.org).

Καλλιέργεια στην Ελλάδα
Αυξητική τάση παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια κυδωνιών στην Ελλάδα. Το μηλοκύδωνο,
το κυδώνι με ελάχιστο χνούδι, καλλιεργείται περισσότερο. Υπολογίζεται πως η καλλιέργεια της
κυδωνιάς έχει αυξημένη στρεμματική απόδοση καθώς το 1 στρέμμα μπορεί να αποδώσει μέχρι και 5
τόνους (https://www.ert.gr/, 2017).
Η μέση παραγωγή κυδωνιών στη χώρα μας είναι περίπου 10.000 τόνοι.
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Διάγραμμα 30 Παραγωγή κυδωνιάς από το 1961έως το 2019 στην Ελλάδα Fao.org)

Εισαγωγές και εξαγωγές
Η Ελλάδα εξάγει κυδώνια σε Αίγυπτο, Ιορδανία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ισραήλ, Αλβανία,
Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σερβία,Ιταλία, Ουγγαρία, Τουρκία, Γαλλία, Ινδία, Ομάν,
Κατάρ, Γερμανία ,Μακεδονία, Βόρεια, Αυστρία ,Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβακία, Ουκρανία, Κουβέιτ,
Πολωνία, Ολλανδία, Λιβύη, Ιράκ, Τσεχική Δημοκρατία, Σιέρρα Λεόνε, Σιγκαπούρη, Μολδαβία,
Δημοκρατία της Γεωργία;, Ισπανία, Παναμάς, Μάλτα, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Λετονία, Σλοβενία,
Βέλγιο, Λευκορωσία. Ωστόσο, η εγχώρια παραγωγή δεν καλύπτει την ζήτηση και για αυτό γίνονται
εισαγωγές κυδωνιών κυρίως από την Τουρκία. Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει το 25%-30% της ζήτησης.

Χάρτης 15 Εξαγωγές κυδωνιών από την Ελλάδα (Πηγή https://www.trademap.org/2021)
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Διάγραμμα 31 Εξαγωγές κυδωνιών από την Ελλάδα (Πηγή https://www.trademap.org/2021)

Χρήσεις
Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει αρκετές συνταγές πιάτων με κυδώνι και διάφορα άλλα
παρασκευάσματα ανά τον κόσμο (γλυκίσματα, χυμοί, ζελέδες, αποξηραμένα φρούτα, κυδωνόπαστες,
σάλτσες, μαρμελάδες, έλαια, πουρέ, λικέρ, το «τυρί» από κυδώνι το γνωστό membrillo των Ισπανών.
Επίσης, αποτελούν συστατικό πολλών καλλυντικών σκευασμάτων.
Στην Ελλάδα, το γλυκό κουταλιού από κυδώνι ή κυδωνόπαστα αποτελεί παραδοσιακό έδεσμα πολλών
περιοχών.
Φαρμακευτικές ιδιότητες
Το κυδώνι χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως σιρόπι για τον βήχα, για τον πονόλαιμο, τον πονοκέφαλο,
ως καταπραϋντικό για τις αϋπνίες, τις νευρασθένειες, τις ταχυκαρδίες, το σπασμωδικό βήχα και τον
κοκίτη.
Οι θεραπευτικές ιδιότητες του κυδωνιού έχουν περιγραφεί από τους ιατρούς-φιλοσόφους της αρχαίας
Ελλάδος αλλά και της Ρώμης. Ο Διοσκουρίδης μάλιστα πρότεινε για καθημερινή χρήση τις εξής
συνταγές: Φέτες κυδωνιού έμεναν για ένα μήνα και μούσκευαν μέσα σε μούστο, ή φέτες κυδωνιού
κλείνονταν για έναν ολόκληρο χρόνο μέσα σε ένα βαρέλι γεμάτο με μέλι.
Από τα φύλλα του δέντρου παρασκευάζεται αφέψημα, το οποίο έχει μαλακτικές, αποχρεμπτικές,
αντιμικροβιακές και αντιοξυδωτικές ιδιότητες (Βαλιάκος 2014, Fattouch, et al., 2007, Silva et al.,2004).
Γενικά η ανάμιξη χυμού από κυδώνι με μέλι έχει θεραπευτικές και τονωτικές ιδιότητες, ανοίγει την
όρεξη, διευκολύνει την ηπατική και νεφρική λειτουργία και αναζωογονεί τον οργανισμό. Απομακρύνει
την κούραση και την ατονία και βοηθά στην ανάρρωση. Ηρεμεί το στομάχι και όλο το πεπτικό σύστημα.
Λειτουργεί ως εξαιρετικό τονωτικό με πολλές βιταμίνες, κυρίως του συμπλέγματος B και D.
Το κυδώνι είναι υψηλό σε βιταμίνη C, κάλιο, χαλκό και περιέχει βιταμίνη Α. Είναι ιδανικό για τη μείωση
χοληστερόλης και για τους διαβητικούς, αφού ένα από τα κύρια συστατικά του είναι η πηκτίνη. Η
πηκτίνη ανήκει στις φυτικές ίνες που διασπώνται από τον ανθρώπινο οργανισμό, μειώνοντας την
χοληστερόλη και καθυστερώντας την απορρόφηση της γλυκόζης από το αίμα. Κάποιες έρευνες έδειξαν
ότι ορισμένα αντιοξειδωτικά στα κυδώνια, συμπεριλαμβανομένων των φλαβονολών όπως η
κουερσετίνη και η καμπεφερόλη, μειώνουν τη φλεγμονή και προστατεύουν από χρόνιες ασθένειες όπως
οι καρδιακές παθήσεις (Panche et al. 2016)
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Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι το σιρόπι κυδώνι μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των συμπτωμάτων
της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (GERD), κοινώς γνωστή ως παλινδρόμηση οξέος. Επιπλέον, σε
μια μελέτη 4 εβδομάδων σε 96 παιδιά με παλινδρόμηση η χρήση συμπυκνωμένου κυδωνιού παράλληλα
με την παραδοσιακή φαρμακευτική αγωγή βελτίωσε τα συμπτώματα - όπως έμετος, αποστροφή
φαγητού, ρέψιμο και κοιλιακό άλγος - σε μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι η λήψη μόνο του φαρμάκου
(Naeimi et al. 2015, Zohalinezhad et al. 2015).

Εικόνα 28 Κυδώνια σε χωριό της Ξάνθης (Κίδαρις)

5.2. Πολιτιστικά στοιχεία
Η ιστορία της κυδωνιάς
Το κυδώνι ανήκει στα φρούτα που είναι γνωστό από πολύ παλιά. Κατάγεται από την Ασία (από τις
περιοχές του Καυκάσου ή του Ιράν). Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν απομεινάρια 4.000 ετών από
ολόκληρες καλλιέργειες κυδωνιών στην Περσία. Έχει πάρει την επιστημονική του ονομασία Cydonia
oblonga από την αρχαία κρητική πόλη Κυδωνία (τα σημερινά Χανιά).
Η παλιότερη μορφή της λέξης στα ελληνικά είναι «κοδύμαλον» που κατά πάσα πιθανότητα είναι δάνειο
από κάποια μικρασιατική γλώσσα, αναφέρει ο Ν. Σαραντάκος.
Οι Έλληνες εκτιμούσαν πολύ το κυδώνι. Αναφέρεται ότι ήταν το «χρυσό μήλο» που έδωσε ο Πάρις στην
Αφροδίτη, πράξη που οδήγησε στον Τρωικό πόλεμο και την καταστροφή της Τροίας, αλλά εξασφάλισε
τη θέση του κυδωνιού ως σύμβολο αγάπης. Στη μυθολογία, το κυδώνι εμφανίζεται αυτή την φορά ως
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δώρο ευγονίας που πρόσφερε η Γαία στην Ήρα για τον γάμο της με τον Δία. Λέγεται επίσης, ότι τα
«χρυσά» μήλα των Εσπερίδων δεν ήταν τίποτε άλλο από κυδώνια, διότι ήταν τα μόνα φρούτα με κίτρινο
χρώμα στην αρχαιότητα. Στους Βίους Παράλληλους του Πλουτάρχου, ο Σόλων φέρεται να θεσπίζει
διάταγμα με βάση το οποίο η νύφη και ο γαμπρός θα έπρεπε να κλείνονταν σε ένα δωμάτιο και να φάνε
ένα κυδώνι μαζί για να έχουν φρεσκάδα στο στόμα (Μπά
Την περίοδο της κλασικής αρχαιότητας οι καλλιέργειες κυδωνιών στην Ελλάδα ήταν πολύ διαδεδομένες
και υπήρχαν τουλάχιστον 10 διαφορετικές ποικιλίες. Από αυτές οι πιο φημισμένες ήταν αυτές της
Κρήτης και της Κορίνθου.
Οι Ρωμαίοι θεωρούσαν και αυτοί, το κυδώνι σύμβολο της αγάπης και της ευτυχίας και το είχαν
αφιερώσει στην θεά Αφροδίτη, η οποία εμφανίζεται συχνά να κρατά στο δεξί της χέρι ένα κυδώνι, ένα
δώρο που της έχει δώσει ο Πάρης. Διατηρούσαν τα κυδώνια μέσα σε ένα μίγμα από πηχτό μέλι και
πετιμέζι από σταφύλια.
Κατά τον Μεσαίωνα τα κυδώνια στέλνονταν ή μοιράζονταν ως δώρα αγάπης και ως γλυκίσματα των
γαμήλιων γευμάτων. Επίσης κατά την περίοδο αυτή στην Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία
θεωρείται ως το καλύτερο υλικό της ζαχαροπλαστικής. Η περίφημη μαρμελάδα κυδωνιού προσφερόταν
ως δώρο στους βασιλιάδες, ενώ το κυδωνόπαστο φαίνεται πως προσφέροταν μετά το τέλος συμποσίων
που παρέθετε ο Πάπας, όπως καταγράφεται σε έγγραφο του 1570.

