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ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ 

«Οη θπηηθέο θαιιηέξγεηεο εθ ησλ νπνίσλ παξάγνληαη από ηνπο γεσξγνύο νη ζπόξνη, είλαη 

δεκόζηα ηδηνθηεζία θαη απνηεινύλ θνηλό αγαζό δειαδή κπνξνύλ λα αλαπαξαρζνύλ από 

όινπο. 

Αληίζεηα νη ζπόξνη πνπ παξάγνληαη από ηηο ηδησηηθέο βηνκεραλίεο 

ζπόξσλ πξνζηαηεύνληαη από θαλνληζκνύο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη επξεζηηερλίεο 

θαη ζπλεπώο δελ κπνξνύλ ειεύζεξα λα αλαπαξαρζνύλ. Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Δκπνξίνπ 

(ΠΟΔ) θαη ε ΔΔ ζηεξίδνπλ ηηο βηνκεραλίεο ζπόξσλ ελώ ηαπηόρξνλα επηβάινπλ παξάινγεο 

απαηηήζεηο ζηνπο ζπόξνπο ησλ αγξνηώλ πεξηνξίδνληαο ηελ εκπνξηθή θπθινθνξία ηνπο. Ωο 

απνηέιεζκα ν πνιύηηκνο απηόο θπζηθόο πόξνο ην δεκόζην απηό αγαζό, πνύ απνθαιείηαη 

αγξνηηθή βηνπνηθηιόηεηα θαη απνηειεί ηελ βάζε ηεο δηαηξνθηθήο καο αζθάιεηαο, ηεο πγηεηλήο 

δηαηξνθήο  θαη ηεο θπζηθήο εμέιημεο ησλ θπηώλ απεηιείηαη ζνβαξά από ηα κεγάια 

ζπκθέξνληα ησλ πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ ζπόξσλ. 

Οη κνλαδηθέο πνηθηιίεο θπηώλ, νπσξνθεπεπηηθώλ θ.α. ζε λεζησηηθέο θαη 

άιιεο γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο πνύ πξνζαξκόζηεθαλ 

θαη επηβίσζαλ επί ρηιηεηίεο απεηινύληαη κε εμαθάληζε. Οη θπηηθέο απηέο 

πνηθηιίεο ρξεηάζηεθαλ αηώλεο γηα λα πξνζαξκνζηνύλ γελεηηθά ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο ησλ λεζηώλ θαη ησλ άιισλ γεσγξαθηθά απνκνλνκέλσλ πεξηνρώλ παξαιηαθώλ ή 

νξεηλώλ όπσο ε έιιεηςε λεξνύ, νη έληνλνη άλεκνη, ην θησρό ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ρώκα, ηα 

ηνπηθά θπηνπαζνγόλα θαη γεληθά ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο. Η γεσγξαθηθή απνκόλσζε 

ησλ λεζηώλ θαη ησλ άιισλ ειιεληθώλ πεξηνρώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθώλ 

ηνπηθώλ πνηθηιηώλ  νη νπνίεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε 

πεξηνρήο. Έηζη κπνξνύλ λα αλαπηύζζνληαη έρνληαο θαιή απόδνζε, πεξηνξηζκέλεο αλάγθεο 

λεξνύ θαη ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ιηπάζκαηα ή θπηνθάξκαθα. 

Σπλεπώο είλαη πγηεηλά, ζρεηηθά θζελά, κε ηδηαίηεξε νζκή θαη γεύζε θαη θπζηθά απαιιαγκέλα 

από ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα. 

Οη ηνπηθέο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ελώ ρξεηάδνληαη αηώλεο γηα λα εμειηρζνύλ βιέπνπκε 

κέζα ζε κόλν ιίγεο δεθαεηίεο λα εμαθαλίδνληαη κε αλεζπρεηηθνύο ξπζκνύο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξσ όηη ζηελ Διιάδα ζε κόλν ιίγεο δεθαεηίεο από ηηο 200 πνηθηιίεο ζηαξηνύ πνπ 

θαιιηεξγνύηαλ έρνπλ κείλεη κόλν 7 δειαδή κεηώζεθαλ πάλσ από 95%. Πξόζθαηεο επίζεο 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη κόλν ην 2-3% ησλ πνηθηιηώλ ιαραληθώλ πνπ ππήξραλ πξηλ 50 

ρξόληα έρνπλ δηαζσζεί θαη θαιιηεξγνύληαη κέρξη θαη ζήκεξα ζηελ ρώξα καο. Δδώ 
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αλαθέξνπκε ηελ πνηθηιία ζηαξηνύ γλσζηνύ σο δέα από ηα αξραηόηεξα είδε ζηαξηνύ όπνπ 

αλαθέξεηαη ζε έξγα ηνπ Ηξνδόηνπ, ηνπ Οκήξνπ, ηνπ Πιήληνπ άιια θαη ζηελ Παιαηά 

Γηαζήθε. Τν δίθνθθν ζηάξη, (triticum dicoccum) γλσζηό σο ζηηάξη δέαο έρεη κεγαιύηεξε 

πεξηεθηηθόηεηα ζην ακηλνμύ ιπζίλε, είλαη πην εύγεζην θαη εύπεπην, είλαη πινύζηα πεγή 

θπηηθώλ ηλώλ, καγλεζίνπ θαη βηηακηλώλ Β. Πεξηέρεη γινπηέλε  ζε κηθξό ζρεηηθά πνζνζηό 

θαζηζηώληαο ην όκσο αθαηάιιειν γηα ηνπο αιιεξγηθνύο ζηελ γινπηέλε (θνηιηνθάθε).  Οη 

κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζπόξσλ πνύ είλαη ζπγρξόλσο θαη νη ίδηεο εηαηξείεο πνπ 

παξάγνπλ ηα ιηπάζκαηα, ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα κεηαιιαγκέλα  κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ θαη ηεο ΔΔ επέηπραλ λα ειέγρνπλ ην 73% ηεο παγθόζκηαο 

παξαγσγήο ζπόξσλ. Μεηαμύ ησλ δέθα κεγαιύηεξσλ πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ παξαγσγήο θαη 

εκπνξίαο ζπόξσλ είλαη νη: Monsanto, DuPont, Sygenta, Bayer, BASF,θ.α. 

Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΗΔ ζήκεξα θαιιηεξγείηαη κόλν ην 10% ησλ παξαδνζηαθώλ 

πνηθηιηώλ  ζπόξσλ πνύ θαιιηεξγνύληαλ πξηλ 100 ρξόληα. Απηό ην γεγνλόο είλαη 

θαηαζηξνθηθό γηα ηελ βηνπνηθηιόηεηα, ηελ ζπλέρεηα ηεο πνηθηιίαο ζηελ θύζε δει. ηελ 

ζπλέρεηα ζηελ δσή.  Σπγρξόλσο από ηνπο ζπόξνπο ησλ πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ ππάξρεη ν 

θίλδπλνο ηεο επηκόιπλζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη νη ηνπηθέο πνηθηιίεο κπνξνύλ λα αιινησζνύλ 

αθνύ θιεξνλνκηθό πιηθό από ηνύο πβξηδηζκέλνπο ζπόξνπο κπνξεί λα κεηαθεξζεί από ηνλ 

άλεκν, ηα πνπιηά θιπ έσο θαη δύν ρηιηόκεηξα καθξηά θαη λα κνιύλεη ηηο ηνπηθέο πνηθηιίεο. 

Βέβαηα ε πνιηηηθή  δηαρξνληθά ησλ ειιεληθώλ θπβεξλήζεσλ ήηαλ αλύπαξθηε 

έσο εγθιεκαηηθή ζηνλ ηνκέα απηόλ. Η ειιεληθή πνιηηεία νπδέπνηε έθαλε ηελ παξακηθξή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ δηαηήξεζε, δηάδνζε θαη βειηίσζε ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ ησλ ειιεληθώλ 

ζπόξσλ θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ. Η ηξάπεδα ζπόξσλ ηνπ ΔΘΙΑΓΔ ζηελ 

Θεζζαινλίθε είλαη αλεπαξθήο, ε ζπκβνιή ησλ ειιεληθώλ ζπόξσλ ζηελ Παγθόζκηα Τξάπεδα 

(θηβσηόο ηνπ Νώε ζηελ Αξθηηθή) είλαη πεξηνξηζκέλε παξά ην κεδεληθό θόζηνο θαη ε 

αμηόινγε εζεινληηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο ΜΚΟ ΠΔΛΙΤΙ αμίδεη ζπγραξεηεξίσλ. 

Μηιάκε γηα Μεζνγεηαθή δηαηξνθή αιιά μερλάκε όηη ε Διιεληθή Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή 

ζηεξίδεηαη ζε ηνπηθέο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ζπόξσλ. 

Η εγθιεκαηηθή αδηαθνξία ηεο πνιηηείαο πνπ από ηελ κία κεξηά εκθαλίδεηαη λα ζηεξίδεη 

ηελ γεσξγηθή παξαγσγή θαη από ηελ άιιε λα θαηαδηθάδεη ζε αθαληζκό ηηο ηνπηθέο 

παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο πξέπεη λα ελεξγνπνίεζε ηνλ θάζε έιιελα θαη όρη κόλν ηνπο 

γεσξγνύο. Πηζηεύσ νηη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζπγθεληξώζεηο δηακαξηπξίαο ζε όιεο ηηο 

κεγάιεο πόιεηο ηεο ρώξαο δηόηη ε βηνπνηθηιόηεηα θαη ζπλεπώο ην πεξηβάιινλ απεηιείηαη. 
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Η ζσηεξία ησλ ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ ζπόξσλ εμαξηάηαη από εκάο. 

