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Με πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ λόκνπ πεξί πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, 

δειώλσ ελππνγξάθσο όηη είκαη απνθιεηζηηθόο ζπγγξαθέαο ηεο παξνύζαο Πηπρηαθήο 

Δξγαζίαο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο θάζε βνήζεηα είλαη πιήξσο 

αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ιεπηνκεξώο ζηελ εξγαζία απηή. Έρσ αλαθέξεη 

ιεπηνκεξώο όιεο ηηο πεγέο ρξήζεο δεδνκέλσλ, απόςεσλ, ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ, 

ηδεώλ θαη ιεθηηθώλ αλαθνξώλ, είηε θαηά θπξηνιεμία είηε βάζεη επηζηεκνληθήο 

παξάθξαζεο. Αλαιακβάλσ ηελ πξνζσπηθή θαη αηνκηθή επζύλε όηη ζε πεξίπησζε 

απνηπρίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ, είκαη ππόινγνο 

έλαληη ινγνθινπήο, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη απνηπρία ζηελ Πηπρηαθή κνπ Δξγαζία θαη 

θαηά ζπλέπεηα απνηπρία απόθηεζεο Σίηινπ πνπδώλ, πέξαλ ησλ ινηπώλ ζπλεπεηώλ 

ηνπ λόκνπ πεξί πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ. Γειώλσ, ζπλεπώο, όηη απηή ε Πηπρηαθή 

Δξγαζία πξνεηνηκάζηεθε θαη νινθιεξώζεθε από εκέλα πξνζσπηθά θαη απνθιεηζηηθά 

θαη όηη, αλαιακβάλσ πιήξσο όιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λόκνπ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία απνδεηρζεί, δηαρξνληθά, όηη ε εξγαζία απηή ή ηκήκα ηεο δελ κνπ αλήθεη δηόηη 

είλαη πξντόλ ινγνθινπήο άιιεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 
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Περίληυη 

 

ε απηήλ ηελ εξγαζία γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηα είδε ησλ πνιπεηώλ (δέλδξα, ακπέιηα) 

θαη ησλ κνλνεηώλ (θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο, ιαραληθά) θαιιηεξγεηώλ ζηνλ ηέσο 

Καπνδηζηξηαθό Γήκν Μεζζαπίσλ ν νπνίνο πιένλ απνηειεί ηκήκα ηνπ Καιηθξαηηθνύ 

Γήκνπ Γηξθύσλ Μεζζαπίσλ. ήκεξα ν Γήκνο Μεζζαπίσλ είλαη γλσζηόο σο 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ. Δπίζεο γίλνληαη δηάθνξεο πξνηάζεηο γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ πνιπεηώλ απηώλ θαιιηεξγεηώλ.  

Ο δήκνο Μεζζαπίσλ πξνήιζε από ζπγρσλεύζεηο ηνπ δήκνπ Φαρλώλ θαη δηαθόξσλ 

πεξηθεξεηαθώλ απηνύ θνηλνηήησλ θαη ζπλνηθηζκώλ θαη απνηεινύζε ηνλ κεγαιύηεξν 

ζε έθηαζε δήκν ζηελ λήζν Δύβνηα θαη έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζηελ Διιεληθή 

πεξηθέξεηα κέρξη ηελ ζπγρώλεπζε ηνπ ζηνλ λέν Γήκν Γηξθύσλ Μεζζαπίσλ ζύκθσλα 

κε ην ρέδην Καιιηθξάηεο.  

Η εξγαζία είλαη ρσξηζκέλε ζε πέληε ηκήκαηα θαη ζην ζύλνιό ηνπο δείρλνπλ κηα ζαθή 

εηθόλα γηα ην είδνο θαη ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ ζπλαληώληαη ζηα ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ 

Μεζζαπίσλ (ζεκεξηλή Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ). Παξνπζηάδνπλ θαη ηελ 

εμέιημε ηνπο κεηαμύ ησλ ρξόλσλ 2003 θαη 2016. 

ην πξώην  Κεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηελ εξγαζία όπνπ δίλεηαη κηα αλαθνξά 

ηνπ δήκνπ Μεζζαπίσλ (ζεκεξηλή Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ) σο πξνο ηε 

δεκηνπξγία ηνπ θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε θαη επίζεο πεξηγξάθνληαη νη δεκνηηθή 

θαη νη ηνπηθέο θνηλόηεηεο πνπ ηνλ απνηεινύζαλ. Γίλνληαη θαη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην είδνο ηνπ εδάθνπο ην νπνίν δηαζέηνπλ.  

ην δεύηεξν Κεθάιαην αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη νη πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο 

(δελδξώδεηο θαη ακπέιηα) πνπ ππάξρνπλ ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ 

ζπγθεληξσηηθά θαη αλά θνηλόηεηα. 

ην ηξίην Κεθάιαην αλαθέξνληαη νη κνλνεηείο θαιιηέξγεηεο (θπηά κεγάιεο 

θαιιηέξγεηαο θαη ιαραληθά) πνπ ππάξρνπλ ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ θαη 

αλά θνηλόηεηα.  

ην ηέηαξην  Κεθάιαην αλαθέξνληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ ηξηώλ θπξηόηεξσλ 

πνιπεηώλ θαιιηεξγεηώλ.  

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε Βηβιηνγξαθία. 
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1.1. Γενική Διζαγφγή 

 

1.1.1. Διζαγφγή: περιγραθή  Γήμοσ  Μεζζαπίφν (ζημερινή Γημοηική Δνόηηηα 

Μεζζαπίφν)   
 

Ο δήκνο Μεζζαπίσλ ζπζηάζεθε κε ην "ρέδην Καπνδίζηξηαο" ηνπ 1997. Ήηαλ δήκνο 

ηνπ λνκνύ Δπβνίαο κέρξη ην 2010 θαη πξνήιζε από ζπγρσλεύζεηο ηνπ δήκνπ Φαρλώλ 

θαη δηαθόξσλ πεξηθεξεηαθώλ απηνύ θνηλνηήησλ. Βξίζθεηαη ζην θεληξηθό ηκήκα ηνπ 

λεζηνύ, βόξεηα ηεο πόιεο ηεο Υαιθίδαο. Απνηεινύζε ηνλ κεγαιύηεξν ζε έθηαζε 

δήκν ηνπ λνκνύ Δπβνίαο κε έθηαζε 433,26 ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ. Ο δήκνο 

απνηειείην από 13 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη είρε ζπλνιηθό πιεζπζκό 13.756 

θαηνίθνπο. Βξηζθόηαλ ζε απόζηαζε 15 ρηιηνκέηξσλ βόξεηα από ηελ Υαιθίδα θαη 

πεξίπνπ 70 ρηιηνκέηξσλ από ηνλ Άγην ηέθαλν ζηελ Αζήλα. Έδξα ηνπ ήηαλ ηα 

Φαρλά. 

Σν 2011 βάζεη ηνπ ζρεδίνπ ‘Καιιηθξάηεο’ ζπζηήζεθε ν λένο Γήκνο Γηξθύσλ – 

Μεζζαπίσλ κε έδξα ηα Φαρλά. Ο λένο απηόο Γήκνο ζπγθξνηείηαη  από ηνπο 

θαηαξγεζέληεο Γήκνπο Γηξθύσλ θαη Μεζζαπίσλ πνπ κεηνλνκάζζεθαλ ζε Γεκνηηθέο 

Δλόηεηεο. Έηζη, ν λένο Γήκνο απνηειείηαη πιένλ από ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα 

Γηξθύσλ  θαη από ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ.               

 

 Δικόνα 1 Οη Γήκνη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Δπβνίαο θαηά ην ζρέδην 

Καιιηθξάηεο. 
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Ο δήκνο Μεζζαπίσλ (θαη ζεκεξηλή Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ) απνηειείηαη από 

ηε δεκνηηθή θνηλόηεηα Φαρλώλ θαη ηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο Αγίαο νθίαο, Άηηαιεο, 

Κακαξίηζαο, Καζηέιιαο, Κνληνδεζπνηίνπ, Κππαξηζζίνπ, Μαθξπθάπαο, Νεξνηξηβηάο, 

Παγώληα, Πνιηηηθώλ, ηαπξνύ, Σξηάδνο θαη Φαρλώλ. 

 

   Δικόνα 2 Οη θπξηώηεξνη νηθηζκνί ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μεζζαπίσλ (πξώελ Γήκνπ 

Μεζζαπίσλ) 

Ο δήκνο Μεζζαπίσλ (ζεκεξηλή Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ) βξίζθεηαη βνξείσο 

ηνπ δήκνπ Υαιθηδέσλ. Δθηείλεηαη θαηά πιάηνο ηεο λήζνπ Δπβνίαο από ην θέληξν 

πεξίπνπ ηεο λήζνπ κε θαηεύζπλζε πξνο βνξξά. Δξρόκελνο από Αζήλα κπνξείο λα ηνλ 

επηζθεθηείο πεξλώληαο κέζσ ησλ δύν γεθπξώλ ζηελ Υαιθίδα θαη από εθεί ζηελ Νέα 

Αξηάθε. ηελ Νέα Αξηάθε κπνξείο λα αθνινπζήζεηο δηάθνξνπο δξόκνπο κε ηνλ 

ζπληνκόηεξν θαη θπξηόηεξν ηελ Δζληθή Οδό Υαιθίδαο – Ιζηηαίαο (ΔΟ-77) κε ηελ 

νπνία κπνξείο λα βξεζείο ζηα Φαρλά. Από ηα Φαρλά κπνξείο λα θαηεπζπλζείο ζηηο 

δηάθνξεο ηνπηθέο θνηλόηεηεο ηνπ δήκνπ κέζσ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

   Ο δήκνο Μεζζαπίσλ (ζεκεξηλή Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ) βξέρεηαη από ηελ 

ζάιαζζα ζηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο Καζηέιιαο, Πνιηηηθώλ θαη Νεξνηξηβηάο από ηελ 

πιεπξά ηνπ βνξείνπ Δπβντθνύ θόιπνπ θαη από ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα ηεο Αγίαο 

νθίαο από ηελ πιεπξά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο θαη ζπλνξεύεη ζηα λόηηα κε ηελ 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Νέαο Αξηάθεο (ηκήκα ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ) θαη ηε Γεκνηηθή 

Δλόηεηα Γηξθύσλ (ην έηεξν ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γηξθύσλ - Μεζζαπίσλ) θαη βνξείσο 
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κε ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Κεξέσο (ηκήκα ηνπ Γήκνπ Μαληνπδίνπ - Λίκλεο - Αγίαο 

Άλλαο).  

Η δεκνηηθή θνηλόηεηα Φαρλώλ θαη νη ινηπέο ηνπηθέο θνηλόηεηεο ηνπ δήκνπ 

Μεζζαπίσλ (θαη ζεκεξηλήο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μεζζαπίσλ) απνηεινύληαη από 

νξεηλέο, εκηνξεηλέο θαη πεδηλέο πεξηνρέο. Οη πιένλ νξεηλέο πεξηνρέο βξίζθνληαη ζηηο 

ηνπηθέο θνηλόηεηεο Αγίαο νθίαο, Κακαξίηζαο, Κνληνδεζπνηίνπ, Κππαξηζζίνπ, 

Νεξνηξηβηάο θαη ηαπξνύ. Οη πεδηλέο θαη πιένλ εύθνξεο πεξηνρέο βξίζθνληαη ζηε 

δεκνηηθή θνηλόηεηα Φαρλώλ θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο Καζηέιιαο, Πνιηηηθώλ, 

Σξηάδνο θαη Φαρλώλ. Ο δήκνο Μεζζαπίσλ (ζεκεξηλή Γεκνηηθή Δλόηεηα 

Μεζζαπίσλ) δηαβξέρεηαη από ηνλ πνηακό Μεζζάπην ν νπνίνο πεγάδεη από ην όξνο 

Γίξθπο θαη θαηαιήγεη ηνπηθή θνηλόηεηα Πνιηηηθώλ. Σα λεξά ηνπ Μεζζαπίνπ είλαη 

νξαηά θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρώλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ιησζίκαηνο ηνπ 

ρηνληνύ ζηα γύξσ βνπλά ελώ ην θαινθαίξη θηλνύληαη ππνγείσο ιόγσ ηνπ ακκώδνπο 

θαη κε ραιίθηα εδάθνπο ηνπ. 
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Δικόνα 3 Γεσθπζηθόο  Υάξηεο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μεζζαπίσλ 
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1.1.2. : Γιοικηηικές διαιρέζεις ηοσ Γήμοσ Μεζζαπίφν (ζημερινή Γημοηική 

Δνόηηηα Μεζζαπίφν) 
 

Ο δήκνο Μεζζαπίσλ (ζεκεξηλή Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ) απνηειείηαη από ηε 

δεκνηηθή θνηλόηεηα Φαρλώλ θαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο Αγίαο 

νθίαο, Άηηαιεο, Κακαξίηζαο, Καζηέιιαο, Κνληνδεζπνηίνπ, Κππαξηζζίνπ, 

Μαθξπθάπαο, Νεξνηξηβηάο, Παγώληα, Πνιηηηθώλ, ηαπξνύ θαη Σξηάδνο. 

 

1.1.2.1. Δημοηική κοινόηηηα Ψατνών 

Η δεκνηηθή θνηλόηεηα Φαρλώλ απνηειείηαη από ηνπο νηθηζκνύο Φαρλά θαη 

Μαθξπκάιιε θαζώο επίζεο θαη ηξείο Μνλέο. Σελ Μνλή Αγίνπ Ισάλλε Καιπβίηε, 

ηελ Μνλή Μαθξπκάιιεο θαη ηελ Μνλή Παλαγίαο Γνξγνεπεθόνπ. 

 

Η δεκνηηθή θνηλόηεηα είλαη θπξίσο πεδηλή πεξηνρή κε ιίγα εκηνξεηλά θαη νξεηλά 

ηκήκαηα θαη έρεη κεγάιεο εθηάζεηο νη νπνίεο θαη θαιιηεξγνύληαη κε κηα κεγάιε 

πνηθηιία θαιιηεξγεηώλ. Η γεσξγηθή γε ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο Φαρλώλ ην 2003 

ήηαλ 5120 εθηάξηα.  

 

Από ηηο εθηάζεηο απηέο νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο απνηεινύληαλ από 2841,6 

εθηάξηα κε ηα 1587 από απηά λα είλαη πνηηζηηθά. ηηο εθηάζεηο απηέο πξέπεη λα 

πξνζηεζνύλ 5,5 εθηάξηα κε θπηώξηα παξαγσγήο κόλν ιαραληθώλ γηα κεηαθύηεπζε 

θαη 0,7 εθηάξηα εκπνξηθώλ αλζνθήπσλ θαη θπηώξηα αλζέσλ. Η γε ιαραλόθεπσλ 

γηα ηδησηηθή ρξήζε θπξίσο θαη γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε δεπηεξεπόλησο 

απνηεινύληαλ από 1054 εθηάξηα κε ην ζύλνιν ηνπο λα είλαη πνηηζηηθά. 

 

ηε δεκνηηθή θνηλόηεηα Φαρλώλ ππήξραλ ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 1,3 εθηαξίσλ. Από απηέο ηηο εθηάζεηο ηα 0,8 εθηάξηα ήηαλ θαιιηέξγεηεο 

ληνκάηαο, ηα 0,2 εθηάξηα ήηαλ θαιιηέξγεηεο αγγνπξηώλ θαη ηα 0,3 εθηάξηα ήηαλ 

αλζνθνκηθέο θαιιηέξγεηεο. 

 

Οη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο λα εθηείλνληαη ζε 492 εθηάξηα ζπλνιηθά κε ηελ έθηαζε 

ησλ δελδξώλσλ θάζε είδνπο λα θηάλεη ηα 246 εθηάξηα θαη από απηέο ηηο εθηάζεηο 

ηα 95 εθηάξηα είλαη πνηηζηηθά. Οη ππόινηπεο δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο αθνξνύλ ηα 

δηάζπαξηα δέλδξα όισλ ησλ εηδώλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζε δελδξώλεο θαη από απηέο 

ηηο εθηάζεηο ηα 95 εθηάξηα είλαη πνηηζηηθά. 

 

Έλα κέξνο ηεο έθηαζεο απηήο, θπξίσο ζηα βόξεηα ηνπ νηθηζκνύ ησλ Φαρλώλ θαζώο 

θαη ζηα νξεηλά ηκήκαηα πνπ ηνλ πεξηβάινπλ απνηειείηαη από θσλνθόξα δέλδξα 

(θπξίσο θνηλό πεύθν) από ηα νπνία νη θάηνηθνη ζπγθνκίδνπλ ηελ ξεηίλε ηνπο. Απηό 

επηηπγράλεηαη πειεθώληαο ηα δέλδξα ζηνλ θνξκό ηνπο κε ζθεξπάλη αθνύ πξώηα 

ηνλ έρνπλ θαζαξίζεη από δηάθνξα θιαξηά θαη ζπιιέγνπλ ηελ ξεηίλε κέζσ 

κεηαιιηθώλ δνρείσλ πνπ πξνζδέλνπλ θάησ αθξηβώο από ην ράξαγκα ησλ δέλδξσλ. 

ηελ ζπλέρεηα ε ξεηίλε καδεύεηαη από θάζε δέλδξν θαη κεηαθέξεηαη ζην ζπίηη ηνπ 

θαιιηεξγεηή ν νπνίνο αξγόηεξα ην πνπιάεη γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ζε 

δηάθνξεο βηνηερλίεο κέζσ ησλ νπνίσλ παξάγνληαη δηάθνξα ππνπξντόληα όπνπ 

ζπλαληάκε ηελ ρξήζε ηνπο ζε ρξώκαηα, βεξλίθηα, κειάλε ηππνγξαθίαο, θόιιεο, 

θαιιπληηθά, θάξκαθα θαη άιιεο ρξήζεηο. 

 



 
 

14 

Οη θαιιηέξγεηεο ακπειηώλ απνηεινύληαη από 121,5 εθηάξηα από ηα νπνία ηα 22,2 

εθηάξηα είλαη πνηηζηηθά θαη δηαθξίλνληαη ζε πνηθηιίεο θξαζηνύ θαη πνηθηιίεο 

επηηξαπέδηεο θαη ζηαθίδαο. 

 

Σν ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αγξαλάπαπζε ην 2003 έθηαλε ηα 

603,4 εθηάξηα.. 
 

1.1.2.2. Τοπική κοινόηηηα Αγίας Σοθίας                                                                       

Η ηνπηθή θνηλόηεηα ηεο Αγίαο νθίαο απνηειεί έλα από ηα πιένλ νξεηλά δεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα θαη απνηειείηαη από ηνπο ζπλνηθηζκνύο Αγία νθία, Ληκληώλαο, Μύινη 

(Καηνύληα) θαη Πεγάδηα.  

Λόγσ ηεο εμαηξεηηθά νξεηλήο πεξηνρήο ηνπ δεκνηηθνύ απηνύ δηακεξίζκαηνο ε 

θαιιηέξγεηα πεξηνξίδεηαη ζε δελδξώδεηο (νη νπνίεο ζηελ πιεηνςεθία είλαη δηάζπαξηα 

δέλδξα), ακπέιηα θαη ιαραλώδεηο θαιιηέξγεηεο.  

Η γεσξγηθή γε ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο ην έηνο 2003 ήηαλ 272 εθηάξηα.  

Από ηηο εθηάζεηο απηέο νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο απνηεινύληαλ από 4,5 εθηάξηα κε 

ηα 4,5 από απηά λα είλαη πνηηζηηθά. Η γε ιαραλόθεπσλ γηα ηδησηηθή ρξήζε θπξίσο 

θαη γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε δεπηεξεπόλησο απνηεινύληαλ από 8,5 εθηάξηα κε 

ην ζύλνιν ηνπο λα είλαη πνηηζηηθά. Οη εθηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ  

Οη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο λα εθηείλνληαη ζε 70 εθηάξηα ζπλνιηθά κε ηελ έθηαζε 

απηή λα αθνξά ην ζύλνιν από ηα δηάζπαξηα δέλδξα όισλ ησλ εηδώλ θαη ηηο δαζηθέο 

εθηάζεηο πνπ απνηεινύληαη από θσλνθόξα δέλδξα (θπξίσο θνηλό πεύθν) από ηα 

νπνία νη θάηνηθνη ζπγθνκίδνπλ ηελ ξεηίλε ηνπο.  

Οη θαιιηέξγεηεο ακπειηώλ απνηεινύληαη από 14 εθηάξηα θαη δηαθξίλνληαη ζε πνηθηιίεο 

θξαζηνύ θαη πνηθηιίεο επηηξαπέδηεο θαη ζηαθίδαο.  

Σν ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αγξαλάπαπζε ην 2003 έθηαλε ηα 175 

εθηάξηα. 

 

1.1.2.3. Τοπική κοινόηηηα Άηηαλης   

Η ηνπηθή θνηλόηεηα ηεο Άηηαιεο απνηειείηαη από ηνπο νηθηζκνύο Άηηαιε θαη 

Πιαηάληα. 

 

Η πεξηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο είλαη επίζεο νξεηλε αλ θαη έρεη θάπνηεο εθηάζεηο 

νη νπνίεο θαιιηεξγνύληαη.  

 

Η γεσξγηθή γε ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο ην έηνο 2003 είλαη 487,4 εθηάξηα.  

 

Από ηηο εθηάζεηο απηέο νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο Άηηαιεο απνηεινύληαλ από 102,7 

εθηάξηα κε ηα 2,7 από απηά λα είλαη πνηηζηηθά. Η γε ιαραλόθεπσλ γηα ηδησηηθή 

ρξήζε θπξίσο θαη γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε δεπηεξεπόλησο απνηεινύληαλ από 

1,4 εθηάξηα κε ην ζύλνιν ηνπο λα είλαη πνηηζηηθά. Οη εθηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ.  

Οη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο εθηείλνληαη ζε 360 εθηάξηα ζπλνιηθά κε ηελ έθηαζε 

ησλ δελδξώλσλ (απνθιεηζηηθά ειαηώλεο) λα θηάλεη ηα 180 εθηάξηα θαη από απηέο 
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ηηο εθηάζεηο ην ζύλνιν είλαη πνηηζηηθά. Οη ππόινηπεο δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο 

αθνξνύλ ηα δηάζπαξηα δέλδξα όισλ ησλ εηδώλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζε δελδξώλεο. 

Όπσο επίζεο θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο πνπ απνηεινύληαη από θσλνθόξα δέλδξα 

(θπξίσο θνηλό πεύθν) από ηα νπνία νη θάηνηθνη ζπγθνκίδνπλ ηελ ξεηίλε ηνπο.  

 

Οη θαιιηέξγεηεο ακπειηώλ απνηεινύληαη από 6,6 εθηάξηα θαη δηαθξίλνληαη ζε 

πνηθηιίεο θξαζηνύ θαη πνηθηιίεο επηηξαπέδηεο θαη ζηαθίδαο. 

Σν ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αγξαλάπαπζε ην 2003 έθηαλε ηα 16,7 

εθηάξηα. 