Λαογραφία
Συνεχίζοντας την ιστορία του καρπού, οι Έλληνες έχουν ενσωματώσει το κυδώνι σε παραδοσιακά
γαμήλια τελετουργικά. Για παράδειγμα, μέχρι πρόσφατα σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως
στη Θράκη, το νιόπαντρο ζευγάρι μοιραζόταν ένα κυδώνι την πρώτη νύχτα του γάμου του και αυτό
θεωρείτο ένας τρόπος για να διασφαλίσουν ότι θα ξυπνούσαν και οι δύο την επομένη με γλυκιά ανάσα.

Η νοικοκυρά φίλευε τον άνθρωπο που έκανε ποδαρικό με μήλα, καρύδια, κυδώνια ή με μια κουταλιά
γλυκό κυδώνι ή ό,τι άλλο έχει ετοιμάσει για τις γιορτές.
Σύμφωνα με το «Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας» (http://repository.kentrolaografias.gr/)
καταγράφονται οι παρακάτω σχετικές παροιμίες και φράσεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δάγκασε το κυδώνι (Ερμηνεία: Επί εγκύου)
Φάει κυδώνι να σου διαβούν οι πόνοι
Θέλεις μήλον έπαρε, θέλεις κυδώνι
Το μυριστικό κυδώνι από κείνα πούχει δώνει
Θέλει μήλο τρώει, θέλει κυδώνι
Είναι οι γειτόνοι και τρώνε το κυδώνι
Καμένο στυφοκύδωνο
Κριμάει τα κυδώνια (ερμηνεία: συνουσιάζεται)

Στο παρακάτω απόσπασμα, η μάνα του ξενιτεμένου με αναφορές και μεταφορές από τη φύση
υποδηλώνει τη μεγάλη απόσταση που τη χωρίζει με το παιδί της, αφού ό,τι κι αν τουστείλει θα
καταστραφεί (Μπούρα 2018):
«Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο,
η ξενιτειά σε χαίρεται κ' εγώ χω τον καϊμό σου.
Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδήσω;
Μήλο αν σου στείλω σέπεται, τριαντάφυλλο μαδειέται,
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σταφύλι ξερογιάζεται, κυδώνι μαραγκιάζει.(…)»
(Πολίτης, 1914, σελ.200)
Στους Έλληνες με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, το κυδώνι είναι ακόμα πιο δημοφιλές. Αϊβαλί σημαίνει
κήπος από κυδώνια στην τουρκική γλώσσα (ayva είναι η λέξη για το κυδώνι). Στην Τουρκία έχουν μια
έκφραση που αντικατοπτρίζει τη μεγάλη οξύτητα του φρούτου: «Να δαγκώνεις το κυδώνι» στα τούρκικα
σημαίνει να μπλέκεις άσχημα!
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Προστασίας της Φύσεως.
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2015. Ιστορία της φαρμακευτικής. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών
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Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3931
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Gastroesophageal Reflux Disease in Children. Complementary Therapies in Medicine. 45.
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Panche, A. & Diwan, A. & Chandra, S. (2016). Flavonoids: An overview. Journal of Nutritional Science. 5.
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www.dianekochilas.com
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6. Ροδιά (Punica granatum)
Όνομα Φυτού: Punica granatum
Ελληνική Ονομασία: Ροδιά
Οικογένεια φυτών: Punicaceae
Η οικογένεια στην οποία ανήκει η ροδιά μέχρι
πρόσφατα θεωρούταν η Punicaceae, η οποία
περιλαμβάνει μόνο το γένος Punica και δύο είδη
τα P. granatum και P. protopunica. Στο πρώτο
είδος ανήκει η γνωστή ροδιά, ενώ το δεύτερο
είδος απαντάται μόνο σε ένα νησί της Υεμένης.
Συχνά αναφέρεται σαν τρίτο είδος της
οικογένειας Punicaceae, η καλλωπιστική ροδιά
που από την επιστημονική ονομασία της και
μόνο, Punica granatum var. Nana, διακρίνεται
πως είναι ποικιλία του είδους P. granatum.
(Fateh et al., 2013) και (Naik and Chand, 2011).
Αξίζει να σημειωθεί πως τελευταίες έρευνες,
σύμφωνα με τους Yuan et al. (2018),
κατατάσσουν τη ροδιά στην οικογένεια
Lythraceae, λόγω των μορφολογικών και μοριακών δομών της.

6.1. Οικονομική σημασία
Καλλιέργεια στον κόσμο
Τα ρόδια καλλιεργούνται ευρέως σε όλη την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και την περιοχή
της Μεσογείου, καθώς και τα ξηρότερα μέρη της Βόρειας και Νότιας Αμερικής.
Η Ινδία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα ροδιών στον κόσμο και μεγάλης έκτασης
φυτεύσεις οπωρώνων ροδιάς έγιναν μόλις τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η Κίνα είναι επίσης
μεγάλη παραγωγός χώρα ροδιών, έχοντας 1.100.000 στρέμματα και παραγωγή μικρή,
περίπου 250.000 τόνους, λόγω των σχετικά πρωτόγονων μέσων καλλιέργειας που
εφαρμόζονται. Οι ΗΠΑ παράγουν περίπου 200.000 τόνους και από αυτούς εξάγουν 17.000
τόνους στην Ιαπωνία, τον Καναδά, το Μεξικό και την Αγγλία, ενώ το 80% της παραγωγής
οδηγείται στη βιομηχανία για παραγωγή χυμού. Στην Ευρώπη, η Ισπανία είναι η κύρια
παραγωγός χώρα ροδιών με παραγωγή περίπου 45.000 τόνους εκ των οποίων περισσότερο
από 55% εξάγεται. Στην Ισπανία η μέση απόδοση ροδιών είναι πολύ μικρή περί τον 1
τόνο/στρέμμα, όμως υπάρχουν οπωρώνες των οποίων η απόδοση φτάνει τους 3 τόνους/
στρέμμα. Μεγάλο ενδιαφέρον για την καλλιέργεια της ροδιάς έχουν δείξει τελευταία χώρες
του νοτίου Ημισφαιρίου όπως η Αργεντινή, η Χιλή, το Περού, η Νότια Αφρική και η
Αυστραλία.
Τα καλά ρόδια εμπορικής ποιότητας προέρχονται από την Τουρκία, την Ισπανία, το Ισραήλ,
το Μαρόκο, το Περού και τις Ηνωμένες Πολιτείες (Καλιφόρνια και Αριζόνα) και η παραγωγή
σε πολλές από αυτές τις χώρες επεκτείνεται ραγδαία (https://www.cbi.eu/).
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Πίνακας 1.9. Ένα παράδειγμα τιμών καταναλωτή για ρόδι (στοιχεία 2015-2018)
(https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/pomegranates/europe/)
Προϊόν

Τιμή

Χώρα/ αλυσίδα Supermarket

1x pomegranate (Israel)