Αο δξαζηεξηνπνηεζνύκε όινη γηα ηελ δηάζσζε θαη δηάδνζε ησλ ηνπηθώλ 

παξαδνζηαθώλ ζπόξσλ. Οη θαηαλαισηέο πξέπεη λα θηλεηνπνηεζνύλ δπλακηθά θαη λα 

θαηαλαιώλνπλ ειιεληθέο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ζηηεξώλ». 

Νίημξ Καηζανυξ, π. Πνυεδνμξ ΔΦΔΣ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ζ πανμφζα πηοπζαηή ενβαζία έπεζ εέια ηδ ιεθέηδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηςκ παναδμζζαηχκ 

πμζηζθζχκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ. Ζ εκηαηζημπμίδζδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ δ ζηνεαθή ακηίθδρδ 

ζπεηζηά ιε ηδκ ειθάκζζδ ηςκ αβνμηζηχκ εζδχκ (εέθμοιε μιμζυιμνθα, αρεβάδζαζηα 

θνμφηα ηαζ θαπακζηά) είπε ζακ απμηέθεζια ιέζα ζηα ηεθεοηαία πεκήκηα πνυκζα κα παεεί 

ημ 75% ημο παβηυζιζμο θοηζημφ βεκεηζημφ οθζημφ ηαζ ημ 90% ηςκ κηυπζςκ πμζηζθζχκ. 

φιθςκα ιε ημκ Γζεεκή Ονβακζζιυ Σνμθίιςκ ηαζ Γεςνβίαξ (FAO) ηάεε πνυκμ πάκμκηαζ 

50.000 πμζηζθίεξ αβνμηζημφ εκδζαθένμκημξ, εκχ ζηδκ Δθθάδα έπεζ επζαζχζεζ ιυκμ ημ 2 - 

3% ηςκ παναδμζζαηχκ εθθδκζηχκ πμζηζθζχκ θαπακζηχκ πμο οπήνπακ πνζκ απυ 50 πνυκζα. 

Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ, ζφιθςκα ιε ένεοκα ημο Πακεπζζηδιίμο Αζβαίμο, υηζ ζηδ πχνα ιαξ 

ηαθθζενβμφκηακ 250 πμζηζθίεξ ζηανζμφ απυ ηζξ μπμίεξ έπμοκ απμιείκεζ ιυκμ μζ 20. 

Ακηίζημζπα, απυ ηζξ 210 πμζηζθίεξ ηαζ πθδεοζιμφξ ηαθαιπμηζμφ έπμοκ δζαζςεεί ιυκμ μζ 

30.  

 

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Σμπζηέξ πμζηζθίεξ, Παναδμζζαηέξ πμζηζθίεξ, Νηυπζεξ πμζηζθίεξ, 

Φοημβεκεηζημί ζπυνμζ,  Σνάπεγα Γεκεηζημφ οθζημφ 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Οζ κηυπζεξ πμζηζθίεξ ηαθθζενβμφιεκςκ θοηχκ ηαθθζενβμφκηαζ παναδμζζαηά ζε ηάεε 

πενζμπή ηαζ είκαζ πνμζανιμζιέκεξ ζηζξ ημπζηέξ εδαθμηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ.  

Τπμζηδνίγμοκ ηδ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ ηαζ ηςκ αβνμηζηχκ ημπίςκ 

(πμο ζηαδζαηά ελμιμζχκμκηαζ), πνμζηαηεφμοκ ηδκ αβνμηζηή πανάδμζδ ηαζ δζαζθαθίγμοκ 

ηδ βκχζδ ηςκ βεςνβχκ ηαζ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ αεζθυνμ ηαζ 

θζθμπενζααθθμκηζηή άζηδζδ ηδξ βεςνβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ ημπζηήξ 

μζημκμιίαξ ηςκ αβνμηζηχκ πενζμπχκ. Ωζηυζμ, δ ηεπκμθμβζηή ηαζ μζημκμιζηή επακάζηαζδ 

πμο επζηνάηδζε ιεηά ημ Β’ Παβηυζιζμ Πυθειμ, δ δδιζμονβία ιίαξ παβημζιζμπμζδιέκδξ 

αβμνάξ ιε ηακυκεξ εθεφεενδξ δνάζδξ ηαζ ακηαβςκζζιμφ ηαζ ηα μζημκμιζηά ηαζ πμθζηζηά 

ζοιθένμκηα πμο απμννέμοκ απυ αοηή, μδήβδζακ ζε ζδιακηζηή απχθεζα ημο 

παναδμζζαημφ θοηζημφ βεκεηζημφ οθζημφ ιε ηδκ επζηνάηδζδ θίβςκ εηθεηηχκ πμζηζθζχκ ιε 

ορδθή απυδμζδ. Μέζα ζε έκακ, πενίπμο, αζχκα, ζημ πθαίζζμ ηδξ εβηαηάθεζρδξ υθμ ηαζ 

ιεβαθφηενμο ηιήιαημξ ηδξ βεςνβζηήξ βδξ ηαζ ηδξ εκηαηζηήξ πνήζδξ ιεβάθμο ιένμοξ ημο 

οπμθμίπμο, ιε ηδκ επαηυθμοεδ απχθεζα ηςκ παναδμζζαηχκ ζοζηδιάηςκ παναβςβήξ, 

πενίπμο 90% ηςκ κηυπζςκ πμζηζθζχκ παβημζιίςξ έπμοκ εηθείρεζ, εβηαηαθεζπυιεκεξ απυ 

ημοξ βεςνβμφξ, μζ μπμίμζ επζθέβμοκ μιμζυιμνθεξ αεθηζςιέκεξ πμζηζθίεξ, ορδθχκ 

απμδυζεςκ.  

Δζδζηά ζηδκ Δθθάδα, πανυθμ ημκ πθμφημ ηδξ πχναξ ζε αζμπμζηζθυηδηα, ημ εφνμξ ηδξ 

βεκεηζηήξ δζάανςζδξ είκαζ πμθφ ιεβάθμ, θυβς ηςκ ιεηαζπδιαηζζιχκ πμο άνπζζακ ζημκ 

αβνμηζηυ πχνμ απυ ημ 1950 ηαζ έπεζηα, μζ μπμίμζ είπακ ζακ απμηέθεζια ηδκ αθθμίςζδ ηαζ 

θοζζηή οπμαάειζζδ ηςκ παναδμζζαηχκ αβνμηζηχκ ημπίςκ, αθθά ηαζ ηςκ βεζημκζηχκ ημοξ 

θοζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ. Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ, υηζ ιυκμ ημ 1% ηςκ κηυπζςκ πμζηζθζχκ 

ζίημο ηαζ ημ 2-3 % ηςκ πμζηζθζχκ θαπακζηχκ πμο οπήνπακ πνζκ 50 πνυκζα ζηδκ Δθθάδα, 

έπεζ δζαζςεεί οπυ ηαθθζένβεζα ιέπνζ ηζξ ιένεξ ιαξ. Ζ απχθεζα αοηή, δεκ ιπμνεί πανά κα 

έπεζ ζδιακηζηέξ μζημθμβζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ζοκέπεζεξ. Γεκ είκαζ ηοπαίμ, υηζ 

κηυπζεξ πμζηζθίεξ δζαζχγμκηαζ ηονίςξ ζε βεςβναθζηά απμιμκςιέκεξ πενζμπέξ, υπςξ ηα 

κδζζά ή ηα μνεζκά πςνζά ηδξ δπεζνςηζηήξ πχναξ, υπμο εθανιυγμκηαζ αηυιδ παναδμζζαηέξ 

ηαθθζενβδηζηέξ πναηηζηέξ.  

Ζ πανμφζα ενβαζία απμηεθείηαζ απυ ηέζζενα ηεθάθαζα. 

ημ πνχημ ηεθάθαζμ ακαθενυιαζηε ζηδ ζδιαζία ηςκ ημπζηχκ παναδμζζαηχκ 

πμζηζθζχκ ηαζ ηδκ πμθζηζζιζηή ημοξ δζάζηαζδ. Κάκμοιε θυβμ βζα ηδκ βεκεηηή δζάανςζδ 
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ηαζ ηδκ έηηαζή ηδξ ζηδκ Δθθάδα. ηδ ζοκέπεζα ακαθφμοιε ηδ δζάζςζδ ηςκ ημπζηχκ 

πμζηζθζχκ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ δζαηήνδζήξ ημοξ. 

ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ακαθφμοιε ημ Γζεεκέξ ηαζ ημ Δεκζηυ Νμιζηυ πθαίζζμ πμο 

δζέπμοκ ηδκ πνμζηαζία ηςκ ημπζηχκ παναδμζζαηχκ πμζηζθζχκ, ηαεχξ ηαζ ηα πνμβνάιιαηα 

ηαζ ηζξ δνάζεζξ πμο δνμοκ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ. 

ημ ηνίημ ηεθάθαζμ ακαθενυιαζηε ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, ακαθφμκηαξ ηα βεςβναθζηά 

ηαζ βεςθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαζ ηάκμοιε ιζα ζοκμπηζηή πενζβναθή ηςκ κμιχκ ηδξ. 

Σέθμξ ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγμοιε ηζξ παναδμζζαηέξ πμζηζθίεξ πμο 

ηαθθζενβμφκηαζ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ηαηαπςνήζεζξ βεκεηζημφ οθζημφ απυ ηδκ 

Πεθμπυκκδζμ ζε Σνάπεγεξ Γεκεηζημφ Τθζημφ ηαζ Βάζεζξ Γεδμιέκςκ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
                                                                                                      

ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΔ ΣΟΠΙΚΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ                                                                                                                                                

1.1  Σοπηθές Ποηθηιίες  

Σμπζηέξ παναδμζζαηέξ πμζηζθίεξ μκμιάγμκηαζ μζ πμζηζθίεξ θοηχκ πμο ηαθθζενβμφκηαζ 

απυ ηδκ ανπαζυηδηα έςξ ζήιενα ζηδκ ίδζα πενζμπή ηαζ ελεθίζζμκηαζ ιέζα ζημοξ αζχκεξ 

βζα κα πνμζανιμζημφκ ζηζξ ζδζαίηενεξ ημπζηέξ εδαθμηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ, 

ηαεχξ ηαζ πμζηζθίεξ πμο ήνεακ ανβυηενα ζε ιζα πενζμπή ηαζ πνμζανιυζηδηακ ζε αοηήκ. 