 

1.1.2.4. Τοπική κοινόηηηα Καμαρίηζας  

Η ηνπηθή θνηλόηεηα Κακαξίηζαο απνηειείηαη από ηνπο νηθηζκνύο Κακαξίηζαο θαη 

Άγην.  

 

Η πεξηνρή ηεο ηνπηθήο απηήο θνηλόηεηαο είλαη νξεηλή θαη εκηνξεηλή θαη έρεη 

αξθεηέο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο γίλνληαη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο. Η γεσξγηθή γε ηεο 

ηνπηθήο θνηλόηεηαο ην έηνο 2003 είλαη 1534,7 εθηάξηα.  

 

Από ηηο εθηάζεηο απηέο νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο απνηεινύληαλ από 121 εθηάξηα κε 

ηα 9,5 από απηά λα είλαη πνηηζηηθά. Η γε ιαραλόθεπσλ γηα ηδησηηθή ρξήζε θπξίσο 

θαη γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε δεπηεξεπόλησο απνηεινύληαλ από 574 εθηάξηα κε 

ην ζύλνιν ηνπο λα είλαη πνηηζηηθά. Οη εθηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ.  

Οη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο λα εθηείλνληαη ζε 702 εθηάξηα ζπλνιηθά κε ηελ έθηαζε 

ησλ δελδξώλσλ (ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ειαηώλεο) λα θηάλεη ηα 261,4 

εθηάξηα θαη από απηέο ηηο εθηάζεηο 1 εθηάξην είλαη πνηηζηηθό. Οη ππόινηπεο 

δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο αθνξνύλ ηα δηάζπαξηα δέλδξα όισλ ησλ εηδώλ πνπ δελ 

βξίζθνληαη ζε δελδξώλεο θαη από απηέο ηηο εθηάζεηο ηα 251 εθηάξηα είλαη 

πνηηζηηθά. Όπσο επίζεο κεγάιν κέξνο απηήο ηεο έθηαζεο ην απνηεινύλ δαζηθέο 

εθηάζεηο πνπ απνηεινύληαη από θσλνθόξα δέλδξα (θπξίσο θνηλό πεύθν) από ηα 

νπνία νη θάηνηθνη ζπγθνκίδνπλ ηελ ξεηίλε ηνπο.  

 

Οη θαιιηέξγεηεο ακπειηώλ απνηεινύληαη από 2 εθηάξηα θαη δηαθξίλνληαη ζε πνηθηιίεο 

θξαζηνύ θαη πνηθηιίεο επηηξαπέδηεο θαη ζηαθίδαο. 

Σν ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αγξαλάπαπζε ην 2003 έθηαλε ηα 135,7 

εθηάξηα. 

 

 

1.1.2.5. Τοπική κοινόηηηα Καζηέλλας  

Η ηνπηθή θνηλόηεηα Καζηέιιαο απνηειείηαη από ηνλ νηθηζκό Καζηέιια.  

 

Η πεξηνρή ηεο ηνπηθήο απηήο θνηλόηεηαο δηαβξέρεηαη από ηνλ πνηακό Μεζζάπην.  

Δίλαη απνθιεηζηηθά πεδηλή κε κεγάιεο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο θαιιηεξγνύληαη θπηά 

κεγάιεο θαιιηέξγεηαο, ιαραληθά είδε, δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ακπέιηα. 

 

Η γεσξγηθή γε ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο ην έηνο 2003 ήηαλ 1347,3 εθηάξηα. 

 



 
 

16 

Από ηηο εθηάζεηο απηέο νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο απνηεινύληαλ από 865,3 εθηάξηα 

κε ηα 730 από απηά λα είλαη πνηηζηηθά. Η γε ιαραλόθεπσλ γηα ηδησηηθή ρξήζε 

θπξίσο θαη γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε δεπηεξεπόλησο απνηεινύληαλ από 1,8 

εθηάξηα κε ην ζύλνιν ηνπο λα είλαη πνηηζηηθά. Οη εθηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ.  

ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Καζηέιιαο ππήξραλ ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 2 εθηαξίσλ. Από απηέο ηηο εθηάζεηο ην 1 εθηάξην ήηαλ θαιιηέξγεηεο ληνκάηαο 

θαη ην άιιν 1 εθηάξην ήηαλ αλζνθνκηθέο θαιιηέξγεηεο 

Οη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο λα εθηείλνληαη ζε 460 εθηάξηα ζπλνιηθά κε ηελ έθηαζε 

ησλ δελδξώλσλ (ζηελ πιεηνςεθία ειαηώλεο) λα θηάλεη ηα 346 εθηάξηα. Οη ππόινηπεο 

δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο αθνξνύλ ηα δηάζπαξηα δέλδξα όισλ ησλ εηδώλ πνπ δελ 

βξίζθνληαη ζε δελδξώλεο.  

Οη θαιιηέξγεηεο ακπειηώλ απνηεινύληαη από 18,2 εθηάξηα θαη δηαθξίλνληαη ζε 

πνηθηιίεο θξαζηνύ θαη πνηθηιίεο επηηξαπέδηεο θαη ζηαθίδαο. 

Γηα ην 2003 δελ αλαθέξνληαη εθηάζεηο ζε αγξαλάπαπζε. 

 

 

1.1.2.6. Τοπική κοινόηηηα Κονηοδεζποηίοσ  

Η ηνπηθή θνηλόηεηα Κνληνδεζπνηίνπ απνηειείηαη από ηνλ νηθηζκό Κνληνδεζπόηη.  

 

Οη πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο είλαη εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο κε πεξηνξηζκέλεο 

εθηάζεηο νη νπνίεο κπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ αξνηξαία ελώ ππάξρνπλ αξθεηέο 

εθηάζεηο ειαηόδεληξσλ θαη άιισλ κεκνλσκέλσλ νπνξσθόξσλ δέλδξσλ. Δπίζεο νη 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο δηαζέηνπλ θαη εθηάζεηο ή κεκνλσκέλα δέλδξα θσλνθόξσλ 

από όπνπ ζπγθνκίδνπλ ξεηζίλα ηελ νπνία αξγόηεξα πσινύλ γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία ηεο. 

 

Η γεσξγηθή γε ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο ην έηνο 2003 είλαη 660 εθηάξηα. 

 

Από ηηο εθηάζεηο απηέο νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο απνηεινύληαλ από 11,7 εθηάξηα κε 

ηα 1,4 από απηά λα είλαη πνηηζηηθά. Η γε ιαραλόθεπσλ γηα ηδησηηθή ρξήζε θπξίσο 

θαη γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε δεπηεξεπόλησο απνηεινύληαλ από 5 εθηάξηα κε ην 

ζύλνιν ηνπο λα είλαη πνηηζηηθά. Οη εθηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ.  

Οη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο λα εθηείλνληαη ζε 259,1 εθηάξηα ζπλνιηθά κε ηελ 

έθηαζε ησλ δελδξώλσλ (απνθιεηζηηθά ειαηώλεο) λα θηάλεη ηα 57 εθηάξηα θαη νιε 

ε έθηαζε ησλ δελδξώλσλ απνηειείηαη από μεξηθέο θαιιηέξγεηεο. Οη ππόινηπεο 

δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο αθνξνύλ ηα δηάζπαξηα δέλδξα όισλ ησλ εηδώλ πνπ δελ 

βξίζθνληαη ζε δελδξώλεο θαη από απηέο ηηο εθηάζεηο ηα 0,6 εθηάξηα είλαη 

πνηηζηηθά.. Δπίζεο κεγάιν κέξνο απηήο ηεο έθηαζεο ην απνηεινύλ δαζηθέο 

εθηάζεηο πνπ απνηεινύληαη από θσλνθόξα δέλδξα (θπξίσο θνηλό πεύθν) από ηα 

νπνία νη θάηνηθνη ζπγθνκίδνπλ ηελ ξεηίλε ηνπο.  

 

Οη θαιιηέξγεηεο ακπειηώλ απνηεινύληαη από 16 εθηάξηα θαη δηαθξίλνληαη ζε πνηθηιίεο 

θξαζηνύ θαη πνηθηιίεο επηηξαπέδηεο θαη ζηαθίδαο. 

Σν ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αγξαλάπαπζε ην 2003 έθηαλε ηα 368,2 

εθηάξηα. 
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1.1.2.7. Τοπική κοινόηηηα Κσπαριζζίοσ  

Η ηνπηθή θνηλόηεηα Κππαξηζζίνπ απνηειείηαη από ηνπο νηθηζκνύο Κππαξίζζη, 

Άθξεο θαη Γξνζηά. 

 

Η πεξηνρή ηεο ηνπηθήο απηήο θνηλόηεηαο είλαη νξεηλή θαη εκηνξεηλή θαη έρεη 

αξθεηέο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο γίλνληαη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο. 

 

Η γεσξγηθή γε ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο ην έηνο 2003 είλαη 300 εθηάξηα. 

 

Από ηηο εθηάζεηο απηέο νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο απνηεινύληαλ από 67,5 εθηάξηα κε 

ηα 2,5 από απηά λα είλαη πνηηζηηθά. Γελ αλαθέξνληαη εθηάζεηο γηα γε ιαραλόθεπσλ.  

Οη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο λα εθηείλνληαη ζε 188,5 εθηάξηα ζπλνιηθά κε ηελ 

έθηαζε ησλ δελδξώλσλ (ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ειαηώλεο) λα θηάλεη ηα 70,4 

εθηάξηα κε ηηο πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο λα είλαη 0,4 εθηάξηα. Οη ππόινηπεο 

δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο αθνξνύλ ηα δηάζπαξηα δέλδξα όισλ ησλ εηδώλ πνπ δελ 

βξίζθνληαη ζε δελδξώλεο. Δπίζεο κεγάιν κέξνο απηήο ηεο έθηαζεο ην απνηεινύλ 

δαζηθέο εθηάζεηο πνπ απνηεινύληαη από θσλνθόξα δέλδξα (θπξίσο θνηλό πεύθν) 

από ηα νπνία νη θάηνηθνη ζπγθνκίδνπλ ηελ ξεηίλε ηνπο.  

 

Σν ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αγξαλάπαπζε ην 2003 έθηαλε ηα 44 

εθηάξηα. 

 

1.1.2.8. Τοπική κοινόηηηα Μακρσκάπας  

Η ηνπηθή θνηλόηεηα Μαθξπθάπαο απνηειείηαη από ηνλ νηθηζκό Μαθξπθάπα. 

 

Η πεξηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Μαθξπθάπαο είλαη θπξίσο εκηνξεηλή κε πεδηλά 

ηκήκαηα θαη έρεη αξθεηέο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο γίλνληαη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο.  

 

Η γεσξγηθή γε ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο ην έηνο 2003 είλαη 864 εθηάξηα.  

 

Από ηηο εθηάζεηο απηέο νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο απνηεινύληαλ από 214 εθηάξηα 

κε ηα 59 από απηά λα είλαη πνηηζηηθά. Η γε ιαραλόθεπσλ γηα ηδησηηθή ρξήζε 

θπξίσο θαη γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε δεπηεξεπόλησο απνηεινύληαλ από 35 

εθηάξηα κε ην ζύλνιν ηνπο λα είλαη πνηηζηηθά. Οη εθηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ.  

 

Οη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο λα εθηείλνληαη ζε 324,9 εθηάξηα ζπλνιηθά κε ηελ 

έθηαζε ησλ δελδξώλσλ (ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ειαηώλεο) λα θηάλεη ηα 

162,2 εθηάξηα θαη από απηέο ηηο εθηάζεηο ηα 8 εθηάξηα είλαη πνηηζηηθά. Οη 

ππόινηπεο δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο αθνξνύλ ηα δηάζπαξηα δέλδξα όισλ ησλ εηδώλ 

πνπ δελ βξίζθνληαη ζε δελδξώλεο θαη από απηέο ηηο εθηάζεηο ηα 8 εθηάξηα είλαη 

πνηηζηηθά.. Δπίζεο κεγάιν κέξνο απηήο ηεο έθηαζεο ην απνηεινύλ δαζηθέο 

εθηάζεηο πνπ απνηεινύληαη από θσλνθόξα δέλδξα (θπξίσο θνηλό πεύθν) από ηα 

νπνία νη θάηνηθνη ζπγθνκίδνπλ ηελ ξεηίλε ηνπο.  
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Οη θαιιηέξγεηεο ακπειηώλ απνηεινύληαη από 90 εθηάξηα θαη θαη από απηέο ηηο 

εθηάζεηο ηα 10 εθηάξηα είλαη πνηηζηηθά. δηαθξίλνληαη ζε πνηθηιίεο θξαζηνύ θαη 

πνηθηιίεο επηηξαπέδηεο θαη ζηαθίδαο. 

Σν ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αγξαλάπαπζε ην 2003 έθηαλε ηα 200,1 

εθηάξηα. 

 

1.1.2.9. Τοπική κοινόηηηα Νεροηριβιάς  

Η ηνπηθή θνηλόηεηα Νεξνηξηβηάο απνηειείηαη από ηνπο νηθηζκνύο Νεξνηξηβηά, 

Γάθλε θαη Θενηόθν. 

 

Η πεξηνρή ηεο ηνπηθήο απηήο θνηλόηεηαο είλαη θπξίσο εκηνξεηλή κε πεδηλά 

ηκήκαηα θαη έρεη αξθεηέο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο γίλνληαη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο.  

 

Η γεσξγηθή γε ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο ην έηνο 2003 είλαη 1502,7 εθηάξηα. 

 

Από ηηο εθηάζεηο απηέο νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο απνηεινύληαλ από 57,7 εθηάξηα κε 

ηα 17,3 από απηά λα είλαη πνηηζηηθά. Η γε ιαραλόθεπσλ γηα ηδησηηθή ρξήζε θπξίσο 

θαη γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε δεπηεξεπόλησο απνηεινύληαλ από 18,3 εθηάξηα κε 

ην ζύλνιν ηνπο λα είλαη πνηηζηηθά. Οη εθηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ.  

Οη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο λα εθηείλνληαη ζε 1030 εθηάξηα ζπλνιηθά κε ηελ 

έθηαζε ησλ δελδξώλσλ (ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ειαηώλεο) λα θηάλεη ηα 515 

εθηάξηα θαη από απηέο ηηο εθηάζεηο ηα 4 εθηάξηα είλαη πνηηζηηθά. Οη ππόινηπεο 

δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο αθνξνύλ ηα δηάζπαξηα δέλδξα όισλ ησλ εηδώλ πνπ δελ 

βξίζθνληαη ζε δελδξώλεο θαη από απηέο ηηο εθηάζεηο ηα 4 εθηάξηα είλαη πνηηζηηθά. 

Δπίζεο κέξνο απηήο ηεο έθηαζεο ην απνηεινύλ δαζηθέο εθηάζεηο πνπ απνηεινύληαη 

από θσλνθόξα δέλδξα (θπξίσο θνηλό πεύθν) από ηα νπνία νη θάηνηθνη ζπγθνκίδνπλ 

ηελ ξεηίλε ηνπο.  

 

Οη θαιιηέξγεηεο ακπειηώλ απνηεινύληαη από 10,5 εθηάξηα από ηα νπνία ηα 2,5 

εθηάξηα είλαη πνηηζηηθά θαη δηαθξίλνληαη ζε πνηθηιίεο θξαζηνύ θαη πνηθηιίεο 

επηηξαπέδηεο θαη ζηαθίδαο. 

Σν ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αγξαλάπαπζε ην 2003 έθηαλε ηα 386,2 

εθηάξηα. 

 

1.1.2.10. Τοπική κοινόηηηα Παγώνηα 

Η ηνπηθή θνηλόηεηα Παγώληα απνηειείηαη από ηνπο νηθηζκνύο Παγώληα, 

Μαξθάηεο θαη Νέν Παγώληα. 

 

Η πεξηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Παγώληα είλαη θπξίσο νξεηλή θαη εκηνξεηλή θαη 

έρεη πνιύ ιίγεο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο γίλνληαη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο. 

 

Η γεσξγηθή γε ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο ην έηνο 2003 είλαη 270 εθηάξηα. 

 

Από ηηο εθηάζεηο απηέο νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο απνηεινύληαλ από 6,6 εθηάξηα κε 

ηα 1,8 από απηά λα είλαη πνηηζηηθά. Η γε ιαραλόθεπσλ γηα ηδησηηθή ρξήζε θπξίσο 
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θαη γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε δεπηεξεπόλησο απνηεινύληαλ από 3 εθηάξηα κε ην 

ζύλνιν ηνπο λα είλαη πνηηζηηθά. Οη εθηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ.  

Οη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο λα εθηείλνληαη ζε 68,9 εθηάξηα ζπλνιηθά κε ην ζύλνιν 

ησλ εθηάζεσλ απηώλ λα αθνξνύλ ηα δηάζπαξηα δέλδξα όισλ ησλ εηδώλ πνπ δελ 

βξίζθνληαη ζε δελδξώλεο. Δπίζεο κέξνο απηήο ηεο έθηαζεο ην απνηεινύλ δαζηθέο 

εθηάζεηο πνπ απνηεινύληαη από θσλνθόξα δέλδξα (θπξίσο θνηλό πεύθν) από ηα 

νπνία νη θάηνηθνη ζπγθνκίδνπλ ηελ ξεηίλε ηνπο.  

 

Οη θαιιηέξγεηεο ακπειηώλ απνηεινύληαη από 4 εθηάξηα θαη δηαθξίλνληαη ζε πνηθηιίεο 

θξαζηνύ θαη πνηθηιίεο επηηξαπέδηεο θαη ζηαθίδαο. 

Σν ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αγξαλάπαπζε ην 2003 έθηαλε ηα 187,5 

εθηάξηα. 

 

 

1.1.2.11. Τοπική κοινόηηηα Πολιηικών  

Η ηνπηθή θνηλόηεηα Πνιηηηθώλ απνηειείηαη από ηνπο νηθηζκνύο Πνιηηηθά θαη 

Παξαιία Πνιηηηθώλ. 

 

Η πεξηνρή ηεο ηνπηθήο απηήο θνηλόηεηαο είλαη θπξίσο πεδηλή κε εκηνξεηλά 

ηκήκαηα θαη έρεη αξθεηέο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο γίλνληαη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο. 

 

Η γεσξγηθή γε ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Πνιηηηθώλ ην έηνο 2003 ήηαλ 1390 εθηάξηα.  

 

Από ηηο εθηάζεηο απηέο νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο απνηεινύληαλ από 311,5 εθηάξηα 

κε ηα 139,5 από απηά λα είλαη πνηηζηηθά. Η γε ιαραλόθεπσλ γηα ηδησηηθή ρξήζε 

θπξίσο θαη γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε δεπηεξεπόλησο απνηεινύληαλ από 163,5 

εθηάξηα κε ην ζύλνιν ηνπο λα είλαη πνηηζηηθά. Οη εθηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ.  

Οη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο λα εθηείλνληαη ζε 571 εθηάξηα ζπλνιηθά κε ηελ έθηαζε 

ησλ δελδξώλσλ (ζηελ πιεηνςεθία είλαη ειαηώλεο) λα θηάλεη ηα 212 εθηάξηα θαη 

από απηέο ηηο εθηάζεηο ηα 21 εθηάξηα είλαη πνηηζηηθά. Οη ππόινηπεο δελδξώδεηο 

θαιιηέξγεηεο αθνξνύλ ηα δηάζπαξηα δέλδξα όισλ ησλ εηδώλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζε 

δελδξώλεο θαη από απηέο ηηο εθηάζεηο ηα 29,2 εθηάξηα είλαη πνηηζηηθά. Δπίζεο 

κέξνο απηήο ηεο έθηαζεο ην απνηεινύλ δαζηθέο εθηάζεηο πνπ απνηεινύληαη από 

θσλνθόξα δέλδξα (θπξίσο θνηλό πεύθν) από ηα νπνία νη θάηνηθνη ζπγθνκίδνπλ ηελ 

ξεηίλε ηνπο.  

 

Οη θαιιηέξγεηεο ακπειηώλ απνηεινύληαη από 1 εθηάξην  ην νπνίν είλαη πνηηζηηθό θαη 

δηαθξίλνληαη ζε πνηθηιίεο θξαζηνύ. 

Σν ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αγξαλάπαπζε ην 2003 έθηαλε ηα 343 

εθηάξηα. 
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1.1.2.12. Τοπική κοινόηηηα Σηασρού 

Η ηνπηθή θνηλόηεηα ηαπξνύ απνηειείηαη από ηνλ νηθηζκό ηαπξό.  

 

Η πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε ηνπηθή απηή θνηλόηεηα είλαη θπξίσο νξεηλή θαη 

εκηνξεηλή κε ιίγα πεδηλά ηκήκαηα θαη έρεη αξθεηέο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο γίλνληαη 

αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο. 

 

Η γεσξγηθή γε ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο ηαπξνύ ην έηνο 2003 ήηαλ 543 εθηάξηα. 

 

Από ηηο εθηάζεηο απηέο νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο απνηεινύληαλ από 90,2 εθηάξηα κε 

ηα 4,8 από απηά λα είλαη πνηηζηηθά. Η γε ιαραλόθεπσλ γηα ηδησηηθή ρξήζε θπξίσο 

θαη γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε δεπηεξεπόλησο απνηεινύληαλ από 7,5 εθηάξηα κε 

ην ζύλνιν ηνπο λα είλαη πνηηζηηθά. Οη εθηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ.  

Οη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο λα εθηείλνληαη ζε 243,7 εθηάξηα ζπλνιηθά κε ηελ 

έθηαζε ησλ δελδξώλσλ (απνθιεηζηηθά ειαηώλεο) λα θηάλεη ηα 45 εθηάξηα θαη από 

απηέο ηηο εθηάζεηο ηα 0,5 εθηάξηα είλαη πνηηζηηθά. Οη ππόινηπεο δελδξώδεηο 

θαιιηέξγεηεο αθνξνύλ ηα δηάζπαξηα δέλδξα όισλ ησλ εηδώλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζε 

δελδξώλεο θαη από απηέο ηηο εθηάζεηο ηα 5 εθηάξηα είλαη πνηηζηηθά. Δπίζεο κεγάιν 

κέξνο απηήο ηεο έθηαζεο ην απνηεινύλ δαζηθέο εθηάζεηο πνπ απνηεινύληαη από 

θσλνθόξα δέλδξα (θπξίσο θνηλό πεύθν) από ηα νπνία νη θάηνηθνη ζπγθνκίδνπλ ηελ 

ξεηίλε ηνπο.  

 

Οη θαιιηέξγεηεο ακπειηώλ απνηεινύληαη από 10 εθηάξηα θαη δηαθξίλνληαη ζε πνηθηιίεο 

θξαζηνύ. 

Σν ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αγξαλάπαπζε ην 2003 έθηαλε ηα 191,6 

εθηάξηα. 