€1.40

Γαλλία/Auchan

1x pomegranate

€1.12 - 1.75

Ηνωμένο Βασίλειο/Tesco

80 g pomegranate arils

€1.00 - 1.12

Ηνωμένο Βασίλειο/Tesco

1x pomegranate

€1.49 - 1.79

Ολλανδία/Albert Heijn

100 g pomegranate arils

€2.00

Ολλανδία/Albert Heijn

1 kg fresh pomegranates

€2.90 – 3.95

Ισπανία/Hipercor

125 g pomegranate arils

€2.95

Ισπανία/Hipercor

1x pomegranate

€1,19 - 1.49

Γερμανία/Rewe

1x pomegranate

€0,79 – 1,29

Γερμανία/Nett Marken, Kaufland, LEDO

Καλλιέργεια στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος) μέχρι
πριν λίγα χρόνια το 90% των δέντρων ροδιάς ήταν διάσπαρτα, και όχι σε συστηματικούς
οπωρώνες, ενώ η συνολική ετήσια παραγωγή, ανερχόταν σε 2.700 τόνους περίπου. Τη
δεκαετία του ’90, τόσο οι εκτάσεις κανονικών οπωρώνων όσο και η συνολική παραγωγή,
μειώθηκαν σημαντικά.
Σήμερα, στην περιοχή της Ερμιόνης, όπου η ροδιά αποτελεί παραδοσιακή καλλιέργεια,
παράγεται ο κύριος όγκος (300-400 τόνοι) ροδιών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα τελευταία χρόνια, οι καλλιεργούμενες
εκτάσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 3.000 στρέμματα, φτάνοντας συνολικά τα 4.000
στρέμματα περίπου σε όλη την επικράτεια. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί παραγωγοί έχουν
προβεί σε νέες φυτεύσεις δέντρων ροδιάς κυρίως της ποικιλίας wonderful, στην Αργολίδα,
στην Ηλεία, στη Λακωνία, στα Γιαννιτσά, στην Ξάνθη, στη Λάρισα και στα Φάρσαλα.
Η εμπορική αξία του καρπού επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από το μέγεθός του. Σύμφωνα με
το ΥπΑΑΤ, η παραγωγή της ροδιάς αρχίζει το 3ο έτος από την εγκατάσταση στον αγρό
(περίπου 100 κιλά/στρέμμα), ενώ η μέγιστη παραγωγή εμφανίζεται γύρω στα 8-10 έτη
(περίπου 2.000 κιλά ανά στρέμμα). Η παραγωγική ζωή της ροδιάς διαρκεί 40-50 χρόνια.
Οι πιο αξιόλογες ελληνικές ποικιλίες ροδιάς και γενότυποι ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:
Γλυκιά Πατρών, Ξινή Πατρών (Ashton et al. 2006), 11002, 11011, 11041 (Drogoudi et al. 2005),
Θηριόπετρα, Πολύκαρπη, Χρυσή, Μεγαπλάτανος, Άψαλος (Pitsiouni et al. 2010), Χίου,
Τανάγρας, Αταλάντης (Ζωγράφου, 2016), Ερμιόνης, Περσεφόνη, Ανδρομάχη, 11010, 11015
(Βέμμος,.). Παγκόσμια, οι πιο διαδεδομένες ποικιλίες είναι η «Wonderful», η «Grenada», η
«Hicaznar», η «Acco», η «Mollar de Elche», η «Spanish Ruby» κ.α. Η «Wonderful» είναι μέσα
στη λίστα των προτεινόμενων ποικιλιών ροδιάς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σύμφωνα με την απόφαση 347943/27-11-2008 (ΦΕΚ/Β/04-12-2008), στις
κατάλληλες περιοχές της χώρας.

- 148
-

Διάγραμμα 32 Συνολικές εκτάσεις ροδιών στην Ελλάδα (1994-2007, Πηγή ΥπΑΑΤ)

Εισαγωγές και εξαγωγές
Η ελληνική αγορά είναι ελλειμματική όσον αφορά τα ρόδια και για το λόγο αυτό κάθε χρόνο
γίνονται εισαγωγές. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες γίνονται οι εισαγωγές είναι η
Τουρκία, το Ιράν, η Ινδία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα εξάγει και ρόδια. Η
τιμή πώλησης των ρόδων από Ελλάδα στην Ολλανδία στις 31/01/2020 ήταν 1.87 EUR/kg.

