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Δηζαγσγή
Ζ Ζιεηαθή γε είλαη έλαο πινχζηνο θαη επλνεκέλνο απφ ηε θχζε ηφπνο, κε πιεζψξα ησλ
ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη πνηθηιηψλ. Ζ Ζιεία έρεη έδαθνο πεδηλφ θαηά 60% θαη ν πιεζπζκφο ηεο
είλαη θπξίσο αγξνηηθφο. Ζ νηθνλνκία ηεο ζηεξίδεηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζηε γεσξγία αθνχ ε
κηζή έθηαζε ηνπ λνκνχ είλαη θαιιηεξγήζηκε γη΄απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ νη λένη
ζήκεξα

καζεηέο θαη απξηαλνί ελεξγνί πνιίηεο ηνπο ζεζαπξνχο πνπ απηή καο πξνζθέξεη.

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπλ φηη αμίδεη λα ζηεξίδνπκε ηα ηνπηθά πξντφληα θαη φηη κε
ηέηνηεο θαιέο πξαθηηθέο κπνξνχκε λα αληηζηαζνχκε ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηε ρψξα
καο θαη ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Σα παξαγφκελα πξντφληα ηνπ θάκπνπ ηεο Ζιείαο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε
κέζα απφ ηελ πνηφηεηά ηνπο θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο. Δίλαη ν 1νο παξαγσγφο ηνκάηαο θαη
παηάηαο ζηε ρψξα, ν 5νο ζε εζπεξηδνεηδή θαη ν 6νο ζε ειαηφιαδν. Έρνπλ δεκηνπξγήζεη κία
παξάδνζε, δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη πξνσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Γη΄απηφ ε
ελαζρφιεζε ησλ λέσλ κε απηά είλαη ρξήζηκε θαη πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη. Με ηε δεκηνπξγηθή
θαληαζία ηνπο, ηελ θαηλνηνκία, ηε δχλακε θαη ηε ζπλερή πξνζπάζεηα κπνξνχλ λα
επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη ηελ θνηλή γλψκε θαη λα εμαζθαιίζνπλ θαιχηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο
ζην κέιινλ. Δθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε θαηαλάισζε ηνπηθψλ πξντφλησλ ζπκβάιιεη
θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ πιαλήηε καο, θαη κεηψλεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο
αθνχ ηα πξντφληα δηαλχνπλ κηθξέο απνζηάζεηο κέρξη λα θαηαλαισζνχλ.
Με ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο έγηλε κία πξνζπάζεηα
θαηαγξαθήο ησλ ηνπηθψλ Ζιεηαθψλ πξντφλησλ, ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
θαιιηεξγεηέο θαη ησλ ηξφπσλ ζηήξημεο θαη πξνψζεζεο απηψλ. Δπίζεο έγηλε πξνζπάζεηα λα
γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ζπληήξεζήο ηνπο ζην πιαίζην αεηθνξηθψλ
πξαθηηθψλ, κέζα απφ ζπλεληεχμεηο κε ληφπηνπο παξαγσγνχο, θαηαλαισηέο θαη επηρεηξεκαηίεο
ηεο πεξηνρήο καο.
Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ:
Γλσζηηθνί
1. Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα ηνπηθά πξντφληα ηνπ ηφπνπ καο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο ψζηε λα ηα ππνζηεξίμνπλ θαη λα ηα πξνηηκνχλ ζηε δηαηξνθή ηνπο.
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2. Να ελεκεξσζνχλ γηα ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ
νηθνλνκία αιιά θαη ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε ελφο ηφπνπ
3. Να γλσξίζνπλ παξαδνζηαθνχο θαη ζχγρξνλνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ
ηνπηθψλ πξντφλησλ
4. Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα
5. Να κάζνπλ ρξήζηκα πξάγκαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ

πλαηζζεκαηηθνί
Σν πξφγξακκα θηινδνμεί:
1. Να θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη
δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ δηαρείξηζε ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ
2. Να βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζηελή θαη αδηάζπαζηε ζρέζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ηε θχζε
3. Να ζπκβάιιεη ζηελ ηφλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία αλάιεςεο θαη
δηεθπεξαίσζεο δξάζεσλ
4. Να βνεζήζεη ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο
5. Να

θαιιηεξγήζεη

ην

αίζζεκα

ηεο

ζπιινγηθφηεηαο,

ηεο

αιιειεγγχεο

θαη

ηνπ

αιιεινζεβαζκνχ

Φπρνθηλεηηθνί
1. Να κάζνπλ λα εξεπλνχλ, λα παξαηεξνχλ, λα θαηαγξάθνπλ, λα ζπζρεηίδνπλ θαη λα
θαηαλννχλ πσο ιεηηνπξγεί ε θχζε γχξσ καο
2. Να κάζνπλ λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο, λα ηηο επεμεξγάδνληαη, λα ηηο αμηνινγνχλ, λα
εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα εθπνλνχλ κηα ζσζηά δνκεκέλε εξγαζία.
3. Να κάζνπλ λα αζθνχλ θξηηηθή, λα ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςή ηνπο, λα ζέβνληαη ηηο απφςεηο
ησλ άιισλ θαη λα θάλνπλ δηάινγν.
4. Να ζπλεξγάδνληαη

θαη λα ζπλνκηινχλ κε θαηνίθνπο-θαιιηεξγεηέο ηεο πεξηνρήο πνπ

ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ηφπν καο
5. Καιιηέξγεηα ζπιινγηθφηεηαο θαη αμηψλ αιιειεγγχεο θαη αιιεινζεβαζκνχ
6. Αλάπηπμε επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο
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7. Αλάζεζε ξφισλ θαη ππεπζπλνηήησλ
8. Σφλσζε απηνεθηίκεζεο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία αλάιεςεο θαη δηεθπεξαίσζεο δξάζεσλ
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ εξγαζηήθακε κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
Καηαξράο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο project. Μία απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηέο καο ήηαλ ε
έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ
ζρεηηθά κε ην πφζν ζηεξίδνπλ απηνί θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ηα ηνπηθά πξντφληα. Δπίζεο, έγηλε
έξεπλα κε ζπλεληεχμεηο απφ παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο.
Δπηρεηξήζεθε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κε θπξίαξρν ζηνηρείν ηελ απηελέξγεηα
απφ ην κέξνο ησλ καζεηψλ ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ε βησκαηηθή κάζεζε, αμηνπνηψληαο ηα
παξαθάησ

γλσζηηθά

αληηθείκελα:

Βηνινγία,

Υεκεία,

Σνπηθή

Ηζηνξία,

Θξεζθεπηηθά,

Πιεξνθνξηθή (επεμεξγαζία θσηνγξαθίαο, δηαρείξηζε ππεξζπλδέζκσλ, θ.ι.π)
Αξθεηέο θνξέο έγηλε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο θαη αληαιιαγή
απφςεσλ θαη ηδεψλ γηα ην πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί πην απνηειεζκαηηθά ε ζηήξημε ησλ
ηνπηθψλ

πξντφλησλ

θαη

κειέηε

πεδίνπ

κέζσ

επηζθέςεσλ

νκάδαο

καζεηψλ

ζε

ζπζθεπαζηήξην ηεο πεξηνρήο, ειαηνηξηβείν θαη επηρείξεζε αμηνπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
Αλαδεηήζακε ζπληαγέο αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ απφ παιαηφηεξεο λνηθνθπξέο
ηεο πεξηνρήο

θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα παιαηφηεξεο θαιιηέξγεηεο ζηελ Ζιεία φπσο

γιπθφξηδα, ξχδη, βακβάθη πνπ ηψξα δελ πξνηηκνχληαη απφ ηνπο ληφπηνπο θαιιηεξγεηέο θαη
παξαζθεπάζακε ηνκαηνρπκφ ζε γπάιηλα βάδα θαη ιηθέξ εζπεξηδνεηδψλ.
Σέινο, κε ην πιηθφ πνπ ζπλέιεμαλ νη καζεηέο θαηαζθεπάζηεθε ειεθηξνληθφ κάζεκα πνπ
ζηεξίδεηαη ζηελ πιαηθφξκα moodle ζηε δηεχζπλζε http://e-learning.sch.gr , ζηελ θαηεγνξία
«Αλαπηπζζφκελα καζήκαηα» κε ηίηιν «Σα ηνπηθά πξντφληα ζε κηα θνηλσλία αεηθνξίαο» ζε
κηα πξνζπάζεηα λα εκπιαθνχλ θαη λα αζρνιεζνχλ

θαη άιινη καζεηέο κε ην ππφ

δηαπξαγκάηεπζε ζέκα θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ.
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνπνηήζακε ην πιηθφ απφ ην ΚΠΔ Κξεζηέλσλ
πνπ έρεη ζρέζε κε ην ζέκα καο αθνχ ην ζρνιείν καο είλαη γηα δεχηεξε ρξνληά κέινο ηνπ
Γηθηχνπ «Σα ηνπηθά πξντφληα ζε κηα θνηλσλία αεηθνξίαο» κε ζπληνληζηή ην ΚΠΔ Κξεζηέλσλ.
Δπίζεο, νκάδα καζεηψλ ηνπ ΓΔ.Λ Αλδξαβίδαο ζπλεξγάζηεθε κε ην ζσκαηείν «Καηαλαισηηθή
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πλείδεζε» πνπ έρεη έδξα ηνλ Πχξγν θαη πήξε κέξνο ζηελ εκεξίδα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ
θαηαλαισηψλ καδί κε άιια ζρνιεία ηεο Ζιείαο.

Οη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο ζηελ Ηιεία
Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο ρψξαο καο απνηεινχζε θαη απνηειεί
βάζε αλάπηπμεο, εηδηθά ζηελ δχζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε. Σα
πξνβιήκαηα ησλ αγξνηψλ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζε φιε ηελ
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο
θαη ιχζεηο.
Ο Ννκφο ηεο Ζιείαο κε ζπλνιηθή έθηαζε 2.621 km 2, έρεη έδαθνο
πεδηλφ θαηά 60% θαη δηαζρίδεηαη απφ ηνπο πνηακνχο Αιθεηφ,
Πελεηφ, Δξχκαλζν θαη ηνπο παξαπνηάκνπο ηνπο. Ο Ννκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε
παξάιησλ πδξνβηφηνπσλ (Κνηχρη, Κατάθα) εμαηξεηηθνχ θπζηθνχ θάιινπο θαη νηθνινγηθνχ
πινχηνπ. Ζ πεδηάδα ηεο Ζιείαο είλαη ε κεγαιχηεξε ζε έθηαζε ζηελ Πεινπφλλεζν.

Η ιηκλνζάιαζζα Κνηπρίνπ

Σν θιίκα ηεο Ζιείαο είλαη ζαιάζζην κεζνγεηαθφ, κε ήπηνπο ρεηκψλεο θαη δξνζεξά θαινθαίξηα
εμαηηίαο θπξίσο ηεο επίδξαζεο ηεο ζάιαζζαο. Ζ ζεξκνθξαζία ζπάληα θαηέξρεηαη ππφ ην κεδέλ
ηνλ ρεηκψλα θαη κφλν ζηελ εζσηεξηθή πεδηλή πεξηνρή ππεξβαίλεη ηνπο 40 0C ην θαινθαίξη. Ζ
ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα θπκαίλεηαη απφ 67,5 – 70%, κε πγξφηεξν κήλα ηνλ Γεθέκβξην θαη
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μεξφηεξνπο ηνπο Ηνχιην θαη Αχγνπζην. Ζ Ζιεία αλήθεη ζηηο πεξηνρέο κε ηε ιηγφηεξε λέθσζε. Καηά
ηνπο ζεξηλνχο κήλεο επηθξαηνχλ θπξίσο νη δπηηθνί άλεκνη σο ζαιάζζηεο αχξεο θαη νη
βνξεηνδπηηθνί σο κειηέκηα, ηα νπνία φκσο παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε έληαζε θαη ζπρλφηεηα ζε
ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο πεξηνρήο ηνπ Αηγαίνπ. Οη βξνρέο είλαη άθζνλεο απφ ηνλ Οθηψβξην
έσο ηνλ Μάξηην, ηα δε χςε βξνρήο είλαη ππεξδηπιάζηα απφ απηά πνπ ζεκεηψλνληαη ζηηο
αλαηνιηθέο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Σν ρηφλη, ηδίσο ζηα παξάθηηα ηκήκαηα, παξνπζηάδεη
κηθξή ζπρλφηεηα. Αληίζεηα, κεγάιε ζπρλφηεηα παξνπζηάδεη ην ραιάδη, πνπ πξνθαιεί πνιιέο
θνξέο ζεκαληηθέο δεκηέο ζηε γεσξγία.
Ζ Ζιεία παξφηη είλαη πξνλνκηνχρνο λνκφο

απφ ηελ άπνςε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη

θηινμελεί πνιιά, ζεκαληηθά θαη πνηθίια επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα, φινο απηφο ν θπζηθφο
πινχηνο απεηιείηαη ζνβαξά απφ ηελ απνςίισζε, ηελ παξάλνκε βφζθεζε θαη πινηνκία, ηηο
ππξθαγηέο, ηελ πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο κε ειιηπή έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ
φξσλ, ηελ έιιεηςε κέηξσλ απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ πνπ επέξρνληαη θαηά ηελ
θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ηελ ππεξεληαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.
Χο

πξνο

ηνπο

πδάηηλνπο

πφξνπο,

νη

αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο απνηεινχλ ηνλ θχξην
θαηαλαισηή ηνπ λεξνχ.
ηελ

Πεξηθέξεηα

θαηαγξάθνληαη

κηα

θαηαζθεπαδφκελσλ

Γπηηθήο
ζεηξά
θαη

Διιάδαο

πθηζηάκελσλ,
κειινληηθψλ

αξδεπηηθψλ έξγσλ (θξάγκαηα αλάζρεζεο,
έξγα εκπινπηηζκνχ, δηπιηζηήξηα λεξνχ γηα
πδξεπηηθή ρξήζε), κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε
δπλαηή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζε
επίπεδν πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ θαη πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ.
Τα

Ο πιεζπζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ
έηνπο 2001, αλέξρεηαη ζε 741.262 άηνκα. Δίλαη ε ηέηαξηε ζε πιεζπζκφ πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο,
ζπγθεληξψλνληαο ην 7% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.
Ο πιεζπζκφο ησλ Ννκψλ Αηησιναθαξλαλίαο θαη Ζιείαο είλαη θπξίσο αγξνηηθφο, αθνχ κφλν ην
33% θαη 25% αληίζηνηρα είλαη αζηηθφο, ζε αληίζεζε κε ηνλ Ννκφ Αραΐαο, φπνπ ην 66% ηνπ
πιεζπζκνχ είλαη αζηηθφο.
[8]

πλνιηθά παξαηεξείηαη φηη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδνπλ θπξίσο νη
παξαζαιάζζηνη Γήκνη ησλ Ννκψλ Αραΐαο θαη Ζιείαο θαη νη παξά ηνλ νδηθφ άμνλα ΝαππάθηνπΑγξηλίνπ ηνπ Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο. Αληίζεηα, νη νξεηλνί Γήκνη παξνπζηάδνπλ πιεζπζκηαθή
κείσζε, αλαδεηθλχνληαο ην έιιεηκκα αλάπηπμεο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο.
ηνπο Ννκνχο Αηησιναθαξλαλίαο θαη Ζιείαο ν πξσηνγελήο ηνκέαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
νηθνλνκία ηνπο θαη γη΄ απηφ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαηεμνρήλ αγξνηηθνί λνκνί. Αλ θαη ηα
ηειεπηαία

ρξφληα

παξνπζηάδεηαη

ζρεηηθή

θάκςε,

εληνχηνηο

απνηειεί

ζεκαληηθφ

πφιν

απαζρφιεζεο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δκθαλίδεη, ζε κεγάιν βαζκφ, ηα ίδηα πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιεληθή γεσξγία. Ζ κεγαιχηεξε φκσο ζπκκεηνρή ηνπ ζην εηζφδεκα θαη ηελ
απαζρφιεζε ηεο Πεξηθέξεηαο ζπληειεί, ψζηε ηα πξνβιήκαηα απηά λα είλαη νμχηεξα γηα ηελ
νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ηεο πεξηνρήο. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν
πξσηνγελήο ηνκέαο εζηηάδνληαη:
- ηνλ κηθξφ θαη πνιπηεκαρηζκέλν θιήξν (κ.ν. 34,3 ζηξ.)
- ηελ ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
- ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ αγξνηψλ.
- ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη ν ηνκέαο εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο ησλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
- ηελ πιεκκειή νξγάλσζε ησλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη
ηελ σο εθ ηνχηνπ αδπλακία ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμνκάιπλζε ησλ
ζπλζεθψλ πξνψζεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη δηαθίλεζεο ησλ
αγξνηηθψλ εηζξνψλ.
- ηελ έληνλε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ εηζνδεκάησλ
εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ησλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ θαη
γεληθφηεξσλ δπλαηνηήησλ ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ. ηηο πεξηνρέο απηέο, ε
έιιεηςε εμσγεσξγηθήο απαζρφιεζεο εληείλεη ηηο αληζφηεηεο.
ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θπξηαξρνχλ νη
αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο (αξαβφζηηνο, βακβάθη,
κεδηθή),

νη

δελδξψδεηο

θαιιηέξγεηεο

(ειηέο,

εζπεξηδνεηδή), ε ακπεινθαιιηέξγεηα (θπξίσο ζην
λνκφ

Αραΐαο),

θαιιηέξγεηα

ελψ

ζεκαληηθή

θεπεπηηθψλ,

είλαη

ππαίζξησλ

θαη

θαη

ε

ππφ

θάιπςε (θπξίσο ζην λνκφ Ζιείαο).
[9]

Πεγή: Καιιηεξγεηηθφ πιάλν Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο , Πάηξα 2012

[10]

Παιαηόηεξεο θαιιηέξγεηεο ζηελ Ηιεία
 Η γιπθόξηδα

Ζ γιπθχξξηδα ή γιπθφξηδα είλαη γέλνο δηθφηπισλ θπηψλ πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ
ςπραλζψλ, ζηελ ηάμε ησλ ρεδξσηψλ.
Δίλαη απηνθπέο πνιπεηέο πνψδεο θπηφ, ζπλήζσο αδελψδεο κε βαζχ θαη πνιχ αλεπηπγκέλν
ξίδσκα, θχιια ζχλζεηα θαη πνιπάξηζκα θαη άλζε γαιάδηα, βηνιεηί, ιεπθά ή θίηξηλα, ζε ηαμηαλζία
βφηξπ ή ζηάρπ.
Οη ξίδεο ηεο γιπθφξηδαο έρνπλ πνιχηηκεο θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο,
ηδηαίηεξα γηα ηηο παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο
(βξνγρίηηδα,

βήρα) θαη

αξθεηέο

θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη

σο

δηνξζσηηθφ κέζν γηα λα θαιχπηεη ηελ νζκή νξηζκέλσλ θαξκάθσλ.
ηελ Ζιεία, απφ ην 1800κ.Υ ή θαη παιαηφηεξα, ε γιπθφξηδα
πιεκκχξηδε

απφ

κφλε

ηεο

ηνλ

θάκπν.

Γηάθνξνη

μέλνη

αληηπξφζσπνη έπαηξλαλ ηελ πνιχηηκε ξίδα γηα επεμεξγαζία ζην
εμσηεξηθφ.

Ο

πνιπηαμηδεκέλνο

ηαχξνο
έκπνξνο

πειηφπνπινο
απφ

ηε

Γαζηνχλε,

(1865-1929),
είδε

φηη

ε

εθκεηάιιεπζε ηεο γιπθφξηδαο έρεη κέιινλ γηα ηνλ ηφπν θαη ηνλ
[11]

θαιιηεξγεηή θαη απνθάζηζε λα ηδξχζεη εξγνζηάζην ζηε Γαζηνχλε γηα ηελ επεμεξγαζία απηνχ ηνπ
θπηνχ.