Οζ κηυπζεξ πμζηζθίεξ ζπυνςκ έπμοκ πνχια, άνςια ηαζ βεφζδ πμο δδθχκμοκ ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ ηάεε πενζμπήξ. 

Ζ παναδμζζαηή ημπζηή πμζηζθία εκυξ ηαθθζενβμφιεκμο είδμοξ απμηεθεί έκα δοκαιζηυ 

πθδεοζιυ μ μπμίμξ έπεζ ζζημνζηή πνμέθεοζδ, δζαηνζηή ηαοηυηδηα ηαζ ζηενείηαζ 

επζζηδιμκζηήξ αεθηζςηζηήξ πανέιααζδξ. οπκά είκαζ βεκεηζηά πμζηζθυιμνθδ, έπεζ ημπζηή 

πνμζανιμζηζηυηδηα ηαζ ζοκδέεηαζ ιε παναδμζζαηά ζοζηήιαηα ηαθθζένβεζαξ (Camacho 

Villa et al. 2005).  

Οζ ημπζηέξ πμζηζθίεξ αθμνμφκ υθα ηα βεςνβζηά είδδ, υπςξ ζζηδνά, υζπνζα, ηδπεοηζηά, 

ανςιαηζηά, δεκδνχδδ ηαζ αιπέθζ. Σα πμθοεηή πμθθαπθαζζάγμκηαζ ζοκήεςξ αβεκχξ (πςνίξ 

ζπυνμ) βζα κα δζαηδνμφκ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ιδηνζημφ θοημφ. Ζ ημπζηή πμζηζθία 

ιπμνεί κα ηαθθζενβείηαζ ιυκμ ζε έκα ιένμξ, υπςξ δ ηζαηχκζηδ ιεθζηγάκα, ή κα είκαζ 

δζαδεδμιέκδ ζε πμθθέξ πενζμπέξ, υπςξ δ Κμνςκέσηδ εθζά.  

1.2 Η ζεκαζία ηωλ παραδοζηαθώλ ηοπηθώλ ποηθηιηώλ  

Οζ ημπζηέξ παναδμζζαηέξ πμζηζθίεξ, δδιζμονβήεδηακ ιε επζθμβή ηδξ θφζδξ ηαζ ηςκ 

αβνμηχκ, είκαζ ημπζηά πνμζανιμζιέκεξ, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηαθθζένβεζα ζε 

ζοκεήηεξ αζχζζιδξ βεςνβίαξ βζα παναβςβή πνμσυκηςκ ημπζηήξ μκμιαζίαξ ιε 

πνμζηζεέιεκδ αλία. Απμηεθμφκ ζδιακηζημφξ θοημβεκεηζημφξ πυνμοξ αθθά ηαζ πμθφηζιμ 

οθζηυ ιε βεκεηζηή πμζηζθυηδηα πμο ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί ζε πνμβνάιιαηα αεθηίςζδξ. Οζ 

ημπζηέξ πμζηζθίεξ απμηεθμφκ θμνείξ επζεοιδηχκ παναηηδνζζηζηχκ, εκδείηκοκηαζ βζα 

παναδμζζαηά ζοζηήιαηα ηαθθζένβεζαξ, εεςνμφκηαζ ηαηάθθδθεξ βζα ηδκ μνβακζηή βεςνβία 

ηαζ ζοιαάθμοκ ζημκ ειπθμοηζζιυ ηδξ παναθθαηηζηυηδηαξ δζεονφκμκηαξ ηδ βεκεηζηή αάζδ 

ιε ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζε πνμβνάιιαηα αεθηίςζδξ.  Ζ πμζυηδηά ημοξ είκαζ ζοκάνηδζδ ηςκ 

θοζζηχκ παναβυκηςκ υπςξ ιζηνμηθίια, ζφζηαζδ ηαζ εέζδ ημο εδάθμοξ, μνβακμθδπηζηά 

παναηηδνζζηζηά, ηαεχξ ηαζ ηςκ ακενχπζκςκ επειαάζεςκ, ηδξ ηεπκμβκςζίαξ, ηςκ ηεπκζηχκ 
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ηαθθζένβεζαξ, ηςκ ενβαθείςκ. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ ζηζξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ οπήνπε 

αοζηδνή επζθμβή βζα ημ πζα πςνάθζα είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηάεε ηαθθζένβεζα, δζαηδνχκηαξ 

έηζζ ρδθά ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ δζαηνμθζηή ημοξ αλία. 

Οζ ημζκςκίεξ ηδξ πχναξ επζαίςζακ επί πζθζεηίεξ ηαθθζενβχκηαξ ηζξ ιμκαδζηέξ εβπχνζεξ  

πμζηζθίεξ μπςνμηδπεοηζηχκ θοηχκ, μζ μπμίεξ αοηέξ πνεζάζηδηακ αζχκεξ βζα κα 

πνμζανιμζημφκ βεκεηζηά ζηζξ ζδζαίηενεξ ζοκεήηεξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ πενζμπχκ. Ηδζαίηενα 

ζηζξ κδζζςηζηέξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ, δ βεςβναθζηή απμιυκςζή ημοξ μδήβδζε ζηδκ 

ακάπηολδ ιεβάθμο ανζειμφ δζαθμνεηζηχκ ημπζηχκ πμζηζθζχκ, μζ μπμίεξ είκαζ 

πνμζανιμζιέκεξ ζηζξ εδαθμηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ημο ηάεε κδζζμφ. Έηζζ ιπμνμφκ κα 

ακαπηφζζμκηαζ έπμκηαξ ηαθή απυδμζδ, πενζμνζζιέκεξ ακάβηεξ ζε κενυ ηαζ ενεπηζηά 

ζοζηαηζηά, εκχ ιπμνμφκ κα αιφκμκηαζ ζημοξ θοζζημφξ ημοξ επενμφξ. Γδθαδή ιπμνμφκ κα 

ηαθθζενβμφκηαζ πςνίξ κα πνεζάγμκηαζ πδιζηά θζπάζιαηα ή θοημθάνιαηα.  

Δκεαννοκηζηυ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα, θαιαάκεζ πχνα ιία 

ζδιακηζηή πνμζπάεεζα πμο αθμνά ηδ πνμζηαζία ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ πμζηζθυηδηαξ, ηονίςξ 

απυ ζδζςηζημφξ θμνείξ, ημο βεκεηζημφ οθζημφ ηςκ θοηχκ. Ζ πνμζπάεεζα αοηή εκηείκεηαζ υζμ 

αθμνά ηα ηαθθζενβμφιεκα θοηά, ηαεχξ αοηά απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ δζαηνμθήξ ημο ακενχπμο.  

1.3 Ποιηηηζκηθή δηάζηαζε ηωλ παραδοζηαθώλ ηοπηθώλ ποηθηιηώλ 

Ζ δδιζμονβία ηςκ ημπζηχκ θοηζηχκ πμζηζθζχκ είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε  πμθθμφξ ηνυπμοξ 

ζηδκ ζζημνία ηαζ ζημκ πμθζηζζιυ ιζαξ ημζκςκίαξ. Ζ παναβςβή ηαζ δ ηαηακάθςζή ημοξ 

ζοκζζηά «δζαηνζηή πμθζηζζιζηή πναβιαηζηυηδηα ιε ζζημνζηυ αάεμξ αθθά ηαζ ιε ελαζνεηζηή 

πμζηζθυηδηα ζηζξ ημπζηέξ ηδξ εηδμπέξ, ζηζξ παναθθαβέξ ηαζ ζημοξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ ηδξ» 

(ημοηένδ-Γζδαζηάθμο 2008:4). 

Οζ ημπζηέξ πμζηζθίεξ βίκμκηαζ ηαοηυζδιεξ ιζαξ βεοζηζηήξ ικήιδξ ηαζ δδιζμονβμί 

κμζηαθβζηήξ δζάεεζδξ (Sutton 2001). Μέζς ηδξ ηαηακάθςζήξ ημοξ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ 

ηυπμ παναβςβήξ ημοξ, απμηεθμφκ ζημζπείμ πνμζδζμνζζιμφ ηαζ έκηαλδξ ζε ιζα 

ζοθθμβζηυηδηα ηαζ εκζζπφμοκ ηδκ ημπζηή πμθζηζζιζηή ηαοηυηδηα. 

Ζ ζζημνία ηςκ θοηχκ, είκαζ ςξ βκςζηυ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ ζζημνία ημο ακενχπζκμο 

βέκμοξ πάκς ζηδ βδ (Pelt-Mazoyer-Monod-Girardon 2000). Οζ ημπζηέξ παναδμζζαηέξ 

θοηζηέξ πμζηζθίεξ ζηδκ Δθθάδα έπμοκ ηδ δζηή ημοξ ζζημνία ηαζ πνμσζημνία ηαεχξ 

δζαβνάθμοκ ιζα ιμκαδζηή πμνεία (είηε πνμενπυιεκα απυ ηδκ ιαηνζκή θαηζκζηή Αιενζηή 

π.π. παηάηα, ανααυζζημξ ηαζ ηδκ ηεκηνζηή Αζία π.π. νμδαηζκζά, αενζημηζά,  είηε απυ ηδκ 
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Δββφξ Ακαημθή υπςξ ηα ζζηδνά, δ εθζά ηαζ ηα Βαθηάκζα π.π. δ θμοκημοηζά. H πμνεία ηαζ μ 

εβηθζιαηζζιυξ ημοξ δζαιμνθχκεηαζ απυ ηα πμθζηζζιζηά παναηηδνζζηζηά ζοβηεηνζιέκςκ 

ημζκςκζχκ ηαζ ακενχπζκςκ μιάδςκ. Δίηε οπάνπμοκ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ εδχ ηαζ πζθζάδεξ 

πνυκζα υπςξ πμζηζθίεξ ζζηδνχκ, μζπνίςκ, εθζάξ ηαζ αιπεθζμφ, είηε ιενζηέξ δεηάδεξ ή 

εηαημκηάδεξ πνυκζα, υπςξ ηα εζζδβιέκα θοηά υπςξ παηάηα, κημιάηα, ανααυζζημξ, ηαπκυξ 

(Κμαάκδ 1994) ηυζμ δ ηαθθζένβεζα υζμ ηαζ δ ηαηακάθςζή ημοξ ζοκζζημφκ ζζπονά 

πμθζηζζιζηά ζημζπεία ηαοηυηδηαξ ηδξ ηάεε ιζηνμημζκςκίαξ υπμο νίγςζακ ηαζ 

εβηθζιαηίζηδηακ. 