 

 

1.1.2.13. Τοπική κοινόηηηα Τριάδος 

Η ηνπηθή θνηλόηεηα Σξηάδνο απνηειείηαη από ηνλ νηθηζκό Σξηάδα.  

 

Η πεξηνρή ηεο ηνπηθήο απηήο θνηλόηεηαο είλαη θπξίσο πεδηλή κε ιίγα εκηνξεηλά θαη 

νξεηλά ηκήκαηα θαη έρεη κεγάιεο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο γίλνληαη αξνηξαίεο 

θαιιηέξγεηεο. 

 

Η γεσξγηθή γε ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Σξηάδνο ην έηνο 2003 ήηαλ 3659 εθηάξηα. 

 

Από ηηο εθηάζεηο απηέο νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο απνηεινύληαλ από 2080 εθηάξηα κε 

ηα 1336 από απηά λα είλαη πνηηζηηθά. Δπηπιένλ ππήξραλ 14 εθηάξηα γεο κε θπηώξηα 

παξαγσγήο ιαραληθώλ γηα κεηαθύηεπζε. Η γε ιαραλόθεπσλ γηα ηδησηηθή ρξήζε 

θπξίσο θαη γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε δεπηεξεπόλησο απνηεινύληαλ από 938 

εθηάξηα κε ην ζύλνιν ηνπο λα είλαη πνηηζηηθά. Οη εθηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ.  

Οη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο λα εθηείλνληαη ζε 400 εθηάξηα ζπλνιηθά κε ηελ έθηαζε 

ησλ δελδξώλσλ (ειαηώλεο θαη θηζηηθεώλεο) λα θηάλεη ηα 110 εθηάξηα θαη από 

απηέο ηηο εθηάζεηο ηα 50 εθηάξηα είλαη πνηηζηηθά. Οη ππόινηπεο δελδξώδεηο 

θαιιηέξγεηεο αθνξνύλ ηα δηάζπαξηα δέλδξα όισλ ησλ εηδώλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζε 

δελδξώλεο θαη από απηέο ηηο εθηάζεηο ηα 50 εθηάξηα είλαη πνηηζηηθά. Δπίζεο κέξνο 
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απηήο ηεο έθηαζεο ην απνηεινύλ δαζηθέο εθηάζεηο πνπ απνηεινύληαη από 

θσλνθόξα δέλδξα (θπξίσο θνηλό πεύθν) από ηα νπνία θάπνηνη θάηνηθνη 

ζπγθνκίδνπλ ηελ ξεηίλε ηνπο.  

 

Οη θαιιηέξγεηεο ακπειηώλ απνηεινύληαη από 16,5 εθηάξηα από ηα νπνία ηα 5 εθηάξηα 

είλαη πνηηζηηθά θαη δηαθξίλνληαη ζε πνηθηιίεο θξαζηνύ. 

Σν ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αγξαλάπαπζε ην 2003 έθηαλε ηα 210,5 

εθηάξηα. 

 

 
 

1.1.3.  Δπιζκόπηζη Γήμοσ Μεζζαπίφν (ζημερινή Γημοηική Δνόηηηα 

Μεζζαπίφν)   
 

1.1.3.1. Επιζκόπηζη Δήμοσ Μεζζαπίων (ζημερινή Δημοηική Ενόηηηα 

Μεζζαπίων) 

Ο Γήκνο Μεζζαπίσλ (ζεκεξηλή Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ) παξνπζηάδεη έλα 

ηζνξξνπεκέλν ζύλνιν κεηαμύ πεδηλώλ, εκηνξεηλώλ θαη νξεηλώλ πεξηνρώλ. Οη 

πεξηνρέο απηέο θαιιηεξγνύκελεο απνδίδνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία αγξνηηθώλ θαη 

γεσξγηθώλ εηδώλ ηα νπνία ππεξθαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ζε ηξνθή ηνπ εληόπηνπ 

πιεζπζκνύ. Απηό δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο παξαγσγνύο λα απμήζνπλ ην εηζόδεκα 

ηνπο πσιώληαο ην πιεόλαζκα ηεο παξαγσγήο ηνπο θπξίσο κέζσ ησλ ιατθώλ αγνξώλ 

ζηελ γεηηνληθή πόιε ηεο Υαιθίδαο θαζώο θαη ζηνπο δηαθόξνπο Γήκνπο ηεο Αζήλαο. 

Η πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μεζζαπίσλ (ζεκεξηλή Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ) θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη ηνπηθέο θνηλόηεηεο Καζηέιιαο, Πνιηηηθώλ, Σξηάδνο θαζώο θαη ε 

δεκνηηθή θνηλόηεηα Φαρλώλ είλαη νη θαηεμνρήλ εύθνξεο πεξηνρέο θαη νη πιένλ 

ηδαληθέο γηα παξαγσγή θπηώλ κεγάιεο θαιιηέξγεηαο. Παξάγεη πςειήο πνηόηεηαο θαη 

απόδνζεο αλά θαιιηεξγνύκελνπ ζηξέκκαηνο πξντόληα ηα νπνία είλαη γλσζηά γηα ζηηο 

λνηθνθπξέο ησλ Αζελώλ θαη ηεο Υαιθίδαο (πρ παηάηεο Φαρλώλ θαη Σξηάδνο, ζθόξδα 

θαη θξεκκύδηα Φαρλώλ θαη Σξηάδνο, θιπ). 

Η γεσξγηθή γε ηνπ Γήκνπ Μεζζαπίσλ (ζεκεξηλή Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ) 

γηα ην 2003 είλαη 17950,1 εθηάξηα. 

 

Από ηηο εθηάζεηο απηέο νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο απνηεινύληαλ από 6774,3 εθηάξηα 

κε ηα 3896 από απηά λα είλαη πνηηζηηθά.  

Δπηπιένλ ππήξραλ 19,5 εθηάξηα γεο κε θπηώξηα παξαγσγήο ιαραληθώλ γηα 

κεηαθύηεπζε θαη 0,7 εθηάξηα εκπνξηθώλ αλζνθήπσλ θαη θπηώξηα αλζέσλ θαη όια 

ήηαλ πνηηζηηθά.  

Η γε ιαραλόθεπσλ γηα ηδησηηθή ρξήζε θπξίσο θαη γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε 

δεπηεξεπόλησο απνηεινύληαλ από 2810 εθηάξηα κε ην ζύλνιν ηνπο λα είλαη 

πνηηζηηθά.  

ην Γήκν Μεζζαπίσλ (ζεκεξηλή Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ) ην 2003 ππήξραλ 

ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 3,3 εθηαξίσλ. Από απηέο ηηο 
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εθηάζεηο ηα 1,8 εθηάξηα ήηαλ θαιιηέξγεηεο ληνκάηαο, ηα 0,2 εθηάξηα ήηαλ 

θαιιηέξγεηεο αγγνπξηώλ θαη ηα 1,3 εθηάξηα ήηαλ αλζνθνκηθέο θαιιηέξγεηεο. 

Οη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο ην 2003 εθηείλνληαλ ζε 5170,1 εθηάξηα ζπλνιηθά. Με 

ηελ έθηαζε ησλ δελδξώλσλ όισλ ησλ δηαθόξσλ εηδώλ δέλδξσλ λα θηάλεη ηα 2205 

εθηάξηα θαη από απηέο ηηο εθηάζεηο ηα 485,9 εθηάξηα είλαη πνηηζηηθά. Οη ππόινηπεο 

δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο αθνξνύλ ηα δηάζπαξηα δέλδξα όισλ ησλ εηδώλ πνπ δελ 

βξίζθνληαη ζε δελδξώλεο θαη από απηέο ηηο εθηάζεηο ηα 442,8 εθηάξηα είλαη 

πνηηζηηθά. Δπίζεο κέξνο απηήο ηεο έθηαζεο ην απνηεινύλ δαζηθέο εθηάζεηο πνπ 

απνηεινύληαη από θσλνθόξα δέλδξα (θπξίσο θνηλό πεύθν) από ηα νπνία θάπνηνη 

θάηνηθνη ζπγθνκίδνπλ ηελ ξεηίλε ηνπο.  

 

Οη θαιιηέξγεηεο ακπειηώλ απνηεινύληαη από 310,3 εθηάξηα από ηα νπνία ηα 34,7 

εθηάξηα είλαη πνηηζηηθά. Σα ακπέιηα δηαθξίλνληαη ζε πνηθηιίεο θξαζηνύ. 

Σν ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αγξαλάπαπζε ην 2003 έθηαλε ηα 2861,9 

εθηάξηα.  
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Κεθάλαιο 2
ο
. Πολσεηείς Καλλιέργειες ζηο Γήμο Μεζζαπίφν 

(ζημερινή Γημοηική Δνόηηηα Μεζζαπίφν) 
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2.1. Πολσεηείς Καλλιέργειες ζηο Γήμο Μεζζαπίφν (ζημερινή Γημοηική Δνόηηηα 

Μεζζαπίφν) ζσγκενηρφηικά 

 

Γηα ηε θαιύηεξε κειέηε ηεο πεξηνρήο νη πιεξνθνξίεο ειήθζεζαλ γηα δπν ρξνληέο, 

απηήλ ηνπ 2003 κ.Υ. θαη απηήλ ηνπ 2016 κ.Υ.. Σελ πξώηε ρξνληά (2003) ηα ζηνηρεία 

ειήθζεζαλ από ηε Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Δπβνίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο θαη πξνέξρνληαη από ηα ζπγθεληξσηηθά 

ζηνηρεία ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνγελή Σνκέα ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Διιάδνο (Δ..Τ.Δ.). 

Σα ζηνηρεία γηα ην 2016 ειήθζεζαλ από ηε Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Δπβνίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο. Πξνέξρνληαη  

από ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε θαη επεμεξγάζηεθε ε Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ 

Δπβνίαο (Δ.Α.. Δπβνίαο). πγθεθξηκέλα πξνέξρνληαη από ηα ζηνηρεία ησλ 

παξαγσγώλ πνπ είραλ θάλεη αίηεζε γηα ην δηθαίσκα ηεο αζθάιηζεο θαη επηρνξήγεζεο 

ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο. 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο άλσζελ αλαθεξόκελεο πεγέο 

πξνθύπηνπλ νη παξαθάησ πίλαθεο (Πίλαθαο 1 έσο Πίλαθαο 14) όπνπ εκθαλίδνληαη ην 

είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ πνιπεηώλ θαιιηεξγεηώλ ζηνλ ηόηε Γήκν Μεζζαπίσλ 

(ζεκεξηλή Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ). 

Πίνακας 1 

Πνιπεηείο Καιιηέξγεηεο ζηνλ Γήκν Μεζζαπίσλ 

Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Ακπέιηα 310,3  310,3  

Ακπγδαιηέο 20,7 4040 (3390) 2,95 622 

Αριαδηέο  (4050)   

Βεξηθνθηέο 6 1120 (585)   

Βπζζηληέο  (195)   

Γακαζθεληέο  (530)   

Διηέο 2087 240200 

(104970) 

1416,07 160884 
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Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Καξπδηέο 4,1 490 (4550) 6,89 754 

Κεξαζηέο  (250)   

Κνξνκειηέο  (145)   

Κπδσληέο  (450)   

Λεκνληέο 5 1350 (2960) 0,8 147 

Μαληαξηληέο 0,5 150 (1050)   

Μεζπηιηέο 

(Μνπζκνπιηεο) 

 (120)   

Μειηέο  (42)   

Νεξαληδηέο  (100)  (>400) 

Πνξηνθαιηέο 10 3100 (4600) 0,88 201 

Ρνδαθηληέο  (270)   

Ρνδηέο  (255) 0,79 420 

πθηέο  (2030) 0,7 165 

Φηζηηθηέο 70,7 14710 29,95 7436 

 

ηνλ αλσηέξσ πίλαθα (πίλαθαο 1) παξαηεξνύκε όηη ην έηνο 2003 ην κέγεζνο ησλ 

πνιπεηώλ θαιιηεξγεηώλ είλαη θαηά πνιύ κεγαιύηεξν από ην έηνο 2016. Απηό δελ 

ζεκαίλεη όηη όλησο ππάξρεη απηή ε ηεξάζηηα κείσζε ζηηο δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο ζε 

όιν ηνλ Γήκν Μεζζαπίσλ. Απηό πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη είλαη όηη από ην έηνο 

2003 έσο ην 2016 νη θαιιηεξγεηέο νη νπνίνη δήισλαλ ηηο εθηάζεηο θαη ην είδνο ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπο έρνπλ κεησζεί ζε αξηζκό, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο ηνπο νπνίνπο ζα 

πξνζπαζήζσ λα αλαθέξσ παξαθάησ, δελ δειώλνπλ πιένλ ηηο εθηάζεηο πνπ 

δηαζέηνπλ ζηελ  Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Δπβνίαο θαη έηζη νπζηαζηηθά 

είλαη ‘’αόξαηνη’’ ζηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζε ηεο ε Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Δπβνίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο θαη από όπνπ έιαβα ηα ζηνηρεία γηα ηελ 

εξγαζία απηή. 

Μόλν ν αξηζκόο ησλ δέλδξσλ ηεο Νεξαληδηάο έρεη απμεζεί θαη απηό νθείιεηαη ζην 

όηη έρεη θπηέςεη ε δεκνηηθή αξρή λεξαληδηέο ζηα πεδνδξόκηα ζε όιεο ηηο θύξηεο 

νδνύο ζηνλ νηθηζκό Φαρλώλ σο θαισπηζκό. 
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2.2. Πολσεηείς Καλλιέργειες ανά Κοινόηηηες ζηο Γήμο Μεζζαπίφν (ζημερινή 

Γημοηική Δνόηηηα Μεζζαπίφν) 

 

2.2.1. Γημοηική κοινόηηηα Ψατνών 

 

Πίνακας 2 

Πνιπεηείο Καιιηέξγεηεο ζηε Γεκνηηθή θνηλόηεηα Φαρλώλ 

Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Ακπέιηα 121,5  121,5  

Ακπγδαιηέο 7 1700 (500) 0,4 52 (~500) 

Αριαδηέο  (180)  (~180) 

Βεξηθνθηέο 1 400 (250)  (~250) 

Βπζζηληέο  (35)  (~35) 

Γακαζθεληέο  (30)  (~30) 

Διηέο 187 31100 

(53680) 

282,47 37282 

(~53680) 

Καξπδηέο 2 200 (1200) 1,54 330 (~1200) 

Κεξαζηέο  (50)  (~50) 

Κνξνκειηέο  (25)  (~25) 

Κπδσληέο  (35)  (~35) 

Λεκνληέο 1,5 450 (950) 0,4 55 (~950) 

Μαληαξηληέο  (200)  (~200) 

Μεζπηιηέο 

(Μνπζκνπιηεο) 

 (100)  (~100) 

Μειηέο  (10)  (~10) 

Νεξαληδηέο  (100)  (>400) 
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Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Πνξηνθαιηέο 2 600 (1000) 0,4 50 (~1000) 

Ρνδαθηληέο  (90)  (~90) 

Ρνδηέο  (95) 0,2 70 (~95) 

πθηέο  (530)  (~530) 

Φηζηηθηέο 44,5 9500 27,78 6991 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 2) παξαηεξνύκε ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηηο 

πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο κεηαμύ ησλ ρξόλσλ 2003 θαη 2016.  

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη κηα κεγάιε αύμεζε ηεο έθηαζεο ησλ 

ειαηώλσλ ηεο ηάμεο ησλ 95,47 εθηαξίσλ από ην 2003 έσο ην 2016 κε ηνλ αξηζκό ησλ 

ειαηόδεληξσλ ζηνπο ειαηώλεο λα απμάλεηαη θαηά 6182. Απηό έγηλε δεκηνπξγώληαο 

θαηλνύξγηνπο ειαηώλεο ζε εθηάζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα 

κνλνεηείο θαιιηέξγεηεο κε λεαξά δελδξύιιηα. Μηα άιιε κέζνδνο αλάπηπμεο 

ειαηώλσλ είλαη ε έλσζε δηαθόξσλ δηάζπαξησλ ειαηόδεληξσλ θπηεύνληαο θαηλνύξγηα 

δελδξύιιηα έηζη ώζηε λα ζρεκαηηζηεί έλαο θαηλνύξγηνο ειαηώλαο. Η δεύηεξε 

πξόηαζε είλαη δπλαηή γηαηί ζηα Φαρλά, όπσο θαη ζηηο γύξσ πεξηνρέο, ππήξρε ε 

ζπλήζεηα λα θπηεύνληαη κεκνλσκέλα ειαηόδεληξα ζε δηάθνξα ρσξάθηα. Απηό 

γηλόηαλ γηα λα ππάξρεη δπλαηόηεηα παξαγσγήο ειαηνιάδνπ ζε πεξίπησζε θαθώλ 

θαηξηθώλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ (πρ. παγεηόο, ραιάδη). Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ 

πξνζζέηνληαλ επηπιένλ ειαηόδεληξα ζρεκαηίδνληαο ειαηώλεο 

Οη πνηθηιίεο ειηάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζηελ δεκνηηθή θνηλόηεηα Φαρλώλ 

είλαη ε Ακθίζζεο, ε Μεγαξείηηθε, ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, ε Θαζίηηθε, ε 

Κνξσλέηθε θαη ην Μαλάθη γηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ. Χο επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, θαη ε Ακθίζζεο. 

Σν 2016 βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δειώζεη νη αγξόηεο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο 

παξαηεξνύκε όηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί δελδξώλεο από ξνδηέο κε ύπαξμε ζεκαληηθνύ 

αξηζκνύ δέληξσλ ζε ζρέζε κε ηηο ξνδηέο πνπ ππήξραλ ην 2003. εκαληηθή κείσζε 

παξαηεξείηαη ζηνπο δελδξώλεο από ακπγδαιηέο πνπ ηα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ε 

έθηαζε ηνπο ην 2016 λα έρεη κεησζεί πάλσ από 17 θνξέο κε ηνλ αξηζκό ησλ δέλδξσλ 

λα έρεη κεησζεί θαηά 33 πεξίπνπ θνξέο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2003. Δπίζεο 

ζεκαληηθή κείσζε παξαηεξείηαη ζηνπο δελδξώλεο από ιεκνληέο θαη πνξηνθαιηέο κε 

ηηο εθηάζεηο ηνπο λα έρνπλ κεησζεί ηέζζεξεηο θαη πέληε θνξέο αληίζηνηρα πνπ ζε 

ζρέζε κε απηέο πνπ θαηείραλ ην 2003 κε αθόκε κεγαιύηεξε κείσζε ζηνλ αξηζκό ησλ 

δέληξσλ ηνπο. 

Μείσζε παξαηεξείηαη ζηελ έθηαζε ησλ δελδξώλσλ από θαξπδηέο πεξίπνπ θαηά ην ¼ 

κε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δέληξσλ θαηά 130. Οη εθηάζεηο ησλ δελδξώλσλ από 
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Φηζηηθηέο πνπ ζην ζύλνιν ηνπο απνηεινύληαη από ηελ πνηθηιία Αηγίλεο από ην 2003 

κέρξη ην 2016 έρνπλ κεησζεί ζην 62,45% κε ηνλ αξηζκό ησλ δέληξσλ λα έρεη κεησζεί 

ζην 73,59% θαη από 9500 δέληξα λα έρνπλ κείλεη 6991. 

Αηπρώο ζηελ πεξίπησζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ηεο ακπγδαιηάο, ηεο θαξπδηάο, ηεο ξνδηάο, 

ηεο ιεκνληάο θαη ηεο πνξηνθαιηάο δελ δηεπθξηλίδεηαη ην είδνο ησλ πνηθηιηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη. 

Οη πνηθηιίεο ακπέινπ πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη θπξίσο γηα παξαγσγή κνύζηνπ θαη 

θξαζηνύ όπσο νη αββαηηαλό, Φηιέξη, Aγησξγίηηθν, Ρνδίηεο, Μαλδειαξηά, Μνζράην 

Αιεμαλδξείαο, Ρνδαθί θαη Πεηξνθόξηζν ιεπθό. Δπηπιένλ θαιιηεξγνύληαη θαη 

πνηθηιίεο γηα  επηηξαπέδηα θαηαλάισζε κε ηηο θπξηόηεξεο λα είλαη νη νπιηαλίλα θαη 

Μνζράην Αιεμαλδξείαο 

Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ δέληξσλ γηα όια ηα είδε, εθηόο ηεο 

λεξαηδηάο, παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016 αλ θαη δελ 

ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα ην επηβεβαηώλνπλ. Όζνλ αθνξά ηα δηάζπαξηα ειαηόδεληξα 

ππάξρεη ε πηζαλόηεηα λα έρνπλ κεησζεί ζε έλα βαζκό ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ 

εθηάζεσλ ησλ ειαηώλσλ θαη ηεο ελζσκάησζεο ηνπο ζε απηνύο. Δπίζεο είλαη πηζαλό 

πνιιά δηάζπαξηα δέλδξα λα έρνπλ θνπεί σο μπιεία (καδί κε ηκήκα ησλ δαζηθώλ 

εθηάζεσλ) γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ ζπηηηώλ ηεο πεξηνρήο κεηά ηελ αύμεζε ηνπ 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ηελ ζηξνθή ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζέξκαλζεο. 

 

2.2.2. Σοπική κοινόηηηα Αγίας οθίας 

 

Πίνακας 3 

Πνιπεηείο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Αγίαο νθίαο 

Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Ακπέιηα 14  14  

Ακπγδαιηέο  (20)  (~20) 

Αριαδηέο  (100)  (~100) 

Διηέο  (3000) 12,3 916 (~3000) 

Καξπδηέο  (500) 3,4 308 (~500) 

Καζηαληέο  (250)  (~250) 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C
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Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Κεξαζηέο  (100)  (~100) 

Κνξνκειηέο  (50)  (~50) 

Κπδσληέο  (50)  (~50) 

Ρνδαθηληέο  (40)  (~40) 

πθηέο  (50)  (~50) 

 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 3) παξαηεξνύκε όηη κεηαμύ ησλ 

ρξόλσλ 2003 θαη 2016 ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα ηεο Αγίαο νθίαο έρνπλ γίλεη 

ζπζηεκαηηθέο θαιιηέξγεηεο ειηάο κε ηηο πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνύληαη λα είλαη νη 

Μεγαξείηηθε, Υνλδξνιηά, Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, Αζελνιηά ή Σζνπλάηε, Θαζίηηθε 

θαη Μαλάθη.  

Δπίζεο παξαηεξνύκε θαη  ζπζηεκαηηθέο θαιιηέξγεηεο θαξπδηάο κε  θπξηόηεξεο ηηο 

πνηθηιίεο  Franquette, Chandler και Hartley κε ππνθείκελν Juglans regia. Σα 

δηάζπαξηα δελδξα θαξπδηάο απνηεινύληαη από δηάθνξα απηνγνληκνπνηύκελα θαη 

ζηαπξνγνληκνπνηνύκελα ζπόξνθπηα ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο. 