κσο ν ζθιεξφο αληαγσληζκφο νδήγεζε ην ειιεληθφ εξγνζηάζην ζηε ρξενθνπία, κεηά απφ δχν
κφιηο ρξφληα ιεηηνπξγίαο, θαη ηε αληαγσληζηηθή ακεξηθαληθή εηαηξία Mc Andrews & Forbes ζε
ζξίακβν, ηδξχνληαο έλα λέν εξγνζηάζην ζηελ Κπιιήλε θνληά ζην ιηκάλη θαη δίπια ζηε
ζηδεξνδξνκηθή γξακκή γηα λα είλαη εχθνιε ε κεηαθνξά ζηελ Ηηαιία, Μαζζαιία θαη ΖΠΑ.

[12]

Ζ εηαηξεία απηή δνχιεςε αξθεηέο δεθαεηίεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κπιιήλεο αιιά ζηακάηεζε ην
1940 κε ηνλ πφιεκν θαη άξρηζε πάιη ην 1945. Κξάηεζε έσο ην 1962 νπφηε θαη ζηακάηεζε
νξηζηηθά ε ιεηηνπξγία ηεο.

Μεηά ην θιείζηκν ηνπ εξγνζηαζίνπ πειηφπνπινπ ζηε Γαζηνχλε, αληηπξφζσπνο (δηεπζπληήο) γηα
ηε ζπγθέληξσζε ηνπ γιπθφξηδνπ ζηελ πεξηνρή ήηαλ ν Αλδξέαο Θ. πειηφπνπινο κε γξακκαηέα
ηελ αδειθή ηνπ Φαλή, νη νπνίνη εξγάζηεθαλ αξθεηά ρξφληα ζηελ εηαηξεία Mc Andrews & Forbes.
Σν γιπθφξηδν γίλνληαλ θέληξν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπο πξψηνπο ρεηκσληάηηθνπο
κήλεο έσο θαη ηελ Άλνημε, δειαδή φζν δηαξθνχζαλ ηα νξγψκαηα θαη φζν έκπαηλε ε αμίλα ζηε γε.
Γηα πνιιά ρξφληα βνήζεζε νηθνλνκηθά ηνπο θαηνίθνπο ηνπ θάκπνπ ζηνπο δχζθνινπο θαηξνχο
κεηά απφ πνιέκνπο θαη θαηαζηξνθέο. Αιιά θαη ηα εχθνια ρξφληα ήηαλ έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο
γηα λα απαζρνιεζνχλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηνπο ρεηκψλεο πνπ δελ ππήξραλ δνπιεηέο.

[13]

Μπνξεί ην κάδεκα ηνπ γιπθφξηδνπ λα

ήηαλ

δχζθνιε δνπιεηά εθείλε ηελ επνρή αθνχ
γίλνληαλ κε ην ρέξη αιιά γηα πεξηζζφηεξν απφ
έλαλ αηψλα ε δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ θάκπνπ ηεο
Ζιείαο είρε δεζεί κε απηή ηελ θαιιηέξγεηα.
Αθφκα θαη νη κηθξνί καζεηέο, κεηά ην ζρνιείν,
έηξεραλ πίζσ απφ ην αιέηξη ηνπ δεπγαξηνχ γηα
λα καδέςνπλ απηέο ηηο ξίδεο θαη λα ηηο
πνπιήζνπλ

γηα

έλα

κηθξφ

ραξηδηιίθη.

ην εξγνζηάζην νη γιπθφξηδεο

έθηαλαλ

ζε

δέκαηα ηα νπνία έιπλαλ νη

εξγάηξηεο

θαη

κε ηα δηθξηάληα μερψξηδαλ ηα

ρψκαηα,

έθνβαλ ηα άρξεζηα κέξε κε

ςαιίδεο,

ζηέγλσλαλ ηηο ξίδεο γηα ιίγν, ηηο

κάδεπαλ

ηηο

ηνπνζεηνχζαλ

δχγηδαλ.

Μεηά

ηηο

θαη

ζε κεγάινπο ζσξνχο γηα λα
απνμεξαλζνχλ εληειψο. Απφ

απηνχο

ηνπο

ζσξνχο δηάιεγαλ απηά ηα θπηά

πνπ δελ είραλ

θαζφινπ πγξαζία θαη ηα απνθινίσλαλ. ηε ζπλέρεηα ηα πνιηνπνηνχζαλ κε ηηο πέηξεο ηνπ
ειαηνηξηβείνπ θαη έπαηξλαλ ηελ πάζηα γηάκπνιε. Ζ γηάκπνιε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαζθεπή
βεξληθηψλ θαη ζηελ θαηαζθεπή ραξηηνχ γξαθήο θίηξηλνπ ρξψκαηνο. Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο
γηάκπνιεο εκθαλίζηεθε θαη ζηελ Πάηξα ην 1831 κε άδεηα ηεο Κπβέξλεζεο θαη πεληαεηέο
κνλνπσιηαθφ πξνλφκην.
ηα

λεψηεξα

ρξφληα

κεκνλσκέλνη

παξαγσγνί ζπλέρηζαλ λα εκπνξεχνληαη
ην γιπθφξηδν, ζε κηθξέο πνζφηεηεο, αθνχ
απηφ

έρεη

πεξηνξηζηεί

ιφγσ

ησλ

θπηνθαξκάθσλ πνπ μεξαίλνπλ ηηο ξίδεο
θαη ηεο κεγάιεο πγξαζίαο πνπ έρνπλ ηα
ρσξάθηα,

κεηά

ηελ

θαηαζθεπή

ηνπ

θξάγκαηνο Πελεηνχ, ε νπνία ην ζαπίδεη.
[14]

Σψξα ε εμαγσγή απφ ην ρψκα γίλεηαη κε κεγάια ηξαθηέξ θαη φρη φπσο παιηά κε ηελ αμίλα
γη΄απηφ θαη ην γιπθφξηδν μαλαγίλεηαη θάζε πέληε ρξφληα θαη φρη θάζε 2-3 φπσο παιηά.

[15]

Η ζηαθίδα

Ζ ζηαθίδα είλαη ν ψξηκνο απνμεξακέλνο θαξπφο θάζε είδνπο ζηαθπιηνχ. Αλαπηχρζεθε πνιχ ε
θαιιηέξγεηά ηεο ζηελ Αραΐα, Ζιεία, Αξγνιίδα, Κνξηλζία, Μεζζελία, Εάθπλζν θαη Κεθαινληά.
Σα παιαηφηεξα ρξφληα απνηεινχζε ην θχξην πξντφλ εμαγσγήο ηεο ρψξαο καο. Ήηαλ πνιχηηκν
αγαζφ θαη ε ηηκή ηεο έπαηδε αλάινγα κε ηε δήηεζε.
Έλαο ζπκπνιίηεο καο, ν Νίθνο Γεσξγ. Παπνπηζήο απφ ηα Καβάζηια ηεο Ζιείαο, πεξηγξάθεη ζην
βηβιίν ηνπ «ηελ θαξδηά ηνπ θάκπνπ» ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο ηεο ζηαθίδαο ηα παιαηφηεξα
ρξφληα:
«Οη θαιιηεξγεηέο από ηε ζηηγκή πνπ ηειείσλε ε ζπγθνκηδή κέρξη λα πνπιεζεί δελ είραλ άιιν ζέκα
ζπδήηεζεο από ην ζα γίλεη κε ηελ ζηαθίδα, πόζν θαη πόηε ζα πνπιεζεί. Σηα ρσξηά ππήξραλ
έκπνξνη πνπ δηαθηλνύζαλ ηε ζηαθίδα πνπ παξάγνληαλ ζηελ πεξηνρή. Οη θαιιηεξγεηέο κπνξνύζαλ
κε ηξεηο ηξόπνπο λα δηαζέζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Η πξώηε ήηαλ λα ηελ πνπιήζνπλ ακέζσο ζε
θάπνηα θαιή ηηκή. Η δεύηεξε λα ηελ «ξίμνπλ αδήισηε» ζηελ απνζήθε ηνπ εκπόξνπ θαη λα
θιείζνπλ ηελ ηηκή όπνηε απηνί ηε ζεσξνύζαλ ηθαλνπνηεηηθή.
Η Τξίηε επηινγή ήηαλ λα ηελ δώζνπλ ζηνλ Απηόλνκν Σηαθηδηθό Οξγαληζκό (ΑΣΟ) , ν νπνίνο
θξόληηδε λα πξνζηαηεύεη ηνπο παξαγσγνύο από ηελ εθκεηάιιεπζε θάπνησλ εκπόξσλ.
[16]

Οη πεξηζζόηεξνη πξνηηκνύζαλ ηελ
πξώηε ιύζε γηαηί είραλ άκεζεο
αλάγθεο

θαη

ν

ΑΣΟ

ζπλήζσο

αξγνύζε λα ηνπο πιεξώζεη ελώ
ηαπηόρξνλα θξαηνύζε θαη ηα δάλεηα
πνπ ρξσζηνύζαλ νη παξαγσγνί
ζηελ θξαηηθή αγξνηηθή ηξάπεδα.
Η θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο ήηαλ
πνιύ

επίπνλε

θαη

ρξνλνβόξα.

Άξρηδε κε ηηο πξώηεο βξνρέο ηνπ
Οθηώβξε

θαη

ηειείσλε

κε

ηα

«Πξσηνβξόρηα» ηνπ Απγνύζηνπ. Απηνύο ηνπο δέθα κήλεο, ε παξνπζία ζην ρσξάθη ηνπ
θαιιηεξγεηή ήηαλ απαξαίηεηε. Με ηηο πξώηεο βξνρέο γηλόηαλ ην μειάθσκα θαη ε ιίπαλζε. Όηαλ
έκπαηλε ν Ννέκβξεο αλαλέσλαλ ηα παιηά θιήκαηα κε θαηαβνιάδεο. Τν Γεθέκβξην θαζαξίδαλε κε
ην θιαδεπηήξη όια ηα πεξηηηά θιαδηά από ην θιήκα θαη αθήλαλε ηηο ρνληξέο βέξγεο, απηέο πνπ ζα
επδνθηκνύζαλ. Σπγρξόλσο ζηεξίδαλε θαη ηα αδύλαηα θιήκαηα κε ρνληξά θαιάκηα. Σηα κέζα ηνπ
Γελάξε θόβαλε κε ηελ ςαιίδα ηηο βέξγεο αθήλνληαο «δύν κάηηα θαη ην ηπθιό». Τηο θνκκέλεο
βέξγεο ηηο κάδεπαλ κε κεγάιε πξνζνρή γηαηί ήηαλ ηα θαιύηεξα μύια γηα ην ςήζηκν ηνπ θαγεηνύ
ζην θνύξλν ή ηελ ζράξα. Μέρξη λα ηειεηώζνπλ απηέο νη δνπιεηέο, είρε έξζεη ν Μάξηηνο θαη έπξεπε
λα γίλεη ην ζθάςηκν. Απηή ε δνπιεηά απαηηνύζε πνιιά ρέξηα γηαηί έπξεπε λα γίλεη ζε πεξηνξηζκέλν
ρξνληθό δηάζηεκα ώζηε ην ρώκα λα κελ είλαη νύηε μεξό νύηε ιαζπεξό θαη λα αλνίγεη εύθνια κε ηελ
αμίλα. Με ηνλ εξρνκό ηεο Άλνημεο άξρηζαλ ηα ξαληίζκαηα κε ηηο ςηραζηήξεο γηα ηνλ πεξνλόζπνξν.
Σηηο αξρέο ηνπ Μάε, εμεηδηθεπκέλνη εξγάηεο, ραξάθσλαλ ηα θιήκαηα ώζηε λα κελ θαηέβνπλ πξνο
ηα θάησ ηα πγξά θαη λα ρνληξύλνπλ νη θαξπνί. Τνλ Ινύλην ν θαιιηεξγεηήο έπξεπε λα
παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά ηελ εμέιημε ηνπ θαξπνύ ζην ακπέιη. Αξθεηέο νηθνγέλεηεο κεηαθόκηδαλ
ζηα ρηήκαηά ηνπο θαη έκελαλ ζε ζπίηηα πνπ είραλ θηηάμεη εθεί γηα ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο.
Ταπηόρξνλα όιε ε νηθνγέλεηα δνύιεπε ζηα ακπέιηα είηε ζηεξεώλνληαο κε θαιάκηα ηηο θνξησκέλεο
κε θαξπό βέξγεο πνπ αθνπκπνύζαλ ζην ρώκα είηε μεθπιιίδνληαο ηα θιήκαηα ώζηε λα κελ
εκπνδίδεηαη ν αέξαο θαη ν ήιηνο λα θηάζεη ζηα ηζακπηά. Αξρέο Απγνύζηνπ άξρηδε ε πξνεηνηκαζία
γηα ηνλ ηξύγν. Καζάξηδαλ ηα αιώληα πνπ ζα άπισλαλ ηε ζηαθίδα θαη ηα ρύκηδαλ κε ρπιό από
γιίλα, έλα ρώκα πνπ έθεξλαλ από ηνπο ιόθνπο ηνπ Βξαλά θαη ηνπ Μάρνπ. Από ηηο 10 Απγνύζηνπ
μεθίλαγε ν ηξύγνο. Οη ηξπγεηάδεο έθνβαλ ηα ζηαθύιηα, νη θνπβαιεηάδεο ηα κεηάθεξαλ κε ηα
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ηξπγνθόθηλα ζην αιώλη θαη ν απισηήο ηα άπισλε θάλνληαο ζπγρξόλσο θαη ηε δηαινγή. Γηα λα
μεξαζεί ε ζηαθίδα ζην αιώλη ήζειε πεξίπνπ δύν εβδνκάδεο. Σην ελδηάκεζν γπξίδαλε ηε ζηαθίδα,
ζε ώξεο πνπ είρε δξνζηά θαη ηέινο ηελ θαζαξίδαλε από ηα κηθξά θιαξάθηα θαη πεξίκελαλ ηνλ
έκπνξν, θπιάγνληάο ηελ ζε 24σξε βάζε αθνύ δελ ήηαλ ιίγνη απηνί πνπ παξακόλεπαλ γηα λα ηελ
θιέςνπλ.
Η θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο επεξεάδνληαλ πνιύ από ηνλ θαηξό θαη ε θαιή ζνδεηά δελ ήηαλ πάληα
δεδνκέλε. Τα παιαηόηεξα ρξόληα ήηαλ πνιπηέιεηα ηα ςειά αιώληα ή ηα ζηαθηδόπαλα γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο θαη δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ νη δπλαηέο βξνρέο παξέζπξαλ ηελ απισκέλε
ζηαθίδα θαη θαηέζηξεθαλ ηελ παξαγσγή. Αιιά θαη νη κηθξόηεξεο βξνρέο δελ έθαλαλ ιηγόηεξε
δεκηά αθνύ έξηρλαλ ρακειά ηελ ηηκή ηεο ζε πεξίπησζε πνπ βξερόηαλ».
Σψξα ε ζηαθίδα θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πχξγνπ θαη ηεο Οιπκπίαο, κε ζχγρξνλα
κέζα.
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Σν βακβάθη
Ιζηνξηθά ζηνηρεία
ηελ Διιάδα, ε πξψηε θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ζιεία ηνλ 20 αηψλα
Π.ρ. θαη αξγφηεξα επεθηάζεθε θαη ζε άιιεο πεξηθέξεηεο, κε ην
φλνκα Βχζζνο, γη' απηφ θαη ηα πθάζκαηα πνπ θαηαζθεχαδαλ ηα
νλφκαδαλ Βπζζηλά.
Σν βακβάθη ζηελ Διιάδα ην έθεξαλ νη ζηξαηηψηεο ηνπ Μ.
Αιεμάλδξνπ απφ ηηο καθξηλέο Ηλδίεο. Ο Ζξφδνηνο, ν παηέξαο ηεο
ηζηνξίαο, γχξσ ζηα 445 Π.ρ. έγξαθε: «ηελ Ηλδία θπηξψλνπλ άγξηα
δέλδξα πνπ παξάγνπλ καιιί πην σξαίν θαη πην εθιεθηφ απφ ην καιιί ηνπ πξνβάηνπ θαη απφ ηα
δέλδξα απηά νη Ηλδνί εμαζθαιίδνπλ ηα ξνχρα ηνπο».
Δθηφο απφ ηελ Ηλδία, απφ πνιχ παιηά, αλαπηχρζεθε ε θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνχ ζηελ Κεληξηθή
θαη Νφηηα Ακεξηθή. Ο Κνιφκβνο, ζην πξψην ηνπ ηαμίδη ζην Νέν θφζκν αλαθέξεη φηη ζην πξψην
λεζί ηνπ ζπκπιέγκαηνο Μπαράκεο νη ηζαγελείο ηνπο έδσζαλ καδί κε άιια δψξα θαη θνπβάξηα
απφ

βακβαθεξφ

λήκα.

Δπίζεο

ρξεζηκνπνηνχζαλ θνχληεο θαη άιια είδε
θηηαγκέλα απφ βακβαθεξφ ζρνηλί.
Ζ

κεηνλνκαζία

ζε

βακβάθη

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηα ρξφληα ηνπ
Ηνπζηηληαλνχ , ελψ ηνλ 60 αηψλα κ.Υ.
ζπκπεξηειήθζε

θαη

ζηελ

Ηνπζηηάλεην

Ννκνζεζία. Καηά ηε βπδαληηλή επνρή ην
βακβάθη είρε δηαδνζεί ζε νιφθιεξε ηε ρψξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο
εμαπιψζεθε ζε πνιιέο πεξηνρέο σο ηα Ακπειάθηα, ηνλ Σίξλαβν, ηελ Αγηά θαη ηηο έξξεο.
Παξάιιεια ηελ ίδηα επνρή ε Μαθεδνλία, ε Θεζζαιία, ε Κξήηε θαη ηε Λήκλνο αλέπηπμαλ
εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. ηε Γπηηθή Δπξψπε ην βακβάθη παξέκεηλε άγλσζην γηα πνιινχο
αηψλεο θαη έγηλε αξγφηεξα γλσζηφ απφ ηνπο Άξαβεο κέζσ ηεο Ηζπαλίαο.
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Σν 1911 ην βακβάθη
θαιιηεξγείηαη ζε 90.500
ζηξέκκαηα

κε

ζηξεκκαηηθή

κέζε

απφδνζε

52
θηιά. Καηά ηε δεθαεηία
ηνπ 80 ε θαιιηέξγεηα
βάκβαθνο αλαπηχρζεθε
ζεκαληηθά ζηελ Διιάδα.
Ζ Διιεληθή λεκαηνπξγία
θαιχπηεηαη

απφ

ηελ

εγρψξηα

παξαγσγή

βάκβαθνο,

ελψ

ζεκαληηθέο

πνζφηεηεο

θαηεπζχλνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη θπξίσο πξνο ηηο Σξίηεο ρψξεο.
Σν βακβάθη απνηειεί έλα ηδηαηηέξσο ζπλαιιαγκαηνθφξν πξντφλ, ελψ ε Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη
αλάκεζα ζηηο 10 κεγαιχηεξεο βακβαθνπαξαγσγηθέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο
ηεο Δπξψπεο.