Ζ ηαθθζένβεζα, δ παναβςβή ηαζ δ ηαηακάθςζή ημοξ εββνάθεηαζ ζημ ημπζηυ 

πμθζηζζιζηυ ζφζηδια ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ:  

1) ιε ηδκ επζθμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ πςναθζχκ βζα ηαθθζένβεζα ιε αάζδ ηδ ζφζηαζδ 

ημο εδάθμοξ ηαζ ημ ιζηνμηθίια, ιε υνμοξ ημπζηήξ μζημθμβίαξ ηαζ ιζηνμ-

πενζαάθθμκημξ, ηδκ μκμιαημδμζία ηςκ πςναθζχκ (π.π ζζηανμπχναθα, 

θαημπχναθα, παηαημπχναθα η.θ.π.) ιέζα απυ έκα ζοβηεηνζιέκμ ζφζηδια 

ηαθθζενβδηζηχκ ηεπκζηχκ,  

2) ιε ηδκ μκμιαημδμζία ηςκ ηυπςκ ηαζ ηδ δδιζμονβία ιζηνμ-ημπςκοιίςκ,  

3) ιε ηδκ πανμοζία ημοξ ζημκ πανμζιζαηυ ηαζ ημκ αθδβδιαηζηυ θυβμ,  

4) ιε ηδκ μοζζαζηζηή ηαζ ζδιακηζηή ζοιιεημπή ημοξ ζηδκ ημπζηή ιαβεζνζηή ηαζ 

ημογίκα (ημπζηά θαβδηά ηαζ εδέζιαηα). 

Οζ πζμ πμθθέξ ημπζηέξ πμζηζθίεξ, υπςξ έπμοκ ιέπνζ ζήιενα ηαηαβναθεί, ςξ πνςημβεκήξ 

παναβςβή, αθμνμφκ ηα δδιδηνζαηά, ηδκ εθζά ηαζ ημ αιπέθζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηα υζπνζα, ηα 

θαπακζηά, ηα μπςνμθυνα, ηα ανςιαηζηά ηαζ θανιαηεοηζηά θοηά Έπμοκ ηδκ δζηή ημοξ 

ζζημνία ζηδ κευηενδ εθθδκζηή πενίμδμ ηαζ έπμοκ ηαοηζζηεί ιε ημκ δζαηνμθζηυ ηαζ 

βαζηνμκμιζηυ πμθζηζζιυ ζοβηεηνζιέκςκ ηυπςκ ηαζ πενζμπχκ. Οζ ηυπμζ αοημί ζδιαδεφμοκ 

ηαζ ζθναβίγμοκ ιε ημ υκμιά ημοξ ηα πνμσυκηα αοηά, ακαδεζηκφμκηαξ ηδ δφκαιδ ημο 

ημπζημφ μκυιαημξ ηαζ ζδιαδεφμκηαζ, βίκμκηαζ ακαβκςνίζζιμζ απυ ηδκ ειπμνία ηαζ ηδ θήιδ 

πμο απμηημφκ ηα ημπζηά αοηά πνμσυκηα π.π. μζ εθζέξ Καθαιχκ, δ ιαζηίπα Υίμο, μ ηνυημξ 

Κμγάκδξ, ημ ημοι-ημοάη Κενηφναξ, ημ θζνίηζ Πδθίμο, ημ θοζηίηζ Αζβίκδξ, ηα ιήθα 

Εαβμνάξ, ηα ζφηα Κφιδξ η.θ.π.    

Οζ πενζζζυηενεξ ημπζηέξ πμζηζθίεξ ηαζ μζ μπμίεξ είκαζ δζαδεδμιέκεξ πακεθθαδζηά 

αθμνμφκ ηα δδιδηνζαηά ηαζ ζδζαίηενα ημ ζζηάνζ (καπξαγάλη, κνλνιόη, αζπξνύδη, δνπιίηζα, 

γξηληάο, ληεβέηα, θνληνύδη, αξλανύη, ηξηκίλη), μζ μπμίεξ είκαζ εκημπζζιέκεξ ζε 
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ζοβηεηνζιέκμοξ ηυπμοξ (π.π. Αηηζημαμζςηία, Λεοηάδα Ανηαδία η.α.) αθθά δζαδεδμιέκεξ 

ζε υθδ ζπεδυκ ηδκ επζηνάηεζα, ηδκ εθζά, ηυζμ ηδκ εθαζμπμζήζζιδ υζμ ηαζ ηδκ επζηναπέγζα, 

ηδξ μπμίαξ μζ πμζηζθίεξ θένμοκ ημ υκμια ημο ηυπμο ηαηαβςβήξ ή πνμέθεοζήξ ημοξ 

(Καιακώλ, Κνξσλέηθε, Αδξακκπηηλή, Ακθίζζεο, Θάζνπ, αθθά ηαζ αζπξνιηά, θαξπδνιηά, 

αεηνλπρνιηά, πιεμηδνιηά ) ςζηυζμ ηζξ ζοκακηάιε κα ηαθθζενβμφκηαζ υθμ ηαζ πζμ ζοπκά έλς 

απυ ηδ «βεκέηεζνά» ημοξ ηαζ ημ αιπέθζ, ηα ζηαθφθζα βζα ηναζί, αζφνηζημ, νμδίηδξ, 

ζααααηζακυ, λζκυιαονμ, θζθένζ (καπξνθίιεξν, αζπξνθίιεξν, κνζρνθίιεξν), αεήνζ, 

αζπνμφδζ, θδικζυ, κηειπίκα, αθάπζημ, ιπεηάνζ, ιμζπάημ, θςηζακυ ηαζ επζηναπέγζα 

(θξαγθνζηάθπιν, ιε πνμελάνπμοζα ηδκ θνξηλζηαθή ζηαθίδα, πμο δ ιμκμηαθθζένβεζα ηδξ 

εηηυπζζε ή/ηαζ πενζεςνζμπμίδζε άθθεξ ημπζηέξ πμζηζθίεξ ζηδ ΒΓ Πεθμπυκκδζμ), υθεξ 

ηαοηζζιέκεξ ιε ζοβηεηνζιέκμοξ ηυπμοξ ηαζ πενζμπέξ αθθά ηαζ δζαδεδμιέκεξ ζημκ εονφηενμ 

εθθαδζηυ πχνμ. 

Σμπζηέξ μκμιαζίεξ πμο αθμνμφκ ηζξ ίδζεξ πμζηζθίεξ αθθά ηαζ δζαθμνεηζηέξ, ακάθμβα ιε 

ημ πχξ πνμζανιυζηδηακ ζηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ, ζοκδέεδηακ ηαζ δζαιυνθςζακ ημκ ημπζηυ 

δζαηνμθζηυ πμθζηζζιυ, ακαδείπεδηακ ζε ζημζπεία ηδξ ημπζηήξ πμθζηζζιζηήξ ηαοηυηδηαξ. 

1.4  Περί γελεηηθής δηάβρωζες 

Ζ εηιδπάκζζδ ηδξ βεςνβίαξ, πμο ζοιαάδζζε ιε ηδκ αζηζημπμίδζδ ηαζ ηδκ 

αζμιδπακμπμίδζδ ζηζξ δοηζηέξ ημζκςκίεξ ημο 19μο αζχκα, ζοιπενζέθααε ηδ δδιζμονβία 

ηςκ αεθηζςιέκςκ πμζηζθζχκ ιε ηδκ πνήζδ ηδξ επζζηήιδξ ηδξ Βεθηίςζδξ Φοηχκ, πνάβια ημ 

μπμίμ εηθνάζηδηε ηαηά ηφνζμ θυβς ζηα εηήζζα είδδ, ζε ανηεηά δεκδνχδδ είδδ ηαζ  πμθφ 

θζβυηενμ ζημ αιπέθζ. Ζ επζηαποκυιεκδ πνμχεδζδ ηαζ απμδμπή απυ ημκ αβνυηδ ηςκ 

αεθηζςιέκςκ πμζηζθζχκ, ζηδκ ανπή βζα παναβςβζημφξ ηαζ επζζζηζζηζημφξ θυβμοξ ηαζ 

ανβυηενα θυβς ηςκ πνμδζαβναθχκ ηςκ αβμνχκ είπε ζακ ζοκέπεζα ηδκ εβηαηάθεζρδ ηαζ 

ημκ πενζμνζζιυ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηςκ παναδμζζαηχκ ημπζηχκ πμζηζθζχκ, ζδίςξ ζηα εηήζζα 

ηαζ ζε ανηεηά πμθοεηή είδδ. Αοηυ είπε ζακ απμηέθεζια πμθθέξ ημπζηέξ πμζηζθίεξ κα 

παεμφκ βζα πάκηα, εκχ δ έηηαζδ ηαθθζένβεζαξ ημοξ πενζμνίζηδηε δναιαηζηά. Αοηή δ 

απχθεζα ημπζηχκ πμζηζθζχκ ηαζ πμζηζθυηδηαξ ή αθθδθμιυνθςκ, εκηυξ ηάεε ημπζηήξ 

πμζηζθίαξ, μκμιάζηδηε βεκεηζηή δζάανςζδ.  