Οη πνηθηιίεο ακπέινπ πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη θπξίσο γηα παξαγσγή κνύζηνπ θαη 

θξαζηνύ όπσο νη αββαηηαλό, Φηιέξη, Aγησξγίηηθν, Ρνδίηεο, Μαλδειαξηά, Μνζράην 

Αιεμαλδξείαο, Ρνδαθί θαη Πεηξνθόξηζν ιεπθό. Δπηπιένλ θαιιηεξγνύληαη θαη 

πνηθηιίεο γηα  επηηξαπέδηα θαηαλάισζε κε ηηο θπξηόηεξεο λα είλαη νη νπιηαλίλα θαη 

Μνζράην Αιεμαλδξείαο. 

Βάζεη ηεο πξνζσπηθήο κνπ πείξαο ζαλ κόληκνο θάηνηθνο Φαρλώλ θαη επηζθεπηόκελνο 

ηελ πεξηνρή αξθεηέο θνξέο θάζε ρξόλν, βιέπσ όηη απμήζεθε ειάρηζηα ν αξηζκόο ησλ 

θαιιηεξγνύκελσλ δέλδξσλ. Οη θαηλνύξγηεο ζπζηεκαηηθέο θαιιηέξγεηεο (ειηάο θαη 

θαξπδηάο) έρνπλ γίλεη ζε εδάθε όπνπ έγηλαλ πξνζβάζηκα θαη δηαζέζηκα γηα 

ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα κε ηελ δεκηνπξγία θαηλνύξγησλ δξόκσλ θαζώο βξίζθνληαη 

ζε βνπλνπιαγηέο κε κηθξή θιίζε θαη θαηάιιεια εδάθε. 

Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ δέλδξσλ εθηόο ειηάο θαη θαξπδηάο 

παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 

 

 

 

 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C
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2.2.3. Σοπική κοινόηηηα Άηηαλης 

 

Πίνακας 4 

Πνιπεηείο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Άηηαιεο 

Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Ακπέιηα 6,6  6,6  

Αριαδηέο  (120)  (~120) 

Διηέο 180 18800 (640) 84,97 9496 (~640) 

Πνξηνθαιηέο   0,15 51 

Ρνδηέο   0,15 50 

πθηέο  (620)  (~620) 

 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 4) παξαηεξνύκε όηη κεηαμύ ησλ 

ρξόλσλ 2003 θαη 2016 ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα ηεο Άηηαιεο ππάξρεη κηα κείσζε ζηελ 

έθηαζε ησλ ειαηώλσλ θαη ησλ ειαηόδεληξσλ ζε απηνύο. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη νη 

θαιιηέξγεηεο απηέο απιώο έπαςαλ λα ππάξρνπλ. Απιώο νη παξαγσγνί δελ έθαλαλ 

δήισζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο, είηε γηαηί ην κέγεζνο ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπο δελ ηνπο επηηξέπεη λα ιάβνπλ επηρνξήγεζε γηα απηή, είηε γηαηί 

απιώο ζέινπλ λα απνθύγνπλ ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο. 

Οη πνηθηιίεο ειηάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα ηεο Άηηαιεο 

είλαη ε Ακθίζζεο, ε Μεγαξείηηθε, ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, ε Θαζίηηθε θαη ην 

Μαλάθη γηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, θαη ε Ακθίζζεο γηα 

επηηξαπέδηεο. 

Οη πνηθηιίεο ακπέινπ πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη θπξίσο γηα παξαγσγή κνύζηνπ θαη 

θξαζηνύ όπσο νη αββαηηαλό, Φηιέξη, Aγησξγίηηθν, Ρνδίηεο, Μαλδειαξηά, Μνζράην 

Αιεμαλδξείαο, Ρνδαθί θαη Πεηξνθόξηζν ιεπθό. Δπηπιένλ θαιιηεξγνύληαη θαη 

πνηθηιίεο γηα  επηηξαπέδηα θαηαλάισζε κε ηηο θπξηόηεξεο λα είλαη νη νπιηαλίλα θαη 

Μνζράην Αιεμαλδξείαο 

Δπίζεο παξαηεξνύκε θαη ηε δεκηνπξγία δελδξώλσλ κε πνξηνθαιηέο θαη ξνδηέο όπνπ 

δελ δηεπθξηλίδεηαη ην είδνο ησλ πνηθηιηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηα δύν είδε 

δέληξσλ. 

Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ δέληξσλ όισλ ησλ εηδώλ παξακέλεη ζηα 

ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C
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2.2.4. Σοπική κοινόηηηα Καμαρίηζας 

 

 

 

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 5) παξαηεξνύκε όηη ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

Κακαξίηζαο ππάξρεη κηα κείσζε άλσ ησλ 110 εθηαξίσλ ζηελ έθηαζε ησλ ειαηώλσλ 

θαη πάλσ από 12000 ειαηόδεληξα. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη νη θαιιηέξγεηεο απηέο 

έπαςαλ λα ππάξρνπλ. Απιώο νη παξαγσγνί δελ έθαλαλ δήισζε ησλ θαιιηεξγεηώλ 

ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο. 

Οη πνηθηιίεο ειηάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα ηεο Άηηαιεο 

είλαη ε Ακθίζζεο, ε Μεγαξείηηθε, ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, ε Θαζίηηθε θαη ην 

Μαλάθη γηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, θαη ε Ακθίζζεο γηα 

επηηξαπέδηεο. 

Οη πνηθηιίεο ακπέινπ πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη θπξίσο γηα παξαγσγή κνύζηνπ θαη 

θξαζηνύ όπσο νη αββαηηαλό, Φηιέξη, θαη Μαλδειαξηά.  

Δπίζεο παξαηεξείηαη έθιεηςε ηεο ζπζηεκαηηθήο θαιιηέξγεηαο ζε δελδξώλεο κε 

ακπγδαιηέο θαη θαξπδηέο. 

Πίνακας 5 

Πνιπεηείο Καιιηέξγεηεο  ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Κακαξίηζαο 

Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Ακπέιηα 2  2  

Ακπγδαιηέο 1 300 (400)  (~400) 

Αριαδηέο  (10)  (~10) 

Βεξηθνθηέο  (10)  (~10) 

Βπζζηληέο  (30)  (~30) 

Διηέο 260 26000 

(2000) 

148,88 13816 

(~2000) 

Καξπδηέο 0,4 40 (350)  (~350) 

Κεξαζηέο  (50)  (~50) 

πθηέο  (40)  (~40) 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C
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Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ δέληξσλ όισλ ησλ εηδώλ παξακέλεη ζηα 

ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 

 

2.2.5. Σοπική κοινόηηηα Καζηέλλας 

 

Πίνακας 6 

Πνιπεηείο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Καζηέιιαο 

Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Ακπέιηα 18,2  18,2  

Ακπγδαιηέο 8 800 (300) 0,15 20 (~300) 

Βεξηθνθηέο 2 400 (50)  (~50) 

Διηέο 328 33600 

(1000) 

68,17 7485 

(~1000) 

Καξπδηέο 1 150 (300) 0,2 15 (~300) 

Λεκνληέο 1,5 300 (500) 0,1 10 (~500) 

Μαληαξηληέο 0,5 150 (50)  (~50) 

Πνξηνθαιηέο 3 1000 (400) 0,08 20 (~400) 

Ρνδαθηληέο  (50)  (~50) 

πθηέο   0,2 45 

Φηζηηθηέο 2 250 1,23 210 

 

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 6) παξαηεξνύκε όηη ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

Καζηέιιαο ππάξρεη κηα γεληθόηεξε κεγάιε κείσζε ζε έθηαζε δελδξώλσλ ζηα είδε 

ακπγδαιηάο, βεξηθνθηάο, θαξπδηάο, ιεκνληάο θαη πνξηνθαιηάο. Δπίζεο παξαηεξνύκε 

ηελ έθιεηςε ζπζηεκαηηθήο θαιιηέξγεηαο καληαξηληάο 

Όζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ππάξρεη κηα κεγάιε κείσζε κε ηα ζηνηρεία 

ηεο Δ.Α.. Δπβνίαο λα δείρλνπλ κόλν ην 20,78% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ειαηώλσλ 

πνπ ππήξραλ ην 2003 λα ππάξρνπλ ην 2016. Αληίζηνηρα ηα ειαηόδεληξα πνπ 

θαίλνληαη κέζα από ηηο δειώζεηο ησλ αγξνηώλ ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ην 2016 
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δείρλνπλ κόλν ην 22.28% ησλ ειαηόδεληξσλ πνπ ππήξραλ ην 2003. Απηό δελ 

ζεκαίλεη όηη νη θαιιηέξγεηεο απηέο έπαςαλ λα ππάξρνπλ. Απιώο νη παξαγσγνί δελ 

έθαλαλ δήισζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο. 

Οη πνηθηιίεο ειηάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα ηεο Άηηαιεο 

είλαη ε Μεγαξείηηθε, ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, ε Θαζίηηθε, ε Κνξσλέηθε θαη ην 

Μαλάθη γηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, γηα επηηξαπέδηεο. 

Δπίζεο παξαηεξνύκε κηα κείσζε ζηελ έθηαζε ησλ θηζηηθεώλσλ από ην 2003 έσο ην 

2016 ηεο ηάμεο ηνπ 38,5% θαη ησλ θηζηηθόδεληξσλ ηεο ηάμεο ηνπ 16%. Οη θηζηηθηέο 

ζην ζύλνιν ηνπο απνηεινύληαη από ηελ πνηθηιία Αηγίλεο. 

Σαπηόρξνλα παξαηεξείηαη δεκηνπξγία ζπζηεκαηηθήο θαιιηέξγεηαο ζε δελδξώλεο κε 

ζπθηέο. 

Οη πνηθηιίεο ακπέινπ πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη θπξίσο γηα παξαγσγή κνύζηνπ θαη 

θξαζηνύ όπσο νη αββαηηαλό, Φηιέξη, Aγησξγίηηθν, Ρνδίηεο, Μαλδειαξηά, Μνζράην 

Αιεμαλδξείαο, Ρνδαθί θαη Πεηξνθόξηζν ιεπθό. Δπηπιένλ θαιιηεξγνύληαη θαη 

πνηθηιίεο γηα  επηηξαπέδηα θαηαλάισζε κε ηηο θπξηόηεξεο λα είλαη νη νπιηαλίλα θαη 

Μνζράην Αιεμαλδξείαο 

Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ δέληξσλ όισλ ησλ εηδώλ παξακέλεη ζηα 

ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 

 

2.2.6. Σοπική κοινόηηηα Κονηοδεζποηίοσ 

 

Πίνακας 7 

Πνιπεηείο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Κνληνδεζπνηίνπ 

Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δελδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δελδξα)      

ην 2016 

Ακπέιηα 16  16  

Ακπγδαιηέο  (120)  (~120) 

Αριαδηέο  (110)  (~110) 

Βεξηθνθηέο  (45)  (~45) 

Βπζζηληέο  (40)  (~40) 

Διηέο 57 8000 (2730) 88,65 8097 

(~2730) 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C
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Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Καξπδηέο  (130)  (~130) 

Κεξαζηέο  (10)  (~10) 

Κνξνκειηέο  (20)  (~20) 

Κπδσληέο  (45)  (~45) 

Λεκνληέο  (10)  (~10) 

Μειηέο  (12)  (~12) 

Ρνδαθηληέο  (15)  (~15) 

Ρνδηέο  (50)  (~50) 

πθηέο  (100)  (>100) 

 

Βάζεη ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 7) παξαηεξνύκε όηη ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

Κνληνδεζπνηίνπ ππάξρεη κηα κεγάιε αύμεζε ζηελ έθηαζε ησλ ειαηώλσλ. Η αύμεζε 

απηή  είλαη ηνπ κεγέζνπο 55,5% ηεο έθηαζεο ησλ ειαηώλσλ πνπ είραλ δεισζεί ην 

2003 ζε ζρέζε κε ηηο δειώζεηο ησλ παξαγσγώλ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο ζηελ Δ.Α.. 

Δπβνίαο γηα ην 2016. Η αύμεζε όκσο ζηηο εθηάζεηο δελ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηνλ 

αξηζκό ησλ ειαηόδεληξσλ κε απηόλ λα απμάλεηαη θαηά 97 επηπιένλ ειαηόδεληξα 

κόλν. 

Οη πνηθηιίεο ειηάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Κνληνδεζπνηίνπ 

θπξίσο, είλαη ε Μεγαξείηηθε, ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά θαη ην Μαλάθη γηα παξαγσγή 

ειαηνιάδνπ θαη ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά θαη ε  Μεγαξείηηθε γηα επηηξαπέδηεο. 

Οη πνηθηιίεο ακπέινπ πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη θπξίσο γηα παξαγσγή κνύζηνπ θαη 

θξαζηνύ όπσο νη αββαηηαλό, Φηιέξη, Aγησξγίηηθν, Ρνδίηεο, Μαλδειαξηά, Μνζράην 

Αιεμαλδξείαο, Ρνδαθί θαη Πεηξνθόξηζν ιεπθό. Δπηπιένλ θαιιηεξγνύληαη θαη 

πνηθηιίεο γηα  επηηξαπέδηα θαηαλάισζε κε ηηο θπξηόηεξεο λα είλαη νη νπιηαλίλα θαη 

Μνζράην Αιεμαλδξείαο 

Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ δέληξσλ όισλ ησλ εηδώλ παξακέλεη ζηα 

ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 
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2.2.7. Σοπική κοινόηηηα Κσπαριζζίοσ 

 

Πίνακας 8 

Πνιπεηείο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Κππαξηζζίνπ 

Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Ακπγδαιηέο 0,2 40 (150)  (~150) 

Αριαδηέο  (400)  (~400) 

Βεξηθνθηέο  (30)  (~30) 

Βπζζηληέο  (10)  (~10) 

Διηέο 70 6500 (2000) 31,56 3587 

(~2000) 

Καξπδηέο  (120) 0,15 5 (~120) 

Κνξνκειηέο  (50)  (~50) 

Κπδσληέο  (40)  (~40) 

Μειηέο  (10)  (~10) 

Φηζηηθηέο 0,2 40    

 

Παξαηεξώληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 8) δηαπηζηώλνπκε όηη ζηελ ηνπηθή 

θνηλόηεηα Κππαξηζζίνπ ππάξρεη κηα κεγάιε κείσζε ζηνπο ειαηώλεο κε ηελ έθηαζε 

ηνπο από ην 2003 λα κεηώλεηαη ζην 45,1% ην 2016. Σα ειαηόδεληξα πνπ δειώζεθαλ 

ην 2016 κεηώλνληαη ζην 55,18% ηνπ αξηζκνύ πνπ είραλ δεισζεί ην 2003. Απηό 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην όηη παξαγσγνί δελ έθαλαλ δήισζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο 

ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο. 

Οη πνηθηιίεο ειηάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Κνληνδεζπνηίνπ 

θπξίσο, είλαη ε Μεγαξείηηθε, ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά θαη ην Μαλάθη γηα παξαγσγή 

ειαηνιάδνπ θαη ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά θαη ε  Μεγαξείηηθε γηα επηηξαπέδηεο. 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 8) παξαηεξείηαη έθιεηςε ησλ 

θαιιηεξγεηώλ ζε ακπγδαιηέο θαη θηζηηθηέο. Σαπηόρξνλα παξαηεξείηαη κηα δεκηνπξγία 

δελδξώλα από θαξπδηέο όκσο βάζεη ηεο έθηαζεο ηεο θαιιηέξγεηαο (0,15 εθηάξηα) θαη 

ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ ησλ δέλδξσλ (5 ζπλνιηθά) πηζαλόηαηα λα πξόθεηηαη γηα 

ζπγθαιιηέξγεηα. 
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Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ δέληξσλ όισλ ησλ εηδώλ παξακέλεη ζηα 

ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 

 

2.2.8. Σοπική κοινόηηηα Μακρσκάπας 

 

Πίνακας 9 

Πνιπεηείο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Μαθξπθάπαο 

Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Ακπέιηα 90  90  

Ακπγδαιηέο 1,5 200 (600)  (~600) 

Αριαδηέο  (1000)  (~1000) 

Γακαζθεληέο  (500)  (~500) 

Διηέο 160 25000 

(5000) 

158,71 22481 

(~5000) 

Καξπδηέο 0,7 100 (400) 1,2 46 (~400) 

Λεκνληέο   0,23 29 

Πνξηνθαιηέο   0,13 20 

Ρνδηέο   0,2 80 

 

Βάζεη ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 9) παξαηεξνύκε όηη ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

Μαθξπθάπαο ππάξρεη κηα πνιύ κηθξή κείσζε ηεο έθηαζεο ησλ ειαηώλσλ από ην 

2003 έσο ην 2016. Ο αξηζκόο ησλ ειαηόδεληξσλ  ηνπ 2003 ζε ζρέζε κε απηόλ πνπ 

έρνπλ δεισζεί από ηνπο παξαγσγνύο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο είλαη κεησκέλνο θαηά 

2500 δέληξα πεξίπνπ.  

Οη πνηθηιίεο ειηάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα ηεο 

Μαθξπθάπαο είλαη ε Μεγαξείηηθε, ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, ην Αγνπξνκαλάθη θαη 

ην Μαλάθη γηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, γηα επηηξαπέδηεο. 

Οη πνηθηιίεο ακπέινπ πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη θπξίσο γηα παξαγσγή κνύζηνπ θαη 

θξαζηνύ όπσο νη αββαηηαλό, Φηιέξη, Aγησξγίηηθν, Ρνδίηεο, Μαλδειαξηά, Μνζράην 

Αιεμαλδξείαο, Ρνδαθί θαη Πεηξνθόξηζν ιεπθό. Δπηπιένλ θαιιηεξγνύληαη θαη 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C
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πνηθηιίεο γηα  επηηξαπέδηα θαηαλάισζε κε ηηο θπξηόηεξεο λα είλαη νη νπιηαλίλα θαη 

Μνζράην Αιεμαλδξείαο 

Δπίζεο ππάξρεη έθιεηςε ζηνπο δελδξώλεο ηεο ακπγδαιηάο από ην 2003 έσο ην 2016. 

Παξαηεξείηαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα 8 από ηνπο παξαγσγνύο ζηελ Δ.Α.. 

Δπβνίαο κηα αύμεζε ζηελ έθηαζε ησλ δελδξώλσλ ησλ θαξπδηώλ ην 2016, παξά ηελ 

κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δέληξσλ ηνπο θαηά ην κηζό πεξίπνπ ησλ δέληξσλ πνπ είραλ 

ην 2003.  

Δπηπιένλ παξαηεξείηαη δεκηνπξγία λέσλ δελδξώλσλ ην 2016 πνπ απνηεινύληαη από 

Λεκνληέο, Πνξηνθαιηέο θαη Ρνδηέο πνπ δελ ππήξραλ ην 2003. 

Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ δέληξσλ όισλ ησλ εηδώλ παξακέλεη ζηα 

ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 

 

2.2.9. Σοπική κοινόηηηα Νεροηριβιάς 

 

Πίνακας 10 

Πνιπεηείο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Νεξνηξηβηάο 

Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Ακπέιηα 10,5  10,5  

Ακπγδαιηέο 3 1000 (800)  (~800) 

Αριαδηέο  (300)  (~300) 

Βεξηθνθηέο  (200)  (~200) 

Βπζζηληέο  (80)  (~80) 

Διηέο 510 44200 

(1500) 

155,12 11287 

(~1500) 

Καξπδηέο   0,4 50 

Κεξαζηέο  (40)  (~40) 

Κπδσληέο  (30)  (~30) 

Λεκνληέο  (500)  (~500) 
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Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Μαληαξηληέο  (300)  (~300) 

Μεζπηιηέο 

(Μνπζκνπιηεο) 

 (20)  (~20) 

Πνξηνθαιηέο  (1200)  (~1200) 

Ρνδαθηληέο  (45)  (~45) 

Ρνδηέο  (140)  (~140) 

πθηέο  (140)  (~140) 

Φηζηηθηέο 2 400    

 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 10) παξαηεξνύκε όηη κεηαμύ 

ησλ ρξόλσλ 2003 θαη 2016 ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα ηεο Νεξνηξηβηάο ππάξρεη κηα 

κεγάιε κείσζε ζηνπο ειαηώλεο. Οη εθηάζεηο ησλ ειαηώλσλ πνπ έρνπλ δεισζεί από 

ηνπο παξαγσγνύο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ην 2016 είλαη ζην 30,42% ησλ εθηάζεσλ πνπ 

είραλ δεισζεί ην 2003. Ο αξηζκόο ησλ ειαηόδεληξσλ πνπ δειώζεθαλ ην 2016 είλαη 

κεησκέλνο ζην 25,54% ηνπ αληίζηνηρνπ αξηζκνύ ειαηόδεληξσλ ηνπ 2003. Απηό 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ κε δήισζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ησλ παξαγσγώλ ζηελ  Δ.Α.. 

Δπβνίαο.  

Οη πνηθηιίεο ειηάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Νεξνηξηβηάο θπξίσο, 

είλαη ε Μεγαξείηηθε, ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, ην Μαλάθη, ην Αγνπξνκαλάθη θαη ε 

Κνξσλέηθε γηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά θαη ε  

Μεγαξείηηθε γηα επηηξαπέδηεο. 

Οη πνηθηιίεο ακπέινπ πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη θπξίσο γηα παξαγσγή κνύζηνπ θαη 

θξαζηνύ όπσο νη αββαηηαλό, Φηιέξη, Aγησξγίηηθν, Ρνδίηεο, Μαλδειαξηά, Μνζράην 

Αιεμαλδξείαο, Ρνδαθί θαη Πεηξνθόξηζν ιεπθό. Δπηπιένλ θαιιηεξγνύληαη θαη 

πνηθηιίεο γηα  επηηξαπέδηα θαηαλάισζε κε ηηο θπξηόηεξεο λα είλαη νη νπιηαλίλα θαη 

Μνζράην Αιεμαλδξείαο 

Παξαηεξείηαη επίζεο έθιεηςε ζηνπο δελδξώλεο ηεο ακπγδαιηάο θαη ηεο θηζηηθηάο ην 

2016 από απηνύο πνπ ππήξραλ ην 2003. 

Δπίζεο παξαηεξνύκε θαη  ζπζηεκαηηθέο θαιιηέξγεηεο θαξπδηάο κε  θπξηόηεξεο ηηο 

πνηθηιίεο  Franquette θαη Chandler κε ππνθείκελν Juglans regia. Σα δηάζπαξηα 

δέλδξα θαξπδηάο απνηεινύληαη από δηάθνξα απηνγνληκνπνηύκελα θαη 

ζηαπξνγνληκνπνηνύκελα ζπόξνθπηα ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο. 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C
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Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ δέληξσλ όισλ ησλ εηδώλ παξακέλεη ζηα 

ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 

 

2.2.10. Σοπική κοινόηηηα Παγώνηα 

 

Πίνακας 11 

Πνιπεηείο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Παγώληα 

Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Ακπέιηα 4  4  

Αριαδηέο  (350)  (~350) 

Καξπδηέο  (250)  (~250) 

Κνξνκειηέο  (100)  (~100) 

Κπδσληέο  (100)  (~100) 

Μειηέο  (10)  (~10) 

Ρνδηέο  (20)  (~20) 

 

Παξαηεξώληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 11) δηαπηζηώλνπκε όηη ζηελ ηνπηθή 

θνηλόηεηα Παγώληα νη πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο παξακέλνπλ ίδηεο κεηαμύ ηνπ 2003 θαη 

ηνπ 2016. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία παξαγσγώλ ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο πνπ λα δείρλνπλ 

νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ ρξόλσλ πνπ πέξαζαλ. Οη δελδξώδεηο 

θαιιηέξγεηεο παξακέλνπλ δηάζπαξηεο θαη πεξηνξηζκέλεο θαη πξννξίδνληαη κόλν γηα 

πξνζσπηθή θαηαλάισζε. 