Χρήσεις
Ο καρπός της ροδιάς καταναλώνεται νωπός ή μεταποιημένος. Τα καρπίδια του ροδιού
εμπλουτίζουν τόσο θρεπτικά, όσο και αισθητικά αρκετά φαγητά, σαλάτες, γλυκά, σιροπιού
ροδιού (γρεναδίνη), κονσερβοποιημένων ποτών, ζελέ, μαρμελάδας ή ως αρωματικά –
χρωστικά στα ποτά (Fadavi et al., 2005,Mousavinejad et al,. 2009), παράγεται υψηλής
θρεπτικής αξίας κρασί, και αυτό επιβεβαιώνεται και από τους Lantzouraki et al. (2015).
Το ρόδι τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μεγάλη ανάπτυξη εξαιτίας των πολλών
ευεργετικών του ιδιοτήτων, λόγω των αντιοξειδωτικών ουσιών που περιέχει και της σχετικής
διαφήμισης που έγινε στο προϊόν. Από το 2003 και μετά, 961 διαφορετικά προϊόντα
φτιάχνονται από το ρόδι. Όσον αφορά τους καρπούς που προορίζονται για νωπή
κατανάλωση αυτοί χρησιμοποιούνται συνήθως σε σαλάτες, γλυκά, φαγητά και για την
παρασκευή χυμού και λικέρ. Επίσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων πάρα πολύ
άνθρωποι εμπορεύονται τα ρόδια για διακοσμητικούς σκοπούς. (Τζουραμάνη κ.α., 2008,
Μαλέας 2016)
Μερικά μέρη του φυτού της ροδιάς χρησιμοποιούνται στη βυρσοδεψία για την επεξεργασία
των δερμάτων λόγω της αυξημένης περιεκτικότητας των σε τανίνη. Ο φλοιός του καρπού,
είναι και φαρμακευτικός, και βαφικός για τη βαφή μάλλινων και μεταξωτών νημάτων. Η
πούλπα των καρπών της ροδιάς χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή ιατρική πολλών λαών
της Μεσογείου (http://back-to-nature.gr ).
Οι καρποί της ροδιάς, αλλά και οι σπόροι της, ο φλοιός και τα άνθη της χρησιμοποιούνται
για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες. Οι ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες των καρπών της
ροδιάς, τους καθιστούν βασικούς παράγοντες της βιομηχανίας φαρμάκων και της
βιομηχανίας παραγωγής καλλυντικών κυρίως για την παραγωγή προϊόντων που αφορούν τη
φροντίδα του δέρματος των ανθρώπων, αλλά και προϊόντων προστασίας του δέρματος από
τον καρκίνο.
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Ο Μακρυνίτσας (2017) επισημαίνει πως η συνοινοποίησή του με χυμό σταφυλιού βελτιώνει
τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του οίνου και αυξάνει την αντιοξειδωτική του ικανότητα.
Ενώ οι Samah et al. (2017) έδειξαν πως το εκχύλισμα φλοιού ροδιού μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως συντηρητικό κατσικίσιου τυριού, πλούσιο σε λιπαρά, ενώ οι Safiullah et
al. (2018) απέδειξαν πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως συντηρητικό κρεάτων.
Ωστόσο η χρήση των προϊόντων του ροδιού δεν περιορίζεται στη μαγειρική και στην
ζαχαροπλαστική. Το ρόδι μπορεί να εμπεριέχεται σε καλλυντικά, όπως σαμπουάν, καθώς
σύμφωνα με τους Dario et al. (2013) προστατεύει από την UVA ακτινοβολία, αλλά και σε
αντιγηραντικές και ενυδατικές κρέμες, λόγω των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων του. Ο Carvalho
(1904) υποστηρίζει πως από τον φλοιό του ροδιού παραγόταν μελάνι κατάλληλο για γραφή.
Επιπλέον σύμφωνα με τους Stover and Mercure (2007) σκόνη προερχόμενη από
αποξηραμένους καρπούς ροδιάς χρησιμοποιείται ως βαφή κατά την επεξεργασία του
μαροκινού δέρματος, αλλά και διαφόρων άλλων υφασμάτων.
Η ροδιά εξάλλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καλλωπιστικό δένδρο και σαν θάμνος σε
φράκτες. Να γίνει αξιοποίηση του ξύλου στην ξυλογλυπτική αλλά και των φλουδών του
καρπών στη βυρσοδεψία.
Φαρμακευτικές ιδιότητες
Ο χυμός ροδιού περιέχει περισσότερα από 100 φυτοχημικά. Το φρούτο του ροδιού
χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια ως φάρμακο. Ο χυμός του ροδιού έχει ισχυρές
αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις στον άνθρωπο (Basu & Penugondam
2009).
O χυμός του ροδιού προστατεύει την καρδιά και τις αρτηρίες. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο
χυμός βελτιώνει τη ροή του αίματος και εμποδίζει τις αρτηρίες να γίνουν δύσκαμπτες και
παχιές. H κατανάλωση χυμού ροδιού συνεισφέρει στην πρόληψη αλλά και την βελτίωση της
κλινικής εικόνας ασθενών με διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα (Viuda-Martos et al.
2010) και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης (Sahebkar
2016).
Τα αντιοξειδωτικά στο χυμό και η υψηλή συγκέντρωσή τους πιστεύεται ότι αναστέλλουν την
πρόοδο της νόσου του Αλτσχάιμερ και προστατεύουν τη μνήμη (Bookheimer et al. 2013).
Πρόσφατα ερευνητές διαπίστωσαν ότι μπορεί να βοηθήσει να σταματήσει η ανάπτυξη των
καρκινικών κυττάρων του προστάτη. Παρά τις πολλές μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις του
χυμού στον καρκίνο του προστάτη, τα αποτελέσματα είναι ακόμη προκαταρκτικά. Έρευνες
έχουν δείξει πως το ρόδι, και συγκεκριμένα ο φλοιός του, περιέχει συστατικά ικανά να
καταστείλλουν ορισμένα καρκινικά κύτταρα (Lansky et al., 2007). Επιπλέον οι Khwairakpam
et al. (2018) υποστηρίζουν πως αντικαρκινικές ιδιότητες έχουν και τα μη εδώδιμα μέρη του
φυτού, όπως τα φύλλα τα άνθη και οι βλαστοί, καθώς είναι πλούσια σε πολυφαινολικές
ενώσεις.
Οι φλαβονόλες στον χυμό ροδιού μπορούν να βοηθήσουν στον αποκλεισμό της φλεγμονής
που συμβάλλει στην οστεοαρθρίτιδα και στη βλάβη του χόνδρου. Ο χυμός μελετάται επί του
παρόντος για τις πιθανές επιδράσεις του στην οστεοπόρωση, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και
άλλους τύπους αρθρίτιδας και φλεγμονής των αρθρώσεων (Basu et al.2018).
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6.2. Πολιτιστικά στοιχεία
Η ιστορία της Ροδιάς
Η ροδιά θεωρείται ένα από τα πρώτα φρούτα που καλλιεργήθηκαν συστηματικά στον κόσμο.
Η καλλιέργεια της ροδιάς πρωτοσυναντάται στην περιοχή της Περσίας, γύρω στο 3.000 π.Χ.
και έπειτα από χίλια χρόνια ξεκινά η διάδοσή της από τον αρχαίο λαό των Φοινίκων, μέσω
του εμπορίου, στις μεσογειακές χώρες. Η εξάπλωση της καλλιέργειας της ροδιάς συνεχίζεται,
μέσω των εδαφικών κατακτήσεων της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και ολοκληρώνεται στις
αρχές του 1700 φθάνοντας στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω των Ισπανών
αποίκων (Stover et al., 2007).
Η ροδιά είναι γνωστή στον Ελλαδικό χώρο από την Ομηρική εποχή η ως ροϊά, ροά, ροϊδιά,
σίδη και σίδα, «στους Ομηρικούς Ύμνους και στον Απολλόδωρο, ώστε από εκεί να αρχίσω να
ξεσπειρίζω σπειρί σπειρί τα όσα θέλω να πω για της ροδιάς την κοκκινοφλογόφωτη σάρκα
από πολύσπορα ρουμπίνια» , ενώ στην Κύπρο αναφέρεται ως ρωβιά. Στην αγγλική γλώσσα,
η κοινή ονομασία της ροδιάς (pomegranate) σημαίνει ‘’το μήλο που φέρει πολλά σπέρματα’’.
Στα κράτη της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας και στην Ινδία η ροδιά αναφέρεται με
την ονομασία ‘’Anar’’ (Mars, 2000). Το αραβικό και το εβραϊκό όνομα για τη ροδιά,
‘’rumman’’ και ‘’rimmon’’ αντίστοιχα, σημαίνει ‘’φρούτο του παραδείσου’’ (Stover et al.,
2007). Ανεξάρτητα τις διάφορες κοινές ονομασίες του ροδιού αυτό συγκαταλέγεται στους
καρπούς με πλείστο ενδιαφέρον.
Στην αρχαιότητα την βρίσκουμε επίσης με τα ονόματα «Σίδη» και «Σίδα», ονομασίες που
χρονολογούνται στη 2η χιλιετία π.Χ. στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και αποτελούν
μαρτυρία ότι η ροδιά προϋπήρχε στον Ελλαδικό χώρο πριν την είσοδο της από το Ιράν
(Πουλημένος, 2012).
Το όνομα του γένους Punica έχει λατινική ρίζα και είναι το ρωμαϊκό όνομα της αρχαίας
Φοινικικής πόλης Carthage στη βόρειο Aφρική, όπου Ρωμαίοι στρατιώτες τον 3ο αιώνα π.X.
πρωτοείδαν τη ροδιά και granatum σημαίνει “κοκκώδες”, όνομα που της δόθηκε από τον
Λιναίο. Στην Ρωμαϊκή εποχή αναφέρεται ως «μήλο της Καρχηδόνας» και από την Καρχηδόνα
ήρθαν οι καλύτερες ροδιές στην Ιταλία (Πουλημένος,2012).

Λαογραφία
Για το ρόδι και τους συμβολισμούς του υπάρχει πληθώρα ιστορικών αναφορών σε
διάφορους πολιτισμούς και το εντυπωσιακό είναι πως οι περισσότερες αναφορές έχουν
περίπου τις ίδιες έννοιες. Το ρόδι είναι σύμβολο γονιμότητας, αφθονίας και καλοτυχίας, από
την αρχαιότητα έως σήμερα, στην Ελλάδα, στη Ρώμη αλλά και στην Κίνα, γι’ αυτό είναι έντονη
η παρουσία του στους γάμους. Οι Chandra et al. (2010) αναφέρουν πως οι Βαβυλώνιοι
πίστευαν πως η βρώση ροδιού πριν τη μάχη τους κάνει αήττητους, ενώ οι αρχαίοι Αιγύπτιοι
έθαβαν τους νεκρούς τους με ρόδια, πιθανά ως σύμβολο αναγέννησης.
Έκτοτε, η ροδιά συμβολίζει τη γονιμότητα, την καλοτυχία, την αφθονία, τη μακροζωία, τον
ερωτισμό, την καλοτυχία, τον ευτυχισμένο γάμο, την ευκαρπία αλλά αποτελεί και σύμβολο
του Κάτω Κόσμου (Jurenka, 2008, Δρογούδη, 2009, Γάτσιος, 2010). Ο μύθος θέλει τη ροδιά
να προσφέρθηκε στους ανθρώπους από τη βαβυλωνιακή θεά της γονιμότητας Ιστάρ και έτσι
ξεκίνησε η συσχέτιση του ροδιού με την γονιμότητα.
Στην ελληνική μυθολογία συνδέεται με τις θεές Δήμητρα, Αφροδίτη και Ήρα. Σύμφωνα με
τον μύθο της Περσεφόνης, μια μέρα όταν η Περσεφόνη μαζί με τις κόρες του Ωκεανού
- 151
-