φιθςκα ιε ηδκ ΚΤΑ 620/135644/6-7-95 ιε ηίηθμ «Γζαηήνδζδ εηηαηζηχκ 

ηαθθζενβεζχκ πμο ηζκδοκεφμοκ απυ βεκεηζηή δζάανςζδ». ημο ιέηνμο 3.8 ημο άλμκα 3 ημο 

ΔΠΑΑ 2000-2006, ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ: βεκεηζηή 
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δζάανςζδ ζδιαίκεζ απχθεζα θοημβεκεηζημφ οθζημφ είηε ιε ηδ ιμνθή ελαθάκζζδξ ημο 

αμηακζημφ είδμοξ είηε ιε ηδ ιμνθή ηδξ ιείςζδξ ηδξ βεκεηζηήξ πμζηζθυηδηαξ εκηυξ ημο 

είδμοξ. 

1.4.1 Ζ ηαηάζηαζδ ηδξ βεκεηζηήξ πμζηζθυηδηαξ ημκ 20
μ
 αζχκα 

Μέπνζ ηα ιέζα ημο 20μο αζχκα δ έκκμζα ηδξ βεκεηζηήξ δζάανςζδξ ήηακ άβκςζηδ. Με 

ηδκ ηθεζζηή αοημζοκηδνμφιεκδ μζημκμιία ηςκ ιζηνχκ αβνμηζηχκ ημζκςκζχκ δεκ ήηακ 

μναηυξ ηακέκαξ ηίκδοκμξ βζα ηζξ πνδζζιμπμζμφιεκεξ ημπζηέξ πμζηζθίεξ ηαζ πθδεοζιμφξ ή 

βζα ηα θοζζηά μζημζοζηήιαηα. ιςξ ιε ηδκ ηεπκμθμβζηή ηαζ μζημκμιζηή επακάζηαζδ πμο 

επζηνάηδζε ιεηά ημκ δεφηενμ παβηυζιζμ πυθειμ μζ κέεξ ζοκεήηεξ μδήβδζακ ζηδκ 

επζηνάηδζδ, ζηζξ εεκζηέξ αβμνέξ πνχηα ηαζ ζηδκ παβηυζιζα ηαηυπζκ, θίβςκ πμζηζθζχκ πμο 

δδιζμονβήεδηακ απυ επζζηδιμκζηά ηναηζηά ζδνφιαηα ανπζηά ηαζ ζδζςηζηέξ αεθηζςηζηέξ 

εηαζνείεξ ανβυηενα, μζ μπμίεξ εηιεηαθθεφηδηακ ημ εοκμσηυ κμιζηυ πθαίζζμ πνμζηαζίαξ ηςκ 

δδιζμονβζχκ ημοξ πμο επζηνάηδζε δζεεκχξ ιεηά ημ 1960. Απμηέθεζια αοηχκ ηςκ κέςκ 

ηάζεςκ ήηακ κα εηημπζζεεί απυ ηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ κα παεεί έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο 

παναδμζζαημφ βεκεηζημφ οθζημφ πμο ιαξ ηθδνμδυηδζακ μζ πνμδβμφιεκεξ βεκεέξ. 

Μζα πμζηζθία νογζμφ, μκμιαγυιεκδ IR-36, απθχκεηαζ ζήιενα ζε έηηαζδ πάκς απυ ημ 

60% ηδξ Ν. Α. Αζίαξ, υπμο ιυθζξ θίβα πνυκζα πνζκ, εφημθα εφνζζηεξ πζθζάδεξ πμζηζθίεξ πμο 

ηαθθζενβμφκηακ βζα αζχκεξ απυ ημοξ αβνυηεξ. Μζα άθθδ πμζηζθία, δ IR-8 ηονζανπεί απυ ημ 

ηνφμ ηδξ Σασαάκ έςξ ηδ γέζηδ ημο Μπεκίκζ, εηεί υπμο ιέπνζ πνζκ θίβα ιυκμ πνυκζα 

ιεβάθςκακ 30.000 είδδ νογζμφ. Σμ γαπανυηεοηθμ Detroit Globe Beet, πμο εζζήβαβε ζηδκ 

Σμονηία ηάπμζα βενιακζηή εηαζνεία πνμλέκδζε ηδκ ελαθάκζζδ ηδξ βεκεηζηήξ δελαιεκήξ 

ηδξ Δββφξ Ακαημθήξ. Πεπυκζα ηαζ αββμφνζα πμο εζζήπεδζακ απυ αιενζηάκζηεξ εηαζνείεξ 

ζηδκ Αθνζηή, ακηζηαηέζηδζακ ζπεδυκ μθμηθδνςηζηά ηζξ ημπζηέξ πμζηζθίεξ.  

 Σμ 75% ηδξ Δονςπασηήξ ηαζ ημ 93% ηδξ Αιενζηάκζηδξ βεςνβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ έπεζ παεεί ιέζα ζημκ 20μ αζχκα. 

 30.000 πμζηζθίεξ θαπακζηχκ έπμοκ ελαθακζζηεί ιέζα ζημκ πεναζιέκμ αζχκα 

ηαζ ιία αηυια πάκεηαζ ηάεε έλζ χνεξ. 

 πεδυκ ημ 40% ηςκ πμζηζθζχκ θαπακμημιζηχκ θαζμθζχκ ιε ηνοθενυ πνάζζκμ 

ζανηχδδ ηαζ πςνίξ ίκεξ θμαυ έπμοκ ςξ αάζδ ημκ βεκυηοπμ ηδξ πμζηζθίαξ 

Tendercrop. Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ πνδζζιμπμίδζδ ιίαξ ηεκήξ 

Γεκεηζηήξ Βάζδξ. Δπζηίκδοκμξ πενζμνζζιυξ ηδξ βεκεηζηήξ αάζδξ 
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παναηδνήεδηε ηα ηεθεοηαία 30 πνυκζα ζε υθεξ ζπεδυκ ηζξ ζδιακηζηέξ 

ηαθθζένβεζεξ. Γζα πμθθέξ απυ αοηέξ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ αεθηίςζδ 

πενζζζυηενμ απυ ημ 5-10% ηδξ δζαεέζζιδξ παναθθαηηζηυηδηαξ. 

 Σμ 30% ημο ζηανζμφ ζε υθμ ημκ ηυζιμ πνμένπεηαζ απυ έκακ βμκέα ηαζ ημ 

70% απυ έλζ βμκείξ. 

Μυκμ ημ 20 % ηςκ πμζηζθζχκ ηαθαιπμηζμφ πμο ηαηαβνάθδηακ ζημ Μελζηυ ημ 1930, 

είκαζ ζήιενα βκςζηέξ. Σμ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκμ ηαθαιπυηζ StarLink ηδξ Aventis 

έθεαζε κα νοπάκεζ ηδκ ακακηζηαηάζηαηδ βεκεηζηή δελαιεκή ηαθαιπμηζμφ ημο Μελζημφ.  

Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ εκχ ημ 1951 δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ αηυιδ ηαευθμο οανίδζα 

ηαθαιπμηζμφ, ζήιενα ζοιααίκεζ κα ιδκ ηαθθζενβμφκηαζ πμοεεκά κηυπζεξ πμζηζθίεξ πανά 

ιυκμ οανίδζα.  

ηδκ παβηυζιζα αβνμηζηή ζηδκή δζαδναιαηίγεηαζ έκα ηενάζηζμ ηαζ επζηίκδοκμ 

θαζκυιεκμ ζζμπέδςζδξ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα βίκεηαζ ιεβάθμξ θυβμξ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηςκ 

παναδμζζαηχκ ημπζηχκ πμζηζθζχκ. Οζ ακεεηηζηέξ πμζηζθίεξ ημο πανεθευκημξ έπμοκ πθέμκ 

ακηζηαηαζηαεεί απυ οανίδζα πμο ακ ηαζ είκαζ πζμ απμδμηζηά πνεζάγμκηαζ πενζζζυηενδ 

ακενχπζκδ πανέιααζδ ηαζ πδιζηέξ ιεευδμοξ επελενβαζίαξ βζα κα ιπμνέζμοκ κα 

ακαπηοπεμφκ ηαζ ηα εοδμηζιήζμοκ. Σαοηυπνμκα δδιζμονβμφκ ηαζ ιζα ελάνηδζδ απυ ηζξ 

εηαζνίεξ παναβςβήξ ζπυνςκ, ηαεχξ μζ οανζδζημί ζπυνμζ δεκ ακαπανάβμκηαζ ιε ηα ίδζα 

παναηηδνζζηζηά ακ ημοξ θοηέρεζξ δεφηενδ πνμκζά.  

1.4.2 Ζ έηηαζδ ηδξ βεκεηζηήξ δζάανςζδξ ζηδκ Δθθάδα 

Έςξ ηαζ ηα ιέζα ημο πεναζιέκμο αζχκα, μζ αβνυηεξ ηςκ πενζζζυηενςκ πενζμπχκ ηδξ 

Δθθάδαξ ηαθθζενβμφζακ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ημπζηέξ πμζηζθίεξ ηαζ ηάεε πνυκμ θφθαβακ 

ημοξ ζπυνμοξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ επυιεκδξ πνμκζάξ. Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ υιςξ, 

υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ αβνυηεξ (ηυζμ μζ επαββεθιαηίεξ, υζμ ηαζ αοημί πμο ηαθθζενβμφκ βζα 

κα ηαθφρμοκ ηζξ ακάβηεξ ηδξ μζημβέκεζαξ) αβμνάγμοκ ημοξ ζπυνμοξ βζα ηζξ ηαθθζένβεζέξ 

ημοξ. Οζ ζπυνμζ πμο είκαζ δζαεέζζιμζ ζημ ειπυνζμ είκαζ απυ λέκεξ πνμξ ηα κδζζά πμζηζθίεξ, 

εκχ πμθφ ζοπκά είκαζ ηαζ οανζδζζιέκμζ. 