Σν θπηό - βακβάθη
Σν βακβάθη είλαη γέλνο Αγγεηφζπεξκσλ Γηθνηπιήδνλσλ θπηψλ πνπ αλήθεη ζηελ ηάμε ηπινθφξα,
νηθνγέλεηα Μαιβίδεο (Malvaceae). Ζ επηζηεκνληθή ηνπ νλνκαζία είλαη Γνζζχπην. ηε θχζε είλαη
γλσζηά 26 είδε βακβαθηνχ είλαη ηζαγελή ησλ ηξνπηθψλ πεξηνρψλ ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο θαη
αλήθνπλ ζε 6 δηαθνξεηηθνχο γελφηππνπο.
Μεξηθά

απφ

απηά

είλαη

ζακλψδε

ή

δελδξψδε θπηά, ελψ άιια κνλνεηή πνψδε,
πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε ςπρξέο ζρεηηθά
πεξηνρέο.
Σν ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ θαιιηεξγνχκελσλ
βακβαθηψλ θζάλεη ζε βάζνο κέρξη θαη 2
κέηξα. (ζπλήζσο φκσο δελ πξνρσξεί
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πάλσ απφ 60 cm). Ο βιαζηφο ηνπ eακβαΚΗΟχ παξνπζηάδεη κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε
δηαθιάδσζε, αλάινγα θπξίσο κε ηελ ππθλφηεηα ζπνξάο.
Ζ θχξηα ξίδα ηνπ βακβαθφθπηνπ πξνρσξεί θαηαθφξπθα πξνο ηα θάησ θαη γηα αξθεηέο εκέξεο δελ
ζρεκαηίδεη θακία δηαθιάδσζε. Ζ αλάπηπμε ηεο γίλεηαη πνιχ γξήγνξα.
ηνπο 180 C κεγαιψλεη 0,9 mm ηελ ψξα θαη ζηνπο 220 C 1,25 mm. Οη δεπηεξεχνπζεο ξίδεο
αξρίδνπλ ζπλήζσο λα ζρεκαηίδνληαη φηαλ ε θχξηα ξίδα απνθηήζεη κάθξνο 12 cm πεξίπνπ. Απφ
ηηο δεπηεξεχνπζεο ξίδεο, πνπ δηαθιαδίδνληαη θαη μαλά δηαθιαδίδνληαη πνιχ, ζρεκαηίδνληαη
ηξηηεχνπζεο θ.ι.π ξίδεο. Σν λεξφ θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ην θπηφ ηα παίξλεη απφ ην έδαθνο κε
απεηξάξηζκα ξηδηθά ηξηρίδηα πνπ είλαη κνλνθχηηαξα.

Καιιηέξγεηα θαη πξντόληα.
Σέζζεξα είλαη ηα θαιιηεξγνχκελα είδε βακβαθηνχ.
Σα δχν πξνέξρνληαη απφ ηνλ Νέν θφζκν είλαη ηεηξαπινεηδή. Σα άιια πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ
παιαηφ είλαη δηπινεηδή.
1) Υλνπδσηφ βακβάθη. Οη θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ηνπ είδνπο απηνχ παξάγνπλ ην 95%
ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο.
ηε ρψξα καο είλαη ην κνλαδηθφ είδνο πνπ θαιιηεξγείηαη σο κνλνεηέο, γηαηί ην ςπρξφ θιίκα ηνπ
ρεηκψλα δελ ηνπ επηηξέπεη λα επηδήζεη.
2)

Βαξβαδεηλφ

βακβάθη.

Πεξηιακβάλεη

πνιπεηείο

θαη

εηήζηνπο

ηχπνπο

θπηψλ.

ην

Πεξνχ, ζηε Βξαδηιία θαη ηελ Κνινκβία θαιιηεξγνχληαη πνιπεηείο ηχπνη, πνπ γίλνληαη νιφθιεξα
δέληξα, χςνπο κέρξη θαη 6 κέηξα.
3) Πνψδεο βακβάθη. Καιιηεξγείηαη ζηελ Ηλδία, ζην Παθηζηάλ θαη ζηελ Αθξηθή. ηελ Διιάδα, κέρξη
ην 1940 θαιιηεξγνχληαλ ζηελ πεξηνρή εξξψλ, φπνπ ήηαλ γλσζηφ κε ηελ νλνκαζία Μπαηνχην.
4) Γελδξψδεηο βακβάθη. Καιιηεξγείηαη ζηελ Ηλδία θαη ηε ξη Λάλθα (άιινηε Κπυιάλε). ηελ Ηλδία
κάιηζηα ζεσξείηαη ηεξφ θπηφ θαη βξίζθεηαη αθφκε θαη ζήκεξα γχξσ απφ λανχο.
Γηα λα αλαπηπρζεί ην βακβάθη κε επηηπρία ζε κηα πεξηνρή ρξεηάδεηαη ε δηάξθεηα ηεο
θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 180 έσο 200 εκέξεο. Σν βακβάθη ρξεηάδεηαη
ηθαλνπνηεηηθή πγξαζία θαη άθζνλε ειηνθάλεηα.
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Σν βακβάθη είλαη θπηφ ηεο ζεξκήο επνρήο, θαη είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ ζε ζεξκνθξαζία. Οη
πξψηκνη παγεηνί ηνπ θζηλνπψξνπ θαη νη φςηκνη ηεο άλνημεο θαζνξίδνπλ ηα φξηα θαιιηέξγεηαο ηνπ
βακβαθηνχ. Οη πην επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ είλαη κέηξηα άλνημε, (δειαδή νχηε
πνιιή δέζηε νχηε πνιχ θξχν, κε ειαθξέο αιιά ζπρλέο βξνρνπηψζεηο, δεζηφ θαη πγξφ θαινθαίξη
θαη θζηλφπσξν μεξφ θαη δξνζεξφ. Βξνρεξφο θαηξφο, φηαλ αλνίγνπλ ηα θαξχδηα, θαζπζηεξεί ηελ
σξίκαλζε, δηαθφπηεη ηε ζπιινγή θαη πξνθαιεί δεκηέο ζηηο ίλεο ηνπ βακβαθηνχ.
Αλαπηχζζεηαη θαιά ζηα κεηξίσο γφληκα εδάθε. Σα θαιχηεξα εδάθε είλαη ηα αξγηινακκνπειψδε
πνπ έρνπλ αξθεηή νξγαληθή νπζία θαη κέηξηεο πνζφηεηεο αδψηνπ, θσζθφξνπ θαη θαιίνπ.
Ζ θαιχηεξε επνρή ζπνξάο ηνπ βακβαθηνχ ζηε ρψξα καο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο αξρέο
Απξηιίνπ σο θαη ηηο πξψηεο εκέξεο ηνπ Μαΐνπ. Πην πξψηκα ζπέξλεηαη ζηηο λνηηφηεξεο πεξηνρέο
θαη πην φςηκα ζηηο Βφξεηεο. Γηα λα ζπαξζεί ην βακβάθη πξέπεη ην έδαθνο ζε βάζνο 5 πεξίπνπ
εθαηνζηφκεηξα λα έρεη ζεξκνθξαζία 15 C. Υακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαζπζηεξνχλ ην θχηξσκα
θαη ν ζπφξνο ή ην λεαξφ θπηάξην πθίζηαηαη δεκηέο απφ κχθεηεο ή απφ δηάθνξα άιια αίηηα.
Σν

κεγαιχηεξν

κέξνο

ησλ

θαιιηεξγνχκελσλ

εθηάζεσλ ζπέξλεηαη κε ζπαξηηθέο κεραλέο. Ζ
ζπνξά

κε

πιενλεθηήκαηα,

κεραλέο
φπσο

παξνπζηάδεη

ζνβαξά

νηθνλνκία

ζπφξνπ,

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ζθαιηζηεξηνχ ή θξέδαο
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ, επθνιία ζηελ
άξδεπζε θαη ζπγθνκηδή.
Σν βακβάθη είλαη θαιιηέξγεηα πνπ δελ εμαληιεί ην
έδαθνο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. ηε ρψξα καο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ
εθηάζεσλ πνηίδεηαη. Ο αξηζκφο ησλ πνηηζκάησλ ππφ ηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο, θπκαίλεηαη κεηαμχ 3
θαη 7. Ζ άξδεπζε γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο θαηάθιηζεο, ησλ απιαθψλ (ξνή) ή ηεο ηερλεηήο βξνρήο
ή ηεο άξδεπζεο κε ζηαγφλεο. Ζ ζπιινγή ηνπ βακβαθηνχ γίλεηαη είηε κε ην ρέξη είηε κε κεραλέο.
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Πξντόληα
Μεηά ηε ζπγθνκηδή, ην ζχζπνξν βακβάθη κεηαθέξεηαη ζηα εθθνθθηζηήξηα, φπνπ γίλεηαη ν
απνρσξηζκφο ησλ ηλψλ απφ ηνλ ζπφξν. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηλψλ
θαη ζπφξνπ είλαη 1 πξνο 2. Έλα κεγάιν κέξνο απφ ηελ
ειιεληθή παξαγσγή βακβαθηνχ θαηαλαιίζθεηαη απφ ηηο
ειιεληθέο βηνκεραλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή λεκάησλ θαη
βακβαθεξψλ πθαζκάησλ. Σν ππφινηπν εμάγεηαη ζε δηάθνξεο
ρψξεο θπξίσο ππφ ηε κνξθή λεκάησλ.
Τπνινγίδεηαη φηη ην βακβάθη έρεη πεξηζζφηεξεο απφ ρίιηεο
δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Ζ θαηαζθεπή πθαζκάησλ έξρεηαη
πξψηε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρξήζεηο ηνπ. Ζ ίλα ηνπ
βακβαθηνχ απνηειεί ηελ θπξηφηεξε

θισζηηθή χιε ηεο

πθαληνπξγίαο. Απφ ην ζπφξν ηνπ βακβαθηνχ εμάγεηαη ιάδη, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηε
βηνκεραλία, θαη σο επηηξαπέδην.
Σν βακβάθη, καδί κε ηε ζφγηα θαη ηελ αξαρίδα, είλαη ηα ηξία θπξηφηεξα ειαηνχρα θπηά. Σέινο, κεηά
ηελ εμαγσγή ηνπ ιαδηνχ απνκέλεη ν βακβαθνπιαθνχληαο, ε γλσζηή βακβαθφπηηα, πνπ απνηειεί
ρξήζηκε ηξνθή γηα ηα δψα.
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Σν ξύδη
Φπηφ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αγξσζησδψλ, ηεο ηάμεο ησλ ιεππξαλζψλ, ηεο θιάζεο ησλ
κνλνθνηπιήδνλσλ. Σν επηζηεκνληθφ φλνκά ηνπ είλαη φξπδα ε εδψδηκνο. Πηζηεχεηαη πσο
θαηάγεηαη απφ ηελ Ηλδία ή ηε λνηηναλαηνιηθή Αζία. Ήηαλ γλσζηφ θαη θαιιηεξγνχληαλ ζηελ Κίλα
απφ ην 2.800 π.Υ. Απφ ηελ Αζία δηαδφζεθε ζηελ
Αθξηθή, ην 700 κ.Υ. ε θαιιηέξγεηά ηνπ επεθηάζεθε
ζηελ Δπξψπε θαη ην 16ν αη. ζηηο Ζ.Π.Α.
ήκεξα θαιιηεξγείηαη ζ` φιεο ζρεδφλ ηηο ηξνπηθέο
θαη ππνηξνπηθέο ρψξεο θαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο
εχθξαηεο δψλεο. Ζ θαιιηέξγεηά ηνπ εθηείλεηαη
κέρξη ηνλ 48ν παξάιιειν ζην βφξεην εκηζθαίξην
θαη

κέρξη

ηνλ

35ν

παξάιιειν

ζην

λφηην

εκηζθαίξην. ηελ Διιάδα άξρηζε λα θαιιηεξγείηαη
απφ ηα ρξφληα ηνπ κεζαίσλα. Απφ ην 1952 ε
ρψξα καο είλαη απηάξθεο ζε ξχδη. εκαληηθφηεξνη λνκνί πνπ παξάγνπλ ξχδη είλαη νη λνκνί
εξξψλ, Θεζζαινλίθεο, Αηησιναθαξλαλίαο, Φζηψηηδαο, Καβάιαο, Λαθσλίαο θαη Ησαλλίλσλ.
Σα

θχιια

παξαιιειφλεπξα

ηνπ
θαη

είλαη

επηκήθε,

θαιχπηνπλ

ην

γξακκνεηδή,
ζηέιερνο

ζηα

κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα κε κηα ζήθε πνπ νλνκάδεηαη
θνιεφο. Σα ζηειέρε είλαη φξζηα, πνψδε, θνίια ζην
εζσηεξηθφ ηνπο, εθηφο απφ ηα ζεκεία πνπ ζρεκαηίδνληαη νη
θφκβνη. Έρνπλ κηθξά κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα θαη απφ
ηνπο θφκβνπο πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ησλ
ζηειερψλ εθθχνληαη ελαέξηεο ξίδεο θαη δεπηεξεχνληεο
βιαζηνί. Σν ξηδηθφ ζχζηεκα έρεη ζπζαλψδε κνξθή θαη αλαπηχζζεηαη ζε κηθξφ βάζνο (κέρξη 10
εθ.). Σα άλζε είλαη πνιχ κηθξά θαη ελψλνληαη (αλά ηξία), ζρεκαηίδνληαο ζηαρίδηα. Απφ ηα ηξία
άλζε πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ζηαρίδην κφλν ην έλα είλαη γφληκν. Πνιπάξηζκα ζηαρίδηα ελψλνληαη
πάιη πάλσ ζε έλαλ θνηλφ άμνλα θαη ζρεκαηίδνπλ ηαμηαλζία θφβε. Κάζε ζηαρίδην πεξηβάιιεηαη
θνληά ζηε βάζε ηνπ απφ δχν κηθξά θχιια, πνπ νλνκάδνληαη άγνλα ιέππξα (πάλσ θαη θάησ
ιέππξν. Ο θαξπφο είλαη θαξχνςε θαη θαιχπηεηαη απφ ηα ιέππξα, πνπ δελ μεθνιινχλ κε ηνλ
αισληζκφ, αιιά κε εηδηθέο απνθινησηηθέο κεραλέο.
[24]

Οη θφθθνη ηνπ ξπδηνχ δελ απνηεινχλ πιήξε ηξνθή, παξφιν πνπ έρνπλ κεγάιε ζξεπηηθή αμία,
γηαηί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ βξίζθεηαη ζηα εμσηεξηθά ζηξψκαηά ηνπο, πνπ
ράλνληαη κε ηελ απνθινίσζε. ηνπο Αζηάηεο ε απνθιεηζηηθή ζρεδφλ δηαηξνθή ηνπο κε
απνθινησκέλν ξ. πξνθαιεί ηελ αξξψζηηα "κπέξη κπέξη", πνπ νθείιεηαη ζε έιιεηςε ηεο ζχλζεηεο
αληηλεπξηθήο βηηακίλεο Β. Σα ζπέξκαηα ηνπ ξ. δελ πεξηέρνπλ πνιιέο ιεπθσκαηψδεηο νπζίεο (7%
πεξίπνπ), αιιά ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε άκπιν είλαη κεγάιε (65-75%).
Σν ξχδη ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν δηαηξνθήο ηνπ αλζξψπνπ (πηιάθη, ιαπάο, ζνχπα, ξπδφγαιν
θ.ά.). Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ακχινπ, πνπ είλαη γλσζηφ σο "πνχδξα". Με δχκσζε
δίλεη έλα νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ, πνιχ δηαδνκέλν ζηελ Άπσ Αλαηνιή θαη γλσζηφ κε ην φλνκα
"ζαθέ". Δίλαη ρξήζηκν επίζεο ζηε θαξκαθεπηηθή θαη ηε ραξηνπνηία.

[25]

ηελ Ζιεία θαιιηεξγήζεθε ζε κεγάιεο πνζφηεηεο αιιά ηψξα νη λένη αγξφηεο δελ ηελ πξνηηκνχλ
σο θαιιηέξγεηα.

[26]

Η ειηά θαη ην ιάδη
Ο πνιηηηζκόο ηεο ειηάο
Παιαηά φζν ε αλζξψπηλε χπαξμε, ηεξή φζν ηα αλεμήγεηα κπζηήξηα, πνιχηηκα κνλαδηθή, πνπ
κφλν σο δψξν ησλ ζεψλ πξνο ηνπο αλζξψπνπο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί, ε Διαία
μεπξνβάιιεη απφ ηελ πξντζηνξία θαη βξίζθνληαο επλντθέο ζπλζήθεο νξζψλεηαη ζην ρψξν ηεο
Μεζνγείνπ σο κφληκν θαη θπξίαξρν ζηνηρείν ηνπ ηνπίνπ ηεο, ζχληξνθνο θαη ηξνθφο ησλ
θαηνίθσλ

ηεο,

ζχκβνιν

ηεο

ιαηξείαο ηεο.
Ζ ειηά εκθαλίζηεθε
σο

αγξηειηά

γηα πξψηε θνξά

ζηελ

Αλαηνιηθή

Μεζφγεην, εθεί πνπ

αλαπηχρζεθαλ

κεξηθνί

απφ

ηνπο

αξραηφηεξνπο

πνιηηηζκνχο. Γηα ηελ

πξνέιεπζή

έρνπλ γίλεη πνιιέο

έξεπλεο θαη έρνπλ

δηαηππσζεί

ηεο

δηάθνξεο

εηθαζίεο.
ε

αξραηνινγηθέο

έγηλαλ

έξεπλεο

ζηηο

πνπ
Κπθιάδεο,

βξέζεθαλ

απνιηζσκέλα

θχιια ειηάο, ηα νπνία ππνιφγηζαλ φηη είλαη 50-60000 εηψλ.
ηηο πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β γξαθήο, πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζηελ Αξραία Πχιν, ππάξρεη ην
ηδεφγξακκα ηεο ειηάο θαη ηνπ ειαηφιαδνπ.
ηηο αξραίεο ηειεηέο, ην δέληξν ηεο ειηάο ήηαλ ην δέληξν ηνπ

θαινχ

θαη απηφ

ηνπ έδηλε κηα μερσξηζηή ζέζε. Πνιινί κχζνη ζρεηίδνληαη κε

ηελ ειηά θαη ην

ιάδη. Σν δέληξν απηφ, ζεσξείηαη αθφκα θαη ζήκεξα ζετθφ

δψξν,

ζχκβνιν

εηξήλεο, πξνζηαζίαο θαη γνληκφηεηαο.
Ζ ειηά επεξέαζε ηα ήζε θαη ηα έζηκα ησλ Διιήλσλ θαη ησλ άιισλ ιαψλ ηεο Μεζνγείνπ, πνπ
κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ δεκηνχξγεζαλ έλαλ εληειψο ηδηαίηεξν πνιηηηζκφ, ηνλ πνιηηηζκφ ηεο
ειηάο.
[27]

Ζ ειηά θαη ην ιάδη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα ηφζν
ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Διιήλσλ φζν θαη σο έπαζιν αγψλσλ.
Σα θιαδηά ηεο ειηάο έγηλαλ ζηεθάληα( Κφηηλνο) γηα λα ζηεθαλψλνπλ
ηνπο ληθεηέο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ην
ειαηφιαδν βξαβείν γηα ηνπο ληθεηέο ησλ Παλαζελατθψλ Αγψλσλ.
Σν ιάδη, φπσο ην ζηηάξη θαη ην θξαζί, ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο ηειεηέο
ηεο νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο.
Ζ ειηά θπξηαξρεί ζην ειιεληθφ ηνπίν θαη εκπλέεη ηνπο θαιιηηέρλεο απφ
ηελ

αξραηφηεηα

κέρξη

ζήκεξα.