μάζευαν λουλούδια, αναπηδά από τον Κάτω Κόσμο και την αρπάζει στο βασίλειό του ο Άδης.
Έτσι η Περσεφόνη φεύγει με βίαιο τρόπο από την αγκαλιά της μητέρας της Δήμητρας - θεάς
της Γης- που θρηνεί για την απώλειά της αφήνοντας τη γη άγονη και άκαρπη. Ο Άδης, μετά
από τη διαμεσολάβηση του Δία, αναγκάζεται να επιστρέψει την Περσεφόνη, αφού πρώτα
την ξεγελά δίνοντάς της να γευτεί τέσσερις σπόρους ροδιού (ροίης κόκκον), για να ξεχνά τον
πάνω κόσμο. Από τότε λοιπόν, η Περσεφόνη μοιράζεται: τέσσερις μήνες στο θρόνο του κάτω
κόσμου και τους υπόλοιπους πάνω στη γη που καρπίζει. Από τα έγκατα της γης προέρχεται
η αναγέννηση, από τη γη πηγάζει κάθε πλούτος (http://www.porfyrodi.gr/).
Σύμφωνα με μια άλλη μυθολογική εκδοχή, η ροδιά είναι το δένδρο το οποίο φύτεψε η
Αφροδίτη στον ιερό της κήπο στην Κύπρο, συμβολίζοντας έτσι τον ευτυχισμένο γάμο, την
αφθονία λόγω του μεγάλου αριθμού των κόκκινων σπόρων και το πάθος ως ιερός καρπός
της Αφροδίτης (http://www.porfyrodi.gr/).
Η συσχέτιση της ροδιάς με τον Κάτω Κόσμο συνεχίζεται ως σήμερα, αφού σε ορισμένες
κοινότητες συνηθίζουν να τοποθετούν ρόδια και σπόρους στο φέρετρου το νεκρού, ή
σπόρους ροδιού στα κόλυβα (Σακελλαρίου 2009).
Επίσης η ροδιά, σύμφωνα με τον Παυσανία, συνδέεται με την Ήρα, την προστάτιδα του
γάμου και της ευγονίας, της οποίας θεάς το χρυσελεφάντινο άγαλμα στο Άργος κρατούσε
στο ένα χέρι το σκήπτρο και στο άλλο ένα ρόδι (Μπάουμαν 1993).
Αναφορές για το ρόδι υπάρχουν και σε αρκετές θρησκείες. Ο αριθμός των καρπιδίων του
ροδιού σύμφωνα με τον Ιουδαϊσμό είναι 613 και αντιστοιχούν στους νόμους-εντολές της
Τορά, στον Βουδισμό το ρόδι είναι ένα από τα τρία ευλογημένα δέντρα, ενώ το ρόδι
αναφέρεται και στον Ισλαμικό παράδεισο σύμφωνα με τους Chandra et al. (2010).
Το ρόδι συναντάται ακόμα σε διάφορους πολιτισμούς και θρησκείες:
•

•
•

•

•

Στους Κρεμαστούς Κήπους της Βαβυλώνας- ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου
Kόσμου- εμφατικά αναφέρονται οι ροδιές ως μέρος του θησαυρού του
Nαβουχοδονόσορα II. Σ’ αυτή την περιοχή, το ρόδι ακόμα λατρεύεται για τις
θεραπευτικές του ιδιότητες και αναγνωρίζεται σαν σύμβολο ομορφιάς, γονιμότητας,
μακροζωίας και σοφίας.
Εξυμνείται σε Aιγυπτιακούς παπύρους ενώ στην αιγυπτιακή μυθολογία αναφέρεται
ότι οι σπόροι (καρπίδια) της ροδιάς συνόδευαν τους Φαραώ μετά το θάνατό τους.
Στην Περσική μυθολογία το ρόδι αναφέρεται ως σύμβολο ζωής, αναγέννησης και,
όπως πληροφορούμαστε από τον Ηρόδοτο, οι πολεμιστές κρατούσαν δόρατα
διακοσμημένα με εγχάρακτες χρυσές ροδιές, πιστεύοντας ότι έτσι εξασφαλίζουν την
ασφαλή επιστροφή τους.
Στην Eβραϊκή παράδοση έχουμε ποικίλες, τόσο θρησκευτικές όσο και πολιτισμικές,
αναφορές. Η Βίβλος αναφέρει ότι ο βασιλιάς Σολομών είχε ένα οπωρώνα με ροδιές
αιωνόβιες και το ρόδι χρησιμοποιήθηκε ως διακοσμητικό στοιχείο στον Nαό του
Σολομώντα, σε βασιλικά εμβλήματα και στους μανδύες των ιερέων. Είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρον ότι ένα μικροσκοπικό ρόδι από αλάβαστρο που φέρει επιγραφή στα
αρχαία Eβραϊκά, είναι το μόνο εύρημα που ανακτήθηκε ποτέ από τον Nαό του
Σολομώντα.
Tο ρόδι είναι σύμβολο ανάστασης και ζωής στον Χριστιανισμό και στη Xριστιανική
τέχνη συμβολίζει την καλοτυχίας, την αφθονίας και την ελπίδας. Συμπεριλαμβάνεται
στα επτά είδη δένδρων που αναφέρονται στη Βίβλο και θεωρείται καρπός ιερός).
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•

•

Oι αρχαίοι Kινέζοι πίστευαν ότι οι σπόροι του συμβόλιζαν τη μακροζωία και την
αθανασία. Το ρόδι συμβολίζει την ουσία της θεϊκής επιρροής, γι' αυτό και θεωρείται
ένα από τα τρία ευλογημένα φρούτα του Bουδισμού μαζί με τα εσπεριδοειδή και τα
ροδάκινα.
Στο Κοράνι αναφέρεται, ότι ο Μωάμεθ παροτρύνει τους πιστούς να τρώνε ρόδια,
γιατί τους «εξαγνίζει από τον φθόνο και το μίσος». (Πουλημένος,2012)