Οζ οανζδζζιέκμζ ζπυνμζ έπμοκ οπμζηεί πμθθέξ ηαηεοεοκυιεκεξ ενβαζηδνζαηέξ 

δζαζηαονχζεζξ. Ωξ εη ημφημο, έπμοκ ιεβάθδ παναβςβή ηδκ πνχηδ πνμκζά ηδξ ηαθθζένβεζάξ 

ημοξ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα ημοξ πανέπμκηαζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ κενμφ, ενεπηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ (ιε πδιζηά ή αζμθμβζηά θζπάζιαηα), εκχ επίζδξ εα πνέπεζ κα πνμζηαηεοεμφκ 
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απυ ηα ημπζηά θοημπαεμβυκα (ιε πδιζηά ή αζμθμβζηά θοημθάνιαηα) ζηα μπμία είκαζ 

ζδζαίηενα εοάθςημζ. 

Οζ ενβαζηδνζαηέξ δζαζηαονχζεζξ ηςκ οανζδίςκ, εηηυξ απυ ηδκ ορδθή παναβςβή ημοξ 

δίκμοκ ηαζ έκα άθθμ παναηηδνζζηζηυ: μ ζπυνμξ απμδοκαιχκεηαζ ιεηά ηδκ πνχηδ 

ηαθθζένβεζα, ηαζ εάκ ηαθθζενβδεεί δεφηενδ θμνά δίκεζ εθάπζζηδ παναβςβή, δδθαδή μ 

αβνυηδξ ακαβηάγεηαζ πθέμκ κα αβμνάγεζ ηάεε πνυκμ ημοξ απαναίηδημοξ ζπυνμοξ ή 

θοκηάκζα (αθμφ δεκ ιπμνεί πζα κα ηα πανάβεζ). 

Ο ιεβάθμξ υιςξ ηίκδοκμξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακελέθεβηηδ ηαθθζένβεζα οανζδίςκ 

είκαζ υηζ ηαηά ηδ βμκζιμπμίδζδ ημοξ, ιέζς ηςκ εκηυιςκ ή ημο αένα, ιπμνμφκ κα 

επζιμθφκμοκ ημπζηέξ πμζηζθίεξ πμο ανίζημκηαζ έςξ ηαζ 2 πθι. ιαηνζά. ηακ ιία ημπζηή 

πμζηζθία επζιμθοκεεί, μ επυιεκυξ ηδξ ζπυνμξ εα απμηηήζεζ παναηηδνζζηζηά ημο οανζδίμο 

ηαζ ημ ηονζυηενμ είκαζ υηζ εα ελαζεεκίζεζ δ δοκαηυηδηά ημο κα ζπδιαηίγεζ παναβςβζημφξ 

ζπυνμοξ. Γδθαδή ιία πμζηζθία πμο πνεζάζηδηε αζχκεξ βζα κα ελεθζπεεί, ιπμνεί κα 

ελαθακζζηεί αηυια ηαζ ζε ιία ιυκμ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ. Έηζζ, μζ ημπζηέξ πμζηζθίεξ πμο 

πμθθμί αβνυηεξ πνμζπαεμφκ αηυια κα δζαηδνμφκ ηαζ κα ηαθθζενβμφκ, ζοπκά 

επζιμθφκημκηαζ εκ αβκμία ημοξ.  

Σμ ιέβεεμξ ηδξ βεκεηζηήξ δζάανςζδξ ζηδκ Δθθάδα, είκαζ πμθφ ιεβάθμ. ηδ πχνα ιαξ 

ηαθθζενβμφκηακ 250 πμζηζθίεξ ζηανζμφ (111 πμζηζθίεξ ηαζ πθδεοζιμί ιαθαημφ ηαζ 139 

ζηθδνμφ). Απυ αοηέξ, απέιεζκακ ιυκμ μζ 20. Ακηίζημζπα, απυ ηζξ 210 πμζηζθίεξ ηαζ 

πθδεοζιμφξ ηαθαιπμηζμφ, απέιεζκακ ιυκμ μζ 30 (ασκαημφδδξ, 2002). Πνυζθαηεξ ένεοκεξ 

έπμοκ δείλεζ, υηζ ιυκμ ημ 1% ηςκ εκηυπζςκ πμζηζθζχκ ζίημο ηαζ ημ 2-3 % ηςκ πμζηζθζχκ 

θαπακζηχκ πμο οπήνπακ πνζκ 50 πνυκζα ζηδκ Δθθάδα, έπεζ δζαζςεεί οπυ ηαθθζένβεζα ιέπνζ ηζξ 

ιένεξ ιαξ. Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο κηυπζμο βεκεηζημφ οθζημφ ηδξ Δθθάδαξ, εηημπίζεδηε 

ηαπφηαηα απυ ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ςξ θζβυηενμ ακηαβςκζζηζηυ ηαζ ζφκημια πάεδηε 

μνζζηζηά. Μέζα ζε ιζα δεηαεηία, δ Δθθάδα έπαζε εηαημκηάδεξ πμζηζθίεξ ζζηανζμφ, απθαδζάξ, 

ιδθζάξ, ηαθαιπμηζμφ, ημιάηαξ, ηθπ (ηαονυπμοθμξ, et al).  

φιθςκα ιε ηδ Γεφηενδ Δεκζηή Έηεεζδ ημο Τπ.Α.Α.Σ., “ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ 

θοημβεκεηζηχκ πυνςκ βζα ηα ηνυθζια ηαζ ηδ βεςνβία”, πζμ βνήβμνα οπέζηδζακ δζάανςζδ μζ 

πμζηζθίεξ ζζηδνχκ, μζ μπμίεξ ζήιενα ακένπμκηαζ ιυθζξ ζημ 1% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ. 

Ακάθμβδ ηάζδ, ιε ηαεοζηένδζδ 15 – 20 εηχκ, έπεζ ανπίζεζ κα δζαθαίκεηαζ ηαζ βζα ηζξ 

ηαθθζένβεζεξ θαπακζηχκ. Οζ κηυπζεξ πμζηζθίεξ ζοκεπίγμοκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ 

ηαθθζένβεζα πμθθχκ μπςνμθυνςκ δέκηνςκ (εθζά, ιδθζά, ηεναζζά, απθαδζά, αενζημηζά, 

θζζηζηζά) ηαζ ζημ αιπέθζ ηαζ εδχ, υιςξ, μ ανζειυξ ημοξ έπεζ ιεζςεεί αζζεδηά. Ο ααζζηυξ θυβμξ 
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βζα ηδ βεκεηζηή αοηή δζάανςζδ, ήηακ δ αδζαιθζζαήηδηδ ακςηενυηδηα ηςκ ζφβπνμκςκ 

πμζηζθζχκ ζε ζφβηνζζδ ιε αοηέξ πμο ηαθθζενβμφκηακ παναδμζζαηά ζε ηάεε πενζμπή, δ 

ηαηαθθδθυηδηά ημοξ βζα εκηαηζηά ηαθθζενβδηζηά ζοζηήιαηα ηαζ δ ζοιιυνθςζή ημοξ ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ηδξ αβμνάξ. Ακηίεεηα, πμθοεηείξ ηαθθζένβεζεξ υπςξ αοηέξ ηδξ εθζάξ, ηδξ αιπέθμο, 

ηδξ ζοηζάξ, μπςνμθυνςκ, ηθπ. (θυβς ημο υηζ οθίζηακηαζ βεκεηζηή δζάανςζδ ιε ανβμφξ 

νοειμφξ, ηαεχξ παναιέκμοκ ζημκ αβνυ βζα δεηαεηίεξ ηαζ πμθθαπθαζζάγμκηαζ ηονίςξ αβεκχξ), 

ααζίγμκηαζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ζηζξ παθαζυηενεξ κηυπζεξ πμζηζθίεξ ή επζθμβέξ πμο έβζκακ ζηζξ 

πνχηεξ εζζαβςβέξ, πμο είπακ πνμζανιμζεεί ήδδ ζηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ, απυ πνυκζα 

(Τπ.Α.Α.Σ., 2006).  

1.5 Γηάζωζε ηωλ ηοπηθώλ παραδοζηαθώλ ποηθηιηώλ θσηώλ 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ δ βεκεηζηή πνυζθενε ζμαανά επζηεφβιαηα ζηζξ ακάβηεξ ημο 

ακενχπμο. Με ηδκ εθανιμβή ηδξ, απυ ηζξ παναδμζζαηέξ κηυπζεξ πμζηζθίεξ πήβαιε ζηζξ κέεξ 

πμζηζθίεξ θοηχκ πενζζζυηενμ παναβςβζηέξ ηαζ πενζζζυηενμ ακεεηηζηέξ ζηζξ ακηίλμεξ 

ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ζε επενμφξ ηαζ αζεέκεζεξ. Αηυιδ δδιζμονβήεδηακ οανίδζα θοηχκ 

ιε ιεβαθφηενδ ακεεηηζηυηδηα, παναβςβζηυηδηα ηαζ ιε ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά πμο δεκ 

είπακ μζ βμκείξ. 

 Έηζζ ζζβά - ζζβά μζ παναδμζζαηέξ πμζηζθίεξ θοηχκ άνπζζακ κα πενζμνίγμκηαζ, ζε 

ααειυ ηέημζμ πμο ηάπμζα, ελαθακίζεδηακ αθμφ ζηαιάηδζακ πθέμκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ. 