Σα

θιαδηά ηεο, ηα θχιια ηεο, ζθελέο απφ
ην κάδεκα ηνπ θαξπνχ, ζηφιηζαλ ηνίρνπο αξραίσλ παιαηηψλ
αιιά θαη αξραίνπο ακθνξείο θαη αγγεία. Έγηλαλ ην ζέκα
γλσζηψλ έξγσλ δσγξαθηθήο λεφηεξσλ Διιήλσλ θαη μέλσλ
θαιιηηερλψλ.
Αξθεηνί ζχγρξνλνη δσγξάθνη απεηθνλίδνπλ ηα θιαδηά ηεο ζε
πίλαθεο, πήιηλα θάδξα ή πήιηλα αληηθείκελα θαη πήιηλα ζηεθάληα.
Σελ ειηά ηε βξίζθνπκε ζηα θείκελα ησλ αξραίσλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ
θαη πνηεηψλ, πνπ ηελ χκλεζαλ φζν ιίγα δέληξα γηαηί ηελ
αγάπεζαλ πνιχ.
Πνιιέο παξνηκίεο έρνπλ εηπσζεί ζρεηηθά κε ηε ειηά θαη ην ιάδη θαη
ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο θξάζεηο γηα λα πεξηγξάςεη δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο, φπσο ηελ εξεκία, ηελ αζψσζε, ην δξαζηήξην
άλζξσπν, ηε ιηηή δσή, ην βάπηηζκα ή ηελ ηαιαηπσξία πνπ
κπνξεί λα ππνζηεί θάπνηνο.
ήκεξα ε ειηά, θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά ζηελ
Διιάδα θαη απνηειεί θχξην αγξνηηθφ πξντφλ ηεο
ρψξαο καο.
Σν ιάδη, ην βαζηθφ πξντφλ ηεο ειηάο, θαηέρεη ηε
ζεκαληηθφηεξε ζέζε ζηε δηαηξνθή καο. Ζ κεγάιε
[28]

πνηθηιία, ε λνζηηκηά θαη νη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ιαδεξψλ θαγεηψλ, ηα έρνπλ θάλεη
αλαπφζπαζην θνκκάηη ζην θαζεκεξηλφ ηξαπέδη αξθεηψλ Διιήλσλ.
Έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζπλερψο, ζρεηηθά κε ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ειαηφιαδνπ ζηνλ
αλζξψπηλν

νξγαληζκφ,

απνδεηθλχνπλ

φηη

νη

πιεζπζκνί

ησλ

κεζνγεηαθψλ

ρσξψλ

παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε ζλεζηκφηεηα απφ θαξθίλνπο θαη θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. Ζ
εμήγεζε γηα απηφ ην γεγνλφο βξίζθεηαη ζηνλ ηξφπν δηαηξνθήο ηνπο θαη θπξίσο ζηε πςειή
θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ, φζπξησλ, ιαραληθψλ θαη θξνχησλ. Ζ Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή
θαζηεξψζεθε σο δηαηηεηηθφ πξφηππν θαη ην ειαηφιαδν σο ειημίξην δσήο.

Αξθεηέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα
ηε ζπληήξεζε ηξνθίκσλ.
Παιαηφηεξα,

κε

ιάδη,

νη

λνηθνθπξέο

έθηηαρλαλ κφλεο ηνπο ην ζαπνχλη πνπ
ρξεζηκνπνην
χζαλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ξνχρσλ θαη ησλ νηθηαθψλ ζθεπψλ.
Μεξηθέο θνξέο, δηαθνζκνχζαλ ηα ζαπνχληα απηά κε δηάθνξεο
ζθξαγίδεο.
Γηαθνζκεί πνιιά ζθεχε θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηφζν κε ηα θχιια
ηεο φζν θαη κε ηνπο θαξπνχο ηεο.

Η παξαγσγή ηνπ ιαδηνύ
Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ειαηφιαδνπ απφ ηα παιαηφηεξα ρξφληα κέρξη ζήκεξα έρεη ππνζηεί
κηθξέο αιιαγέο νη νπνίεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δηαδηθαζία απηήλ
θαζ` απηή, αιιά κε επηκέξνπο ελέξγεηεο ή κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα ιάβνπκε ην
επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα μεθηλήζεη ε ειαηνζπιινγή είλαη, εθηφο απφ ηελ σξίκαλζε ηνπ θαξπνχ
λα έρνπλ πξνυπάξμεη νη θαηάιιειεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Απηφ γηαηί δελ καο ελδηαθέξεη
κφλν λα είλαη ψξηκνο ν θαξπφο, αιιά θαη ην δέληξν λα είλαη έηνηκν γηα λα καο δψζεη ηνλ θαξπφ
ηνπ.
[29]

Παιαηφηεξα, πξνηεξαηφηεηα ήηαλ ε παξαγσγή φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο
ειαηφιαδνπ, αθνχ ήηαλ κείδνλ ζέκα ην δήηεκα ηεο επηβίσζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ θαη
ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ αηφκνπ εηδηθφηεξα. Δπίζεο, δεηνχκελν ήηαλ λα είλαη εχγεπζην ην ειαηφιαδν
πνπ ζα παξαρζεί, πξάγκα πνπ ζπλδέεηε άκεζα κε ηνλ βαζκφ σξίκαλζεο ηνπ θαξπνχ αιιά φρη
κε ηελ πνηφηεηα ηνπ. Παιαηφηεξα, ε ζπιινγή ηνπ ειαηνθάξπνπ δελ γίλνληαλ κε κεραληθά κέζα,
φπσο ζήκεξα, θαη ηα δέληξα δελ ρξεηαδφηαλ λα πεξάζνπλ ηελ δνθηκαζία ησλ ζεκεξηλψλ κέζσλ
πεξηζπιινγήο ηνπ θαξπνχ. Σφηε πεξίκελαλ λα πέζεη ν θαξπφο απφ κφλνο ηνπ ράκσ ζηελ γε θαη
λα ηνλ καδέςνπλ απφ εθεί ή ζηελ θαιχηεξε θαη πνην εθζπγρξνληζκέλε εθδνρή, ξάβδηδαλ κε
θαιάκηα πνιχ πξνζερηηθά ηα θιαδηά ηεο ειηάο κέρξη λα πέζεη ν ήδε ψξηκνο θαξπφο ζηε γε.
Σε ζεκεξηλή επνρή ηα απαξαίηεηα εξγαιεία είλαη πνιιά θαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ην ζχζηεκα
ζπιινγήο θαξπνχ ηνπ θάζε παξαγσγνχ. Σα θπξηφηεξα είλαη:
 ηα ιεγφκελα ειαηφπαλα , δειαδή εηδηθά λάηινλ κεγάια ζεληφληα πάλσ ζηα νπνία πέθηεη ν
θαξπφο ηεο ειηάο κεηά ηνλ ξαβδηζκφ ηνπ δέληξνπ.
 ην ξαβδηζηηθφ ζχζηεκα, δειαδή κηα βελδηλνκεραλή ε νπνία παξάγεη ξεχκα θαη απφ εθεί
ηξνθνδνηνχληαη εηδηθνχ ηχπνπ βέξγεο νη νπνίεο ξαβδίδνπλ ηα θιαδηά ηνπ δέληξνπ γηα λα
πέζεη ν θαξπφο θάησ.
 έλα αιπζνπξίνλν, κεράλεκα πνπ ρξεζηκεχεη γηα ην θιάδεκα ηνπ δέληξνπ.
 νη ρηέλεο, δειαδή πιαζηηθέο ηζνπγθξάλεο κε ηηο νπνίεο ρηελίδνληαη ηα ειαηφπαλα ψζηε λα
μερσξίδνπλ ηα θιαδηά θαη ηα θχιια ηεο ειηάο απφ ηνλ θαξπφ ηεο αθνχ φηαλ ξαβδίδνπκε ην
δέληξν εθηφο απφ θαξπφ πέθηνπλ θχιια αιιά θαη ζπαζκέλα θιαδηά θάησ ζηελ γε.
 ηα ηζνπβάιηα ή ηα πιαζηηθά ηειάξα γηα λα
κεηαθεξζεί ν θαξπφο απφ ην ρσξάθη ζην
ειαηνηξηβείν φπνπ θαη ζα ζπλζιηβεί γηα λα
παξαρζεί ην ιάδη.

[30]

ην ειαηνηξηβείν ν θαξπφο πξψηα πιέλεηαη θαη δπγίδεηαη γηα λα κπεη ζηελ εθζιηπηηθή θάζε, αθνχ
πξψηα πεξάζεη κέζα απφ έλα δπλαηφ θχκα αέξα ην νπνίν είλαη έηζη θηηαγκέλν ψζηε λα θεχγνπλ
ηα θχιια πνπ έρνπλ απνκείλεη κέζα ζηνλ
θαξπφ.
Ο θαζαξφο θαξπφο πεξλάεη κέζα απφ ηνλ
ζπαζηήξα, έλα εηδηθφ κεράλεκα ην νπνίν
ζπλζιίβεη ηελ ςίρα ηνπ θαξπνχ θαη ην
θνπθνχηζη ψζηε λα γίλνπλ έλα κείγκα ζαλ
κηα παρχξξεπζηε θξέκα. Έπεηηα ην κείγκα
απηφ, ε ιεγφκελε δχκε, δηνρεηεχεηαη ζε
εηδηθνχο ζαιάκνπο γηα λα καιαρηεί επί
ψξεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάιαμεο είλαη πνιχ

ζεκαληηθή θαη αλ δελ γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα
ησλ θαλνληζκψλ κπνξεί

λα

θαηαζηξέςεη

ηελ

πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ. Σν βαζηθφ είλαη λα κελ
ηξνθνδνηνχληαη ηα ζεκεία κάιαμεο κε δεζηφ λεξφ
θαη γεληθά λα κελ ππάξρεη ζεξκνθξαζία πςειή ζηνλ
καιαθηήξα. Γηφηη έρεη επηθξαηήζεη εζθαικέλα ε
εληχπσζε απφ πνιχ παιηά φηη φζν πνην πνιχ
δέζηε ππάξρεη ζην πεδίν κάιαμεο ηφζν πνην πνιχ
κεγάιε απφδνζε ζε ιάδη ζα έρνπκε. Αθνχ πεξάζεη ε δχκε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν ζηνλ
καιαθηήξα, δειαδή ζην ζάιακν κάιαμεο έπεηηα ηελ δηνρεηεχνπκε ζε εηδηθφ κεράλεκα, ην νπνίν
θαηά θάπνην ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο ηε θπγφθεληξν δχλακε αιιά θαη θάπνηεο άιιεο κεραληθέο
ηερληθέο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ αλάινγα ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία, θαηαθέξλεη λα μερσξίζεη ηα
πγξά ζηνηρεία ηεο δχκεο απφ ην ζηεξεφ. Σα πγξά
ζηνηρεία είλαη ην ιάδη θαη ην λεξφ θαη ην ζηεξεφ
είλαη ηα ππνιείκκαηα απφ ην θνπθνχηζη ηεο
ειηάο.
Έηζη ππάξρνπλ δχν αγσγνί, ν έλαο δηνρεηεχεη ην
ζηεξεφ κέξνο, ηελ ιεγφκελε ππξήλα (δειαδή
[31]

ηνλ ππξήλα ηνπ θαξπνχ, ην θνπθνχηζη) ζε έλα απνζεθεπηηθφ ρψξν απφ ηνλ νπνίν κεηά ζα
κεηαθεξζεί κε κεγάια θνξηεγά ζε εηδηθφ εξγνζηάζην (ππξελειαίνπ) , απφ φπνπ κεηά απφ ρεκηθή
δηαδηθαζία ζα εμάγνπλ ππξελέιαην , ζαπνχλη θαη άιια παξάγσγα ηνπ ειαηνθάξπνπ. Δλψ ηα πγξά
κέξε δειαδή λεξφ θαη ιάδη πεγαίλνπλ ζηνλ ιεγφκελν δηαρσξηζηή ή δηαρσξηζηήξα. ε απηφ ην
κεράλεκα πεξηζηξέθνληαη θπθιηθά κε πάξα πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην
ιάδη σο ειαθξχηεξν μερσξίδεη απφ ην λεξφ θαη θαηαιήγεη ζε εηδηθφ δνρείν πεξηζπιινγήο ηνπ.
Απνηέιεζκα φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο
είλαη ε παξαγσγή ειαηφιαδνπ. Αλ έρνπκε
ηεξήζεη φιεο ηεο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο
θαη

αλ

ην

ειαηφδεληξσλ

επηηξέπεη
καο,

ε

πνηθηιία

αιιά

θαη

ησλ
νη

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ηνπ
ειαηψλα

ηφηε

ζα

έρνπκε

Παξζέλν
ή

αθφκα

Δμαηξεηηθό
Διαηόιαδν

θαιχηεξα Αγνπξέιαην.

ππαγφκαζηε

ζε

θάπνηα

άιιε

Αιιηψο
απφ

ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ειαηφιαδνπ.
Έλα αθφκα θνκβηθφ θνκκάηη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ είλαη ν ηξφπνο θαη ηφπνο
απνζήθεπζεο ηνπ. Οη βαζηθνί θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη απφ παξαγσγνχο θαη απφ
ηνπο θαηαλαισηέο είλαη :
 Γελ απνζεθεχνπκε ην ιάδη ζε πιαζηηθά δνρεία. Tα δνρεία απηά, αθφκα θαη αλ είλαη
θαηάιιεια γηα ηξφθηκα, λα ρξεζηκνπνηνχληαη
κφλν γηα ηελ κεηαθνξά θαη φρη γηα ηελ
απνζήθεπζε.


Γελ αθήλνπκε ην ιάδη εθηεζεηκέλν νχηε ζην
ήιην νχηε ζην θξχν.



Γελ αθήλνπκε ηα δνρεία ζην κπαιθφλη καο ή
ηελ ηαξάηζα.
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Οη

παξαγσγνί

νθείινπλ

λα

έρνπλ

αλνμείδσηεο δεμακελέο απνζήθεπζεο θαη νη
θαηαλαισηέο λα αγνξάδνπλ ιάδη κφλν ζε εηδηθά
γηα ιάδη δνρεία.

Οη θσηνγξαθίεο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη απφ ηελ «Διαηνπξγία νχιε» πνπ βξίζθεηαη ζην
Βαξζνινκηφ θαη ηδξχζεθε απφ ην 1908 απφ ηνλ Ησάλλε Α. νχιε θαη ζηε ζπλέρεηα
αζρνιήζεθαλ κε απηή νη δχν γηνί ηνπ Αληψλεο Η. νχιεο θαη Κσλζηαληίλνο Η. νχιεο. ήκεξα
ηελ επηρείξεζε ζπλερίδνπλ ν Ησάλλεο Κ. νχιεο θαη ν Παλαγηψηεο Α. νχιεο.
Σε θσηνγξάθεζε αλέιαβε ν Υξήζηνο Πνιίηεο, καζεηήο ηεο Β΄Λπθείνπ.

Παιαηόηεξε θσηνγξαθία από ην Διαηνηξηβείν νύιε πνπ καο παξαρώξεζε ν Ισάλλεο Κ. νύιεο
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Η θαιιηέξγεηα ηεο ηνκάηαο ζηελ Ηιεία

Ζ Ζιεία έρεη έδαθνο πεδηλφ θαηά 60% θαη ν πιεζπζκφο ηεο είλαη θπξίσο αγξνηηθφο. Ζ νηθνλνκία
ηεο ζηεξίδεηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζηε γεσξγία αθνχ ε κηζή έθηαζε ηνπ λνκνχ είλαη
θαιιηεξγήζηκε.
Δίλαη ν πξψηνο παξαγσγφο ηνκάηαο θαη παηάηαο ζηε ρψξα, ν 5 νο ζε εζπεξηδνεηδή θαη ν 6νο ζε
ειαηφιαδν.
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηνκάηαο ζηνλ θάκπν ηεο Ζιείαο αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ’70 θαη ζε απηφ
ζπλέβαιε θαη ε θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Πελεηνχ αθνχ βειηηψζεθαλ νη θαιιηεξγεηηθέο
κέζνδνη θαη αλαπηχρζεθαλ λέεο. Παξάιιεια, ε ιεηηνπξγία ησλ δχν εξγνζηαζίσλ επεμεξγαζίαο
ηνκάηαο, ν «Πειαξγφο» θαη ν «Κχθλνο» ζηε Γαζηνχλε θαη ηα αβάιηα
απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ επηθξάηεζε ηεο ηνκάηαο σο βαζηθήο θαιιηέξγεηαο.
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αληίζηνηρα έπαημαλ

Ηδξπηήο ηεο εηαηξείαο «Πειαξγφο» ήηαλ ν Αλαζηάζηνο Καξακέιεο, ειεθηξνιφγνο-κεραλνιφγνο
ηνπο ΔΜΠ απφ ηε Νέα Κίν Αξγνιίδαο. Σν εξγνζηάζην ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ηνλ Ηνχιην ηνπ
1968 θαη πνιχ ζχληνκα αλαπηχρζεθε θαη θαηάθεξε λα πξνσζήζεη ηνλ ηνκαηνπνιηφ θαη ζε
αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Αξθεηέο νηθνγέλεηεο, εθείλε ηελ επνρή, άξρηζαλ λα θαιιηεξγνχλ ηνκάηεο
σο δεχηεξε απαζρφιεζε γηαηί ην θέξδνο ήηαλ κεγάιν.

Σν εξγνζηάζην «Πειαξγόο» ην 1990

Σα ηξαθηέξ πνπ κεηέθεξαλ ηνκάηεο απφ
πνιιέο πεξηνρέο ηεο Ζιείαο ζηα δχν απηά
εξγνζηάζηα θάπνηεο θνξέο έθαλαλ κεγάιεο
νπξέο έμσ απφ απηά κέρξη λα έξζεη ε ζεηξά
ηνπο γηα λα παξαδψζνπλ ηνλ θαξπφ.
Σνλ

Ηνχλην

ηνπ

1989

ν

«Πειαξγφο»

πνπιήζεθε ζηελ ηηαιηθή εηαηξεία STAR, πνπ
ζπλεξγάδνληαλ

κε

ηελ

καθαξνλνπνηεία

«Μέιηζζα» κε ηδηνθηήηε ηνλ Γ. Κίθηδα.
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Αξγφηεξα αγνξάζηεθε απφ ηελ εηαηξεία «Διαίο-Unilever Hellas» θαη ζήκεξα ζπζθεπάδεηαη ζην
εξγνζηάζην απηφ ηνκαηνπνιηφο «Pummaro».