Κι ένα παμπάλαιο περσικό παραμύθι για το μυθικό πτηνό Σιμούργκ από την άλλη, κάνει πάλι
κουβέντα για μια ροδιά που βρίσκεται στον κήπο ενός παλατιού. Τα τρία ρόδια της λάμπουν
σα ρουμπίνια μέσα στη νυχτιά και κρύβουν στο εσωτερικό τους τρεις μαγεμένες
βασιλοπούλες, αιχμάλωτες τριών άγριων δαιμόνων, που θα πάρουν για γυναίκες τους οι γιοι
του βασιλιά. Στις δε μικρογραφίες των περσικών σαφαβιδικών χειρογράφων συχνά κανείς
συναπαντάει νεαρούς ή και πλανήτες δερβισάδες να κρατούν ρόδια στα χέρια.
Στην ελληνική λαϊκή παράδοση, το σπάσιμο του ροδιού την αρχή του χρόνου έξω από το σπίτι
συμβολίζει την καλή τύχη και την καλή χρονιά. Εάν ονειρευτείς ρόδι θεωρείται σημάδι καλής
τύχης και επιτυχίας. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν η νύφη περνάει το κατώφλι του
καινούριου σπιτιού, σπάζει, σύμφωνα με το έθιμο, ένα ρόιδο στην πόρτα, ώστε με τη
διασπορά των κόκκινων σπυριών ολόγυρα να εξασφαλισθεί η υγεία, η χαρά, η γονιμότητα
και η αφθονία των αγαθών στη νέα φαμελιά, που δημιουργείται με το γάμο. Ακόμα, οι
νιόνυμφοι, πριν μπουν στο νυφικό δώμα, πατούν σε σπόρους ροδιού, για να ’ναι, πιστεύουν,
ρόδινη κι ευτυχισμένη η ζωή τους και παρόμοια και η ζωή των παιδιών τους.
Ο γεωργός, στο πρωτοξεκίνημα της σποράς του σπόρου στο χωράφι, σκορπίζει σπυριά
ροδιού στ’ όργωμα κι εύχεται στο Θεό έτσι να καρπίσει το σιτάρι, να γίνει πολύσπορο, καθώς
τραγουδά ο ποιητής Γιάννης Αν. Σαντάρμης. Στα χωριά της Νότιας Εύβοιας το πρωί της
Πρωτοχρονιάς, η οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία και ο νοικοκύρης κρατάει στην τσέπη
του ένα ρόδι, για να το λειτουργήσει. Γυρνώντας σπίτι, πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι της
εξώπορτας - δεν κάνει να ανοίξει ο ίδιος με το κλειδί του - και έτσι να είναι ο πρώτος που θα
μπει στο σπίτι, για να κάνει το καλό ποδαρικό, με το ρόδι στο χέρι. Μπαίνοντας μέσα, με το
δεξί, σπάει το ρόδι πίσω από την εξώπορτα, το ρίχνει δηλαδή κάτω με δύναμη, για να σπάσει
και να πεταχτούν οι ρώγες του παντού και ταυτόχρονα λέει: «με υγεία, ευτυχία και χαρά το
νέο έτος κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά».
Στη Λέσβο υπήρχε ένα έθιμο όπου έσπαγαν ένα ρόδι την αρχή του χρόνου σε μια πέτρα που
είχαν συλλέξει από τη θάλασσα συμβολίζοντας την αφοσίωση και τη σταθερότητα όπου είναι
αυτά που χρειάζονται για να διασφαλίσουν μια καλή νέα χρονιά (Watts, 2007).
Στο «Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας» (http://repository.kentrolaografias.gr/)
καταγράφεται μόνο η εξής φράση: Κόρη μ γλυκειά ροδιά νύφη μου ξυνή ροδιά.
Σύμφωνα με τον Θανόπουλο κ.ά (2016), εάν μια κοπελιά είναι ροδομάγουλη τότε το χρώμα
της το παρομοίαζαν με το ρόδι το κόκκινο που στη Σκύρο το λένε καπελέτικο και αλλού
καράμπελο, για να την παινέσουν:
Ωσάν το καπελέτικο η α τ’ Απά ροδίζει
και με την ομορφάδα της τους νέους δαιμονίζει!
Αρόδι καπελέτικο
αξίζει ένα Βενέτικο!
Λάμπει ο ήλιος, λάμπει, λάμπει τα κάλλη σου,
λάμπει και το φταδάκι πα στο κεφάλι σου
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Σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας Λαογραφίας έχουν καταγραφεί οι εξής παροιμίες:
“Κόρη μ γλυκειά ροδιά νύφη μου ξυνή ροδιά” (Λακωνία, Κ. Νεστορίδης)
«Ρόϊν του σσιου τζ'αι πορτοκάλλιν του νήλιου» δηλαδή ρόδια της σκιάς, που αναπτύσσονται
στο σκιαζόμενο μέρος του δέντρου, θεωρούνται πιο εύγεστα, ενώ αντιθέτως τα πορτοκάλια,
που ηλιάζονται θεωρούνται τα καλύτερα (Λευκωσία, 1965, Aνθιμου Παναρέτου).
Ο παλιότερος λαϊκός τύπος της λέξης είναι ρόιδο, κι έτσι διασώζεται π.χ. στο δημοτικό
τραγούδι του Κατσούδα (Πάει το μήλο να χαθεί, το ρόιδο να μυρίσει / πάει ο Κατσούδας να
χαθεί και πίσω δεν γυρίζει) και σε άφθονες άλλες πηγές (https://sarantakos.wordpress.com).
Τα σπυριά του ροδιού λέγονται, σε μερικά μέρη, όπως στη Λέσβο, παπούδες.
Το Ρόδι είναι φρούτο που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για ζωγράφους, συγγραφείς και
ποιητές. Μέσα από το διήγημα ου Στρατή Μυριβήλη «Ροδιά», πό την “τρελή ροδιά” του
Οδυσσέα Ελύτη:
Σ’ αυτές τις κάτασπρες αυλές όπου φυσά ο νοτιάς
σφυρίζοντας σε θολωτές καμάρες, πέστε μου είναι η τρελή ροδιά
που σκιρτάει στο φως σκορπίζοντας το καρποφόρο γέλιο της
με ανέμου πείσματα και ψιθυρίσματα, πέστε μου είναι η τρελή ροδιά
που σπαρταράει με φυλλωσιές νιογέννητες τον όρθρο
ανοίγοντας όλα τα χρώματα ψηλά με ρίγος θριάμβου;
Ο Ρουμί σ’ ένα ποίημά του παρομοιάζει το σκάσιμο της σάρκας του ώριμου ροδιού με γέλιο
ανθρώπινο:
Ρόδι αν είναι ν’ αγοράσεις, αγόρασέ το όταν χαμόγελο έχει σκάσει,
έτσι ώστε το χαμόγελό του τους σπόρους να σου αποκαλύψει.
Ω, χαμόγελο ευλογημένο! μες απ’ το στόμα δείχνει την καρδιά,
όπως το μαργαριτάρι στου πνεύματος μέσα την κοσμηματοθήκη.
Τέλος, απεικονίζεται συστηματικά σε πίνακες ζωγραφικής από την εποχή
της Αναγέννησης. είναι ένας πίνακας του Ιταλού αναγεννησιακού
ζωγράφου Botticelli , (1487), το θέμα της ζωγραφικής δείχνει τον καρπό
του ροδιού που κρατά στο χέρι του ο Ιησούς βρέφος.

Εικόνα 29 Η Μαντόνα του
Ροδιού (Madonna della
Melagrana)
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7. Συκιά (Ficus carica L.)
Όνομα Φυτού: Ficus carica
Ελληνική Ονομασία: Συκιά
Οικογένεια φυτών: Moraceae
Η συκιά (Ficus carica L.) είναι ένα φυλλοβόλο είδος που
ανήκει βοτανικά στην οικογένεια των Μορεοειδών
(Moraceae). Η συκιά είναι ένα θηλυκοδίοικο είδος το
οποίο περιλαμβάνει δύο ευκρινείς τύπους δένδρων, την
αρρενοσυκιά (άγρια συκιά), η οποία έχει αρσενικά και
θηλυκά άνθη (μόνοικη) και την ημεροσυκιά, η οποία έχει
μόνο θηλυκά άνθη, τα οποία γονιμοποιούνται από τα
αρσενικά άνθη της αρρενοσυκιάς με τη βοήθεια
ενόςεντόμου, του ψήνα (Blastophaga grossorum),
(Στουρνάρας 2019). Ευδοκιμεί σε τροπικές και
υποτροπικές περιοχές καθώς και σε ήπιες κλιματικά
περιοχές της εύκρατης ζώνης. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για μελέτες
σχετικά με την καλλιέργεια δέντρων συκιάς (Ficus carica L.) στην Ελλάδα, λόγω της
ανεκτικότητας των δένδρων στις κλιματικές αλλαγές και τα ασβεστούχα εδάφη, αλλά και
διεθνώς λόγω της υψηλής θρεπτικής αξίας των καρπών (Καραντζή κ.ά. 2019).

7.1. Οικονομική σημασία
Καλλιέργεια στον κόσμο
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι συνολικές καλλιεργούμενες εκτάσεις συκιάς ανέρχονται στα
3.155.300 στρέμματα και η συνολική παραγωγή στους 1.152.779 τόνους (FAOSTAT, 2017). Οι
χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή σύκων είναι η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Ελλάδα. Η
Τουρκία παράγει το 27% της παγκόσμιας παραγωγής σύκων. Το 2019 η παραγωγή ανήλθε σε
306 χιλιάδες τόνους και οι εξαγωγές έφτασαν τα 286 εκατ. δολάρια από την αποξηραμένη
και φρέσκια παραγωγή σύκων (https://www.agrotypos.gr).

Διάγραμμα 33 Παγκόσμια παραγωγή σύκων τα έτη 1961 – 2019 (πηγή FAOSTAT, 2021)
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Διάγραμμα 34 Ποσοστό παραγωγή σύκων ανά ήπειρο τα έτη 1961 – 2019 (πηγή FAOSTAT, 2021)

Διάγραμμα 35 Παραγωγή σύκων ανά χώρα τα έτη 1961 – 2019 (πηγή FAOSTAT, 2021)

Καλλιέργεια στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, για το έτος 2017, ήταν 38.000 στρέμματα και η
συνολική παραγωγή σύκων ανερχόταν στους 13.700 τόνους (FAOSTAT, 2017). Η συκιά
καλλιεργείται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και τη Στερεά Ελλάδα (Αττική), ενώ τα
τελευταία χρόνια, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, η καλλιέργειά της έχει εξαπλωθεί και σε
άλλες βορειότερες περιοχές (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).
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Χάρτης 16 Χάρτης κλιμάκωσης της καλλιέργειας της συκιάς

Οι κύριοι νομοί παραγωγής είναι οι Μεσσηνίας, Λακωνίας, Aρκαδίας και Εύβοιας
(ΥπΑΑΤ,2016). Τα τελευταία χρόνια, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, η καλλιέργειά της έχει
εξαπλωθεί και σε άλλες βορειότερες περιοχές (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).
Ειδικότερα, για την παραγωγή ξηρών σύκων καλλιεργείται κυρίως στη Μεσσηνία, τη Λακωνία
και την Εύβοια (Κύμη, Ταξιάρχης). Στην αγορά κυκλοφορούν δύο τύπο αποξηραμένων σύκων:
-

ο φυσικός τύπος που έχει χρώμα ανοιχτό καφέ, πλούσιο μελίτωμα και γλυκιά
φρουτώδη γεύση.
ο λευκασμένος τύπος που παράγεται αφού ο καρπός υποστεί θείωση με SO2 πριν
την αποξήρανση με αποτέλεσμα ο φλοιός να λευκαίνεται και να αποκτά όξινη γεύση.

Από τα αποξηραμένα σύκα που κυκλοφορούν στην αγορά, αναγνωρισμένα με
Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης είναι:
-

Τα ξηρά σύκα Κύμης.
Τα ξηρά σύκα Ταξιάρχη
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Διάγραμμα 36 Παραγωγή σύκων στον ελλαδικό χώρο τα έτη 1961 – 2019 (πηγή FAOSTAT, 2021)

Σημαντικό μέρος της παραγωγής (περίπου 3500 tn) διακινείται σε διάφορες χώρες της Ε.Ε.
και εξάγεται σε Τρίτες χώρες (π.χ.ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία).