Καζ ήνεε δ επμπή ηςκ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ μνβακζζιχκ ή ιεηαθθαβιέκα, ηα μπμία 

απεζθμφκ κα ζανχζμοκ ηάεε πνμδβμφιεκμ πμθθαπθαζζαζηζηυ οθζηυ ηονίςξ θοηχκ, ζε 

ηέημζμ ααειυ πμο ακ δεκ ακηζζηαεεί δ ημζκςκία, ιπμνεί κα ελαθακίζμοκ μηζδήπμηε οπάνπεζ 

ζήιενα ηονίςξ ζημ θοηζηυ ααζίθεζμ αθμφ ιε ηδκ ακαβηαζηζηή δζαζηαφνςζδ πμο εα θάαεζ 

πχνα ζηδ θφζδ εα βίκμοκ υθα ιεηαθθαβιέκα. 

Τπάνπεζ θμζπυκ ακάβηδ βζα ιζα κέμο ηφπμο πνμζέββζζδ ημο βεςνβζημφ πενζαάθθμκημξ, 

ζοβηεηνζιέκα ηιήιαηα ημο μπμίμο μθείθμοκ κα πνμζηαηεοεμφκ χζηε κα δζαηδνδεεί ημ 

βεκεηζηυ ημοξ οθζηυ ηαζ κα απμηαηαζηαεεί δ ζπέζδ ημοξ ιε ηδκ ημπζηή πθςνίδα ηαζ 

πακίδα, ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο πνμζηαηεφμκηαζ ηαζ ηα θοζζηά μζημζοζηήιαηα (π.π. 

πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ).  

Τπάνπεζ μθμέκα ηαζ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ απυ ηδκ πθεονά Μδ Κοαενκδηζηχκ 

Ονβακζζιχκ (ΜΚΟ) ηαζ μζημθμβζηχκ μνβακχζεςκ ςξ πνμξ ηδκ πνμζηαζία ηαζ πνήζδ ηςκ 

παναδμζζαηχκ Δθθδκζηχκ ααεθηίςηςκ πμζηζθζχκ. Ζ ηάζδ αοηή είκαζ πζεακυ κα μδδβήζεζ 

ηα επυιεκα πνυκζα, ζηδ δδιζμονβία κέςκ ιδ ηοαενκδηζηχκ μνβακζζιχκ ιε ακηζηείιεκμ ηδ 
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δζαηήνδζδ ηαζ πνήζδ ηςκ παναδμζζαηχκ πμζηζθζχκ (πνμβνάιιαηα ηθδνμκμιζάξ ζπυνςκ) 

ηαζ ζηδκ επαηυθμοεδ πνήζδ ημοξ ζηα ζοζηήιαηα μζημθμβζηήξ βεςνβίαξ. Παναδείβιαηα 

ηέημζςκ μνβακζζιχκ-δζηηφςκ είκαζ ημ δίηηομ «Πεθίηζ» ηαζ μ «Αζβίθμπαξ».  

1.6 Σρόποη δηαηήρεζες ηωλ παραδοζηαθώλ ποηθηιηώλ  

Δίκαζ πνμθακέξ, υηζ δ απχθεζα ιζαξ παναδμζζαηήξ ημπζηήξ πμζηζθίαξ είκαζ μνζζηζηά ιδ 

ακαζηνέρζιδ, ζοκεπχξ δ ζςζηή ζοθθμβή ηαζ ηαηαβναθή ζπεηζηχκ πθδνμθμνζχκ είκαζ 

ιεβάθδξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ δζάζςζή ημοξ. Ζ ζοθθμβή αθμνά πνχηα απ’ υθα ημπζηέξ 

πμζηζθίεξ εηήζζςκ εζδχκ πμο ηαθθζενβμφκηαζ ιε ζπυνμοξ. Ζ ηαηαβναθή αθμνά ηζξ 

πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα, πνήζδ ηθπ. ηςκ εηδζίςκ ημπζηχκ πμζηζθζχκ, απυ ηζξ 

μπμίεξ ζοθθέβμκηαζ ζπυνμζ, ηαζ ηα πμθοεηή είδδ πμο ηαθθζενβμφκηαζ αηυια είηε ζε 

μπςνχκεξ ηαζ αιπεθχκεξ, αηυια ηαζ ζημοξ ηήπμοξ ηςκ ζπζηζχκ. Ζ ηαηαβναθή επίζδξ 

αθμνά ηζξ πμζηζθίεξ πμο έπμοκ παεεί, αθθά εοιμφκηαζ αηυια μζ αβνυηεξ.  

Πνέπεζ κα δζαηδνδεμφκ ζε ηνάπεγεξ βεκεηζημφ οθζημφ αθθά ηαζ ζημκ αβνυ ζε 

ζοκενβαζία ιε ημοξ αβνυηεξ ζε ζοκδοαζιυ ιε μζημκμιζηά ηαζ πενζααθθμκηζηά μθέθδ βζα 

ηζξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ. έπμοκ πμθθαπθή επζζηδιμκζηή ηαζ ημζκςκζημμζημκμιζηή ζδιαζία. 

Δίκαζ ιένμξ ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ ιαξ ηαζ απμηεθμφκ ηθδνμκμιζά βζα ηζξ 

ιεθθμκηζηέξ βεκζέξ. 

Οζ ημπζηέξ πμζηζθίεξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ (Θακυπμοθμξ η.ά. 2008):  

 ηδκ ηυκςζδ ηςκ ημπζηχκ μζημκμιζχκ, ζδζαίηενα ηςκ απμιμκςιέκςκ πενζμπχκ.  

 ηδ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ πμο 

απμηεθεί ηνίζζιδ πανάιεηνμ θυβς ηδξ ηάζδξ μιμβεκμπμίδζδξ ηςκ 

ηαθθζενβμφιεκςκ πμζηζθζχκ.  

 ηδκ παναβςβή ημπζηχκ εδεζιάηςκ πμο απαζημφκ ηδκ φπανλδ ηςκ ηαηάθθδθςκ 

πνχηςκ οθχκ (π.π. Μεζμβεζαηή δζαηνμθή, αβνμημονζζιυξ).  

 ηδ βεςνβία παιδθχκ εζζνμχκ, ζηδ αζμθμβζηή βεςνβία ηαζ ζηδ βεςνβία πμο 

αζηείηαζ ζε ακηίλμεξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ.  

Ζ ζοθθμβή ηαζ ιεθέηδ ηςκ ημπζηχκ πμζηζθζχκ ιζαξ πενζμπήξ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ απυ 

ηδ ιία ζηδ δζάζςζή ημοξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ζηδκ ακάδεζλή ημοξ πνμξ υθεθμξ ηςκ ημπζηχκ 

ημζκςκζχκ. 
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Οζ ζηναηδβζηέξ δζαηήνδζδξ ηςκ θοημβεκεηζηχκ πυνςκ ηαζ ηςκ κηυπζςκ πμζηζθζχκ είκαζ 

είηε ex situ, είηε in situ. Οζ πνχηεξ, δζαηδνμφκ ηδκ πμζηζθυηδηα έλς απυ ημ θοζζηυ ηδξ 

πενζαάθθμκ, εκχ μζ δεφηενεξ, εηεί υπμο ακαπηφπεδηε ελανπήξ (UNCED, 1992).  

1.6.1 Γζαηήνδζδ Ex situ 

Με ηδκ οπμβναθή ηδξ οκεήηδξ ημο FAO ημ 2001 δ Δονςπασηή Έκςζδ είπε 

πνδιαημδμηήζεζ ημ πνυβναιια ιε ημ υκμια «Δονςπασηυ Πνυβναιια οκενβαζίαξ βζα 

ημοξ Γεκεηζημφξ Πυνμοξ (European Cooperative Programme for Genetic Resources, 

ECPGR), ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαηήνδζδξ ηςκ θοημβεκεηζηχκ πυνςκ βζα ηδ δζαηνμθή ηαζ ηδ 

βεςνβία. Σμ πνυβναιια αοηυ είπε ήδδ ανπίζεζ κα θεζημονβεί απυ ηδ δεηαεηία ημο 1980 ηαζ 

ζημπυξ ημο ήηακ «λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ζηα θξάηε κέιε κε ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θπηνγελεηηθώλ πόξσλ, νη νπνίνη είλαη θαιά δηαηεξεκέλνη θαη 

πξνζβάζηκνη, θαη λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ εζληθώλ θαη ππν-πεξηθεξεηαθώλ 

ζεζκώλ γηα ηνπο θπηνγελεηηθνύο πόξνπο ζηελ Δπξώπε, ελδπλακώλνληαο ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμύ ησλ ζεζκώλ απηώλ». ημ πθαίζζυ ημο είπε δδιζμονβδεεί δ αάζδ δεδμιέκςκ AEGIS 

(A european Genebank Integrated System) βζα ηδκ ακάπηολδ εκυξ μθμηθδνςιέκμο 

ζοζηήιαημξ ιζαξ Δονςπασηήξ Σνάπεγαξ Γεκεηζημφ Τθζημφ εκχ ζε ιία ηνίηδ αάζδ, ηδκ 

EURISCO, είκαζ ηαηαβεβναιιέκεξ 1,1 εηαη. ζοθθμβέξ θοημβεκεηζημφ οθζημφ απυ ηζξ 

Δονςπασηέξ Σνάπεγεξ Γεκεηζημφ Τθζημφ.  

Ζ ex situ δζαηήνδζδ είκαζ δ δζαηήνδζδ ζε ηνάπεγεξ, ζπυνςκ ηαζ βεκεηζημφ οθζημφ ηαζ 

απμηεθμφζε, ιέπνζ πνυζθαηα, ηδ ααζζηή ζηναηδβζηή δζαηήνδζδξ (Love & Spaner, 2007). 