Οη πνηθηιίεο ακπέινπ πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη απνθιεηζηηθά γηα παξαγσγή κνύζηνπ 

θαη θξαζηνύ θαη είλαη νη εμήο: αββαηηαλό, Φηιέξη θαη Aγησξγίηηθν.  

Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ δέληξσλ όισλ ησλ εηδώλ παξακέλεη ζηα 

ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 

 

 

 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C
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2.2.11. Σοπική κοινόηηηα Πολιηικών 

 

Πίνακας 12 

Πνιπεηείο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Πνιηηηθώλ 

Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Ακπέιηα 1  1  

Βεξηθνθηέο 3 320 (100)  (~100) 

Διηέο 200 22000 

(1300) 

233,82 22269 

(~1300) 

Λεκνληέο 2 600 (2000) 0,06 50 (~2000) 

Μαληαξηληέο  (500)  (~500) 

Πνξηνθαιηέο 5 1500 (2000) 0,11 50 (~2000) 

Φηζηηθηέο 2 420    

 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 12) παξαηεξνύκε όηη ζηελ 

ηνπηθή θνηλόηεηα ηεο Πνιηηηθώλ ππάξρεη κηα αύμεζε ζηνπο ειαηώλεο. Η έθηαζε ησλ 

ειαηώλσλ πνπ δήισζαλ νη παξαγσγνί ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ην 2016  είλαη απμεκέλε 

θαηά 16,9% ηεο έθηαζεο ησλ ειαηώλσλ πνπ δειώζεθαλ ην 2003. Η αύμεζε απηή ησλ 

εθηάζεσλ δελ θαίλεηαη ζηνλ αξηζκό ησλ ειαηόδεληξσλ ν νπνίνο ην 2016 απμήζεθε 

θαηά 269 ειαηόδεληξα  ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ ειαηόδεληξσλ ηνπ 2003.  

Οη πνηθηιίεο ειηάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Πνιηηηθώλ είλαη 

θπξίσο ε Μεγαξείηηθε, ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, ην Μαλάθη, ην Αγνπξνκαλάθη θαη 

ε Κνξσλέηθε γηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά θαη ε  

Μεγαξείηηθε γηα επηηξαπέδηεο. 

Οη πνηθηιίεο ακπέινπ πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη απνθιεηζηηθά γηα παξαγσγή κνύζηνπ 

θαη θξαζηνύ θαη είλαη νη εμήο: αββαηηαλό, Φηιέξη θαη Aγησξγίηηθν.  

Παξαηεξείηαη όκσο πνιύ κεγάιε κείσζε ζηελ έθηαζε ησλ δελδξώλσλ ησλ ιεκνληώλ 

θαη ησλ πνξηνθαιηώλ κε πάξα πνιύ κεγάιε  κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δέληξσλ ηνπο 

ην 2016 από ην 2003 ζύκθσλα κε ηηο δειώζεηο ησλ παξαγσγώλ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο 

ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο.  

Δπίζεο παξαηεξείηαη έθιεηςε ζηνπο δελδξώλεο ηεο βεξπθνθηάο θαη ηεο θηζηηθηάο ην 

2016 ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ ππήξραλ ην 2003. 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C
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Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ δέληξσλ όισλ ησλ εηδώλ παξακέλεη ζηα 

ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 

 

2.2.12. Σοπική κοινόηηηα ηασρού 

 

Πίνακας 13 

Πνιπεηείο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα ηαπξνύ 

Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Ακπέιηα 10 - 10  

Ακπγδαιηέο  (500)  (~500) 

Αριαδηέο  (1600)  (~1600) 

Βεξηθνθηέο  (100)  (~100) 

Διηέο 45 7750 (6250) 68,69 7827 

(~6250) 

Καξπδηέο  (700)  (~700) 

Κπδσληέο  (150)  (~150) 

Ρνδαθηληέο  (30)  (~30) 

πθηέο  (140)  (~140) 

 

Παξαηεξώληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 13) δηαπηζηώλνπκε όηη ζηελ ηνπηθή 

θνηλόηεηα ηαπξνύ ππάξρεη κηα αύμεζε ζηνπο έθηαζε ησλ ειαηώλσλ από ην 2003 

έσο ην 2016. Η αύμεζε ησλ εθηάζεσλ ησλ ειαηώλσλ  αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 52% ηεο 

έθηαζεο πνπ είραλ δεισζεί ην 2003 ζε ζρέζε κε ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ δήισζαλ νη 

παξαγσγνί ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ην 2016. Η αύμεζε ησλ εθηάζεσλ ησλ ειαηώλσλ δελ 

θαίλεηαη ζηνλ αξηζκό ησλ ειαηόδεληξσλ κε απηόλ λα απμάλεηαη θαηά 77 κόλν 

ειαηόδεληξα ζε ζρέζε κε ηα ειαηόδεληξα πνπ είραλ δεισζεί ην 2003.  

Οη πνηθηιίεο ειηάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα ηαπξνύ είλαη 

θπξίσο ε Μεγαξείηηθε, ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, ην Μαλάθη, ην Αγνπξνκαλάθη θαη 

ε Κνξσλέηθε γηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά θαη ε  

Μεγαξείηηθε γηα επηηξαπέδηεο. 
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Οη πνηθηιίεο ακπέινπ πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη θπξίσο γηα παξαγσγή κνύζηνπ θαη 

θξαζηνύ όπσο νη αββαηηαλό, Φηιέξη, Aγησξγίηηθν, Ρνδίηεο, Μαλδειαξηά, Μνζράην 

Αιεμαλδξείαο, Ρνδαθί θαη Πεηξνθόξηζν ιεπθό. Δπηπιένλ θαιιηεξγνύληαη θαη 

πνηθηιίεο γηα  επηηξαπέδηα θαηαλάισζε κε ηηο θπξηόηεξεο λα είλαη νη νπιηαλίλα θαη 

Μνζράην Αιεμαλδξείαο 

Όζνλ αθνξά ηηο ππόινηπεο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

παξαγσγώλ ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο πνπ λα δείρλνπλ νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμύ ησλ ρξόλσλ πνπ πέξαζαλ. Οη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

ηαπξνύ παξακέλνπλ δηάζπαξηεο θαη πξννξηζκέλεο κόλν γηα πξνζσπηθή 

θαηαλάισζε. 

Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ δέληξσλ όισλ ησλ εηδώλ παξακέλεη ζηα 

ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 

 

2.2.13. Σοπική κοινόηηηα Σριάδος 

 

Πίνακας 14 

Πνιπεηείο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Σξηάδνο 

Δίδνο 

Καιιηέξγεηαο 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2003 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)    

ην 2003 

Έθηαζε 

ζε 

εθηάξηα 

2016 

Αξηζκόο 

Γέλδξσλ ζε 

δελδξώλεο 

(δηάζπαξηα 

δέλδξα)      

ην 2016 

Ακπέιηα 16,5  16,5  

Διηέο 90 17250 

(26000) 

90,79 18082 

(~26000) 

Καξπδηέο  (600)  (~600) 

Λεκνληέο   0,01 3 

Πνξηνθαιηέο   0,01 10 

Ρνδηέο   0,24 220 

πθηέο  (300) 0,5 120 (~300) 

Φηζηηθηέο 20 4100  0,94 235 

 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 12) παξαηεξνύκε όηη ζηελ 

ηνπηθή θνηλόηεηα ηεο Σξηάδνο ππάξρεη κηα πνιύ κηθξή αύμεζε ηεο έθηαζεο ησλ 

ειαηώλσλ θαηά 0,79 εθηάξηα από ην 2003 έσο ην 2016 κε ηνλ αξηζκό ησλ 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C


 
 

43 

ειαηόδεληξσλ λα απμάλεηαη θαηά 832 επηπιένλ ειαηόδεληξα βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

έρνπλ δειώζεη νη αγξόηεο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο. 

Οη πνηθηιίεο ειηάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα ηαπξνύ είλαη 

θπξίσο ε Μεγαξείηηθε, ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, ην Μαλάθη, ην Αγνπξνκαλάθη θαη 

ε Κνξσλέηθε γηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά θαη ε  

Μεγαξείηηθε γηα επηηξαπέδηεο. 

Οη πνηθηιίεο ακπέινπ πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη θπξίσο γηα παξαγσγή κνύζηνπ θαη 

θξαζηνύ όπσο νη αββαηηαλό, Φηιέξη, Aγησξγίηηθν, Ρνδίηεο, Μαλδειαξηά, Μνζράην 

Αιεμαλδξείαο, Ρνδαθί θαη Πεηξνθόξηζν ιεπθό. Δπηπιένλ θαιιηεξγνύληαη θαη 

πνηθηιίεο γηα  επηηξαπέδηα θαηαλάισζε κε ηηο θπξηόηεξεο λα είλαη νη νπιηαλίλα θαη 

Μνζράην Αιεμαλδξείαο 

Δπίζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κηθξνύ κεγέζνπο δελδξώλεο από ιεκνληέο θαη 

πνξηνθαιηέο κε κηθξό αξηζκό δέλδξσλ θαη από ηα δπν είδε.  

Δπηπιένλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί δελδξώλεο από ξνδηέο θαη ζπθηέο κε ζεκαληηθό αξηζκό 

δέλδξσλ θαη από ηα δπν είδε. Οη πνηθηιίεο ξνδηάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

ζπζηεκαηηθέο θαιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα ηεο Σξηάδνο είλαη νη πνηθηιίεο 

Δξκηόλε θαη Wonderful. 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δειώζεη νη αγξόηεο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ην 2016, 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηζηηθηάο κε ηελ έθηαζε ησλ 

θηζηηθεώλσλ λα έρεη κεησζεί πάλσ από 20 θνξέο ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ είρε δεισζεί 

ην 2003. Παξάιιεια ν αξηζκόο ησλ θηζηηθόδεληξσλ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ έρεη 

κεησζεί θαηά 17 θνξέο.  

Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ δέληξσλ όισλ ησλ εηδώλ παξακέλεη ζηα 

ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 

 

 

2.3. σμπεράζμαηα  

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ (πίλαθαο 1 έσο πίλαθαο 14) νη θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ 

θαη νη ππόινηπεο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ κεηαμύ 

ησλ εηώλ 2003 θαη 2016 ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. 

Οη θαιιηέξγεηεο ακπειηνύ ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ κεηαμύ ησλ δύν εηώλ 

είλαη ζηαζεξέο. Οη πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνύληαη αλήθνπλ ζε δύν θαηεγνξίεο. Η 

πξώηε θαηεγνξία είλαη νη νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα παξαγσγή 

κνύζηνπ θαη θξαζηνύ όπσο νη αββαηηαλό, Φηιέξη, Aγησξγίηηθν, Ρνδίηεο, Ρνδαθί , 

Μαλδειαξηά, Μνζράην Αιεμαλδξείαο θαη Πεηξνθόξηζν ιεπθό. Η δεύηεξε θαηεγνξία 

είλαη  νη πνηθηιίεο γηα  επηηξαπέδηα θαηαλάισζε κε ηηο θπξηόηεξεο λα είλαη νη 

νπιηαλίλα θαη Μνζράην Αιεμαλδξείαο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ακπγδαιηά ππάξρεη κεγάιε κείσζε κεηαμύ ησλ εθηάζεσλ ησλ 

δελδξώλσλ ακπγδαιηάο πνπ είραλ δεισζεί ην 2003 θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

δειώζεη νη αγξόηεο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο γηα ην 2016 (πίλαθαο 1). Η έθηαζε ησλ 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C
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δελδξώλσλ ην 2016 έρεη κεησζεί ζην 14,25% από ηελ έθηαζε πνπ είρε ε θαιιηέξγεηα 

ηεο ακπγδαιηάο ην 2003. Ο αξηζκόο ησλ δέληξσλ γηα ην 2016 έρεη κεησζεί ζην 15,4% 

ηνπ αξηζκνύ ησλ δεληξώλ ηεο ακπγδαιηάο πνπ βξίζθνληαλ ζε δεληξώλεο ην 2003. 

Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ δέληξσλ παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα 

κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ από ηνλ πίλαθα 1 παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη πνιύ κεγάιε 

κείσζε όζνλ αθνξά ηηο εθηάζεηο ησλ ειαηώλσλ πνπ είραλ δεισζεί ην 2003 θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δειώζεη νη αγξόηεο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο γηα ην 2016. Η έθηαζε 

ησλ ειαηώλσλ ην 2016 έρεη κεησζεί ζην 67,85% από ηελ έθηαζε πνπ είραλ ην 2003. 

Αληίζηνηρα ν αξηζκόο ησλ ειαηόδεληξσλ ζηνπο ειαηώλεο ην 2016 έρεη κεησζεί θαηά 

66,98% κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2003. Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ 

ειαηόδεληξσλ παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 

Οη πνηθηιίεο ειηάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ είλαη 

θπξίσο ε Μεγαξείηηθε, ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, ε Θαζίηηθε, ε Ακθίζζεο, ε 

Υνλδξνιηά, ε Κνξσλέηθε, ην Αγνπξνκαλάθη  θαη ην Μαλάθη γηα παξαγσγή 

ειαηνιάδνπ. Χο επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά,  

ε Ακθίζζεο θαη ε Μεγαξείηηθε. 

Όζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαξπδηάο, από ηνλ πίλαθα 1 παξαηεξνύκε όηη βάζεη 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δειώζεη νη αγξόηεο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο γηα ην 2016 

κεηώλνληαη νη εθηάζεηο ησλ δελδξώλσλ ηεο από 2 εθηάξηα ην 2003 ζε 1,54 εθηάξηα ην 

2016. Ο αξηζκόο ησλ θαξπδηώλ ζηνπο δελδξώλεο έρεη απμεζεί από 200 θαξπδηέο ην 

2003 ζε 330 ην 2016. Η κεηαβνιή απηή έγηλε κε ηελ ύπαξμε λέσλ δελδξώλσλ ζηηο 

ηνπηθέο θνηλόηεηεο Αγίαο νθίαο, Κππαξηζζίνπ θαη Νεξνηξηβηάο (πίλαθεο 3, 8, 10) . 

Σελ αύμεζε ησλ εθηάζεσλ ησλ δελδξώλσλ ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Μαθξπθάπαο 

(πίλαθαο 9) κε παξάιιειε κείσζε ησλ εθηάζεσλ ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Καζηέιιαο 

(πίλαθαο 6) θαη ηελ έθιεηςε ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Κακαξίηζαο (πίλαθαο 5). Οη 

θπξηόηεξεο πνηθηιίεο θαξπδηάο ζηνπο λένπο δελδξώλεο είλαη νη Franquette, Chandler 
και Hartley κε ππνθείκελν Juglans regia. Σα δηάζπαξηα δελδξα θαξπδηάο 

απνηεινύληαη από δηάθνξα απηνγνληκνπνηύκελα θαη ζηαπξνγνληκνπνηνύκελα 

ζπόξνθπηα ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο θαη πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ηνπο παξακέλεη 

ζηα ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 

Οη θαιιηέξγεηεο ησλ δελδξώλσλ ησλ εζπεξηδνεηδώλ (ιεκνληέο, καληαξηληέο, λεξαηδηέο 

θαη πνξηνθαιηέο) έρνπλ ππνζηεί ηεξάζηηεο κεηώζεηο κε ηηο εθηάζεηο ησλ δελδξώλσλ 

ηνπο ην 2003 λα θηάλνπλ ζπλνιηθά ηα 15,5 εθηάξηα ελώ ην 2016 λα είλαη κόλν 1,68 

εθηάξηα (πίλαθαο 1). Ο ζπγθεληξσηηθόο αξηζκόο ησλ εζπεξηδνεηδώλ ζε δελδξώλεο ην 

2003 έθηαλε ηνλ αξηζκό ησλ 4600 δέληξσλ ελώ ην 2016 ήηαλ κόλν 348 ιεκνληέο θαη 

πνξηνθαιηέο. Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ ιεκνληώλ, καληαξηληώλ θαη 

πνξηνθαιηώλ λα παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. Σα 

δηάζπαξηα δέλδξα λεξαηδηάο έρνπλ παξνπζηάζεη θαηαθόξπθε αύμεζε θαη απηό 

νθείιεηαη ζην όηη έρεη θπηέςεη ε δεκνηηθή αξρή λεξαληδηέο ζηα πεδνδξόκηα ζε όιεο 

ηηο θύξηεο νδνύο ζηνλ νηθηζκό Φαρλώλ σο θαισπηζκό. Αηπρώο δελ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαιιηεξγνύκελεο πνηθηιίεο εζπεξηδνεηδώλ ζηε Γεκνηηθή 

Δλόηεηα Μεζζαπίσλ εθηόο από κηα γεληθόηεξε πξνηίκεζε ηεο πνηθηιίαο Μέξιηλ γηα 

ηηο πνξηνθαιηέο. 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ από ην πίλαθα 1 παξαηεξνύκε όηη θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

θηζηηθηάο έρεη ππνζηεί κεγάιεο κεηώζεηο ηόζν ζηελ έθηαζε ησλ θηζηηθεώλσλ, όζν θαη 
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ζηνλ αξηζκό ησλ θηζηηθόδεληξσλ. Από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δώζεη νη παξαγσγνί γηα 

ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο βιέπνπκε όηη ν αξηζκόο ησλ εθηάζεσλ 

ησλ θηζηηθεώλσλ ην 2016 είλαη ζην 42,36% ησλ εθηάζεσλ πνπ θαιύπηαλ ην 2003. Ο 

αξηζκόο ησλ θηζηηθόδεληξσλ ην 2016 είλαη κεησκέλνο ζην 50,55% ηνπ αξηζκνπ ησλ 

θηζηηθόδεληξσλ ην 2003. Η κεηαβνιή απηή έγηλε κε ηε κείσζε ησλ θηζηηθεώλσλ ζηε 

δεκνηηθή θνηλόηεηα Φαρλώλ θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο Καζηέιιαο θαη Σξηάδνο 

(πίλαθεο 2, 6, 14). Δπίζεο παξαηεξήζεθε ε έθιεηςε ησλ θηζηηθεώλσλ ζηηο ηνπηθέο 

θνηλόηεηεο Κππαξηζζίνπ, Νεξνηξηβηάο θαη Πνιηηηθώλ (πίλαθεο 8, 10, 12). ηε 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ θαιιηεξγείηαη απνθιεηζηηθά ε πνηθηιία Αηγίλεο θαη ην 

ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ ησλ θηζηηθεώλσλ είλαη πνηηζηηθά. 

Παξαηεξώληαο ηνλ πίλαθα 1, βιέπνπκε όηη ε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα βεξηθνθηάο 

πνπ ππήξρε ην 2003 ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ κε ζεκαληηθό αξηζκό 

δέλδξσλ, δελ θαίλεηαη θαζόινπ ζηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δώζεη νη παξαγσγνί γηα ηηο 

θαιιηέξγεηεο ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο γηα ην 2016. Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ 

δηάζπαξησλ δέλδξσλ βεξηθνθηάο παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 

θαη 2016. 

Όζνλ αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο, παξαηεξνύκε όηη ην 2016 έρεη 

αλαπηπρζεί, ππεξθαιύπηνληαο ηνλ αξηζκό ησλ δηάζπαξησλ δέλδξσλ πνπ ππήξραλ ην 

2003 (πίλαθαο 1). Η κεηαβνιή απηή έγηλε κε ηε δεκηνύξγία  λέσλ δελδξώλσλ ζηε 

δεκνηηθή θνηλόηεηα Φαρλώλ θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο Άηηαιεο, Μαθξπθάπαο θαη 

Σξηάδνο (πίλαθεο 2, 9, 14). Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ δέλδξσλ 

ξνδηάο παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 

Βάζεη ηνπ πίλαθα 1 παξαηεξνύκε όηη ην 2016 έρνπλ δεκηνπξγεζεί δελδξώλεο ζπθηάο 

κε ζθνπό ηελ ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπο. Οη λένη δελδξώλεο ζπθηάο έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο Καζηέιιαο θαη Σξηάδνο (πίλαθεο 6, 14).  

Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ δέλδξσλ ξνδηάο παξακέλεη ζηα ίδηα 

επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. 

Όζνλ αθνξά ηηο θαιιηέξγεηεο αριαδηάο, βπζζηληάο, δακαζθεληάο, θεξαζηάο, 

θνξνκειηάο, θπδσληάο, κεζπηιηάο (κνπζκνπιηάο), κειηάο θαη ξνδαθηληάο βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έδσζαλ νη παξαγσγνί ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο δελ παξαηεξείηαη θάπνηα 

αιιαγή κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2016. Πηζηεύεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηάζπαξησλ 

δέλδξσλ ησλ παξαπάλσ εηδώλ παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα κεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 

2016. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ (πίλαθαο 1 έσο πίλαθαο 14) παξαηεξνύκε όηη ην έηνο 

2003 ην κέγεζνο ησλ δελδξσλώλ ησλ πνιπεηώλ θαιιηεξγεηώλ είλαη θαηά πνιύ 

κεγαιύηεξν από ην έηνο 2016. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη όλησο ππάξρεη απηή ε ηεξάζηηα 

κείσζε ζηηο δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο ζην Γήκν Μεζζαπίσλ (ζεκεξηλή Γεκνηηθή 

Δλόηεηα Μεζζαπίσλ).  

Απηό πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη είλαη όηη από ην 2003 έσο ην 2016 νη θαιιηεξγεηέο 

νη νπνίνη δήισλαλ ηηο εθηάζεηο θαη ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο έρνπλ κεησζεί ζε 

αξηζκό, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο ηνπο νπνίνπο ζα πξνζπαζήζσ λα αλαθέξσ παξαθάησ, 

θαη δελ δειώλνπλ πιένλ ηηο εθηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζηελ Έλσζε Αγξνηηθώλ 

πλεηαηξηζκώλ Δπβνίαο θαη έηζη νπζηαζηηθά είλαη ‘’αόξαηνη’’ ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ε Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Δπβνίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο 

θαη από όπνπ έιαβα ηα ζηνηρεία γηα ηελ εξγαζία απηή. 
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Έλαο από ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ κεησζεί νη θαιιηεξγεηέο είλαη ιόγσ ηεο 

εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ησλ λεόηεξσλ, θπξίσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδώλ ηνπο, γηα εύξεζε πην επηθεξδνύο εξγαζίαο ζε δηαθνξεηηθό ηνκέα από ηνλ 

αγξνηηθό θαη όζν ην δπλαηόλ πάλσ ζην αληηθείκελν ησλ ζπνπδώλ ηνπο. 