Σν εξγνζηάζην «Κχθλνο» έρεη 50 ρξφληα παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή, θαζψο μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ ην 1963 θαη ήηαλ ην πξψην εξγνζηάζην ηξνθίκσλ ζηνλ Ννκφ Ζιείαο, ελψ πξφθεηηαη γηα κηα
νηθνγελεηαθή επηρείξεζε πνπ μεθίλεζε ζηελ ρψξα ην 1911 απφ πέληε νηθνγέλεηεο θαη παξακέλεη
νηθνγελεηαθή κε ηελ 4ε γεληά λα θξαηά ηα ελία ηεο εηαηξείαο.
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Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο Γηψξγνο Μαλνπζάθεο, ν νπνίνο βξίζθεηαη πάληνηε ζην
εξγνζηάζην ζηα αβάιηα φηαλ μεθηλά ε παξαιαβή ηεο ηνκάηαο, γηνξηάδεη θέηνο ηα 100 ρξφληα
ιεηηνπξγίαο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 50 δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Ζιεία, θαζψο πξφθεηηαη γηα κία
ειιεληθή επηρείξεζε, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα θαη
ζπλαιιάζζεηαη κε Έιιελεο θαη φρη κφλν.
Χο δεχηεξε κεγάιε επηηπρία γηα ηελ
εηαηξεία, απνηειεί ην γεγνλφο φηη είλαη
κνλαδηθή εηαηξεία ηεο ρψξαο πνπ εμάγεη
κε ην ζήκα ηεο ζε νθηψ ρψξεο πξντφληα
ηνκάηαο.
Σν 2010, ε ICAP ζπγθαηέιεμε ηνλ Κχθλν
αλάκεζα

ζηηο

πγηέζηεξεο

ειιεληθέο

επηρεηξήζεηο. Οη ληνκάηεο ηνπ θαιιηεξγνχληαη ζηελ πεξηνρή απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο κε ηελ
εηαηξεία αγξφηεο, γηαηί ν Κχθλνο πξνσζεί ηε ζπκβνιαηαθή γεσξγία. ην εξγνζηάζηφ ηνπο ε
ληνκάηα απιψο πιέλεηαη θαη κπαίλεη ζηα κεραλήκαηα, πνπ ζα ηελ θάλνπλ πειηέ, ζάιηζα, ρπκφ.
Γελ πθίζηαηαη θακία πξφζζεηε επεμεξγαζία. Έλα θνκκάηη ηεο παξαγσγήο είλαη βηνινγηθφ.
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Σν κέιη
Ζ κειηζζνθνκία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο
γηα ηε Υψξα καο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ,
ζηνλ θιάδν ηεο κειηζζνθνκίαο ππάξρνπλ πεξίπνπ 24.580 εθκεηαιιεχζεηο.
Απ΄ απηέο κφλνλ νη 3.000, πεξίπνπ 12% ηνπ ζπλφινπ, κπνξνχλ λα
ραξαθηεξηζηνχλ σο επαγγεικαηηθέο. Οη επαγγεικαηίεο κειηζζνθφκνη
θαηέρνπλ πεξίπνπ 400.000 θπςέιεο δειαδή ην 29% ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ θπςειψλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο θπςειψλ ζηε ρψξα
καο, αλέξρεηαη ζε 1.380.000 πεξίπνπ. Παξάγνληαη, παλειιαδηθά,
θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 12.000 ηφλνη κέιη ην ρξφλν. Ζ κέζε εηήζηα
απφδνζε αλά κειίζζη είλαη 8,7 θηιά. Θεσξείηαη ρακειή αιιά ππάξρνπλ πεξηζψξηα αχμεζή ηεο.
Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη παξνπζηάδνληαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηε παξαγσγή κειηνχ αλά
κειίζζη, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζηε κε ζσζηή εθηξνθή ησλ κειηζζνζκελψλ θαη ζε άιινπο
παξάγνληεο.
ηε ρψξα καο θαηαλαιψλνληαη πεξίπνπ θαηά κέζν φξν 16.000 ηφλνη κέιη ην ρξφλν. Απ΄ απηνχο
θάζε ρξφλν νη 4.000 ηφλνη εηζάγνληαη
απφ δηάθνξεο ρψξεο. Παξνπζηάδεη
ινηπφλ απηάξθεηα ζε πνζνζηφ 75%
πεξίπνπ.

Γεδνκέλεο

ηεο

ειιεηκκαηηθφηεηαο ζην κέιη, ηφζν ζηελ
Διιάδα φζν θαη ηελ Δ.Δ., ππάξρνπλ
κεγάια

πεξηζψξηα

αλάπηπμεο

ηνπ

θιάδνπ ηεο κειηζζνθνκίαο ζηε ρψξα
καο. Αθφκε πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε
πνηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ είλαη
αλψηεξε

ιφγσ

ησλ

ηδηαίηεξσλ

ζπλζεθψλ παξαγσγήο ηνπ (ρισξίδα,
θιίκα, έδαθνο) ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο. Έηζη ην ειιεληθφ κέιη είλαη πεξηδήηεην θαη νη
δπλαηφηεηεο αχμεζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γη΄ απηφ θαη γηα ηα ππφινηπα
κειηζζνθνκηθά πξντφληα είλαη πνιχ κεγάιεο. Γεληθά πάλησο, είηε σο απνθιεηζηηθή είηε σο
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δεχηεξε απαζρφιεζε, ε κειηζζνθνκία είλαη έλαο θιάδνο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο πνπ
ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζην εηζφδεκα ησλ γεσξγηθψλ θαη κε νηθνγελεηψλ.
ην Ννκφ Ζιείαο ν αξηζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην ηνκέα ηεο κειηζζνθνκίαο είλαη δηαθξηηά
κηθξφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο δχν Ννκνχο ηεο πεξηθέξεηαο. πγθεθξηκέλα, νη ελεξγνί
κειηζζνθφκνη αλέξρνληαη ζηνπο 381, ελψ ν αξηζκφο ησλ θαηερφκελσλ θπςειψλ αλέξρεηαη ζε
43.621 θπςέιεο επξσπατθνχ ηχπνπ θαη 99 θπςέιεο εγρψξηνπ ηχπνπ.
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κειηζζνθνκίαο ζήκεξα είλαη ηα εμήο:
1. ηελ πιεηνςεθία ηεο (πεξίπνπ ζην 90%) αζθείηαη απφ κε θαηά θχξην επάγγεικα παξαγσγνχο
(γεγνλφο βέβαηα πνπ, είηε κε ηε δξακαηηθή χθεζε θαη ηελ αληίζηνηρα δξακαηηθή αχμεζε ηεο
αλεξγίαο, είηε κε ηελ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο απφ άιιεο πεγέο, δχλαηαη λα
αλαηξαπεί).
2. Ζ κειηζζνθνκηθή παηδεία κεηαθέξεηαη θπξίσο, είηε κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα, είηε κέζα απφ ην
θνηλσληθφ δίθηπν ησλ παξαγσγψλ.
3. Ζ κειηζζνθνκηθή παξάδνζε είλαη δηαδεδνκέλε (φπσο θπζηθά ηζρχεη γηα νπνηαδήπνηε αγξνηηθή
δξαζηεξηφηεηα) ζηηο πεξηνρέο πνπ ε κειηζζνθνκία επλνείηαη (θπξίσο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο
πεξηνρέο), είηε ιφγσ ηεο κειηζζνρσξηηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο, είηε γηαηί νη θάηνηθνη ηεο
πξνέξρνληαη απφ απηέο. Ζ κειηζζνθνκηθή ρισξίδα καο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ βηνπνηθηιφηεηά
ηεο παξφιν πνπ ε κειηζζνρσξηηηθφηεηά ηεο ρξίδεη πεξαηηέξσ κειέηεο. Ζ παξαγσγή κειηνχ
βαζίδεηαη θπξίσο ζηα παξαθάησ κειηζζνθνκηθά ελδεκηθά θπηά:
_ Λεβάληα (Lavandula sp.)
_ Ομαιίδα (Oxalis pes caprae)
_ Μνιφρα (Μalva silvestris)
_ Κνπκαξηά (Arbutus unedo L.)
_ Ρείθη Φζηλνπσξηλφ (Erica verticilata)
_ Πνιχθνκπνο (Polygonum sp.)
_ Αξκπξίθη (Tamarix sp.)
_ Αθνληδηά – θνηδάξη ( Inula viscosa)
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_ Αθαθία (Robinia pseudacacia)
_ Ακπγδαιηά (Prunus amygdalus)
_ Αζθφδεινο (Asphodelus microcarpus)
_ Αζθάθα (Phlomis fruticosa)
_ Αγξηνιεβάληα (Lavandula stoechas)
_ Γελδξνιίβαλν (Rosmarinus officinalis)
_ Λαδαληά (Cistus cretica)
_ Βξνχβα - Λαςάλα, (Hirschfeldia incana)
_ Παιηνχξη, (Paliurus spina-Christi Miller)
_ Δπθάιππηνο, (Eucalyptus globulus)
_ Αγξαπηδηά, (Pyrus amygdaliformis)
κε ζεκαληηθφηεξν ηελ
_ Διάηε (Abies alba θαη cephalonica)
Ζ παξαγσγηθφηεηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηελ επάξθεηα ζε
λεξφ θαη ηε κειηζζνρσξηηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο (ζε αθηίλα έσο 1.000 κέηξσλ). Σέινο, ηα νθέιε
απφ ηε άζθεζή ηεο πέξαλ ησλ πξντφλησλ ηεο (κέιη, βαζηιηθφο πνιηφο, γχξε, πξφπνιε, θεξί,
δειεηήξην ηεο κέιηζζαο) είλαη θπξίσο απφ ηελ επηθνλίαζε ησλ 60-70% ηνπ ζπλφινπ ησλ θπηψλ.
Δλψ ε κειηζζνθνκία ζε πείζκα ησλ θαηξψλ δείρλεη λα αληηζηέθεηαη θαη ζηεξίδεη ην εηζφδεκα ησλ
παξαγσγψλ καο, ειινρεχεη ν πιεζσξηζκφο παξαγσγψλ θαη θπςειψλ πνπ ρσξίο ηελ θαηάιιειε
ππνδνκή ζα δηαςεχζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ παξαγσγψλ θαη ζα ππνβαζκίζεη ην πξντφλ. Δδψ ε
πνιηηεία κπνξεί λα ζπκβάιεη κε ζπλσδά κέηξα ηα νπνία ζα ηελ ελδπλακψζνπλ θαη ηελ
πξνθπιάμνπλ:
1) Ζ δηεξεχλεζε θηλήηξσλ γηα δεκηνπξγία νκάδσλ παξαγσγψλ, είηε δηακέζνπ ζπλεηαηξηζκψλ είηε
απηφλνκσλ, ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηνλ πξψην θαη ηνλ θχξην ζηφρν γηα ην κειηζζνθνκηθφ
θιάδν. Οη ζπλεξγαζίεο ζε επίπεδν επέιηθησλ νκάδσλ παξαγσγψλ είλαη κνλφδξνκνο
πξνθεηκέλνπ:
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• Να κεησζεί ην θφζηνο παξαγσγήο (νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο).


Να βειηησζεί ε ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία θαη δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο, πξνθεηκέλνπ λα

πιεξνί ηηο νδεγίεο ηνπ επεξρφκελνπ θψδηθα ηξνθίκσλ (Codex Alimentarius), ε νπνία ζε αληίζεηε
πεξίπησζε ζα ειέγρεηαη απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε αλάινγν απνηέιεζκα γηα ην κέζν
παξαγσγφ.
• Να επηηξέπεη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ παξαγσγψλ ζηε ζπζηεκαηηθή παξαγσγή θαη άιισλ
πξντφλησλ θπςέιεο φπσο βαζηιηθφο πνιηφο, γχξε, πξφπνιε, θεξί θ.α.
• Ζ ζπιινγηθφηεηα απνηειεί ηελ απάληεζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ παξαγσγψλ ζηελ θπξηαξρία
ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ νιηγνπψιηα ηφζν ζηελ Διιάδα αιιά θαη παγθφζκηα,
φπσο απνδεηθλχεη ηφζν ε ζπλεηαηξηζηηθή καο ηζηνξία φζν θαη ε παγθφζκηα πξαθηηθή.
2) Καηνρχξσζε κειηψλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ δεδνκέλνπ φηη κφλν ην κφλν ην «Μέιη Διάηεο Μαηλάινπ
Βαλίιηα» έρεη θαηνρπξσζεί σο ΠΟΠ, ην νπνίν έρεη εθάκηιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειηνχ Διάηεο
Παλαρατθνχ θαη Δξχκαλζνπ ηεο Π.Δ. Αραΐαο.
3) Δκπινπηηζκφο ηεο κειηζζνθνκηθήο ρισξίδαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κειηζζνθνκηθψλ πάξθσλ
φπνπ ζα πξνσζεζεί:
• Ζ βηνινγηθή παξαγσγή κειηνχ, ζηα πιαίζηα ησλ Καλνληζκψλ 834/2007 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε
βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη 889/2008 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
834/2007.
• Ζ κειηζζνρσξηηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο.
• Θα κεησζεί ε αλάγθε ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ θπςειψλ.
• Ο αγξνηνπξηζκφο.
Ο δε εκπινπηηζκφο ηεο κειηζζνθνκηθήο ρισξίδαο επηδνηνχηαλ θαηά ην παξειζφλ δηακέζνπ ηεο
δξάζεο ηερληθήο ζηήξημεο ηνπ ΤΠΑΑΣ ελψ κηα επηθαηξνπνηεκέλε κειέηε επί ηνπ ζέκαηνο
ζεσξείηαη αλαγθαία.
4) Πξνζηαζία ηεο νλνκαζίαο ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ κε εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ. Σαπηνπνίεζε
ακηγψλ ειιεληθψλ κειηψλ πεχθνπ, ειάηεο, θαζηαληάο, εξείθεο, ζπκαξηνχ, πνξηνθαιηάο,
βακβαθηνχ, ειίαλζνπ.
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5) Γηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ κε ζέκα:
• Σε βηνινγηθή κειηζζνθνκία.
• Σελ αλαγθαηφηεηα θαη ηα νθέιε ησλ νκάδσλ παξαγσγψλ.
• Σα λέα δεδνκέλα θαη ηνπο ηξφπνπο πξνζαξκνγήο ηεο ηππνπνίεζεο ηνπ
κειηνχ ζηα πιαίζηα ηνπ θψδηθα ηξνθίκσλ (Codex Alimentarius).

Η θαιιηέξγεηα ησλ εζπεξηδνεηδώλ ζηελ Ηιεία
Σα εζπεξηδνεηδή είλαη δέλδξα ηεο λφηηαο εχθξαηεο δψλεο θαη ησλ εκηηξνπηθψλ πεξηνρψλ, δελ
αλαπηχζζνληαη πέξαλ ηνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο 42 0 νχηε ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν ησλ 500
κέηξσλ.
Σα εζπεξηδνεηδή απαηηνχλ θιίκα πγξφ
θαη ζεξκφ, κε ήπην ρεηκψλα, θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ε ζεξκνθξαζία δελ
πξέπεη λα πέθηεη θάησ απφ 00 C. ηνπο
-20 C ηα άλζε, νη λεαξνί βιαζηνί θαη νη
θαξπνί παζαίλνπλ ζνβαξέο δεκηέο, ελψ
ζηνπο

-50 C παζαίλνπλ δεκηέο νη

κεγάιεο ειηθίαο βιαζηνί. ηνπο -100 C
παξαηεξνχληαη λεθξψζεηο δέλδξσλ.
Αλαπηχζζνληαη πνιχ θαιά ζε γφληκα
θαη ειαθξά έσο ακκψδε εδάθε αξθεί λα
αξδεχνληαη

θαη

ιηπαίλνληαη

επαξθψο.

Γελ

αλέρνληαη ηνλ θαθφ αεξηζκφ θαη ηελ πςειή ππφγεηα
ζηάζκε λεξνχ. Δπεηδή ηα εζπεξηδνεηδή είλαη
αείθπιια θαη θαιιηεξγνχληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε
μεξνζεξκηθέο πεξηνρέο έρνπλ αλάγθε πνιιψλ
αξδεχζεσλ.
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Δπνκέλσο πξέπεη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ νπσξψλα λα εμαζθαιηζηεί κφληκε θαη ηθαλνπνηεηηθή
πνζφηεηα λεξνχ θαιήο πνηφηεηαο, γηα άξδεπζε.
Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηεο πνηθηιίαο ζηεξίδεηαη ζηελ γλψζε ησλ
θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ κηαο πεξηνρήο θαζψο θαη ζηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ παξαπάλσ
ζπλζεθψλ κηαο πεξηνρήο θαζψο θαη ζηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ παξαπάλσ ζηηο ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο.
Γηα εγθαηάζηαζε νπσξψλα πξέπεη λα πξνηηκψληαη νη πεξηνρέο κε κεζεκβξηλή έθζεζε, κε εδάθε
πνπ ζηξαγγίδνπλ θαιά θαη γεηηληάδνπλ κε πδάηηλνπο φγθνπο (ζάιαζζα, ιίκλε). Αληίζεηα, ζα
πξέπεη λα απνθεχγνληαη πεξηνρέο πνπ είλαη ζχιαθεο παγεηψλ. Σν ππνθείκελν πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ πνηθηιία, ηηο εδαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ηελ
αληνρή ηνπο ζηηο αζζέλεηεο, θιπ. Απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηεο λεξαληδηάο ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη
ε ίσζε ηξηζηέηζα, ζηελ νπνία είλαη επαίζζεηε.
Οη επηθξαηνχζεο ζεξκνθξαζίεο απφ ηελ άλζεζε κέρξη θαη ηελ σξίκαλζε ησλ θαξπψλ πξέπεη
νπσζδήπνηε λα ιακβάλνληαη ππφςε. Απηέο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ επνρή ζπγθνκηδήο φζν θαη
κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ θαξπψλ. Άξηζηε πνηφηεηα επηηπγράλεηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία
θπκαίλεηαη απφ 24 έσο 26,50 C θαη επηθξαηεί μεξαζία θαηά ηελ σξίκαλζε. Ο ςπρξφο θαηξφο
απμάλεη ηελ νμχηεηα, ελψ ε πςειή ζεξκνθξαζία ηελ κεηψλεη.
Θεξκνθξαζία πςειφηεξε ησλ 450 C πξνθαιεί δεκηέο ζηα εζπεξηδνεηδή θαη ππνβαζκίδεη ηελ
πνηφηεηα ησλ θαξπψλ.
Δπίζεο, είλαη εππαζή ζε ηζρπξνχο θαη ζεξκνχο αλέκνπο δηφηη απμάλνπλ ηελ εμαηκηζνδηαπλνή,
δηαηαξάζζνπλ ην πδαηηθφ ηζνδχγην θαη πξνθαινχλ κεγάιεο δεκηέο (θπιιφπησζε, αλζφπησζε,
θαξπφπησζε, μήξαλζε βιαζηψλ). Χο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη αλεκφπιεθηεο
πεξηνρέο ή αλ απηφ είλαη αδχλαηνλ, λα πξνεγεζεί ηεο θχηεπζεο ησλ δέλδξσλ εγθαηάζηαζε
αλεκνθξάθηε. Ζ αθηίλα αλεκνπξνζηαζίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ εμαπιάζηα ηνπ χςνπο ηνπ
αλεκνθξάθηε.
ηφρνο ηνπ ηνκέα ησλ εζπεξηδνεηδψλ πξέπεη λα είλαη ε κεξηθή αλαδηάξζξσζε ησλ πνηθηιηψλ
ψζηε λα επηκεθπλζεί ε πεξίνδνο εκπνξίαο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα επηηχρνπκε ηελ δηαηήξεζε
ηεο παξνπζίαο καο ζηηο παξαδνζηαθέο αγνξέο θαη ηε θαηάθηεζε λέσλ αγνξψλ. ηα
καληαξηλνεηδή πξνσζνχληαη πνηθηιίεο ή πβξίδηα αλαγλσξηζκέλεο αμίαο πνπ δεηνχληαη ζηηο
δηεζλείο αγνξέο, ηα νπνία ζα παξάγνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη θαιιηεξγεηηθή εκπεηξία θαη
ελδείθλπληαη ζχκθσλα κε ηηο θαηά ηφπνπο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο.
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Πξνσζνύκελεο πνηθηιίεο πνξηνθαιηώλ ζηελ Π.Γ.Δ. ζύκθσλα κε ην
ΤΠΑΑΣ:
α) Οη πξψηκεο νκθαινθφξεο πνηθηιίεο
πνξηνθαιηάο

NEW

HALL

θαη

NAVELINA, πνπ είλαη αλζεθηηθέο ζηηο
αλεκφπιεθηεο πεξηνρέο κπνξνχλ λα
θαιιηεξγεζνχλ ζε φιεο ηηο πξψηκεο ή
αλεκφπιεθηεο πεξηνρέο ηεο Δλφηεηαο.
Ζ πξψηκε πνηθηιία NAVEL RO 25
κπνξεί λα δηαδνζεί φπσο επίζεο θαη ε
πνηθηιία FISHER, θιψλνο NAVEL.
β) Οη φςηκεο πνηθηιίεο πνξηνθαιηάο
NAVEL

α)