Χρήσεις
Τα αποξηραμένα σύκα αποτελούν συστατικό της διατροφής των Ελλήνων από την Αρχαία
Ελλάδα. Είναι προϊόν με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, πλούσιο σε ασβέστιο,
φώσφορο, σίδερο, μαγνήσιο και βιταμίνη Α.
Στη ζαχαροπλαστική χρησιμοποιούνται για την παρασκευή παραδοσιακού γλυκού του
κουταλιού, μαρμελάδας, συκοπάστελου κλπ. Προστίθενται σε κέικ, τάρτες, παγωτά,
φρουτοσαλάτες κ.ά.
Στην Πάρο φτιάχνουν τις παραδοσιακές παστελαρίες ή σαμωτά σύκα (δηλαδή σύκα με
σουσάμι), από ποικιλίες λευκών και πράσινων σύκων. Στην Κέρκυρα, ένα από τα
χαρακτηριστικά εδέσματα είναι η συκομαΐδα, από σύκα "λιβανά" ή "βασιλικά". Στη
μαγειρική συνδυάζονται με διάφορα τυριά, πράσινες σαλάτες αλλά και προσούτο ή
λουκάνικο. Χρησιμοποιούνται σε γλυκόξινες σάλτσες τύπου τσάτνι (chutney) και
μαγειρεύονται κανονικά με χοιρινό, κοτόπουλο ή γαλοπούλα. Τα ξηρά σύκα, ως σνακ,
συνοδεύουν τοπικά αποστάγματα. Λόγω της υψηλής υπακτικής τους αξίας
χρησιμοποιούνται ως φυτικά φυσικά υπακτικά έναντι άλλων χημικών σκευασμάτων
(https://el.wikipedia.org).
Φαρμακευτικές ιδιότητες
O Αμερικανικός Σύλλογος Διατροφής έχει καθορίσει ότι το αποξηραμένο σύκο είναι
πλουσιότερο σε φυτικές ίνες, βιταμίνη Κ, χαλκό, μαγγάνιο, κάλιο, μαγνήσιο και ασβέστιο σε
σχέση με τις ανθρώπινες ανάγκες.
Τα φύλλα αυτού του δέντρου χρησιμοποιούνται στην ιατρική γατί περιέχουν διάφορα
φλαβονοειδή, πολυφαινόλες αλλά και ρουτίνη, γαλλικό οξύ, χλωρογενικό οξύ, συγγενικό
οξύ, κατεχίνη και επικικατίνη. Τα έλαια των φύλλων του είναι γνωστά για τις αντιμυκητιακές
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και αντιβακτηριακές τους ιδιότητες, ενώ μία από τις πιο σημαντικές ιδιότητες των φύλλων
της συκιάς είναι οι αντιδιαβητικές της ιδιότητες. Τα φύλλα της συκιάς είναι επίσης γνωστά
για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες σε νόσους όπως ο καρκίνος, η καρδιακή ανεπάρκεια, η
βρογχίτιδα και άλλες πνευμονικές λοιμώξεις, τα κονδυλώματα, ένα ευρύ φάσμα μυκητιακών
λοιμώξεων, υπέρταση, κίρρωση του ήπατος, αιμορροΐδες, έρπητα, ερεθισμούς του δέρματος
και έλκη στομάχου. Σύμφωνα με έρευνες, τα φύλλα του δέντρου μπορούν να βοηθήσουν
στη ρύθμιση των συμπτωμάτων του διαβήτη.
Τα σύκα είναι μια καλή πηγή ασβεστίου, το οποίο μπορεί να αποτρέψει την οστεοπόρωση
καθώς και άλλα προβλήματα υγείας.
Το λατέξ των σύκων (FFL) περιέχει σημαντικές ποσότητες πολυφαινολικών ενώσεων και
μπορεί να χρησιμεύσει ως πηγή αντιοξειδωτικών μετά την κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Τα σύκα θεωρούνται από τα πιο αλκαλικά φρούτα και επίσης περιέχουν φυτοχημικές ουσίες
γνωστές ως βενζαλδεΰδες και γλυκοζίδιο της ισοορμμενετίνης, ένα φλαβονοειδές που έχει
ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες.
Σύμφωνα με μελέτες τα σύκα βοηθούν στην πρόληψη της εκφύλισης ωχράς κηλίδας, που
συνδέεται με τη γήρανση και ενδεχομένως να οδηγήσει σε απώλεια όρασης σε μεγάλες
ηλικίες.

7.2. Πολιτιστικά στοιχεία
Η ιστορία της συκιάς
Το δέντρο ήταν γνωστό από τους προϊστορικούς χρόνους. Στην περιοχή του Παρισιού
βρέθηκαν απολιθώματα φύλλων και καρπών συκιάς από την Πλειστόκαινο εποχή της
Τεταρτογενούς Περιόδου. Αυτό πιστοποιεί ότι το φυτό υπήρχε ήδη από τα προϊστορικά
χρόνια στην Ευρώπη. Στον προϊστορικό οικισμό Πολιόχνη, στο νησί της Λήμνου, έχουν βρεθεί
απανθρακωμένα σύκα (https://el.wikipedia.org/). Η συκιά είναι από τα αρχαιότερα δέντρα
που καλλιέργησε ο άνθρωπος (7000 π.Χ. στην Ιεριχώ) και το πρώτο δέντρο που αναφέρεται
στην Βίβλο, εξ ου και το φύλλο συκής των πρωτοπλάστων.
Στην Αίγυπτο καλλιεργήθηκαν για πρώτη φορά γύρω στο 1500 π.Χ. και αποτέλεσαν βασικό
τρόφιμο στην παραδοσιακή τους διατροφή. Στην Ελλάδα το φυτό της συκιάς καταγράφεται
για πρώτη φορά στην Ιστορία το 700 πΧ από τον ποιητή Αρχίλοχο. Σήμερα αμφισβητείται η
φημολογούμενη ως ασιατική καταγωγή της συκιάς, επειδή κατά τον Ηρόδοτο, δεν
καλλιεργούνταν ούτε στη Λυδία ούτε στην Περσία. Ο ιστορικός της αρχαιότητας αναφέρει
μάλιστα ότι βασικός λόγος της εκστρατείας του βασιλιά της Περσίας Ξέρξη, ήταν η κατάκτηση
της Αττικής, ώστε να έχει την δυνατότητα να τρώει όχι μόνο αποξηραμένα αλλά και νωπά
σύκα. Η συκή, στην αρχαία Ελλάδα σύμβολο της γονιμότητας και του Διονύσου, ένα
προσωνύμιο του οποίου ήταν Συκίτης.
Τα σύκα, μαζί με τις ελιές και τα σταφύλια αποτέλεσαν στην Αθήνα πολύ συνηθισμένη τροφή.
Ο Αθήναιος αφιέρωσε ολόκληρο κεφάλαιο του βιβλίου του στα ξερά σύκα (Μπάουμαν 1993).
Ο Όμηρος κάνοντας αναφορά για τον Οδυσσέα λέει ότι για να πιστέψει ο πατέρας του ο
Λαέρτης ότι αυτός πράγματι ήταν ο γιός του, του θύμισε ότι έλαβε από αυτόν ‘τεσσαράκοντα
συκάς’. Ο Ηρόδοτος μαρτυρά ότι το δέντρο δεν απαντούσε στην Περσία και τα σύκα
θεωρούνταν σπάνιο αγαθό και στη Λυδία. Ο Σάνδανις προσπαθώντας να αποτρέψει τον
Κροίσο να εκστρατεύσει κατά των Περσών ΄ότι ούτοι «ου σύκα έχουσι τρώγειν, ουκ άλλο
αγαθόν ουδέν».
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Ήδη από τον τέταρτο αιώνα π.Χ., ο Θεόφραστος ανέφερε ότι τα περισσότερα καλά φρούτα,
συμπεριλαμβανομένου του σύκου, είχαν λάβει ονόματα. Στην αρχαιότητα ήταν ευρέως
γνωστή και φημισμένη για την ποιότητά της, η ποικιλία "Βασιλική" η οποία καλλιεργούταν
κυρίως στην Αττική. Για τους Αθηναίους το σύκο ήταν σύμβολο ευημερίας, ενότητας και της
γονιμότητας. Εξ ου και το προσωνύμιο του Διονύσου που ήταν συκίτης. Σύμφωνα με τον
Πλάτωνα, ακόμη και οι αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες κατανάλωναν αυτό το φρούτοθησαυρό, για τη συνολική ενίσχυση της απόδοσής τους.
Τον πρώτο αιώνα μ.Χ., ο Πλίνιος απαριθμούσε είκοσι εννέα ποικιλίες, με τις τοποθεσίες στις
οποίες καλλιεργήθηκαν, και ανέφερε τον Κάτω, ο οποίος είχε επίσης δώσει ονόματα σε
διάφορες ποικιλίες. Ο Πλίνιος δήλωσε επίσης: «Από την εποχή του [Κάτω] έχουν εμφανιστεί
τόσα πολλά ονόματα και είδη, ότι ακόμη και αν ληφθεί υπόψη αυτό το θέμα, πρέπει να είναι
προφανές σε όλους πόσο μεγάλες είναι οι αλλαγές που έχουν συμβεί στην πολιτισμένη ζωή."
Αργότερα τα σύκα εισήχθησαν και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου από τους αρχαίους
κατακτητές και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο δυτικό ημισφαίριο από τους Ισπανούς στις
αρχές του 16ου αιώνα. Στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν οι Ισπανοί ιεραπόστολοι καθιέρωσαν
την αποστολή στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, φύτεψαν, επίσης, και εκεί συκιές. Σήμερα, η
Καλιφόρνια παραμένει μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς σύκων, όπως είναι επίσης η
Τουρκία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία.
Στην σύγχρονη Ελλάδα μεγάλη εισαγωγή μοσχευμάτων , ήρθε από την περιοχή της Σμύρνης
το 1908 και μοιράστηκαν σε Αγρότες της Μεσσηνίας. Την περίοδο 1930-1935 η παραγωγή
σύκων στην Μεσσηνία ανήλθε σε 10.200 τόνους.