Έλαο επηπιένλ ιόγνο γηα ηνλ νπνίν έλα κέξνο ησλ παξαγσγώλ δελ δειώλνπλ ηηο 

θαιιηέξγεηεο ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο είλαη όηη εμαηηίαο ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ησλ 

εθηάζεσλ θαη ησλ θαιιηεξγεηώλ πνπ δηαζέηνπλ, ε επηδόηεζε πνπ δηθαηνύληαη είλαη 

κηθξόηεξε από ην πιεξσηέν πνζό (250 επξώ) πνπ δίλεη ν ΟΠΔΚΔΠΔ, νπόηε θαη δελ 

ηελ ιακβάλνπλ. Έηζη δελ ζπκπιεξώλνπλ ηελ αίηεζε γηα ηα δηθαηώκαηα ηεο 

επηδόηεζεο γηα λα γιηηώζνπλ ηα ιεθηά πνπ ζα πιήξσλαλ σο αζθάιηζε γηα ην θπηηθό 

θαη δσηθό ηνπο θεθάιαην θαζώο θαη ηα ρξεσζηηθά ηεο Δ.Α.. Δπβνίαο. 

Έλαο άιινο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν παξαηεξείηαη ηέηνηα κείσζε ζηηο δελδξώδεηο 

θαιιηέξγεηεο είλαη ην γεγνλόο όηη κε ηνπο ζπλερείο πεξηνξηζκνύο ζηελ ρνξήγεζε ησλ 

επηδνηήζεσλ (εηδηθά ζηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ) νη θαιιηεξγεηέο κηθξόηεξσλ 

εθηάζεσλ βγαίλνπλ από ηνπο θαηαιόγνπο ησλ Δλώζεσλ Αγξνηηθώλ θαη Γεσξγηθώλ 

πλεηαηξηζκώλ δηαθόξσλ λνκώλ θαη ράλνπλ ην δηθαίσκα ηεο επηδόηεζεο. Σα δέλδξα 

απηά δελ παύνπλ λα ππάξρνπλ, απιώο δελ θαηαγξάθνληαη θαη έηζη δελ 

πξνζκεηξώληαη ζηηο ιίζηεο πνπ νη ελώζεηο απηώλ ησλ πλεηαηξηζκώλ παξαδίδνληαη 

ζην Τπνπξγείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο.  

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ε νηθνγέλεηα ηνπ γξάθνληνο ε νπνία αλ θαη δηαζέηεη 

ζηελ θαηνρή ηεο 1,15 εθηάξηα γεο ε νπνία πεξηέρεη άλσ ησλ 250 ειαηόδεληξσλ 

δηαθόξσλ ειηθηώλ, 5 ιεκνληέο, 3 ξνδηέο θαη 1 ακπγδαιηά ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα 

Μεζζαπίσλ δελ βξίζθεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ 

Δπβνίαο γηαηί δελ έρεη θάλεη αίηεζε ιόγσ κε δηθαηώκαηνο επηδόηεζεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο νηθνγέλεηαο κνπ απηό ζπκβαίλεη γηαηί ε κνηξαζηά ησλ γεσξγηθώλ 

εθηάζεσλ ηεο πεξηνπζίαο ησλ παππνύδσλ κνπ έγηλε πξνθνξηθά, νπόηε ν παηέξαο κνπ 

θαη ε ζεία κνπ έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο όια ηα ρσξάθηα εμ’ εκηζείαο. Λόγσ ηνπ 

κηθξνύ αξηζκνύ ειαηόδεληξσλ ζηηο εθηάζεηο απηέο, έγηλαλ εθηεηακέλεο θπηεύζεηο 

δελδξπιιίσλ ειηάο ησλ πνηθηιηώλ Μεγαξείηηθε θαη Μαλάθη ηα έηε 1998-1999, θαη 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θπηεύζεηο ην έηνο 2010 γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ειαηόδεληξσλ 

πνπ είραλ πινηνκεζεί παξάλνκα από αγλώζηνπο. Δμαηηίαο ηνπ ηδηόηππνπ απηνύ 

ραξαθηήξα ηδηνθηεζίαο ησλ γεσξγηθώλ εθηάζεσλ θαη ηνπ κηθξνύ αξρηθά αξηζκνύ 

ειαηόδεληξσλ θαζώο επίζεο θαη κηαο κηθξήο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ, ηελ πεξίνδν πνπ 

νη επηδνηήζεηο δίλνληαλ βάζεη ηνπ κεγέζνπο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ, ε νηθνγέλεηα 

κνπ έπαςε λα δηθαηνύηαη επηδόηεζε γηα ηηο γεσξγηθέο ηηο εθηάζεηο. Πξνζπάζεηεο πνπ 

έγηλαλ γηα λα μαλακπνύκε ζην πξόγξακκα επηδνηήζεσλ κπινθαξίζηεθαλ ιόγσ ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηδηόηεηαο ηνπ παηέξα κνπ σο ειεύζεξνπ επαγγεικαηία, ηνπ πςεινύ 

εηζνδήκαηνο πνπ είρε εθείλε ηελ πεξίνδν θαη ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ γεσξγηθώλ 

εθηάζεσλ θαη ειαηόδεληξσλ πνπ είλαη ζην όλνκα ηνπ. 

ηελ ίδηα θαηάζηαζε κε ηε δηθή κνπ, βξίζθνληαη πνιιέο νηθνγέλεηεο νη νπνίεο είηε 

απιώο ζπιιέγνπλ ηνπο θαξπνύο από ηα δέληξα πνπ δηαζέηνπλ είηε απιώο ηα λεόηεξα 

κέιε ησλ νηθνγελεηώλ απηώλ ηα έρνπλ αθήζεη ιόγσ ηεο δηακνλήο ηνπο ζε άιιν ηόπν 

ή ηεο πιήξνπο θαη δηαξθήο ελαζρόιεζεο ηνπο κε ην επάγγεικα πνπ δηαζέηνπλ. 
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Κεθάλαιο 3
ο
. Φσηά Μεγάλης Καλλιέργειας και Λατανώδεις 

Καλλιέργειες 
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3.1. Φσηά Μεγάλης Καλλιέργειας και Λατανώδεις Καλλιέργειες ζηο Γήμο 

Μεζζαπίφν (ζημερινή Γημοηική Δνόηηηα Μεζζαπίφν) ζσγκενηρφηικά 

 

Γηα ηε θαιύηεξε κειέηε ηεο πεξηνρήο νη πιεξνθνξίεο ειήθζεζαλ γηα δπν ρξνληέο, 

απηήλ ηνπ 2003 κ.Υ. θαη απηήλ ηνπ 2016 κ.Υ.. Σελ πξώηε ρξνληά (2003) ηα ζηνηρεία 

ειήθζεζαλ από ηε Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Δπβνίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο θαη πξνέξρνληαη από ηα ζπγθεληξσηηθά 

ζηνηρεία ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνγελή Σνκέα ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Διιάδνο (Δ..Τ.Δ.). 

Σα ζηνηρεία γηα ην 2016 ειήθζεζαλ από ηε Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Δπβνίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο. Πξνέξρνληαη  

από ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε θαη επεμεξγάζηεθε ε Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ 

Δπβνίαο (Δ.Α.. Δπβνίαο). πγθεθξηκέλα πξνέξρνληαη από ηα ζηνηρεία ησλ 

παξαγσγώλ πνπ είραλ θάλεη αίηεζε γηα ην δηθαίσκα ηεο αζθάιηζεο θαη επηρνξήγεζεο 

ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο. 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο άλσζελ αλαθεξόκελεο πεγέο 

πξνθύπηνπλ νη παξαθάησ πίλαθεο (Πίλαθαο 15 έσο Πίλαθαο 28) όπνπ εκθαλίδνληαη 

ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ πνιπεηώλ θαιιηεξγεηώλ ζηνλ ηόηε Γήκν Μεζζαπίσλ 

(ζεκεξηλή Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ). 

 

Πίνακας 15 

Δθηάζεηο (ζε εθηάξηα) κε Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο 

θαη Λαραλώδεηο Καιιηέξγεηεο ζηνλ Γήκν Μεζζαπίσλ 

(ζεκεξηλή Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ) 

Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Αγγνύξη 21,5 13,01 

Άλεζνο  2,8 

Αξαβόζηηνο 17,4 6,1 

Αξαθάο 20,9 2,6 

Βίθνο 82,5  

Βιίηα  0,92 

Βξώκε 18 76,1 

Καξόηα 132 83,6 
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Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Καξπνύδηα 46 7,5 

Καπθαιήζξεο  0,07 

Κνθθάξη 1  

Κνινθύζηα 65,7 10,47 

Κνπθηά 80,7 23,68 

Κνπλνππίδηα 59,7 27,09 

Κξεκκύδηα/θόξδα 

ρισξά 

62,4 5,25 

Κξεκκύδηα μεξά 107,9 20,01 

Κξηζάξη 448,5 594,3 

Λαζνύξηα (Φάβα) 2,3 2 

Λάραλα 558 158,3 

Ματληαλόο  2,15 

Μάξαζνο 

(Φηλόθην) 

 1,55 

Μαξνύιηα 106,6 71,7 

Μειηηδάλεο 22,8 3,81 

Μεδηθή 86  

Μπάκηα 175,6 36,94 

Μπξόθνιν  26,43 

Μπξώληα  0,07 

Νηνκάηα 61,1 18,31 

Παηάηεο (άλνημεο 

& θζηλνπώξνπ) 

1777,7 2.400 

Πεπόληα 28,6 5,88 

Πηπεξηέο 47,5 9,07 

Πξάζα 2 9,3 

Ραδίθηα 9,5 4,57 
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Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Ραπαλάθηα  0,09 

Ρεβίζηα 11,7 4,95 

Ρόθα  0,13 

έιεξπ  3,21 

έιηλν  3,9 

έζθνπια  0,11 

ηηάξη 1504,8 728,3 

θόξδα μεξά 31,5 15,91 

παλάθη 40,1 6,63 

Σεύηια 9,5 4,31 

Σξηθύιιηα 5  

Φαζνιάθηα 42,3 20,59 

Φαζόιηα Ξεξά 53,7 12,55 

Φξάνπια  0,02 

ύνολο Δκηάζεφν 5740,5 4427,28 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 15) παξαηεξνύκε όηη ην 2003 ε θαιιηεξγνύκελε 

έθηαζε ησλ κνλνεηώλ θπηώλ κεγάιεο θαιιηέξγεηαο θαη ησλ ιαραλσδώλ 

θαιιηεξγεηώλ είλαη θαηά πνιύ κεγαιύηεξν από ην 2016. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη όλησο 

έρεη πεξηνξηζηεί ε αμηνπνίεζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Μεζζαπίσλ. Απηό πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη είλαη όηη από ην 2003 έσο ην 2016 νη 

θαιιηεξγεηέο νη νπνίνη δήισλαλ ηηο εθηάζεηο θαη ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο 

έρνπλ κεησζεί ζε αξηζκό θαη δελ δειώλνπλ πιένλ όινη ηηο εθηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ 

ζηελ  Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Δπβνίαο. Έηζη έλα κέξνο ηνλ εθηάζεσλ πνπ 

θαιιηεξγνύληαη δελ θαίλεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ε Γηεύζπλζε 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Δπβνίαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδνο θαη από όπνπ έιαβα ηα ζηνηρεία γηα ηελ εξγαζία απηή. 

Δίλαη ινγηθό λα ππνζέζνπκε όηη έλα κέξνο από απηέο ηηο θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο 

βξίζθεηαη ζε ζηάδην αγξαλαπαύζεσο, εηδηθά νη εθηάζεηο όπνπ ηελ πξνεγνύκελε 

ρξνληά είρε γίλεη θαιιηέξγεηα θξεκκπδηώλ, ζθόξδσλ θαη πξάζσλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπλνιηθέο θαιιηέξγεηεο όισλ ησλ ζηηεξώλ παξαηεξείηαη κηα κεγάιε 

κείσζε θαηά 655,1 εθηάξηα από ην 2003 έσο ην 2016 θάηη πνπ εμηζνξξνπείηαη κε ηελ 

παξαγσγή παηάηαο πνπ απμήζεθε ζεκαληηθά θαηά 622,3 εθηάξηα από ην 2003 έσο ην 

2016. 
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Αλαθνξηθά κε ηηο παξαγσγέο ησλ ιαραληθώλ εηδώλ βιέπνπκε όηη ε παξαγσγνί έρνπλ 

ζηξαθεί πξνο ηελ θαιιηέξγεηα πξντόλησλ θαηαιιήισλ γηα πώιεζε ζηηο ιατθέο αγνξέο 

κε έκθαζε ζηα θπιιώδε ιαραληθά ελώ έρεη απμεζεί θαη ε πνηθηινκνξθία ζηα είδε 

πνπ παξάγνληαη. πλερίδεηαη επίζεο θαη ε παξαγσγή νζπξίσλ θαη ρνξηαξηθώλ ζηε 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ 

 

3.2. Φσηά Μεγάλης Καλλιέργειας και Λατανώδεις Καλλιέργειες ανά κοινόηηηα. 

ζηη Γημοηική Δνόηηηα Μεζζαπίφν 

 

3.2.1. Γημοηική κοινόηηηα Ψατνών 

 

Πίνακας 16 

Δθηάζεηο (ζε εθηάξηα) κε Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο 

θαη Λαραλώδεηο Καιιηέξγεηεο ζηε δεκνηηθή θνηλόηεηα 

Φαρλώλ 

Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Αγγνύξη 5,2 3,62 

Άλεζνο  2,12 

Αξαβόζηηνο  1,23 

Αξαθάο 5,5 0,72 

Βιίηα  0,36 

Καξόηα  36,58 

Καξπνύδηα 30 6,67 

Καπθαιήζξα  0,03 

Κνινθύζηα 19 5,15 

Κνπθηά 12 4 

Κνπλνππίδηα 6 10,91 

Κξεκκύδηα/θόξδα 

ρισξά 

6 3,1 

Κξεκκύδηα μεξά 75 17,6 

Λαζνύξηα (Φάβα) 0,3  
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Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Λάραλα 215 51,29 

Ματληαλόο  1,54 

Μάξαζνο 

(Φηλόθην) 

 1,52 

Μαξνύιηα 18 24,02 

Μειηηδάλεο 12 2,08 

Μεδηθή 70  

Μπάκηα 80 17,82 

Μπξόθνιν  8,82 

Μπξώληα  0,02 

Νηνκάηα 20,8 5,04 

Παηάηεο (άλνημεο 

& θζηλνπώξνπ) 

650 884,6 

Πεπόληα 20 1 

Πηπεξηέο 22 4,25 

Πξάζα  3,78 

Ραδίθηα  0,26 

Ραπαλάθηα  0,06 

Ρεβίζηα  4,6 

Ρόθα  0,08 

έιεξπ  0,35 

έιηλν  1,09 

έζθνπια  0,07 

ηηάξη 510 205 

θόξδα μεξά  12,06 

παλάθη 4,5 3,07 

Σεύηια 3,5 2 
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Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Φαζνιάθηα  3,23 

Φαζόιηα Ξεξά 23 4,67 

ύνολο Δκηάζεφν 1807,8 1334,41 

 

ηε δεκνηηθή θνηλόηεηα Φαρλώλ βάζεη ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 16) 

παξαηεξνύκε κηα πνιύ κεγάιε κείσζε ηεο θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο από ην 2003 

έσο ην 2016 , βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δειώζεη νη παξαγσγνί ζηελ Δ.Α.. 

Δπβνίαο. Απηό  κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηελ δεκηνπξγία  θαη αλάπηπμε θαηλνύξγησλ 

ειαηώλσλ (68,19 εθηάξηα απμήζεθε ε έθηαζε ησλ δελδξσδώλ θαιιηεξγεηώλ ην 2016), 

είηε ζην γεγνλόο όηη έλα κέξνο από απηέο ηηο εθηάζεηο βξίζθεηαη ζε ζηάδην 

αγξαλάπαπζεο, είηε όηη νη παξαγσγνί δελ δειώλνπλ ηηο εθηάζεηο θαη ην είδνο ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ιόγσ ησλ κηθξώλ εθηάζεσλ πνπ 

θαιιηεξγνύλ. 

Παξαηεξνύκε βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 16) κηα κεγάιε 

αύμεζε ηεο έθηαζεο όπνπ θαιιηεξγνύληαη θνπλνππίδηα, καξνύιηα θαη παηάηεο κε 

παξάιιειε κείσζε ησλ εθηάζεσλ ζηηαξηνύ. Παξαηεξνύκε επίζεο όηη ην 2016 

θαιιηεξγνύληαη πεξηζζόηεξα είδε ιαραληθώλ ζε ζρέζε κε ην 2003. Η θαιιηέξγεηα ηεο 

παηάηαο είλαη ην θπξηόηεξν είδνο θαιιηέξγεηαο θαη θαηαιακβάλεη ην 66,29% ησλ 

θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ, αθνινπζνπκέλε από ην ζηηάξη πνπ θαηαιακβάλεη ην 

15,36% ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ. Η θαιιηέξγεηα ηεο κεδηθήο έρεη 

ζηακαηήζεη, ελώ παξαηεξείηαη κεγάιε κείσζε ζηηο εθηάζεηο πνπ θαιιηεξγνύληαη 

θαξπνύδηα, θνινθύζηα, θξεκκύδηα μεξά, ιάραλα, κπάκηα, ληνκάηα, πεπόληα, πηπεξηέο 

θαη θαζόιηα μεξά. 

 

3.2.2. Σοπική κοινόηηηα Αγίας οθίας 

 

Πίνακας 17 

Δθηάζεηο (ζε εθηάξηα) κε Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο 

θαη Λαραλώδεηο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

Αγίαο νθίαο 

Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Αγγνύξη 0,2  

Αξαθάο 0,4  

Καξόηα  1 
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Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Κνινθύζηα 0,5  

Κνπλνππίδηα  1 

Κξεκκύδηα/θόξδα 

ρισξά 

0,2 

 

 

Μαξνύιηα  0,3 

Μειηηδάλεο 0,4  

Νηνκάηεο 2  

Πηπεξηέο 0,3  

Ραδίθηα  0,3 

θόξδα μεξά  1 

Φαζνιάθηα 0,5  

ύνολο Δκηάζεφν 4,5 3,6 

 

Βάζεη ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 17) παξαηεξνύκε όηη ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

Αγίαο νθίαο κηα κείσζε ηεο έθηαζεο πνπ θαιιηεξγείηαη ην 2003 έσο ην 2016. Απηό  

κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην γεγνλόο όηη έλα κέξνο από απηέο ηηο εθηάζεηο βξίζθεηαη 

ζε ζηάδην αγξαλάπαπζεο, είηε ζην γεγνλόο όηη νη παξαγσγνί δελ δειώλνπλ ηηο 

εθηάζεηο θαη ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ιόγσ ησλ κηθξώλ 

εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνύλ θαη δελ θαίλνληαη ζηα ζηνηρεία απηά. 

Παξαηεξνύκε όηη νη θαιιηέξγεηεο ηνπ 2016 είλαη δηαθνξεηηθνύ είδνπο από απηέο ηνπ 

2003, κε εμαίξεζε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζθόξδσλ ε νπνία ην 2016 απμήζεθε ζε 

έθηαζε ελώ θαη ε παξαγσγή ζηξάθεθε ζηα μεξά ζθόξδα από ηα ρισξά ηνπ 2003. 
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3.2.3. Σοπική κοινόηηηα Άηηαλης 

 

Πίνακας 18 

Δθηάζεηο (ζε εθηάξηα) κε Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο 

θαη Λαραλώδεηο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

Άηηαιεο 

Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Αγγνύξη  0,3 

Άλεζνο  0,05 

Αξαβόζηηνο 4  

Βίθνο 13,5  

Βιίηα  0,02 

Βξώκε 9 8 

Καξόηα  0,2 

Καξπνύδηα  0,1 

Κνινθύζηα  0,3 

Κνπθηά 1,5 0,05 

Κνπλνππίδηα  0,21 

Κξεκκύδηα/θόξδα 

ρισξά 

 0,2 

Κξηζάξη 46 48 

Λάραλα  0,4 

Ματληαλόο  0,04 

Μαξνύιηα  0,21 

Μειηηδάλεο 0,1 0,1 

Μπάκηα 0,1 0,15 

Μπξόθνιν  0,55 

Νηνκάηα 0,3 0,15 
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Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Παηάηα  5 

Πεπόληα  0,1 

Πηπεξηέο  0,25 

Πξάζα  0,2 

Ρεβίζηα 7  

Ρόθα  0,02 

έιηλν  0,07 

ηηάξη 21 20 

θόξδα μεξά  0,05 

παλάθη  0,15 

Φαζνιάθηα 0,2 0,05 

ύνολο Δκηάζεφν 102,7 84,92 

 

ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Άηηαιεο παξαηεξνύκε κηα κείσζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο 

έθηαζεο από ην 2003 έσο ην 2016 (πίλαθαο 18). Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην 

γεγνλόο όηη έλα κέξνο από απηέο ηηο εθηάζεηο βξίζθεηαη ζε ζηάδην αγξαλάπαπζεο, 

είηε ζην γεγνλόο όηη νη παξαγσγνί δελ δειώλνπλ ηηο εθηάζεηο θαη ην είδνο ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ιόγσ ησλ κηθξώλ εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνύλ 

θαη δελ θαίλνληαη ζηα ζηνηρεία απηά. 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 18) παξαηεξνύκε πσο γηα ην 

2016 ε θαιιηέξγεηα ηνπ αξαβόζηηνπ, ηνπ βίθνπ θαη ησλ ξεβηζηώλ έρεη ζηακαηήζεη, 

ελώ παξαηεξείηαη κεγάιε κείσζε ζηηο εθηάζεηο πνπ θαιιηεξγνύληαη θνπθηά. 

Παξαηεξείηαη κία κεγάιε αύμεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ζηα είδε πνπ παξάγνληαη ην 

2016 ζε ζρέζε κε ην 2003, θάηη πνπ ζπκθσλεί κε ηελ ζηξνθή ησλ παξαγσγώλ πξνο 

ηελ ηξνθνδνζία ησλ ιατθώλ αγνξώλ ηεο πεξηνρήο (Υαιθίδα, Νέα Αξηάθε, Φαρλά θαη 

πηζαλώο Αζήλα). 
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3.2.4. Σοπική κοινόηηηα Καμαρίηζας 

 

Πίνακας 19 

Δθηάζεηο (ζε εθηάξηα) κε Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο 

θαη Λαραλώδεηο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

Κακαξίηζαο 

Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Αγγνύξη  0,06 

Αξαβόζηηνο 2,7  

Βίθνο 9,5  

Βιίηα  0,05 

Καξόηα  0,5 

Κνπθηά 5  

Κνπλνππίδηα  0,25 

Κξεκκύδηα μεξά 1  

Κξηζάξη 41 40 

Λάραλα  0,6 

Μαξνύιηα  0,5 

Μειηηδάλεο  0,08 

Μπξόθνιν  0,25 

Νηνκάηα 2 0,5 

Πηπεξηέο  0,08 

Πξάζα  0,1 

Ρεβίζηα 0,8  

έιεξπ  0,2 

ηηάξη 55 50 

θόξδα μεξά 1,5 0,2 

Φαζνιάθηα 1 0,15 
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Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Φαζόιηα Ξεξά 1,5 0,3 

ύνολο Δκηάζεφν 121 93,82 

 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθαο 19, ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Κακαξίηζαο βιέπνπκε 

κηα κείσζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο από ην 2003 έσο ην 2016 Απηό κπνξεί λα 

νθείιεηαη είηε ζην γεγνλόο όηη έλα κέξνο από απηέο ηηο εθηάζεηο βξίζθεηαη ζε ζηάδην 

αγξαλάπαπζεο, είηε ζην γεγνλόο όηη νη παξαγσγνί δελ δειώλνπλ ηηο εθηάζεηο θαη ην 

είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ιόγσ ησλ κηθξώλ εθηάζεσλ πνπ 

θαιιηεξγνύλ θαη δελ θαίλνληαη ζηα ζηνηρεία απηά. 