NAVELATE

ζηα

ππνθείκελα
CITRUMELOS θαη ηδηαίηεξα ην CITRUMELO 1452 θαη CITRUS VOLKAMERIANA β) LANE LATE
ζηα ππνθείκελα CITRUMELOS ζε κε παγεηφπιεθηεο πεξηνρέο θαζψο επίζεο θαη ζε πεξηνρέο
πνπ δελ ππάξρεη ην
πξφβιεκα ηεο θνθθίσζεο (granulation).
γ) Ζ φςηκε πνηθηιία VALENCIA πξνσζείηαη κε ππνθείκελα CITRUMELOS ζε
φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
δ) πλερίδεηαη ε θαιιηέξγεηα θαη ε επέθηαζε ηεο SKAGGS BONANZA κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε ππνθεηκέλνπ CARRIZO CITRANGE ή CITRUS TAIWANICA
ζε φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ ήδε θαιιηεξγείηαη.
ε) πλίζηαηαη ε επέθηαζε ηεο πνηθηιίαο SALUSTIANA ιφγσ ηεο δηπιήο θαηεχζπλζεο (λσπή
θαηαλάισζε θαη ρπκνπνίεζε) θαζψο θαη ηεο νςηκφηεξεο
παξαγσγήο ζε ζχγθξηζε κε ηελ W. NAVEL.
η) Οη αηκαηφζαξθεο πνηθηιίεο TAROCO θαη ΓΟΤΡΗΣΖ, ζπλερίδνπλ λα
πξνηείλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζηηο
πεξηνρέο πνπ ήδε θαιιηεξγνχληαη ηα ζαγθνπίληα κε ππνθείκελα
CITRUMELOS.
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Πξνσζνύκελεο πνηθηιίεο καληαξηληώλ ζηελ Π.Γ.Δ. ζύκθσλα κε ην
ΤΠΑΑΣ:
Απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πξνσζνχληαη:
α) Οη ππεξπξψηκεο πνηθηιίεο ηεο
νκάδαο ησλ θιεκεληίλσλ MARISOL
(ζπγθνκηδή απφ ηέιε επηεκβξίνπ)
ζηα

ππνθείκελα

CARRIZO

CITRANGE,
CITRUMELO 1452 θαη TANGELO
ORLANDO

θαη

ε

CAFFIN

ζην

ππνθείκελν CITRUMELO 1452.
β) Οη πξψηκεο πνηθηιίεο DE NULLES
θαη SRA63,

SRA89 θαη ΠΟΡΟΤ

(ζπγθνκηδή απφ ηέιε Οθησβξίνπ) ζηα ππνθείκελα CARRIZO CITRANGE,
CITRUMELO 1452 θαη TANGELO ORLANDO.
γ) Ζ νκάδα SATSUMA ζεσξείηαη πξψηκε, θαη εηδηθφηεξα νη θιψλνη CLASUELINA (Ηζπαληθή
επηινγή), MIYAGAWA WASE, OKITSU (ζπγθνκηδή απφ ηέιε επηεκβξίνπ) ζε πεξηνρέο ηεο
Αηησιναθαξλαλίαο θαη γεληθά ζηηο
ςπρξφηεξεο πεξηνρέο, ζηα ππνθείκελα CITRANGES θαη TANGELO ORLANDO.
δ) Σν καληαξίλη NOVA, ζε φιεο ηηο πεξηνρέο εζπεξηδνθαιιηέξγεηαο ηεο ρψξαο, ζε φια ηα
ππνθείκελα θαη θαηά πξνηίκεζε ζην TANGELO ORLANDO θαη CITRUMELO SWINGLE

.
ε) Σα φςηκα πβξίδηα θαη πνηθηιίεο ENCORE, MINNEOLA, FORTUNE, PAGE
θαη ORTANIQUE (MANDORA) ζ’ φια ηα ππνθείκελα θαηά πξνηίκεζε ζηα
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ππνθείκελα C.VOLKAMERIANA CITRUMELOS θαη CITRUS TAIWANICA.
Πξνσζνύκελεο πνηθηιίεο ιεκνληάο ζηελ Π.Γ.Δ. ζύκθσλα κε ην ΤΠΑΑΣ:
α) Ζ πνηθηιία ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ, φπνπ ππάξρεη πξφβιεκα θνξπθνμήξαο, ζ’
φιεο ηηο θαηάιιειεο πεξηνρέο ηεο Π.Δ.
β) Ζ πξψηκε πνηθηιία INDERDONATO ζηηο παξαιηαθέο δψλεο γηα ζπγθνκηδέο
απφ ηέιε επηεκβξίνπ.
γ) Ζ ΜΑΓΛΖΝΖ, αλ θαη δελ

είλαη

ζηελ

παξακέλεη σο

θνξπθνμήξα

πξνσζνχκελε

ιφγσ

παξαγσγηθφηεηαο,

αλζεθηηθή

ηεο

κεγάιεο

ηνπο

ρπκψδεηο

θαξπνχο
θαη

ηνπο

ειάρηζηνπο

ζπφξνπο

πνπ

απηή παξνπζηάδεη.
δ) Ζ πνηθηιία EUREKA, ή

θαηά πξνηίκεζε

ν θιψλνο EUREKA FROST,

εππαζήο

θνξπθνμήξα κε θχξηα ζπγθνκηδή άλνημε-αξρέο θαινθαηξηνχ κε πςειή απφδνζε ζε ρπκφ.
ε) Ζ πνηθηιία LISBON παξνπζηάδεη ην
ίδην

κεηνλέθηεκα

εππάζεηαο

θνξπθνμήξα,

είλαη

ζπγθνκηδή

ρεηκψλα-άλνημε.

ζηελ

κνλφθνξε

κε
Ζ

απφδνζε ζε ρπκφ είλαη πςειή, ελψ
ζπληζηάηαη

ε

εγθαηάζηαζή

ηνπο

(ζπκπεξηιακβαλφκελε
θαη ε EUREKA) κφλν ζε πεξηνρέο
ρσξίο ηζρπξνχο ηνπηθνχο αλέκνπο.
η)

πληζηάηαη

ε

εηζαγσγή

ηεο

πνηθηιίαο ΛΑΠΖΘΟΤ ΚΤΠΡΟΤ σο
αλζεθηηθήο
ζηελ θνξπθνμήξα θαη κε πνιχ θαιή παξαγσγή.
δ) Ζ πνηθηιία NOUVEL ATHOS εκβνιηαζκέλε πάλσ ζην C. VOLKAMERIANA
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ζηελ

αληέρεη ζηηο νξηαθά ςπρξφηεξεο πεξηνρέο ηεο Υψξαο καο, σο θαηαγφκελε εθ ηεο Γεσξγίαο.
ε) Ζ θαινθαηξηλή πνηθηιία ΕΑΜΠΔΣΑΚΖ κε παξαηεηακέλε νινρξνλίο αλζνθνξία ζηηο θαηάιιειεο
πεξηνρέο φπνπ ην ζνβαξφ πξφβιεκα πξνζβνιήο απφ θνξπθνμήξα είλαη δεπηεξεχνλ.
η) Οη φςηκεο πνηθηιίεο ZIAGARA BIANCA θαη ΒΑΚΑΛΟΤ ζηηο πεξηνρέο φπνπ ην
πξφβιεκα θνξπθνμήξαο είλαη έληνλν.
Γηα ηηο ιεκνληέο πξνηηκψληαη γεληθψο ηα ππνθείκελα ηεο C. VOLKAMERIANA.
πσο ήδε αλαθέξζεθε νη ζπλδπαζκνί Νεξαληδηάο / Λεκνληάο είλαη αλζεθηηθνί
ζηελ ίσζε TRISTEZA, είηε κε ηνλ απεπζείαο εκβνιηαζκφ, είηε κε ηελ πεξηζζφηεξν ελδεδεηγκέλε
κέζνδν «ζάληνπηηο» (Νεξαληδηά Υ Πνξηνθαιηά θαη
θαηφπηλ Λεκνληά) θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ ήδε ππνζηεί θαηαζηξνθέο απφ παγεηφ.
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Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο ζηελ Ηιεία
Ζ ξνδηά επδνθηκεί ζε ζεξκέο πεξηνρέο κε εχθξαην κέρξη ππνηξνπηθφ θιίκα, αληέρεη φκσο θαη ζε
εκηνξεηλέο πεξηνρέο εθφζνλ δελ ζπκβαίλνπλ αλνημηάηηθνη θαη ρεηκεξηλνί παγεηνί. Σα θαιχηεξεο
πνηφηεηαο ξφδηα παξάγνληαη ζε πεξηνρέο κε ήπηνπο ρεηκψλεο θαη δεζηά θαινθαίξηα.

Ζ πςειή ζεξκνθξαζία ηνπ θαινθαηξηνχ επλνεί ηελ σξίκαλζε ησλ θαξπψλ νη νπνίνη παίξλνπλ
θαιφ θφθθηλν ρξσκαηηζκφ θαη έρνπλ θαιή γεχζε. Γελ αλέρεηαη πεξηνρέο κε νκίριεο θαη ςπρξνχο
αλέκνπο. Πνιιέο θαινθαηξηλέο βξνρέο πξνθαινχλ ηζρπξή βιάζηεζε θαη πνιινχο θαξπνχο αιιά
νη θαξπνί γίλνληαη καιαθνί θαη έρνπλ κηθξή ηθαλφηεηα θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηε ζπληήξεζε. πσο
ζε πνιιά νπσξνθφξα δέληξα έηζη θαη ζηε ξνδηά ην πνζνζηφ δεκηάο κεηά απφ παγεηφ δηαθέξεη
κεηαμχ γελνηχπσλ-πνηθηιηψλ. Βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην πνζνζηφ δεκηάο ησλ θιαδηψλ
κεηαμχ 21 γελνηχπσλ ξνδηάο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζην Ηλζηηηνχην Φπιινβφισλ δέληξσλ ζηε
Νάνπζα.
Ζ ξνδηά πξνζαξκφδεηαη ζε πιήζνο εδαθψλ, απφ ηα εληειψο ακκψδε κέρξη ηα βαξηά πειψδε.
κσο γηα ηθαλνπνηεηηθή θαη πνηνηηθή παξαγσγή ρξεηάδεηαη πινχζηα βαζηά, ακκναξγηιιψδε
εδάθε κε pH 5.5 - 7 θαη αξδεπφκελα. ε ειαθξά ακκψδε εδάθε ή παξαγσγή είλαη κηθξή, ελψ ζε
βαξηά πειψδε εδάθε ν θαξπφο δελ ρξσκαηίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά.
[48]

Πξνσζνύκελεο πνηθηιίεο
Οη πνηθηιίεο WONDERFUL, Η.Φ.Γ. 11006, Η.Φ.Γ. 11021 θαη Η.Φ.Γ. 1010
ζηηο θαηάιιειεο πεξηνρέο κε βάζε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εδαθνθιηκαηηθψλ
ζπλζεθψλ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Ζιεία ηδξχζεθε ε εηαηξία «Αιθεηφο-Ρφδη Α.Δ» θαη αξηζκεί 125 κεηφρνποθαιιηεξγεηέο ξνδηνχ νη νπνίνη δελ είλαη φινη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ
ξνδηνχ ππφζρεηαη ζεκαληηθά θέξδε θαη δελ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ν παξαγσγφο κεγάιεο εθηάζεηο.
Ο πξφεδξνο ηεο εηαηξείαο

Παξαζθεπάο Παξαζθεπφπνπινο, νηθνλνκνιφγνο – ζχκβνπινο

αλάπηπμεο ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα «Πξσηλή» δήισζε φηη ην εγρείξεκα ηεο ξνδηάο
είλαη έλα πείξακα θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, κε επηρεηξεκαηηθνχο θαη φρη ζπλεηαηξηζηηθνχο φξνπο:
«Δίρακε μεθηλήζεη πεξίπνπ 60 άηνκα θαη γηα λα απνθχγνπκε ηα γλσζηά ‘βαξίδηα’ ησλ
ζπλεηαηξηζκψλ ζπγθξνηήζακε Αλψλπκε Δηαηξία, ζηέιλνληαο έλα άιιν κήλπκα αιιά θαη ιχλνληαο
πξαθηηθά δεηήκαηα, θαζψο ην 60% δελ είκαζηε θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο. ‘Κνξκφο’ απηήο
ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη νη θνηιάδεο ηνπ Αιθεηνχ, ηνπ Λάδσλα θαη ηνπ Δξπκάλζνπ, πεξηνρέο
ηδαληθέο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ξνδηάο. Απηή ηε ζηηγκή φκσο, κέιε ηεο εηαηξίαο, εθηφο απφ Ζιείνπο
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θαη Αξθάδεο, είλαη θαιιηεξγεηέο απφ ηε

Μεζζελία, ηε Λαθσλία, ηελ Δχβνηα αιιά θαη ηελ

Αηησιναθαξλαλία.

Φσηνγξαθία από ζρεηηθό δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «Η Πξσηλή»

Απφ 60 άηνκα θηάζακε ηα 125, κεηά θαη ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίζακε
πξφζθαηα. Καιιηεξγνχκε ηελ πνηθηιία ‘Wonderful’ κε αληνρή ζην ρξφλν, κε αληηνμεηδσηηθέο
νπζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πγεία, φρη απιά κε ηελ επεμία, ελψ ππνινγίδνπκε πνιχ θαη
ζηα παξάγσγα, κε ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπκε αξθεηνχο θσδηθνχο πξντφλησλ, φρη απιά λα
βάδνπκε ηα ξφδηα ζην ηειάξν θαη ηέινο, φπσο ζπλήζσο γίλεηαη κε ην πνξηνθάιη.
Ζ επηινγή ηεο Α.Δ. αληί ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ εηζάγεη κηα λέα επέιηθηε κνξθή δηαρείξηζεο ηεο γεο.
«Φηινζνθία καο –ηνλίδεη ν θ. Παξαζθεπφπνπινο- είλαη ε εμήο: Ο θαζέλαο έρεη ην θηήκα ηνπ θαη ε
εηαηξία παξέρεη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, κάλαηδκελη θαη κάξθεηηλγθ, κε βάζε ηηο δχν θχξηεο
αξρέο, ηελ νηθνλνκία θιίκαθαο θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία, ελψ φινη καδί έρνπκε θαη ηνπο
γεσπφλνπο καο. Έρνπκε ήδε νξγαλψζεη ζεκηλάξηα κε γεσπφλνπο πνπ καο ππέδεημαλ ηα ζρεηηθά
εκεξνιφγηα εξγαζηψλ θαη ηνπο ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο. Αλ θαη κφιηο θέηνο πήξακε θάπνηνπο
θαξπνχο, θαζφηη ηα δέληξα είλαη κηθξά αθφκε, θξνληίζακε έγθαηξα λα πηζηνπνηήζνπκε ηελ
παξαγσγή καο κε Agro 1 θαη 2 ελψ ηνπ ρξφλνπ ζα έρνπκε θαη ην δηεζλέο (Global). Δίλαη
ζεκαληηθφ λα έρνπκε ηα πηζηνπνηεηηθά απηά ηα νπνία δελ ζπκθέξεη λα ηα βγάδεη κφλνο ηνπ έλαο
παξαγσγφο ησλ δέθα ζηξεκκάησλ, δηφηη ην θφζηνο είλαη 1500 επξψ, φινη καδί φκσο ξίμακε ην
θφζηνο ζην 1/8».
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Φσηνγξαθία από ζρεηηθό δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «Η Πξσηλή»

Δπίζεο, ζηελ εθεκεξίδα «Πξσηλή» ε γεσπφλνο ηεο «Αιθεηφο - Ρφδη Α.Δ», Μαξία Μαξθνπνχινπ,
δήισζε φηη ε ξνδηά είλαη κηα λέα δπλακηθή θαιιηέξγεηα πνπ κε ζσζηή θαιιηεξγεηηθή ηερληθή
κπνξεί λα απνθέξεη θάπνην ηθαλνπνηεηηθφ

γεσξγηθφ εηζφδεκα. χκθσλα κε ηελ θα.

Μαξθνπνχινπ:
«Ζ ξνδηά επδνθηκεί ζε πνηθίια εδάθε ηα νπνία δε λεξνθξαηνχλ θαη είλαη αλζεθηηθή ζε
ζεξκνθξαζία -10 βαζκνχο Κειζίνπ. Δίλαη κηα θαιιηέξγεηα ε νπνία ελψ αληέρεη ζηελ μεξαζία
ρξεηάδεηαη αξθεηφ, ζηαζεξφ θαη ζπρλφ πφηηζκα. Ζ εγθαηάζηαζε ηεο ξνδηάο ζην ρσξάθη θνζηίδεη
400 -500 επξψ αλά ζηξέκκα γηα ηελ αγνξά ησλ δέληξσλ, ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ρσξαθηνχ θαζψο
θαη ην δίθηπν πνηίζκαηνο. Σν εηήζην θφζηνο ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη πεξίπνπ ζηα 150 επξψ πνπ
ζπκπεξηιακβάλεη ηε γεσπνληθή ππνζηήξημε, ηε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ρσξαθηνχ –
δέληξνπ - θαξπνχ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. Μεηά ην 5ν έηνο ην θάζε ζηξέκκα ζα
έρεη απνδψζεη 2-3 ηφλνπο ξφδηα».
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Η θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνύ ζηελ Ηιεία

Η ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ Ηιεία ηα παιαηόηεξα ρξόληα
ηνλ θάκπν ηεο Ζιείαο, απφ ηα παιαηφηεξα ρξφληα, δελ ππήξρε θαλέλα ζπίηη πνπ λα κελ είρε
ακπέιη θαη επνκέλσο βαξέιηα κε θξαζί. ηελ πεξηνρή ηνπ θάκπνπ θαιιηεξγνχζαλ θπξίσο ην
θηιέξη, έλα εθιεθηφ είδνο θξαζνζηάθπινπ. Άιιεο πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη αθφκα θαη ζήκεξα
είλαη νη ξνδίηεο, νη ζηδεξίηεο, ε ηζηκπίκπσ θαη ε θξάνπια.
Λίγν πξηλ αξρίζεη ν ηξχγνο, νη παξαγσγνί πιέλαλε ηα βαξέιηα θαη ηνπο βάδαλε θσηηά ζην
εζσηεξηθφ κέξνο γηα λα θανχλ ηα κηθξφβηα.
ηαλ άξρηδε ν ηξχγνο, νη απιέο γέκηδαλ απφ ζθαθφληα,
παηεηήξηα θαη ηξφθνια πνπ ηα δαλείδαλε ζηνπο παξαγσγνχο
νξηζκέλνη έκπνξνη κε αληάιιαγκα ηα ηζίπνπξα, πνπ εθηφο
απφ πνιχ θαιφ ιίπαζκα ρξεζίκεπε θαη γηα ηελ απφζηαμε ηνπ
αληίζηνηρνπ πνηνχ.
Με ηα πξψηα ζηαθχιηα πνπ παηάγαλε γηλφηαλε ην γξαδάξηζκα γηα λα θαλνχλ νη βαζκνί ηνπ
θξαζηνχ. Δπεηδή δελ ππήξραλ νηλνπνηνί εθείλε ηελ επνρή, νη παξαγσγνί έιεγραλ ην θξαζί κε ηε
βνήζεηα ελφο πνιχ θξέζθνπ απγνχ πνπ έξηρλαλ ζε έλα δνρείν γεκάην κνχζην. Αλάινγα κε ην
πφζν βπζηδφηαλ ην απγφ κάληεπαλ θαη ηνπο βαζκνχο θαη πξφζζεηαλ ηε ζηαθίδα πνπ ρξεηαδφηαλ
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γηα λα δπλακψζεη ην θξαζί. Δπίζεο, έξηρλαλ θαη ξεηζίλη
γηαηί εθηφο απφ ην άξσκα πνπ έδηλε ζην θξαζί ζθφησλε
θαη ηα κηθξφβηα.
Σν βξάζηκν ηνπ θξαζηνχ θξαηνχζε 40 εκέξεο θαη άλνηγαλ
ηα βαξέιηα πξνο ην ηέινο ηνπ Γεθέκβξε γηα λα γεπηνχλ ην
λέν θξαζί. ήκεξα νη παξαγσγνί αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο
ησλ νηλνιφγσλ θαη αξθεηνί απφ απηνχο ην εκθηαιψλνπλ
αληί λα ην δηαηεξνχλ ζηα βαξέιηα.
Ζ θαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ ακπειηνχ επηηπγράλεηαη ζε πεξηνρέο κε παξαηεηακέλν δεζηφ, μεξφ
θαινθαίξη θαη κε δξνζεξφ ρεηκψλα. Οη πεξηνρέο κε πγξφ θαινθαίξη είλαη αθαηάιιειεο γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ, γηαηί πξνζβάιιεηαη απφ κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο. Αιιά θαη νη
πεξηνρέο κε πνιχ ςπρξφ ρεηκψλα είλαη αθαηάιιειεο, γηαηί ην ακπέιη παζαίλεη δεκηέο απφ ηηο
πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Ζ καθξά βιαζηηθή πεξίνδνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ σξίκαλζε
ησλ

θαξπψλ.