Λαογραφία
Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Κήπος της Εδέμ ήταν γεμάτος με συκιές και τα φύλλα
χρησιμοποιούνταν από τον Αδάμ και την Εύα, ώστε να κρύψουν τη γύμνια τους. Αναφορές
στη συκιά υπάρχουν και σε άλλες γραφές όπως του Ησαΐα, του Ιερεμία και στην Καινή
Διαθήκη. Στη Βίβλο, μια ελιά μια συκιά και ένα κλήμα αναφέρονται επανειλλημένα ως
σύμβολο ειρήνης και ευημερίας (Μπάουμαν 1993).
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, την εποχή που ο Δίας προσπαθούσε να γίνει κυρίαρχος
των Θεών, ανάμεσα στους αντιπάλους του ήταν και οι Τιτάνες. Ένας από αυτούς ήταν και ο
Τιτάνας Συκεύς, ο οποίος για να γλυτώσει από τον θυμό και την καταδίωξη του Δία, με τη
βοήθεια της Μητέρας του Γης τρύπωσε στο χώμα. Σε εκείνο το σημείο βλάστησε η πρώτη
συκιά. Εξάλλου, σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες, η πρώτη συκιά είχε φυτρώσει στην
Αθήνα με διαταγή της Δήμητρας (Μπάουμαν 1993).
Έχουν διατυπωθεί μέχρι τώρα πολλές θεωρίες για την αρχαία ελληνική λέξη συκοφάντης.
Σύμφωνα με τον Σαραντάκο, η πιο πειστική φαίνεται να είναι ότι συκοφάντες ονομάζονταν
αυτοί που αποκάλυπταν όσους είχαν σύκα κρυμμένα στα ρούχα τους, δηλαδή μια ασήμαντη
μικροκλοπή, και κατ’ επέκταση όσοι κατέδιδαν ασήμαντες πράξεις και στη συνέχεια έκαναν
ψευδείς καταγγελίες.
Στη νέα ελληνική, πολύ γνωστή είναι η έκφραση «λέω τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη»,
η οποία απαντάται και σε λογοτεχνικά κείμενα, με πιο γνωστότερο το «Καπνισμένο
τσουκάλι» του Γιάννη Ρίτσου:
Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί
Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουνε το ίδιο βάρος
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σ’ όλες τις καρδιές, σ’ όλα τα χείλη
Έτσι, να λέμε πια τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη
Έχουμε επίσης την έκφραση «βαστάει από τα σύκα ως τα σταφύλια» που λέγεται για μικρή
διάρκεια και ιδίως για ρούχο μικρής αντοχής· τα σύκα και τα σταφύλια ωριμάζουν περίπου
ταυτόχρονα.
Η φράση «έπεσε σαν ώριμο σύκο» ή «σαν γινωμένο σύκο» -αν και τα τελευταία χρόνια λέμε
συνήθως «σαν ώριμο φρούτο»- χρησιμοποιείται για μια ευνοϊκή εξέλιξη που γίνεται μόνη
της, χωρίς εμείς να κοπιάσουμε. Παλιότερη φράση είναι η «τον κακό του τον καιρό και τα
μαύρα του τα σύκα», ενώ όταν κάποιος γλυκαθεί με κάποιο χατίρι που του κάνουμε και το
ζητάει ξανά, λέμε «καλόμαθε η γριά στα σύκα».
Μια άλλη έκφραση, που ακόμα ακούγεται, είναι «από της συκιάς το γάλα», σαν απάντηση
στην ερώτηση αν είναι συγγενείς δυο άνθρωποι. Όταν είναι «συγγενείς από της συκιάς το
γάλα» σημαίνει ότι έχουν πολύ μακρινή συγγένεια ή και καθόλου. Μια ακόμα παροιμία είναι
ότι: «τα καλά τα σύκα τα τρώνε οι κουρούνες», όταν κάτι εκλεκτό πέσει σε κακά χέρια.
Σύμφωνα
με
το
«Κέντρο
Ερεύνης
της
Ελληνικής
Λαογραφίας»
(http://repository.kentrolaografias.gr/) καταγράφονται οι παρακάτω σχετικές παροιμίες και
φράσεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Γλυκάθηκε η γριά στα σύκα (σε διάφορες παραλλαγές)
Εκουνέλιασε σαν σύκο (Ερμηνεία: Επί υπεργήρων)
Στην καλοκόλλητη συκιά σύκο ποτέ δε βρίσκεις
Σαν ακνιάση το σύκο, θα πέση
Πέσε σύκο να σε φάω
Το καλό σύκο η κουρούνα το τρώει
Ορίστε, γαbρέ, και σύκο, Α σ'κωθώ κι α σκωθώ, ζ'πεθέρα
Της αγιάς Μαρίνας σύκο και τ' Αϊ Ελιά σταφύλι και τον Άουστο μαντήλι
Ξεφλουδέται σαν το σύκο, σαν το φρίγο το νεράντσι
Δό μου σύκο και να πώ (Πλήρωσέ με κράτα διά να δουλέψω. Προπληρωμή)
Άγια Μαρίνα έρχεται με το σύκο, με τ' απίδι, με το κόκκινο σταφύλι
Ένα ένα τό τρώει ο κόρακας τό σύκο (Μιά μιά γίνεται η δουλειά, όχι όλες μαζί)
Το καλό το σύκο, ο μπάμπουρας θα το τρυπήση
Δέν είναι σύκο, μόν' η γριά τό χάφτει
Ηύρες το σύκο πάρε το γιατί το παίρνουν άλλοι
Αφήνου σύκο κι σταφίδα να 'ρτου να βρου σημαντρίδα

Σε πολλές λαϊκές παραδόσεις επίσης, το σύκο παίρνει τη θέση του μήλου στο ρόλο του
«απαγορευμένου καρπού», εξαιτίας του οποίου εκδιώχθηκε ο άνθρωπος από τον
Παράδεισο.
Τέχνες
Στον Αριστοφάνη (Εκκλησιάζουσες), διαβάζουμε: “Σεις που πήρατε ως τώρα - Συκόφυλλα
από δίφορη συκιά”
Στην Οδύσεια του Καζαντζάκη:
«Γυάλισε η ρώγα του αμπελιού, χρουσοκοντύλιασε το στάρι, τα σύκα ουρμάσαν κι
έσταξαν στη γης, μεσημερού, το μέλι».
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Ο Θοδωρής Γκόνης έχει δώσει το σύντομο διήγημα «Το τραγούδι της συκιάς», ενώ ο
Οδυσσέας Ελύτης έχει γράψει αρκετά για τη συκιά, μεταξύ άλλων «Μια συνταγή για συκιά
στη Σύρο ή στη Σίκινο».
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