Παξαηεξνύκε πσο ην 2016 ε θαιιηέξγεηα ηνπ αξαβόζηηνπ, ηνπ βίθνπ, ησλ θνπθηώλ, 

ησλ μεξώλ θξεκκπδηώλ θαη ησλ ξεβηζηώλ έρεη ζηακαηήζεη. Παξαηεξείηαη  επίζεο 

κεγάιε κείσζε ζηηο εθηάζεηο πνπ θαιιηεξγνύληαη ληνκάηα, μεξά ζθόξδα, θαζνιάθηα 

θαη θαζόιηα μεξά. 

Παξόια απηά βιέπνπκε κία κεγάιε αύμεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ζηα είδε πνπ 

παξάγνληαη ην 2016 ζε ζρέζε κε ην 2003, θάηη πνπ ζπκθσλεί κε ηελ ζηξνθή ησλ 

παξαγσγώλ πξνο ηελ ηξνθνδνζία ησλ ιατθώλ αγνξώλ ηεο πεξηνρήο (Υαιθίδα, Νέα 

Αξηάθε, Φαρλά θαη πηζαλώο Αζήλα). 

 

3.2.5. Σοπική κοινόηηηα Καζηέλλας 

 

Πίνακας 20 

Δθηάζεηο (ζε εθηάξηα) κε Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο 

θαη Λαραλώδεηο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

Καζηέιιαο 

Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Αγγνύξη 1 1,01 

Άλεζνο  0,23 

Αξαβόζηηνο 1 0,08 

Αξαθάο  0,2 

Βιίηα  0,29 

Βξώκε  27,6 
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Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Καξόηα 10 11,07 

Καξπνύδηα  0,3 

Καπθαιεζξα  0,01 

Κνινθύζηα 3 1,04 

Κνπθηά 15 0,1 

Κνπλνππίδηα 20 3,5 

Κξεκκύδηα/θόξδα 

ρισξά 

16 0,52 

Κξεκκύδηα μεξά 9 0,09 

Κξηζάξη 54 116,9 

Λάραλα 95 5,01 

Ματληαλόο  0,18 

Μάξαζνο (θηλόθην)  0,03 

Μαξνύιηα 15 7,28 

Μειηηδάλεο 5 0,28 

Μπάκηα 60 0,93 

Μπξόθνιν  1,05 

Μπξώληα  0,01 

Νηνκάηα 6 0,51 

Παηάηεο (άλνημεο 

& θζηλνπώξνπ) 

415 556,4 

Πεπόληα 2 0,03 

Πηπεξηέο 8 0,36 

Πξάζα 2 0,88 

Ραδίθηα 3 1,27 

Ραπαλάθηα  0,01 

Ρεβίζηα 0,3  
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Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

έιηλν  0,38 

έζθνπια  0,01 

ηηάξη 75 60 

θόξδα μεξά 20 1,48 

παλάθη 10 0,42 

Σεύηια 3 0,49 

Φαζνιάθηα 7 0,5 

Φαζόιηα Ξεξά 10 0,05 

ύνολο Δκηάζεφν 865,3 800,5 

 

ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Καζηέιιαο παξαηεξνύκε κηα κείσζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο 

έθηαζεο από ην 2003 έσο ην 2016 (πίλαθαο 20). Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην 

γεγνλόο όηη έλα κέξνο από απηέο ηηο εθηάζεηο βξίζθεηαη ζε ζηάδην αγξαλάπαπζεο, 

είηε ζην γεγνλόο όηη νη παξαγσγνί δελ δειώλνπλ ηηο εθηάζεηο θαη ην είδνο ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ιόγσ ησλ κηθξώλ εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνύλ 

θαη δελ θαίλνληαη ζηα ζηνηρεία απηά. 

Παξαηεξνύκε όηη ε θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο θαη ηνπ θξηζαξηνύ έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά ελώ έρεη εκθαληζηεί θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο βξώκεο, ελώ ζεκαληηθή κείσζε 

παξνπζηάδνπλ νη θαιιηέξγεηεο ησλ θνπθηώλ, ησλ θνπλνππηδηώλ, ησλ θξεκκπδηώλ θαη 

ησλ ζθόξδσλ (ρισξώλ θαη μεξώλ), ησλ ιάραλσλ, ησλ κπακηώλ, ηεο ληνκάηαο, ηεο 

πηπεξηάο, ηνπ ζπαλαθηνύ θαη ησλ θαζνιηώλ (ρισξώλ θαη μεξώλ). 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 18) παξαηεξνύκε πσο γηα ην 

2016 ε θαιιηέξγεηα ησλ ξεβηζηώλ έρεη ζηακαηήζεη, ελώ παξαηεξείηαη κηα κηθξή 

αύμεζε ζηηο εθηάζεηο πνπ θαιιηεξγνύληαη θαξόηα. 

Παξαηεξείηαη θαη ζε απηή ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα αύμεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ζηα είδε 

πνπ παξάγνληαη ην 2016 κε απηά ηνπ 2003, θάηη πνπ ζπκθσλεί κε ηελ ζηξνθή ησλ 

παξαγσγώλ πξνο ηελ ηξνθνδνζία ησλ ιατθώλ αγνξώλ ηεο πεξηνρήο (Υαιθίδα, Νέα 

Αξηάθε, Φαρλά θαη πηζαλώο Αζήλα). 
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3.2.6. Σοπική κοινόηηηα Κονηοδεζποηίοσ 

 

Πίνακας 21 

Δθηάζεηο (ζε εθηάξηα) κε Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο 

θαη Λαραλώδεηο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

Κνληνδεζπνηίνπ 

Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Αγγνύξη 0,1  

Βίθνο 0,1  

Κνπθηά 0,3 2 

Κξηζάξη 5,5 5 

Μειηηδάλεο 0,1  

Μπάκηα 0,1  

Νηνκάηα 0,3  

Παηάηεο (άλνημεο 

& θζηλνπώξνπ) 

0,2 1 

Πεπόληα 0,1  

ηηάξη 3,8 4,3 

Φαζνιάθηα 0,1  

Φαζόιηα Ξεξά 1 0,5 

ύνολο Δκηάζεφν 11,7 12,8 

 

ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Κνληνδεζπνηίνπ παξαηεξνύκε κηα κηθξή αύμεζε ηεο έθηαζεο 

πνπ θαιιηεξγείηαη ην 2016 ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηνπ 2003 (πίλαθαο 21) βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δεισζεί από ηνπο παξαγσγνύο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ην 2016.  

Δπίζεο παξαηεξνύκε αύμεζε ζηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θνπθηώλ, παηαηώλ θαη 

ζηηαξηνύ κε ηαπηόρξνλε κείσζε ζηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θξηζαξηνύ θαη μεξώλ 

θαζνιηώλ. 

Παξάιιεια παξαηεξνύκε όηη ην 2016 έρεη κεησζεί θαη ην εύξνο ηεο πνηθηιίαο ησλ 

παξαγνκέλσλ εηδώλ ζε ζρέζε κε ην 2003. 
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3.2.7. Σοπική κοινόηηηα Κσπαριζζίοσ 

 

Πίνακας 22 

Δθηάζεηο (ζε εθηάξηα) κε Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο 

θαη Λαραλώδεηο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

Κππαξηζζίνπ 

Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Αξαβόζηηνο 2  

Βίθνο 11  

Κνπθηά 6 3 

Κξεκκύδηα μεξά 0,5  

Κξηζάξη 23 23 

Νηνκάηα 1 2 

Ρεβίζηα 1  

ηηάξη 20 21 

Φαζνιάθηα 1 2 

Φαζόιηα Ξεξά 2 3 

ύλνιν Δθηάζεσλ 67,5 54 

 

ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Κππαξηζζίνπ παξαηεξνύκε κηα κείσζε ηεο θαιιηεξγνύκελεο 

έθηαζεο ην 2016 ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηνπ 2003 (πίλαθαο 22) βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ έρνπλ δεισζεί από ηνπο παξαγσγνύο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ην 2016. Η κείσζε 

απηή κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην γεγνλόο όηη έλα κέξνο από απηέο ηηο εθηάζεηο 

βξίζθεηαη ζε ζηάδην αγξαλάπαπζεο, είηε ζην γεγνλόο όηη νη παξαγσγνί δελ δειώλνπλ 

ηηο εθηάζεηο θαη ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ιόγσ ησλ 

κηθξώλ εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνύλ θαη δελ θαίλνληαη ζηα ζηνηρεία απηά. 

Δπίζεο παξαηεξνύκε κείσζε ζηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θνπθηώλ, κε ηαπηόρξνλε 

αύμεζε ζηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ληνκάηαο, ζηηαξηνύ θαη  θαζνιηώλ (ρισξώλ θαη 

μεξώλ). Παξαηεξνύκε πσο γηα ην 2016 ε θαιιηέξγεηα ηνπ αξαβόζηηνπ, ηνπ βίθνπ, ησλ 

μεξώλ θξεκκπδηώλ θαη ησλ ξεβηζηώλ έρεη ζηακαηήζεη. 

Παξάιιεια παξαηεξνύκε όηη ην 2016 έρεη κεησζεί θαη ην εύξνο ηεο πνηθηιίαο ησλ 

θαιιηεξγνύκελσλ εηδώλ ζε ζρέζε κε ην 2003. 
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3.2.8. Σοπική κοινόηηηα Μακρσκάπας 

 

Πίνακας 23 

Δθηάζεηο (ζε εθηάξηα) κε Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο 

θαη Λαραλώδεηο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

Μαθξπθάπαο 

Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Βίθνο 20  

Βιίηα  0,2 

Βξώκε  18 

Κνινθύζηα 1 0,02 

Κνπθηά 2 3,85 

Κνπλνππίδηα 1,5  

Κξεκκύδηα μεξά 0,5  

Κξηζάξη 48,5 50 

Λάραλα 5  

Μαξνύιηα  0,8 

Μειηηδάλεο 1,5  

Μπάκηα 2  

Νηνκάηα 3 0,2 

Παηάηεο (άλνημεο 

& θζηλνπώξνπ) 

35 45 

Πηπεξηέο 1  

ηηάξη 90 32 

Φαζνιάθηα 1,5 0,32 

Φαζόιηα Ξεξά 1,5  

ύνολο Δκηάζεφν 214 150,39 
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ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Μαθξπθάπαο παξαηεξνύκε κηα κείσζε ηεο θαιιηεξγνύκελεο 

έθηαζεο ην 2016 ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηνπ 2003 (πίλαθαο 23) βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ έρνπλ δεισζεί από ηνπο παξαγσγνύο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ην 2016. Η κείσζε 

απηή κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην γεγνλόο όηη έλα κέξνο από απηέο ηηο εθηάζεηο 

βξίζθεηαη ζε ζηάδην αγξαλάπαπζεο, είηε ζην γεγνλόο όηη νη παξαγσγνί δελ δειώλνπλ 

ηηο εθηάζεηο θαη ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ιόγσ ησλ 

κηθξώλ εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνύλ θαη δελ θαίλνληαη ζηα ζηνηρεία απηά. 

Βάζεη ηνπ πίλαθα παξαηεξνύκε κείσζε ζηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θνινθπζηώλ, 

ληνκάηαο, ζηηαξηνύ θαη ζηα θαζνιάθηα  κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ζηηο θαιιηεξγήζηκεο 

εθηάζεηο θνπθηώλ, θξηζαξηνύ θαη  παηάηαο. Παξαηεξνύκε πσο έρεη ζηακαηήζεη  ην 

2016 ε θαιιηέξγεηα ηνπ βίθνπ, ησλ θνπλνππηδηώλ, ησλ μεξώλ θξεκκπδηώλ, ησλ 

ιάραλσλ, ηεο κειηηδάλαο, ηεο κπάκηαο, ηεο πηπεξηάο θαη ησλ μεξώλ θαζνιηώλ. Δπίζεο 

ην 2016 παξαηεξνύκε ηελ εκθάληζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ βιίησλ, ηεο βξώκεο θαη 

ησλ καξνπιηώλ. 

 

3.2.9. Σοπική κοινόηηηα Νεροηριβιάς 

 

Πίνακας 24 

Δθηάζεηο (ζε εθηάξηα) κε Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο 

θαη Λαραλώδεηο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

Νεξνηξηβηάο 

Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Αξαβόζηηνο 1,7  

Βίθνο 2  

Βξώκε 8 10 

Κνινθύζηα 1  

Κνπθηά 1,2 0,5 

Κνπλνππίδηα 0,2  

Λαζνύξηα (Φάβα) 2 2 

Κξεκκύδηα/θόξδα 

ρισξά 

0,5  

Κξεκκύδηα μεξά 1  

Κξηζάξη 16 17 

Λάραλα 1  
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Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Μαξνύιηα 0,6  

Μειηηδάλεο 0,5 0,02 

Μπάκηα 0,2 0,02 

Νηνκάηα 1 0,02 

Παηάηεο (άλνημεο 

& θζηλνπώξνπ) 

2,5 4 

Πηπεξηέο 0,2  

ηηάξη 10 12 

παλάθη 0,1  

Σξηθύιιηα 5  

Φαζνιάθηα 1 0,02 

Φαζόιηα Ξεξά 2  

Φξάνπια  0,02 

ύνολο Δκηάζεφν 57,7 45,6 

 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 24), παξαηεξνύκε κηα κείσζε 

ηεο θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Νεξνηξηβηάο γηα ην 2016 ζε 

ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηνπ 2003. Η κείσζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην γεγνλόο 

όηη έλα κέξνο από απηέο ηηο εθηάζεηο βξίζθεηαη ζε ζηάδην αγξαλάπαπζεο, είηε ζην 

γεγνλόο όηη νη παξαγσγνί δελ δειώλνπλ ηηο εθηάζεηο θαη ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο 

ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ιόγσ ησλ κηθξώλ εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνύλ θαη δελ 

θαίλνληαη ζηα ζηνηρεία απηά. 

Δπίζεο παξαηεξνύκε κείσζε ζηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θνπθηώλ, κειηηδάλαο, 

κπάκηαο, ληνκάηαο, ζηηαξηνύ θαη ζηα θαζνιάθηα κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ζηηο 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ηεο βξώκεο, ηνπ θξηζαξηνύ, ηεο παηάηαο θαη ηνπ ζηηαξηνύ. 

Παξαηεξνύκε πσο γηα ην 2016 ε θαιιηέξγεηα ηνπ αξαβόζηηνπ, ηνπ βίθνπ, θνινθπζηώλ 

ησλ θξεκκπδηώλ (ρισξώλ θαη μεξώλ), ησλ ιάραλσλ, ησλ καξνπιηώλ, ηεο πηπεξηάο, 

ηνπ ζπαλαθηνύ, ηνπ ηξηθπιιηνύ θαη ησλ μεξώλ θαζνιηώλ έρεη ζηακαηήζεη. Δπίζεο 

βιέπνπκε πσο ππάξρεη κηα λέα θαιιηέξγεηα ην 2016 ζε ζρέζε κε ην 2003 θαη απηή 

είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θξάνπιαο. 

Παξάιιεια παξαηεξνύκε όηη ην 2016 έρεη κεησζεί ην εύξνο ηεο πνηθηιίαο ησλ 

θαιιηεξγνύκελσλ εηδώλ ζε ζρέζε κε ην 2003. 
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3.2.10. Σοπική κοινόηηηα Παγώνηα 

 

Πίνακας 25 

Δθηάζεηο (ζε εθηάξηα) κε Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο θαη 

Λαραλώδεηο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

Παγώληα 

Δίδος καλλιέργειας Έηος 2003 Έηος 2016 

Αξαβόζηηνο 2  

Κνπθηά 1,2  

Κξεκκύδηα μεξά 0,4  

Κξηζάξη 1,5 2,4 

Μπάκηα  1,5 

Νηνκάηα 0,2 0,4 

Φαζνιάθηα 0,5 0,2 

Φαζόιηα Ξεξά 0,8 0,5 

ύνολο Δκηάζεφν 6,6 5 

 

ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Παγώληα παξαηεξνύκε κηα  κείσζε ηεο ήδε πνιύ κηθξήο 

θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο ην 2016 ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηνπ 2003 (πίλαθαο 25). Η 

κείσζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην γεγνλόο όηη έλα κέξνο από απηέο ηηο 

εθηάζεηο βξίζθεηαη ζε ζηάδην αγξαλάπαπζεο, είηε ζην γεγνλόο όηη νη παξαγσγνί δελ 

δειώλνπλ ηηο εθηάζεηο θαη ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ιόγσ 

ησλ κηθξώλ εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνύλ θαη δελ θαίλνληαη ζηα ζηνηρεία απηά.  

Βάζεη ηνπ πίλαθα παξαηεξνύκε κείσζε ζηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ζηα θαζόιηα 

(ρισξά θαη μεξά) κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ζηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θξηζαξηνύ θαη 

ληνκάηαο. Παξαηεξνύκε πσο ην 2016 δελ έρεη γίλεη θαιιηέξγεηα ηνπ αξαβόζηηνπ, ησλ 

θνπθηώλ θαη ησλ μεξώλ θξεκκπδηώλ. Δπίζεο ην 2016 παξαηεξνύκε ηελ εκθάληζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηεο κπάκηαο. 
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3.2.11. Σοπική κοινόηηηα Πολιηικών 

 

Πίνακας 26 

Δθηάζεηο (ζε εθηάξηα) κε Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο 

θαη Λαραλώδεηο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

Πνιηηηθώλ 

Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Αξαβόζηηνο 1  

Βίθνο 2,5  

Βξώκε 1 12,5 

Καξόηα 2 5,3 

Καξπνύδηα 1  

Κνινθύζηα 1  

Κνπθηά 4,5 1 

Κνπλνππίδηα 2  

Κξεκκύδηα/θόξδα 

ρισξά 

6,5 0,4 

Κξεκκύδηα μεξά 2 0,1 

Κξηζάξη 75 82 

Λάραλα 22 8 

Μαξνύιηα 3 1,5 

Μειηηδάλεο 1 0,1 

Μεδηθή 10  

Μπάκηα 25 4 

Νηνκάηα 3 1,2 

Παηάηεο (άλνημεο 

& θζηλνπώξνπ) 

45 60 

Πεπόληα 0,5  

Πηπεξηέο 1 0,25 
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Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Ραδίθηα 0,5  

ηηάξη 85 50 

θόξδα μεξά 10 0,29 

παλάθη 0,5  

Σεύηια 1 0,06 

Φαζνιάθηα 0,5  

Φαζόιηα Ξεξά 5 2 

ύνολο Δκηάζεφν 311,5 228,7 

 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 26), παξαηεξνύκε κηα κείσζε 

ηεο θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Πνιηηηθώλ γηα ην 2016 ζε 

ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηνπ 2003. Η κείσζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην γεγνλόο 

όηη έλα κέξνο από απηέο ηηο εθηάζεηο βξίζθεηαη ζε ζηάδην αγξαλάπαπζεο, είηε ζην 

γεγνλόο όηη νη παξαγσγνί δελ δειώλνπλ ηηο εθηάζεηο θαη ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο 

ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ιόγσ ησλ κηθξώλ εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνύλ θαη δελ 

θαίλνληαη ζηα ζηνηρεία απηά. 

Γηα ην 2016 παξαηεξνύκε κείσζε ζηηο θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο ησλ θνπθηώλ, ζηα 

ρισξά θξεκκπδάθηα, ζηα μεξά θξεκκύδηα, ζηα ιάραλα, ζηα καξνύιηα, ζηηο 

κειηηδάλεο, ζηηο κπάκηεο, ζηηο ληνκάηεο, ζηηο πηπεξηέο ζην ζηηάξη, ζηα μεξά ζθόξδα, 

ζηα ηεύηια θαη ζηα μεξά θαζόιηα. Παξάιιεια έρνπκε αύμεζε ζηηο θαιιηεξγήζηκεο 

εθηάζεηο ηεο βξώκεο, ησλ θαξόησλ, ηνπ θξηζαξηνύ θαη ηεο παηάηαο. 

Παξαηεξνύκε πσο ην 2016 ε θαιιηέξγεηα ηνπ αξαβόζηηνπ, ηνπ βίθνπ, ησλ 

θαξπνπδηώλ, ησλ θνινθπζηώλ, ησλ θνπλνππηδηώλ, ηεο κεδηθήο, ησλ πεπνληώλ, ησλ 

ξαδηθηώλ ησλ ρισξώλ θαζνιηώλ έρεη ζηακαηήζεη.  

Παξάιιεια παξαηεξνύκε όηη ην 2016 έρεη κεησζεί ην εύξνο ηεο πνηθηιίαο ησλ 

θαιιηεξγνύκελσλ εηδώλ ζε ζρέζε κε ην 2003. 
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3.2.12. Σοπική κοινόηηηα ηασρού 

 

Πίνακας 27 

Δθηάζεηο (ζε εθηάξηα) κε Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο 

θαη Λαραλώδεηο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

ηαπξνύ 

Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Αξαβόζηηνο 3  

Βίθνο 10  

Κνινθύζηα 0,2  

Κνπθηά 2 2 

Κξεκκύδηα/θόξδα 

ρισξά 

0,2  

Κξεκκύδηα μεξά 0,5  

Κξηζάξη 34 30 

Μαξνύιηα  1 

Μειηηδάλεο 0,2  

Μπάκηα 0,2 0,8 

Νηνκάηα 1,5 1,31 

Πεπόληα  0,1 

Πηπεξηέο  0,3 

Ρεβίζηα 0,6  

ηηάξη 35 34 

Φαζνιάθηα 1 0,5 

Φαζόιηα Ξεξά 1,8 0,45 

ύνολο Δκηάζεφν 90,2 70,46 

 

ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα ηαπξνύ παξαηεξνύκε κηα κείσζε ηεο έθηαζεο πνπ 

θαιιηεξγείηαη ην 2016 ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηνπ 2003 (πίλαθαο 27) βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δεισζεί από ηνπο παξαγσγνύο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ην 2016.   