Βξνρέο

ζηελ

αξρή

ηεο

βιαζηηθήο

πεξηφδνπ

πξνμελνχλ

δεκηέο

ζηελ

ακπεινθαιιηέξγεηα γηαηί δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ κπθεηνινγηθψλ αζζελεηψλ. Βξνρέο θαη
ζπλλεθηά θαηά ηελ αλζνθνξία έρνπλ σο απνηέιεζκα θαθφ δέζηκν ηνπ θαξπνχ. ηελ σξίκαλζε,
επίζεο, ησλ ζηαθπιηψλ, νη βξνρέο πξνθαινχλ ζήςεηο. Σν θιίκα επεξεάδεη πνιχ ηελ πνηφηεηα
ησλ ζηαθπιηψλ. Ζ ζεξκνθξαζία επεξεάδεη ηε θχζε θαη ην ξπζκφ ησλ ρεκηθψλ κεηαβνιψλ ησλ
ζπζηαηηθψλ ησλ ζηαθπιηψλ, κέρξη ηελ σξίκαλζε. Σν ακπέιη πξνζαξκφδεηαη ζε πνηθηιία εδαθψλ.
Γεληθά επδνθηκεί ζε πεξηνρέο κε κέηξηα εδαθηθή ζχζηαζε. ηα ακκψδε εδάθε, εθ’ φζνλ είλαη
βαζηά θαη έρνπλ αξθεηή πγξαζία, ε παξαγσγή είλαη ηθαλνπνηεηηθή. ηα βαζηά αξγηιψδε εδάθε, νη
πεξηζζφηεξεο πνηθηιίεο πζηεξνχλ ζε πνηφηεηα, ηα ζηαθχιηα έρνπλ ιίγα ζάθραξα θαη πνιιά νμέα.
ηα αζβεζηψδε εδάθε επδνθηκνχλ νη πεξηζζφηεξεο πνηθηιίεο, φρη φκσο θαη φια ηα ακεξηθάληθα
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ππνθείκελα, ηα νπνία ππνθέξνπλ απφ ριψξσζε ζε ηέηνηα εδάθε. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο
ζε άιαηα επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ πνηθηιηψλ.
Σα άιαηα λαηξίνπ θαη ρισξίνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα. Μεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηελ
αιαηφηεηα έρνπλ ηα ακεξηθάληθα
είδε.
ζνλ

αθνξά

πξνσζνχληαη
ρξήζεο)

ην

(θαηά

νη

ακπέιη
θαηεγνξία

πνηθηιίεο

πνπ

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Τπνπξγηθή
Απφθαζε

κε

αξηζ.

336045/16-11-2007

πξση.
«πεξί

ηαμηλφκεζεο πνηθηιηψλ ακπέινπ»,
φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
α)

Οη

νηλνπνηήζηκεο

πνηθηιίεο

ακπέινπ δηέπνληαη απφ ηελ ΚΟΑ
ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα [Καλ (ΔΚ) 479/2008] ζχκθσλα κε ηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε επέθηαζε
ακπεινθαιιηέξγεηαο νηλνπνίεζηκσλ πνηθηιηψλ έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 (άξζξν 90), εθηφο ησλ
παξεθθιίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ θαη εθφζνλ νη
θπηεχζεηο

πξαγκαηνπνηνχληαη

κε

δηθαίσκα θχηεπζεο ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο

Κνηλνηηθέο

θαη

Δζληθέο

δηαηάμεηο.
β) Οη επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο ακπέινπ
δηέπνληαη

απφ

ηελ

νπσξνθεπεπηηθψλ

ΚΟΑ
[Καλ

ησλ
(ΔΚ)

1182/2007] θαη δελ ππφθεηληαη ζηνπο
πεξηνξηζκνχο

ησλ

νηλνπνηήζηκσλ

πνηθηιηψλ φζνλ αθνξά ηε θχηεπζε. Γηα ηελ επηινγή ηεο επηηξαπέδηαο πνηθηιίαο ζα πξέπεη
πεξαηηέξσ λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε εκπνξηθή αμία ησλ πξντφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ζπγθνκηδήο.
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ηελ Ζιεία ππάξρνπλ αξθεηέο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ην θξαζί φπσο ην θηήκα
Μεξθνχξε θαη ην θηήκα Μπξηληδίθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Πχξγνπ θαζψο θαη ην θηήκα ηαπξφπνπινπ
ζην Παιαηνρψξη.

Φσηνγξαθία από ηελ επίζθεςε ζην θηήκα Μεξθνύξε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζεκηλάξην
ηνπ ΚΠΔ Κξεζηέλσλ: «Σα ηνπηθά πξντόληα ζε κηα θνηλσλία αεηθνξίαο»

Φσηνγξαθία από ην θηήκα ηαπξόπνπινπ ζην Παιαηνρώξη Ηιείαο

[55]

πλεληεύμεηο κε παξαγσγνύο ηεο Ηιείαο
A) Γηα ην κέιη
1. Πφζα ρξφληα αζρνιείζηε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ κειηνχ;
Σα ηειεπηαία 7 ρξόληα ζπζηεκαηηθά ελώ παιαηόηεξα είρα πάιη αζρνιεζεί γηα
θάπνην δηάζηεκα.
2. Ζ θαιιηέξγεηα απηή είλαη ην θχξην επάγγεικά ζαο; Όρη
3. Αλ δελ είλαη ην θχξην επάγγεικά ζαο, κε ηη άιιν αζρνιείζηε;
Δίκαη αγξόηεο.
4. Οη γνλείο ζαο αζρνινχληαλ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ κειηνχ ή εζείο μεθηλήζαηε απηή ηελ
ελαζρφιεζε;
Όρη, εγώ μεθίλεζα απηή ηελ αζρνιία.
5. Πηζηεχεηε φηη είλαη κηα απνδνηηθή θαιιηέξγεηα;
Όπσο θάζε θαιιηέξγεηα έρεη θαη απηή θάπνηα έμνδα. Αλ όκσο θάπνηνο αζρνιεζεί
επαγγεικαηηθά ηόηε κπνξεί λα έρεη θέξδνο.
6. ε γεληθέο γξακκέο είλαη εχθνιε ή δχζθνιε ε θαιιηέξγεηα απηή; Πνηεο ηδηαηηεξφηεηεο έρεη;
Πνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζαο απαζρνιεί πεξηζζφηεξν;
Δίλαη εύθνιε ζε γεληθέο γξακκέο. Πηζηεύσ όηη δελ είλαη ηίπνηα λα επηβιέπεη θάπνηνο
ηα κειίζζηα ηνπ κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Πεξηζζόηεξν ρξόλν ρξεηάδεηαη ην
θαινθαίξη πνπ βγάδνπκε ην κέιη, αιιά θαη απηό δελ ην ζεσξώ θάηη ην ηδηαίηεξα
θνπξαζηηθό.
7. Με πνην ηξφπν θάλεηε ηε δηάζεζε ηνπ κειηνχ;
Μέζσ γλσζηώλ θαη θίισλ κνπ αθνύ δελ παξάγσ κεγάιεο πνζόηεηεο.
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8. Τπάξρεη δήηεζε ζηε ληφπηα αγνξά γηα ην κέιη ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ ή νη θαηαλαισηέο
πξνηηκνχλ εηζαγφκελα πξντφληα πνπ πηζαλφλ είλαη πην θζελά;
Τπάξρεη δήηεζε θαη κάιηζηα κεγάιε ζηε ληόπηα αγνξά γηα κέιη ηνπηθώλ
παξαγσγώλ, δηόηη πνιιέο θνξέο ην κέιη πνπ πσιείηαη είλαη λνζεπκέλν γη΄απηό θαη
πξνηηκάηε ην ηνπηθό κέιη από ηα ππόινηπα.
9. Πηζηεχεηε φηη νη θαηαλαισηέο έρνπλ θαηαιάβεη ην φθεινο απφ ηελ αγνξά ηνπηθψλ
πξντφλησλ ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία;
Σν πηζηεύσ απηό, θπξίσο όζνλ αθνξά ηα νθέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
10. Γλσξίδεηε αλ έρνπλ γίλεη δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ;
Από όζν γλσξίδσ, όρη.
11. Θα παξνηξχλαηε ζε λένπο θαιιηεξγεηέο ηεο Ζιείαο λα ζηεξίμνπλ ηελ παξαγσγή θαη
πξνψζεζε ηνπ κειηνχ ή ζεσξείηε φηη είλαη κία πνιπέμνδε θαιιηέξγεηα θαη δχζθνια ζα
απνθέξεη ζεκαληηθά θέξδε ζηνλ θαιιηεξγεηή;
Φπζηθά

θαη

ζα

ηνπο

παξόηξπλα.

Μπνξεί

λα

απνθέξεη

έλα

ζεκαληηθό

ζπκπιεξσκαηηθό εηζόδεκα. Θεσξώ πσο αλ ππάξρεη ζέιεζε κπνξνύλ λα
επηηύρνπλ έλα ζεβαζηό θέξδνο.
12. Τπάξρεη θάπνηνο ζπλεηαηξηζκφο πνπ ζηεξίδεη ην πξντφλ απηφ;
Γελ γλσξίδσ.
Τπεχζπλνο γηα ηε ζπλέληεπμε: Λαγνγηάλλεο Νηθφιανο – Β΄Λπθείνπ

[57]

Β. Γηα ην ιάδη
1. Πφζα ρξφληα αζρνιείζηε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο;
35 ρξόληα
2. Ζ θαιιηέξγεηα απηή είλαη ην θχξην επάγγεικά ζαο; Ναη
3. Αλ δελ είλαη ην θχξην επάγγεικά ζαο, κε ηη άιιν αζρνιείζηε;
4. Οη γνλείο ζαο αζρνινχληαλ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ή εζείο μεθηλήζαηε απηή ηελ
ελαζρφιεζε;
Οη γνλείο κνπ αζρνινύληαλ πξηλ από εκέλα κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο.
5. Πηζηεχεηε φηη είλαη κηα απνδνηηθή θαιιηέξγεηα;
Ναη, εθόζνλ πξνσζείηαη θαηάιιεια.
6. ε γεληθέο γξακκέο είλαη εχθνιε ή δχζθνιε ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο; Πνηεο είλαη νη
ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ θαιιηέξγεηά ηεο; Πνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζαο απαζρνιεί πεξηζζφηεξν;
Δίλαη εύθνιε θαιιηέξγεηα. Η ηδηαηηεξόηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα είλαη ην θαηάιιειν
θιάδεκα θαη ε δαθνθηνλία θαη κε απαζρνιεί ην ρξνληθό δηάζηεκα από Ννέκβξην
έσο Γεθέκβξην.
7. Με πνην ηξφπν θάλεηε ηε δηάζεζε ηνπ ιαδηνχ;
Μέζσ πξνώζεζεο από ην ειαηνηξηβείν αιιά θαη ιηαληθά.
8. Τπάξρεη δήηεζε ζηε ληφπηα αγνξά γηα ην ιάδη ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ ή νη θαηαλαισηέο
πξνηηκνχλ εηζαγφκελα ιάδηα πνπ πηζαλφλ είλαη πην θζελά;
Οη θαηαλαισηέο πξνηηκνύλ θπξίσο ηνπηθό ειαηόιαδν θαη ε δήηεζε εμαξηάηαη από
ηελ παξαγσγή ηεο ρξνληάο.
9. Πηζηεχεηε φηη νη θαηαλαισηέο έρνπλ θαηαιάβεη ην φθεινο απφ ηελ αγνξά ηνπηθψλ
πξντφλησλ ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία;

Ναη.

10. Γλσξίδεηε αλ έρνπλ γίλεη δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ;
Ναη, κέζσ ηνπηθώλ παδαξηώλ, ζπλεηαηξηζκώλ θαη πξνώζεζε κέζσ δηαδηθηύνπ.
[58]

11. Θα παξνηξχλαηε ζε λένπο θαιιηεξγεηέο ηεο Ζιείαο λα ζηεξίμνπλ ηελ παξαγσγή θαη
πξνψζεζε ηνπ ιαδηνχ ή ζεσξείηε φηη είλαη κία πνιπέμνδε θαιιηέξγεηα θαη δχζθνια ζα
απνθέξεη ζεκαληηθά θέξδε ζηνλ θαιιηεξγεηή;
Ναη, εθόζνλ ην ειαηόιαδν ηππνπνηεζεί θαη πξνσζεζεί θαηάιιεια.
12. Τπάξρεη θάπνηνο ζπλεηαηξηζκφο πνπ ζηεξίδεη ην πξντφλ απηφ; Ναη.

Τπεχζπλνο γηα ηε ζπλέληεπμε: Πνιίηεο Υξήζηνο – Β΄Λπθείνπ

[59]

Γ. Γηα ηα ακπέιηα θαη ην θξαζί
1. Πφζα ρξφληα αζρνιείζηε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ; 32 ρξόληα
2. Ζ θαιιηέξγεηα απηή είλαη ην θχξην επάγγεικά ζαο; Όρη
3. Αλ δελ είλαη ην θχξην επάγγεικά ζαο, κε ηη άιιν αζρνιείζηε;
Παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη θαιακπνθηνύ
4. Οη γνλείο ζαο αζρνινχληαλ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ ή εζείο μεθηλήζαηε απηή ηελ
ελαζρφιεζε;
Οη γνλείο κνπ αζρνινύληαλ πξηλ από εκέλα κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνύ.
5. Πηζηεχεηε φηη είλαη κηα απνδνηηθή θαιιηέξγεηα; Όρη
6. ε γεληθέο γξακκέο είλαη εχθνιε ή δχζθνιε ε θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ; Πνηεο είλαη νη
ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπ; Πνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζαο απαζρνιεί πεξηζζφηεξν;
Δύθνιε θαιιηέξγεηα. Οη ηδηαηηεξόηεηεο είλαη ην θιάδεκα γηα ζσζηό αεξηζκό θαη ην
ζεηάθηζκα. Κπξίσο κε απαζρνιεί ην δηάζηεκα από Απξίιην έσο Ινύλην θαη από 20
επηέκβξε έσο 10 Οθηώβξε πνπ είλαη ε πεξίνδνο ηεο ζπγθνκηδήο.
7. Με πνην ηξφπν θάλεηε ηε δηάζεζε ηνπ θξαζηνχ; Ληαληθή πώιεζε.
8. Τπάξρεη δήηεζε ζηε ληφπηα αγνξά γηα ην θξαζί ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ ή νη
θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ εηζαγφκελα πνηά πνπ πηζαλφλ είλαη πην θζελά;
Τπάξρεη κηθξή δήηεζε ζηε ληόπηα αγνξά γηαηί νη θαηαλαισηέο πξνηηκνύλ
εηζαγόκελα θξαζηά ιόγσ ρακεινύ θόζηνπο.
9. Πηζηεχεηε φηη νη θαηαλαισηέο έρνπλ θαηαιάβεη ην φθεινο απφ ηελ αγνξά ηνπηθψλ
πξντφλησλ ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία; Όρη.
10. Γλσξίδεηε αλ έρνπλ γίλεη δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ;
Ναη, κε ηα ηνπηθά παδάξηα θαη πξνώζεζε κέζσ δηαδηθηύνπ.

[60]

11. Θα παξνηξχλαηε ζε λένπο θαιιηεξγεηέο ηεο Ζιείαο λα ζηεξίμνπλ ηελ παξαγσγή θαη
πξνψζεζε ηνπ θξαζηνχ ή ζεσξείηε φηη είλαη κία πνιπέμνδε θαιιηέξγεηα θαη δχζθνια ζα
απνθέξεη ζεκαληηθά θέξδε ζηνλ θαιιηεξγεηή;
Δμαξηάηαη από ηελ πνηθηιία ζηαθπιηνύ (απζεληηθέο πνπ δελ ςεθάδνληαη) πνπ ζα
επηιέμεη ν θαιιηεξγεηήο, ηαπηόρξνλα κε ηελ ηππνπνίεζε θαη ηε ζσζηή πξνώζεζε
ηνπ θξαζηνύ.
12. Τπάξρεη θάπνηνο ζπλεηαηξηζκφο πνπ ζηεξίδεη ην πξντφλ απηφ; Όρη

[61]

Καηαζθεπέο
 Μαξκειάδα πνξηνθάιη

Τιηθά
•

4 πνξηνθάιηα

•

2 ιεκφληα

•

δάραξε

•

1 βαλίιηα

Καηαζθεπή
1. Πιέλνπκε ηα πνξηνθάιηα θαη ηα
ιεκφληα. Σα θφβνπκε ζε θνκκάηηα
καδί κε ηελ θινχδα ηνπο θαη ηα
βάδνπκε ζε κία ιεθάλε. Σα
θαιχπηνπκε κε λεξφ θαη ηα βάδνπκε ζθεπαζκέλα ζην ςπγείν γηα 48 ψξεο.

[62]

2. Αθνχ πεξάζνπλ νη 48 ψξεο ηα αιέζνπκε ζην κπιέληεξ (αθαηξψληαο πξψηα ηπρφλ θνπθνχηζηα)
θαη κεηξάκε γηα θάζε θνχπα πνιηνχ κία θνχπα δάραξε.
3. Σε βξάδνπκε ζε κέηξηα θσηηά γηα 20-25 ιεπηά, ξίρλνπκε ηελ βαλίιηα θαη ηελ ηνπνζεηνχκε ζε
βάδα (αθνχ αλνηρηεί ηελ δηαηεξνχκε ζην ςπγείν).

 Γξνζεξή ιεκνλάδα

Γηα 3 πνηήξηα ιεκνλάδα


Xπκφο απφ 6 ιεκφληα



½ πνηήξη λεξφ θαη ½ πνηήξη δάραξε γηα ην ζηξφπη



2 πνηήξηα θξχν λεξφ



Παγάθηα



Φχιια δπφζκνπ γηα ην ζεξβίξηζκα

Βξάδνπκε ην ζηξφπη ζε ρακειή θσηηά ψζηε λα γίλεη παρχξεπζην. Σν αθήλνπκε λα θξπψζεη θαη ην
πξνζζέηνπκε ζην ρπκφ ηνπ ιεκνληνχ.
Ζ αλαινγία είλαη 1 κέξνο ρπκφ ιεκνληνχ, 1 κέξνο ζηξφπη θαη 2 κέξε θξχνπ λεξνχ.
[63]

Γηαηεξνχκε ην κείγκα ζην ςπγείν θαη αλακεηγλχνπκε κε λεξφ ηελ ζηηγκή πνπ ην ζεξβίξνπκε.
Μπνξνχκε λα αληηθαηαζηήζνπκε ην θξχν λεξφ κε αλζξαθνχρν γηα μερσξηζηή γεχζε.

 Ληθέξ ιεκόλη

Τοποζεηούκε ζε γσάιηλο βάδο ηης θιούδες από 10 ιεκόληα, τωρίς θαζόιοσ ηο άζπρο κέρος,
κε έλα ιίηρο ηζίποσρο ή βόηθα ή οηλόπλεσκα γηα ποηά.

Μεηά από 10 εκέρες ζοσρώλοσκε ηο ποηό θαη θηηάτλοσκε έλα ζηρόπη κε 1 ιίηρο λερό θαη 700
γρ. δάταρε. Όηαλ θρσώζεη ηο ζηρόπη ηο αλακηγλύοσκε κε ηο ποηό θαη αλ ζέιοσκε ηο
θηιηράροσκε κε θίιηρο γαιιηθού θαθέ.

[64]

 Αξσκαηηθά ιάδηα

Μπνξνχκε πνιχ εχθνια λα παξαζθεπάζνπκε κφλνη καο αξσκαηηθά ιάδηα, ζε κηθξέο πνζφηεηεο,
αξθεί ην ιάδη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη κε ρακεινχο αξσκαηηθνχο ηφλνπο. Σα κπνπθάιηα θαη
ηα βφηαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε πξέπεη λα είλαη πνιχ θαζαξά θαη εληειψο ζηεγλά. Γηαηεξνχκε ηα
κπνπθάιηα ζε δξνζεξφ κέξνο θαη φζν ην δπλαηφλ πην ζθνηεηλφ γηαηί ην ιάδη νμεηδψλεηαη εχθνια.
Μπνξνχκε λα αξσκαηίζνπκε ηα ιάδηα κε δελδξνιίβαλν, δάθλε, βαζηιηθφ θαη ζθφξδν, ζπκάξη ή
δπφζκν. Σα απνιακβάλνπκε ζπλήζσο σκά, ζε θξέζθηεο ζαιάηεο, ςάξηα, θξίζηλα παμηκάδηα ή
ςεκέλα ηπξηά.

[65]

 Σνκαηνρπκόο ζε γπάιηλα βάδα

Σν θαινθαίξη πνπ νη ηνκάηεο είλαη άθζνλεο θαη ζε θαιή ηηκή, κπνξνχκε λα θηηάμνπκε κφλνη καο
ηνκαηνρπκφ ζε γπάιηλα βάδα θαη λα ηνλ δηαηεξήζνπκε φιν ην ρεηκψλα εθηφο ςπγείνπ. Έηζη δελ
ζα ρξεηαζηεί λα αγνξάδνπκε ζπζθεπαζκέλνπο ρπκνχο αιιά ζα έρνπκε θξέζθν ρπκφ κε
αλαιινίσηε ηε γεχζε ηνπ.
Τιηθά
5 θηιά ψξηκεο ηνκάηεο
5 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνχ αιάηη
Λίγν ιάδη
Καηαζθεπή
Πξψηα απφ φια πιέλνπκε κε θαπηφ λεξφ ηα βάδα θαη ηα δηαηεξνχκε θαζαξά κέρξη λα
εηνηκάζνπκε ην ρπκφ. Πιέλνπκε ηηο ηνκάηεο θαη ηηο βξάδνπκε γηα ιίγν ζε άθζνλν λεξφ. ηαλ
καιαθψζνπλ, ηηο πνιηνπνηνχκε ζην κπιέληεξ θαη πεξλάκε ηνλ πνιηφ απφ ην κχιν ηνπ πνπξέ.
Αιαηίδνπκε ηνλ πνιηφ πνπ πξνθχπηεη θαη ηνλ βξάδνπκε ιίγν κέρξη λα γίλεη παρχξεπζηνο. πσο
είλαη θαπηφο, ηνλ ηνπνζεηνχκε ζηα θαζαξά βάδα θαη αθνχ ζθίμνπκε θαιά ην κεηαιιηθφ θαπάθη ηα
ηνπνζεηνχκε αλάπνδα ζε έλα ηξαπέδη ψζηε λα θχγεη ν αέξαο θαη λα θιείζνπλ αεξνζηεγψο. ηαλ
θξπψζνπλ ηα βάδα, ζθίγγνπκε ιίγν αθφκα ην θαπάθη, αλ ρξεηαζηεί, θαη δηαηεξνχκε ζε δξνζεξφ
ληνπιάπη. Γηα λα αλνίμνπκε ηα βάδα ηα ηνπνζεηνχκε γηα ιίγε ψξα ζε θαπηφ λεξφ, αιιηψο δελ
αλνίγνπλ.
[66]

 Σνκαηνπειηέο
Γηα λα θηηάμνπκε ηνκαηνπειηέ ρξεζηκνπνηνχκε
πνιχ ψξηκεο ηνκάηεο, ηηο νπνίεο πιέλνπκε θαιά θαη
αθαηξνχκε ηα θνηζάληα. Κφβνπκε θάζε ηνκάηα ζε 4
θνκκάηηα θαη ηα αιαηίδνπκε. Σνπνζεηνχκε ηηο
αιαηηζκέλεο ηνκάηεο ζηνλ ήιην γηα δχν εκέξεο ψζηε
λα θχγνπλ ηα πγξά ηνπο. Μεηά ηηο πνιηνπνηνχκε κε
ην κχιν ηνπ πνπξέ θαη ηνπνζεηνχκε ηνλ πνιηφ ζηνλ
ήιην, κέζα ζε βακβαθεξή ζαθνχια, έσο φηνπ λα
πήμεη αξθεηά. Ρίρλνπκε ζην πνιηφ ιίγν ιάδη θαη ηνλ
αθήλνπκε γηα 2 εκέξεο ζηνλ ήιην, κέζα ζε έλα ηαςί. Φξνληίδνπκε λα αλαθαηεχνπκε ηαθηηθά ην
πνιηφ γηα λα ιηαζηεί απφ φιεο ηηο πιεπξέο. ηαλ είλαη έηνηκνο, ηνλ ηνπνζεηνχκε ζε γπάιηλα
απνζηεηξσκέλα βάδα, βάδνληαο απφ πάλσ θαη ιάδη ψζηε λα ζπληεξεζεί θαιχηεξα. Γηαηεξνχκε
ηα βάδα ζην ςπγείν γηα έλα ρξφλν.

 Ληαζηέο ηνκάηεο

Κφβνπκε ζηε κέζε ψξηκεο ληνκάηεο, κε ςίρα,
θαη αθνχ ηηο αιαηίζνπκε κε ρνληξφ αιάηη ηηο
ηνπνζεηνχκε ζηνλ ήιην κέζα ζε ηαςί αιιά
πάλσ ζε κία ζράξα. Καιχπηνπκε ην ηαςί κε
έλα ηνχιη γηα λα πξνθπιάμνπκε ηηο ηνκάηεο
απφ ηα έληνκα θαη ηηο αθήλνπκε γηα 10
εκέξεο. Υξεηάδεηαη λα ηηο γπξίδνπκε θαη απφ
ηηο δχν πιεπξέο γηα λα μεξαζνχλ θαιά.
ηαλ είλαη έηνηκεο ηηο ηνπνζεηνχκε ζε βάδν
θαη ηηο θαιχπηνπκε κε ιάδη.

[67]

 Μειηηδαλάθη ηνπξζί

Αθαηξνχκε απφ ηηο κειηηδάλεο ην θνηζάλη θαη ηηο ραξάδνπκε θαηά κήθνο. Σηο βξάδνπκε γηα 10
ιεπηά θαη αθνχ ζηξαγγίζνπλ ηηο γεκίδνπκε κε ςηινθνκκέλε πξάζηλε πηπεξηά, ζθφξδν, ζέιηλν θαη
θαξφην. Γέλνπκε θάζε κειηηδάλα κε έλα θισλάξη απφ ζέιηλν θαη ηηο δηαηεξνχκε ζε γπάιηλα βάδα
κε ιάδη, αιάηη θαη μχδη.

[68]

 Μνπζηνθνύινπξα

Τιηθά


1

1
πνηήξη ιάδη
4



1

1
πνηήξη πεηηκέδη
4



1

1
πνηήξη δάραξε
4



1 πνηήξη ρπκφ πνξηνθαιηνχ



1 θνπηαιηά ηνπ γιπθνχ ζφδα



2 θαθειάθηα πάνπληεξ



Πξναηξεηηθά 1 θαθειάθη ακκσλία



2 θνπηαιηέο ηεο ζνχπαο θαλέια



1 θνπηαιηά ηεο ζνχπαο γαξχθαιν



Αιεχξη φζν πάξεη γηα λα γίλεη εχπιαζηε ε δχκε



νπζάκη γηα ην γαξλίξηζκα

Φήλσ ζηνπο 1500C κε αέξα ή ζηνπο 2000 C ζε θνχξλν κε αληίζηαζε.
[69]

 Μνπζηαιεπξηά

(1νο ηξόπνο)
Τιηθά


1 θνχπα πεηηκέδη



4 θνχπεο λεξφ



1 θνχπα αιεχξη



Λίγε δάραξε



Καλέια

Δθηέιεζε
Αλακηγλχσ φια ηα πιηθά θαη βξάδσ ην κίγκα αλαθαηψλνληαο ζπλερψο κε έλα δάξηε γηα λα κε
ζβνιηάζεη. εξβίξσ ζε πηαηέια θαη ζηνιίδσ κε ρνληξνθνκκέλα θαξχδηα ή ζε αηνκηθφ πηαηειάθη αλ
είλαη πην αξαηή.

[70]

(2νο ηξόπνο)
Τιηθά


1 θνχπα πεηηκέδη



1/2 θνχπα λεξφ



1/2 θνχπα θφξλ θιάνπεξ



¼ θνχπαο ιάδη



¼ θνχπαο δάραξε



Καλέια θαη θαξχδηα γηα ην γαξλίξηζκα

Δθηέιεζε
Αλακηγλχσ φια ηα πιηθά θαη βξάδσ ην κίγκα αλαθαηψλνληαο ζπλερψο κε έλα δάξηε γηα λα κε
ζβνιηάζεη. εξβίξσ ζε πηαηέια θαη ζηνιίδσ κε ρνληξνθνκκέλα θαξχδηα ή ζε αηνκηθφ πηαηειάθη αλ
είλαη πην αξαηή.

Ρεηζέιη (θπδώληα ζε θέηεο κε πεηηκέδη)
Τιηθά


Κπδψληα



1 θνχπα πεηηκέδη



1 θνχπα λεξφ



1 θνχπα δάραξε



Καλέια θαη γαξχθαιν

Κφβνπκε ηα θπδψληα ζε θέηεο (ρσξίο λα ηα απνθινηψζνπκε) θαη ηα βξάδνπκε κε ην πεηηκέδη, ην
λεξφ θαη ηε δάραξε κέρξη λα καιαθψζνπλ θαη λα θαξακειψζνπλ. Σα ξεηζέιηα θαηάγνληαη απφ ηελ
Μηθξά Αζία θαη γίλνληαη κε πνιιά θξνχηα.

[71]

 Πεηηκέδη

Βξάδνπκε 5 θηιά κνχζην κε ½ θηιφ δάραξε φζε ψξα ρξεηαζηεί γηα λα γίλεη παρχξεπζην.

[72]

 Μειαρξηλό

Τιηθά


1 θνχπα ιάδη



1 θνχπα πνξηνθάιη



1



1 θνχπα δάραξε



1 θνχπα θαξχδηα



½ θνχπα ζηαθίδεο



1 θαθειάθη πάνπληεξ



1 θνπηαιηά ζφδα



Καλέια θαη γαξχθαιν



Αιεχξη φζν πάξεη

1
θνχπα πεηηκέδη
2

Υηππάσ ην ιάδη κε ηε δάραξε θαη πξνζζέησ ην πεηηκέδη θαη ην πνξηνθάιη (κέζα ζην νπνίν έρσ
δηαιχζεη ηε ζφδα). ηαλ αλακηρζνχλ θαιά πξνζζέησ θαη ηα ππφινηπα πιηθά θαη ςήλσ ζηνπο
2000 C.
[73]

Ηιεθηξνληθό κάζεκα

Με ην πιηθφ πνπ ζπιιέμακε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απηνχ πξνγξάκκαηνο
θηηάμακε έλα ειεθηξνληθφ κάζεκα, βαζηζκέλν ζηελ πιαηθφξκα moodle, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ
Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ (ΠΓ). Σν κάζεκα βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://e-learning.sch.gr ζηελ πιαηθφξκα Σειεθπαίδεπζεο ηνπ ΠΓ.
Οη καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα, έθαλαλ εγγξαθή ζην ΠΓ, κέζσ ηνπ ζρνιείνπ, θαη
ηνπο δφζεθε θσδηθφο πξφζβαζεο. Πέληε απφ ηνπο καζεηέο έρνπλ δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή ηνπ
καζήκαηνο θαη κπνξνχλ λα ην ελεκεξψλνπλ κε νηηδήπνηε λέν ππάξρεη. Δπεηδή ην πεξηβάιινλ
ηνπ καζήκαηνο είλαη δπλακηθφ θαη επέιηθην είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο αθνχ ζπλερψο αλαλεψλεηαη θαη ηηο αιιαγέο κπνξνχλ φινη λα ηηο δνπλ. Δπίζεο,
ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο κε ηε βνήζεηα
ηεο πιαηθφξκαο θαη δηεπθνιχλεηαη ε ζπλεξγαζία.

[74]

πλεξγαζία κε ην ζσκαηείν «Καηαλαισηηθή πλείδεζε»
Δπίζεο, νκάδα καζεηψλ ηνπ ΓΔ.Λ Αλδξαβίδαο ζπλεξγάζηεθε κε ην ζσκαηείν «Καηαλαισηηθή
πλείδεζε» πνπ έρεη έδξα ηνλ Πχξγν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθήο
Δπαηζζεηνπνίεζεο ζηνπο πνιίηεο ηνπ Ννκνύ Ηιείαο», ε νπνία
εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» κε

ζπγρξεκαηνδφηεζε

απφ

ην Δπξσπατθό

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. ηφρνο ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ ηνπ λνκνχ Ζιείαο, ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ηεο ηνπηθήο καο αγνξάο,
ηα νθέιε γηα ηελ πγεία καο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνία απηά θηάλνπλ ζην ηξαπέδη καο κέζσ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο πξντφλησλ, ηελ αλάγθε ζηήξημήο ηνπο,
αιιά θαη ηε δηακφξθσζε ζσζηήο θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο.

Φσηνγξαθία από ηελ εκεξίδα ζην Λάηζεην

[75]

ηε δξάζε ζπκκεηείραλ 27 ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζιείαο κε
ηελ ππνζηήξημε ησλ ππεχζπλσλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαο Υαξά Πίηζνπ θαη ηελ
αλαπιεξψηξηα ππεχζπλε Δπγελία Ζιηνπνχινπ (γηα ηελ Α/ζκηα) θαη θ. Γνξνδίδε Γεψξγηνπ (γηα ηε
Β/ζκηα). Σν ζσκαηείν είρε εθνδηάζεη ηα ζρνιεία κε πιηθά γηα δσγξαθηθή θαη θαηαζθεπέο θαη ηα
απνηειέζκαηα

ησλ

εξγαζηψλ

ησλ

καζεηψλ

παξνπζηάζηεθαλ

ζηελ

εκεξίδα

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε 20/5/14 ζην Λάηζεην Γεκνηηθφ Μέγαξν Πχξγνπ.
ππήξρε

έθζεζε

πεξηβάιινληνο-

δσγξαθηθήο
Σνπηθά

θαη

θαηαζθεπψλ

Πξντόληα-

ησλ

Γηαηξνθή-

ζρνιείσλ

κε

Καηαλαισηηθή

ζέκα:

πνπ

ην ηζφγεην
«Πξνζηαζία

ζπλείδεζε»

θαη

πξαγκαηνπνηήζεθε δηαγσληζκφο δσγξαθηθήο κε ην παξαπάλσ ζέκα.
ηνλ 1ν φξνθν ηνπ Μεγάξνπ έγηλε ε παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ, ρσξηζηά γηα
ηελ Α/ζκηα θαη ρσξηζηά γηα ηελ Β/ζκηα. Σν πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ καο παξνπζίαζαλ νη
καζήηξηεο

Παπαγηαλλαθνπνχινπ Καηεξίλα, Αιεμαλδξνπνχινπ Καηεξίλα θαη Σφγηα Διέλε, ε

νπνία δσγξάθηζε θαη 4 έξγα κε ζεκαληηθά κελχκαηα θαηά ηεο ππεξθαηαλάισζεο.

Φσηνγξαθία από ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζρνιείνπ καο

[76]

Γηα ην δηαγσληζκφ επίζεο δσγξάθηζαλ νη καζεηέο: θαθηαλάθε Γεσξγία, Κππξηψηε Άλλα,
Αιεμαλδξνπνχινπ Καηεξίλα, Διζφλ Ηκέξη. Σα έξγα ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ καο απέζπαζαλ
ην 1ν βξαβείν ζηελ θαηεγνξία ησλ Λπθείσλ πνπ ήηαλ έλαο βηληενπξνβνιέαο.
ζπκκεηείραλ επίζεο, νη καζεηέο Πνιίηεο Υξήζηνο θαη Λαγνγηάλλεο Νηθφιανο.

Έξγν ηεο Διέλεο Σόγηα

Έξγν ηεο Διέλεο Σόγηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλζή Μπνδίθε

[77]

ηελ εκεξίδα

Έξγν ηεο Άλλαο Κππξηώηε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Καηεξίλα Αιεμαλδξνπνύινπ

Έξγν ηεο Γεσξγίαο θαθηαλάθε

[78]

Γηα ηελ εκεξίδα εθηφο απφ ηα έξγα δσγξαθηθήο ε νκάδα ηνπ ζρνιείνπ καο έθεξε θαη ηνπηθά
εδέζκαηα, φπσο κνπζηνθνχινπξα, παμηκαδάθηα κε ιάδη θαη πνξηνθάιη, γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ θαη
ιηθέξ ιεκφλη θαη ηα πξφζθεξε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο.

Με ηνπο καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί: Γηακαληνπνχινπ Μαξία (ΠΔ03), Καζπίξε
Αηθαηεξίλε (ΠΔ02), Πεηξνπνχινπ Γηνλπζία (ΠΔ04.01) θαη Κάληδνπ Αζελά (ΠΔ01).

Η νκάδα ηνπ ζρνιείνπ καο ζηελ εκεξίδα ηνπ ζσκαηείνπ «Καηαλαισηηθή πλείδεζε»

[79]

Πεγέο θαη θσηνγξαθίεο γηα ηελ ηνκάηα


http://www.toxrima.gr/



http://www.gastronomos.gr/



«Ο ¨Πειαξγφο¨ ηεο Γαζηνχλεο» Σάζνο Καξακέιεο, Ννέκβξηνο 2012

Πεγέο θαη Φσηνγξαθίεο γηα ηε γιπθόξηδα


Κψζηαο Λνχξκπαο, Σηε Γαζηνύλε θάπνηε…, Αχγνπζηνο 2006



Νηθφιανο Γεσξγ. Παπνπηζήο, Σηε θαξδηά ηνπ θάκπνπ, Καβάζηια 2006



Απφ ην Ζκεξνιφγην ηνπ πιιφγνπ Μηθξαζηαηψλ Γαζηνχλεο «Οη Ίσλεο»



Απφ ηελ πξνζσπηθή ζπιινγή ηεο θαο Γηνλπζίαο π. Γηακαληφπνπινπ

Πεγέο θαη θσηνγξαθίεο γηα ην ξύδη:


http://www.agrocapital.gr/ (γηα ην ξχδη)



http://lyrasi.blogspot.gr/

Πεγέο θαη θσηνγξαθίεο γηα ην κέιη:


Καιιηεξγεηηθφ πιάλν Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, Πάηξα 2012

Πεγέο θαη θσηνγξαθίεο γηα ην ξόδη:


Γεκνζηεχκαηα εθεκεξίδαο «Πξσηλή» Ζιείαο

Πεξηζζφηεξεο θσηνγξαθίεο απφ ηε δξάζε απηή
(http://lyk-andrav.ilei.sch.gr/photos)
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ππάξρνπλ ζηε πιινγή θσηνγξαθηψλ καο

[81]