 
 

70 

Γηα ην 2016 παξαηεξνύκε κείσζε ζηηο θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο ηνπ θξηζαξηνύ, ηεο 

ληνκάηαο, ηνπ ζηηαξηνύ θαη ζηα θαζόιηα (μεξά θαη ρισξά). Παξάιιεια έρνπκε 

αύμεζε ζηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ηεο κπάκηαο. 

Δπίζεο παξαηεξνύκε πσο ην 2016 ε θαιιηέξγεηα ηνπ αξαβόζηηνπ, ηνπ βίθνπ, ησλ 

θνινθπζηώλ, ησλ θξεκκπδηώλ (μεξώλ θαη ρισξώλ), ηεο κειηηδάλαο θαη ησλ ξεβηζηώλ 

έρεη ζηακαηήζεη. Βιέπνπκε όκσο όηη έρνπλ μεθηλήζεη λέεο θαιιηέξγεηεο καξνπιηώλ, 

πεπνληώλ θαη πηπεξηώλ. 

Παξάιιεια παξαηεξνύκε όηη ην 2016 θαη ζε απηή ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα έρεη κεησζεί 

ε πνηθηιία ησλ παξαγνκέλσλ εηδώλ ζε ζρέζε κε ην 2003. 

 

 

3.2.13. Σοπική κοινόηηηα Σριάδας 

 

Πίνακας 28 

Δθηάζεηο (ζε εθηάξηα) κε Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο 

θαη Λαραλώδεηο Καιιηέξγεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

Σξηάδνο 

Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Αγγνύξη 15 6,32 

Άλεζνο  0,4 

Αξαβόζηηνο  0,31 

Αξαθάο 15 1,83 

Βίθνο 13  

Βιίηα  0,15 

Καξόηα 120 28,95 

Καξπνύδηα 15 0,7 

Καπθαιήζξα  0,03 

Κνινθύζηα 40 3,96 

Κνθθάξη 1  

Κνπθηά 30 10,91 

Κνπλνππίδηα 30 11,22 
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Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

Κξεκκύδηα/θόξδα 

ρισξά 

33 1,03 

Κξεκκύδηα μεξά 18 2,22 

Κξηζάξη 104 180 

Λάραλα 220 93 

Ματληαλόο  0,39 

Μαξνύιηα 70 38,02 

Μειηηδάλεο 2 1,15 

Μεδηθή 6  

Μπάκηα 8 11,72 

Μπξόθνιν  15,76 

Μπξώληα  0,02 

Νηνκάηα 20 7,16 

Παηάηεο (άλνημεο 

& θζηλνπώξνπ) 

630 844 

Πεπόληα 6 0,65 

Πηπεξηέο 15 3,58 

Πξάζα  4,29 

Ραδίθηα 6 2,83 

Ραπαλάθηα  0,02 

Ρεβίζηα 2 0,35 

Ρόθα  0,03 

έιεξπ  2,66 

έιηλν  1,13 

έζθνπια  0,03 

ηηάξη 600 240 

θόξδα μεξά  2,58 
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Δίδος 

καλλιέργειας 

Έηος 2003 Έηος 2016 

παλάθη 25 2,99 

Σεύηια 2 1,76 

Φαζνιάθηα 28 13,47 

Φαζόιηα Ξεξά 6 1,08 

ύνολο Δκηάζεφν 2080 1536,7 

 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 28), παξαηεξνύκε κηα κεγάιε 

κείσζε ηεο θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Σξηάδαο γηα ην 2016 ζε 

ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηνπ 2003. Η κείσζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην γεγνλόο 

όηη έλα κέξνο από απηέο ηηο εθηάζεηο βξίζθεηαη ζε ζηάδην αγξαλάπαπζεο, είηε ζην 

γεγνλόο όηη νη παξαγσγνί δελ δειώλνπλ ηηο εθηάζεηο θαη ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο 

ηνπο ζηελ Δ.Α.. Δπβνίαο ιόγσ ησλ κηθξώλ εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνύλ θαη δελ 

θαίλνληαη ζηα ζηνηρεία απηά. 

Γηα ην 2016 παξαηεξνύκε κείσζε ζηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ησλ πεξηζζόηεξσλ 

εηδώλ πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ην 2003, κε εμαίξεζε ηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ηνπ 

θξηζαξηνύ, ηεο κπάκηαο θαη ηεο παηάηαο. Δπίζεο παξαηεξνύκε πσο ην 2016 ππάξρεη 

κία κεγάιε αύμεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ζηα είδε πνπ παξάγνληαη ην 2016 ζε ζρέζε 

κε ην 2003, θάηη πνπ ζπκθσλεί κε ηελ ζηξνθή ησλ παξαγσγώλ πξνο ηελ ηξνθνδνζία 

ησλ ιατθώλ αγνξώλ ηεο πεξηνρήο (Υαιθίδα, Νέα Αξηάθε, Φαρλά θαη πηζαλώο 

Αζήλα). 
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Κεθάλαιο 4
ο
. Προηάζεις Βεληίφζης  
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4.1. Προηάζεις Βεληίφζης για ηις Γενδρώδεις Καλλιέργειες 

 

Οη θπξηώηεξεο δελδξώδεηο θαιιηεξγεηεο ζε ζεηξά νηθνλνκηθήο ζπνπδαηόηεηαο ζηνλ 

Γήκν Μεζζαπίσλ είλαη είλαη ε Διηά, ε Φηζηηθηά θαη ην Ακπέιη   

 

4.1.1. Δλιά 

 

Μεγάιν κέξνο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο Διηάο ζηνλ Γήκν Μεζζαπίσλ (ζεκεξηλή 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ) είλαη μεξηθέο. Τπάξρνπλ όκσο θαη αξθεηέο 

πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο. Οη πνηθηιίεο ειηάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε Γεκνηηθή 

Δλόηεηα Μεζζαπίσλ ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο. Σηο ειαηνπαξαγσγηθέο πνηθηιίεο 

θαη ηηο πνηθηιίεο επηηξαπέδηαο ρξήζεο.  

Οη ειαηνπαξαγσγηθέο πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα 

Μεζζαπίσλ είλαη ε Μεγαξείηηθε, ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά, ε Υνλδξνιηά, ε 

Ακθίζζεο, ε Θαζίηηθε, ε Κνξσλέηθε, ην Αγνπξνκαλάθη θαη ην Μαλάθη.  

Χο πνηθηιίεο επηηξαπέδηαο ρξήζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ε Λαδνιηά ή Θξνπκπνιηά,  ε 

Ακθίζζεο θαη  ε Μεγαξείηηθε. 

Οη θπξηόηεξεο θαιιηεξγεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαη από ηνπο θαιιηεξγεηέο 

ζηνπο ειαηώλεο αθνξνύλ ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ειαηώλα από δηάθνξα δηδάληα (είηε κέζσ 

θξεδαξίζκαηνο ηνπ εδάθνπο, είηε κέζσ εθαξκνγήο ςεθαζκνύ κε δηδαληνθηόλα είηε 

κέζσ θνξεηνύ ριννθνπηηθνύ κεραλήκαηνο) θαη ηνπ ηζηώκαηνο ηνπ εδάθνπο θαηά ην 

δπλαηόλ έηζη ώζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο ηνπ ειαηνθάξπνπ λα ππάξρεη 

επθνιία πξόζβαζεο ζηα δέληξα. ηηο πνηηζηηθέο ειηέο νη θαιιηεξγεηέο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ πνηίζκαηνο ιηπαίλνπλ ηα δέληξα κέζσ ηνπ πνηηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Μηα απιή θίλεζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ηεο ειηάο είλαη ε αθαίξεζε ησλ 

ιαίκαξγσλ βιαζηώλ πνπ θύνληαη ζην ππέξγεην ηκήκα ησλ ξηδώλ θαη ζηα θιαδηά ησλ 

ειαηόδεληξσλ (θνινξίδα θαη όξζηνη βιαζηνί). Μηα άιιε απιή θίλεζε είλαη ην 

αξαίσκα ησλ κηθξόηεξσλ βιαζηώλ ζηα θύξηα θιαδηά γηα θαιύηεξν αεξηζκό ηνπ 

δέληξνπ. 

 ε κηα πεξηνρή όπνπ ππάξρνπλ πάξα πνιιά μεραζκέλα από ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο 

ειαηόδεληξα θαη κόλν ε πξαθηηθή ηνπ θιαδεύκαηνο ζα ‘αλαθνπθίζεη’ ην δέληξν θαη 

ζα ηνπ επηηξέςεη λα απμήζεη ηελ θαξπνθνξία ηνπ. Δπίζεο ε απνκάθξπλζε ησλ 

θνκκέλσλ βιαζηώλ από ηα ειαηόδεληξα θαη ε θαύζε ηνπο επηβάιινληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δέληξσλ από αλεπηζύκεηνπο κύθεηεο θαη αξξώζηηεο πνπ κπνξνύλ λα 

βιάςνπλ ηελ παξαγσγή αιιά θαη ην ίδην ην δέληξν. 

Μηα άιιε θίλεζε γηα ηελ δηαθύιαμε ηεο παξαγσγήο ηεο ειηάο είλαη ε εθαξκνγή 

δαθνθηνλίαο κε ηε βνήζεηα ηξνθνπαγίδσλ ή θεξνκνληθώλ παγίδσλ έηζη ώζηε λα 
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πεξηνξηζηεί όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ε ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

ειαηνθάξπνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ ειαηνιάδνπ. Οη ηξνθνπαγίδεο είλαη απιέο θαη 

νηθνλνκηθέο λα θηηαρηνύλ. Υξεζηκνπνηείο απιά πιηθά, όπσο έλα πιαζηηθό κπνπθάιη 

λεξνύ 1,5 ιίηξνπ καδί κε ην θαπάθη ηνπ, ζην νπνίν θάλεηο 4-6 κηθξέο ηξύπεο ζην πάλσ 

κέξνο ηνπ κπνπθαιηνύ κε ηε βνήζεηα κηαο πξόθαο ή ελόο θαηζαβηδηνύ. ηε ζπλέρεηα 

πξνζζέηεηο ην δηάιπκα πνπ ρξεζηκνπνηείο σο δόισκα ην νπνίν είλαη δηάιπκα ζεηηθήο 

ακκσλίαο κε λεξό. Η αλαινγία είλαη 2 κε 3 θνπηαιηέο ζνύπαο ιίπαζκα ζεηηθήο 

ακκσλίαο δηαιπκέλν ζε 1 ιίηξν λεξνύ. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηώληαο ζύξκα 

πεξηβάινπκε ην ζηόκην ηνπ κπνπθαιηνύ κε απηό θαη θάλνπκε έλαλ γάληδν από ηνλ 

νπνίν ζα θξεκάζνπκε ηελ δαθνπαγίδα ζηα θιαξηά ηνπ ειαηόδεληξνπ. Γηα θαιύηεξε 

πξνζηαζία θξεκάκε από κηα δαθνπαγίδα ζε θάζε κεγάιν ειαηόδεληξν ηνπ ειαηώλα. 

Οη δαθνπαγίδεο ηνπνζεηνύληαη ζηηο αξρέο Ινπλίνπ θαη ρξεηάδεηαη ηαθηηθόο έιεγρνο 

θάζε 4-5 εκέξεο γηα ζπκπιήξσζε ηνπ πγξνύ δνιώκαηνο. 

Μία ζρεηηθά νηθνλνκηθή πξόηαζε βειηίσζεο ηεο παξαγσγήο είλαη ε ιίπαλζε ησλ 

ειαηόδεληξσλ κε κηθηά αδσηνύρα θαη θαιηνύρα ιηπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ βνξίν. Η 

ιίπαλζε θαιό είλαη λα γίλεη κεηά ην ηέινο ηεο ζπγθνκηδήο θαη πξηλ αξρίζνπλ νη 

πνιιέο βξνρέο (Γεθέκβξηνο – Μάξηηνο). Έηζη έρνπκε ην πιενλέθηεκα ηεο ελίζρπζεο 

κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ησλ ειαηόδεληξσλ γηα ηνπο επεξρόκελνπο θξύνπο κήλεο 

(Γεθέκβξηνο – κέζα Απξηιίνπ πεξίπνπ) θαη ηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο. 

Απηέο νη απιέο, βαζηθέο θαη κηθξνύ θόζηνπο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο θαιιηέξγεηαο 

ησλ ειηάο (θιάδεκα – θαζαξηζκόο ειαηόδεληξνπ, ιίπαλζε, δαθνπξνζηαζία) κπνξνύλ 

λα απμήζνπλ ην κέγεζνο θαη ηελ πνηόηεηα ηεο παξαγσγήο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη λα 

βνεζήζνπλ, όζνπο δελ αζρνινύληαη επαγγεικαηηθά κε ηε γεσξγία, λα κεηώζνπλ ιίγν 

ηα νηθνγελεηαθά ηνπο έμνδα κε ην λα δηαζέηνπλ ην δηθό ηνπο ζπηηηθό ιάδη. 

 

4.1.2. Φιζηικιά 

 

Σν ζύλνιν ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο Φηζηηθηάο ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζζαπίσλ αλήθεη 

ζηελ πνηθηιία ηεο Φηζηηθηάο Αηγίλεο 

Σηο πεξηζζόηεξεο εθηάζεηο Φηζηηθηάο ηηο δηαζέηνπλ επαγγεικαηίεο αγξόηεο νη νπνίνη 

έρνπλ θάζε ζπκθέξνλ γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε  πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

απόδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο. 

Γηα όζνπο δελ είλαη επαγγεικαηίεο αγξόηεο ή δελ γλσξίδνπλ πώο λα κεγηζηνπνηήζνπλ 

ηελ παξαγσγή ηνπο ε θαιιηέξγεηα ηεο Φηζηηθηάο απαηηεί αξθεηά πνηίζκαηα (6-8 

θνξέο ηα λεαξά δελδξύιιηα θαη έσο 2 θνξέο ηα παξαγσγηθήο ειηθίαο δέληξα) κε 

κεγάιεο δόζεηο λεξνύ πξνζέρνληαο όκσο γηαηί νη ππεξβνιηθέο αξδεύζεηο είλαη 

επηδήκηεο, δηόηη κεηώλνπλ ην πνζνζηό αλνίγκαηνο ησλ θηζηηθηώλ θαη πξνθαινύλ 

ζεςηξξηδίεο ζηα δέλδξα. Σν πόηηζκα ζηα θξέζθνθπηεκέλα δελδξύιιηα αξρίδεη κε ηε 

θύηεπζε απηώλ, ηδηαίηεξα όηαλ ην έδαθνο είλαη μεξό θαη ζπλερίδεηαη όιν ην ρξόλν. 
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Η αλαινγία ζειπθώλ θαη αξζεληθώλ δέληξσλ ζε έλα Φηζηηθεώλα ζηα Φαρλά θαη ηηο 

γύξσ πεξηνρέο είλαη 1 αξζεληθό / 5 ζειπθά ζηνπο κηθξνύο Φηζηηθεώλεο, ελώ ζηνπο 

κεγάιεο έθηαζεο Φηζηηθεώλεο ε αλαινγία κπνξεί λα πέζεη θαη ζην 1 αξζεληθό / 4 

ζειπθά. 

Σν έδαθνο ηνπ Φηζηηθεώλα πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξό είηε κε ηελ βνήζεηα 

κεραληθώλ κέζσλ (θξεδάξηζκα) είηε κέζσ δηδαληνθηόλσλ έηζη ώζηε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο ησλ θηζηηθηώλ λα ππάξρεη επθνιία πξόζβαζεο ζηα δέληξα. 

ηα Φαρλά θαη ζηελ Καζηέιια, γλσξίδσ έρνληαο ην δεη ν ίδηνο όηη ρξεζηκνπνηνύλ 

θπξίσο κε κεραληθά κέζα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ρσξαθηνύ (θξεδάξηζκα θπξίσο θαη 

ριννθνπηηθό κεράλεκα ρεηξόο ζπαληόηεξα). 

Σν θιάδεκα ηεο θηζηηθηάο πξέπεη λα είλαη ειαθξό (αθαίξεζε 10-15% ησλ θιάδσλ ηεο 

θόκεο ησλ δέλδξσλ), γηαηί ηα απζηεξά θιαδέκαηα απμάλνπλ ην πνζνζηό ησλ 

θιεηζηώλ θαξπώλ. Σα πνιύ αδύλαηα όκσο δέλδξα πξέπεη λα θιαδεύνληαη απζηεξά.  

Σα αξζεληθά δελ θιαδεύνληαη, αιιά ηα αθήλνπκε λα αλαπηπρζνύλ ζε κεγαιύηεξν 

ύςνο από ηα ζειπθά, γηαηί έηζη δηεπθνιύλεηαη θαη ε επηθνλίαζε ηεο θαιιηέξγεηαο. 

Απηόο είλαη θαη έλαο ηξόπνο λα εληνπίζεηο ηα αξζεληθά δέληξα ελόο θηζηηθεώλα. 

Η ιίπαλζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο Φηζηηθηάο πξέπεη λα γίλεηαη πάληα βάζεη ηνπ ηύπνπ 

ηνπ εδάθνπο πνπ βξίζθεηαη ε θαιιηέξγεηα, ηελ ειηθία ησλ δέληξσλ ηεο θαιιηέξγεηαο 

θαζώο επίζεο ηεο εδαθνινγηθήο θαη ηεο θπιινδηαγλσζηηθήο αλάιπζεο πνπ έρεη γίλεη 

ζην έδαθνο θαη ζηα δέληξα. 

Η ζπγθνκηδή ησλ θηζηηθεώλσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Φαρλώλ θαη ηηο γύξσ πεξηνρέο 

γίλεηαη ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν. Γειαδή απιώλνπλ 

ζην έδαθνο ηνπ Φηζηηθεώλα παληά θαη ρηππώληαο κε ξάβδνπο (ηνπηθά γλσζηνί σο 

ινύξνη), ηηλάδνπλ ηνπο θαξπνύο ηνπο νπνίνπο ζηε ζπλέρεηα καδεύνπλ, ηνπο 

ηζνπβαιηάδνπλ θαη ηνπο πεγαίλνπλ όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξα ζηηο απνθινησηηθέο 

κεραλέο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

 

4.1.3. Αμπέλι 

Οη πεξηζζόηεξεο εθηάζεηο Ακπειηώλ ζηνλ Γήκν Μεζζαπίσλ αλήθνπλ ζε κε 

επαγγεικαηίεο αγξόηεο θαη πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ κνύζηνπ, ηνπ 

θξαζηνύ θαη ηνπ ηζίπνπξνπ πνπ ρξεηάδεηαη θάζε λνηθνθπξηό. 

Οη πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνύληαη αλήθνπλ ζε δύν θαηεγνξίεο. Η πξώηε θαηεγνξία 

είλαη νη νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα παξαγσγή κνύζηνπ θαη 

θξαζηνύ όπσο νη αββαηηαλό, Φηιέξη, Aγησξγίηηθν, Ρνδίηεο, Ρνδαθί , Μαλδειαξηά, 

Μνζράην Αιεμαλδξείαο θαη Πεηξνθόξηζν ιεπθό. Η δεύηεξε θαηεγνξία είλαη  νη 

πνηθηιίεο γηα  επηηξαπέδηα θαηαλάισζε κε ηηο θπξηόηεξεο λα είλαη νη νπιηαλίλα θαη 

Μνζράην Αιεμαλδξείαο. 

Οη πεξηζζόηεξνη πξνζδνθώληαο ηελ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε παξαγσγή 

ζηαθπιηώλ αθηεξώλνπλ ιίγν από ηνλ ρξόλν ηνπο γηα λα εθαξκόζνπλ ην απαξαίηεην 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C
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θιάδεκα θαξπνθνξίαο πνπ αθνξά ηελ απνκάθξπλζε ηκήκαηνο ησλ μπινπνηεκέλσλ 

θιεκαηίδσλ ην νπνίν γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ, όηαλ ζα έρνπλ 

πεξάζεη ηα πνιιά θξύα ζηελ πεξηνρή. ρεηηθά ζπλεπείο είλαη θαη γηα ην θαινθαηξηλό 

θιάδεκα πνπ πεξηιακβάλεη ην βιαζηνιόγεκα, ην θνξπθνιόγεκα, ηελ αθαίξεζε 

ιαίκαξγσλ βιαζηώλ, ηε ραξαγή, ην αξαίσκα ζηαθπιηώλ θαη ην μεθύιιηζκα. 

Καιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ κπνξνύλ βνεζήζνπλ ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο είλαη 

ην ζεηάθηζκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ σηδίνπ θαηά ηελ πεξίνδν όπνπ νη 

ζεξκνθξαζίεο θπκαίλνληαη κεηαμύ 20
ν
 C θαη 30

ν
 C θαζώο θαη πεξηνξηζκέλεο κνξθήο 

ιίπαλζε θαζώο ε ακπεινθαιιηέξγεηα δελ είλαη απαηηεηηθή ζε ιίπαλζε. 

Φξόληκν είλαη λα γίλεη  ςεθαζκόο ή θξεδάξηζκα αλάκεζα ζηα πξέκλα κε ζθνπό ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ αληαγσληζηηθώλ γηα ηα ζηνηρεία ηνπ εδάθνπο δηδαλίσλ. Κάπνηνη 

ακπεινθαιιηεξγεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ρεηξνθίλεην κεράλεκα θξεδαξίζκαηνο γηα ην 

θαζάξηζκα ηνπ εδάθνπο αλάκεζα ζηα πξέκλα. Οη πεξηζζόηεξνη απια ρξεζηκνπνηνύλ 

ηελ ηζάπα γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ πξέκλσλ 

 

4.2. Προηάζεις Βεληίφζης για ηα Φσηά Μεγάλης Καλλιέργειας  

 

Όζνλ αθνξά ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηα θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο δελ 

ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ δηόηη νη πεξηζζόηεξνη θαιιηεξγεηέο είλαη επαγγεικαηίεο αγξόηεο 

ή αζρνινύληαη κε ηελ γεσξγία από ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία θαη έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

γλώζεηο θαη εκπεηξία γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απόδνζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο κε 

ηελ παξέκβαζε ησλ γεσπόλσλ λα γίλεηαη ζε ζέκαηα ιίπαλζεο θαη θαηαπνιέκεζεο 

ερζξώλ θαη αζζελεηώλ. 

 

4.3. Προηάζεις Βεληίφζης για ηις Λατανοκομικές Καλλιέργειες 

 

Οη πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηηο ιαραλνθνκηθέο θαιιηέξγεηαο δελ είλαη απαξαίηεην λα 

γίλνπλ δηόηη νη πεξηζζόηεξνη θαιιηεξγεηέο είλαη είηε επαγγεικαηίεο αγξόηεο είηε 

αζρνινύληαη κε απηό ην αληηθείκελν από ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία θαη έρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη εκπεηξία γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απόδνζε ησλ 

θαιιηεξγεηώλ ηνπο κε ηελ παξέκβαζε ησλ γεσπόλσλ λα γίλεηαη ζε ζέκαηα ιίπαλζεο 

θαη θαηαπνιέκεζεο ερζξώλ θαη αζζελεηώλ. 
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