Πενζθαιαάκεζ ηδ ζοθθμβή, ηαλζκυιδζδ, αλζμθυβδζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηδξ 

αβνμαζμπμζηζθυηδηαξ (Marshall & Brown, 1975) ηαζ πανμοζζάγεζ ημ πθεμκέηηδια υηζ ημ 

οθζηυ πμο ζοβηεκηνχκεηαζ, είκαζ άιεζα δζαεέζζιμ ζημοξ θοημπαναβςβμφξ. Ο 

παναηηδνζζιυξ ηαζ αλζμθυβδζδ ημο οθζημφ ηαζ δ πεναζηένς απμεήηεοζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ 

ζε αάζεζξ δεδμιέκςκ, οπμζηδνίγμοκ ηαηά πμθφ ηδ δζαδζηαζία ηδξ θοημπαναβςβήξ. Σα πζμ 

ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα ηδξ ex situ δζαηήνδζδξ, είκαζ υηζ μζ ηνάπεγεξ βεκεηζημφ οθζημφ 

ιπμνμφκ κα ηαθφρμοκ ηδκ ααεααζυηδηα ημο ηζ εα πνεζάγεηαζ ζημ ιέθθμκ, θυβς ημο εφνμοξ 

ηςκ οθζηχκ πμο πενζθαιαάκμοκ (Smale & Rubenstein, 2002), εκχ θεζημονβμφκ ςξ 

«εδζαονμθοθάηζα», βζα πενζπηχζεζξ απχθεζαξ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζηα 

αβνμμζημζοζηήιαηα (Zeven, 1996). Ωζηυζμ, δ ex situ δζαηήνδζδ, έπεζ παναηηδνζζεεί 

ανκδηζηά ςξ «ζηαηζηή» (Bellon; et al, 1997) ηαζ ζδζαίηενα δαπακδνή, ιε ζοπκή δοζημθία 

πνδιαημδυηδζδξ (Qualset & Shands, 2005). Δπζπθέμκ, ημ οθζηυ πμο θοθάζζεηαζ ζηζξ 
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ηνάπεγεξ βεκεηζημφ οθζημφ, δεκ είκαζ βεκζηά δζαεέζζιμ ζημοξ βεςνβμφξ, βζα άιεζδ πνήζδ 

ζηδκ παναβςβή, εκχ δίκεηαζ ηονίςξ ζε επίζδια ενεοκδηζηά ζκζηζημφηα ηαζ ζε δδιυζζα 

πνδιαημδμημφιεκμοξ θοημπαναβςβμφξ (Fowler & Hodgkin, 2004).  

1.6.1.1 Γηαηήξεζε Ex situ ζηελ Διιάδα  

φιθςκα ιε ηδ Γεφηενδ Δεκζηή Έηεεζδ ημο Τπ.Α.Α.Σ., «ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ 

θοημβεκεηζηχκ πυνςκ βζα ηα ηνυθζια ηαζ ηδ βεςνβία» (2006), έκα ιζηνυ ιυκμ ιένμξ ημο 

ιεβάθμο θάζιαημξ ηςκ αβνίςκ εζδχκ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηδκ Δθθάδα έπεζ ζοθθεπεεί ηαζ 

δζαηδνείηαζ ζηδκ Σνάπεγα Γεκεηζημφ Τθζημφ. Ζ ζοθθμβή είκαζ άνζζηδ ςξ πνμξ ηάπμζα άβνζα 

ζζηδνά (υπςξ Aegilops ssp, Haynaldia ssp, Hordeum ssp.), ροπακεή ηαζ υζπνζα, ηα μπμία 

εεςνμφκηαζ ςξ εκ δοκάιεζ πμθθά οπμζπυιεκμζ δυηεξ βεκεηζημφ οθζημφ ζηα ηαθθζενβμφιεκα 

ζζηδνά, βζα ακεεηηζηυηδηα ζηδκ λδναζία, ζε αζεέκεζεξ, ηθπ. Ωζηυζμ, δ ζοθθμβή είκαζ ιάθθμκ 

θηςπή, ζοβηνζκυιεκδ ιε ημοξ οπάνπμκηεξ βεκεηζημφξ πυνμοξ ζηδκ Δθθάδα, ζε θαπακζηά, 

δέκηνα, ηαθθςπζζηζηά θοηά, άβνζα ηηδκμηνμθζηά θοηά, υζπνζα, θανιαηεοηζηά ηαζ ανςιαηζηά 

θοηά. Απυ ημ 1995 ςξ ημ 2005 οπήνλε ιζηνή ιυκμ αφλδζδ ηδξ ηάλδξ ημο 11% ζημκ ανζειυ 

ηαηαπςνήζεςκ ηςκ πθέμκ ζδιακηζηχκ ηαθθζενβεζχκ πμο δζαηδνμφκηαζ ζηδκ Σνάπεγα 

Γεκεηζημφ Τθζημφ, βεβμκυξ πμο ακηακαηθά ημ δναιαηζηυ ααειυ βεκεηζηήξ δζάανςζδξ ηαζ ιδ 

ακαζηνέρζιςκ απςθεζχκ ηςκ παναδμζζαηχκ ααεθηίςηςκ πμζηζθζχκ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ηδ 

δοζημθία κα ανεεεί ηαζ κα δζαζςεεί αοηυ ημ οθζηυ (Τπ.Α.Α.Σ., 2006).  

Ωζηυζμ, απυ ημ 1995 πμο ζοκηάπεδηε δ «Πνχηδ Δεκζηή Έηεεζδ ζπεηζηά ιε ηδκ 

ηαηάζηαζδ ηςκ Φοημβεκεηζηχκ Πυνςκ βζα ηα Σνυθζια ηαζ ηδ Γεςνβία», έπεζ ζδιεζςεεί 

ζδιακηζηή πνυμδμξ ζημκ ημιέα αοηυ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ ημ 1995 μ ανζειυξ ηςκ 

ηαηαπςνδιέκςκ δεζβιάηςκ βεκεηζημφ οθζημφ ηδξ Σνάπεγα Γεκεηζημφ Τθζημφ ήηακ 7.220 (66 

βέκδ ηαζ 169 είδδ ηαθθζενβμφιεκςκ θοηχκ ηαζ ζοββεκζηχκ εζδχκ), εκχ ημ 2005 μ ανζειυξ 

αοηυξ είπε ακέθεεζ ζε 10.650 (Τπ.Α.Α.Σ., 2006).  

Ζ πνήζδ ημο βεκεηζημφ οθζημφ πμο ζοθθέβεηαζ απυ ηδκ Σνάπεγα Γεκεηζημφ Τθζημφ ηαζ ηα 

Δνεοκδηζηά Ηκζηζημφηα Βεθηίςζδξ είκαζ ιάθθμκ πενζμνζζιέκδ, ηονίςξ θυβς ημο υηζ δ 

αλζμθυβδζή ημο δεκ είκαζ ηαευθμο επανηήξ βζα κα επζηνέρεζ ημκ εκημπζζιυ οπμζπυιεκςκ 

πθδεοζιχκ ή βεκεηζημφ οθζημφ, πνμξ άιεζδ αλζμπμίδζδ ζε αεθηζςηζηά πνμβνάιιαηα 

(Τπ.Α.Α.Σ., 2006).  

Ex – situ δζαηήνδζδ βίκεηαζ ηαζ απυ Ηκζηζημφηα, Πακεπζζηήιζα ηαζ άθθμοξ Ονβακζζιμφξ 

ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημοξ. Σα πενζζζυηενα απυ αοηά οπάβμκηαζ ζημ ΔΘΗΑΓΔ, αθθά δείβιαηα 

ηαζ ζοθθμβέξ δζαεέημοκ ηαζ δζάθμνα Δηπαζδεοηζηά Ηδνφιαηα ηαζ Βμηακζημί Κήπμζ, ηονίςξ βζα 
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επζζηδιμκζηή ένεοκα. Παναδείβιαηα απμηεθμφκ ημ Μεζμβεζαηυ Αβνμκμιζηυ Ηκζηζημφημ 

Υακίςκ (ΜΑΗΥ) ζηδκ Κνήηδ, ημ Δεκζηυ & Καπμδζζηνζαηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ – 

Δνβαζηήνζμ Βμηακζηήξ ηαζ ηα Βμηακζηά Μμοζεία (Herbaria), δζαθυνςκ Πακεπζζηδιίςκ ηαζ 

Ηδνοιάηςκ, ιε ζδιακηζηυηενμ αοηυ ημο Πακεπζζηδιίμο Παηνχκ (Δνβαζηήνζμ Βζμθμβίαξ 

Φοηχκ) (αθ. ακαθοηζηά, Τπ.Α.Α.Σ., 2006).  

1.6.2 Γζαηήνδζδ In situ 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ in situ δζαηήνδζδξ, μζ πθδεοζιμί δζαηδνμφκηαζ ζηα θοζζηά ημοξ 

πενζαάθθμκηα, είηε ζηδκ άβνζα ιμνθή ημοξ, είηε ζημκ αβνυ (νn farm) (IPGRI). ηδ δεφηενδ 

πενίπηςζδ, πνυηεζηαζ βζα ηδ ζοκεπή ηαθθζένβεζα ηαζ δζαπείνζζδ, απυ ημοξ βεςνβμφξ, ζημ 

θοζζηυ ημοξ πενζαάθθμκ, εκυξ πθήεμοξ δζαθμνεηζηχκ πμζηζθζχκ ηαζ ααζίγεηαζ ζηδκ εκενβυ 

ζοιιεημπή ηςκ βεςνβχκ, επεζδή ελανηάηαζ απυ ηα ηίκδηνα ηαζ ημοξ θυβμοξ πμο έπμοκ, 

πνμηεζιέκμο κα δζαηδνήζμοκ ηδ αζμπμζηζθυηδηα ζημκ αβνυ (Bellon, 2003). Ζ in situ δζαηήνδζδ 

θεζημονβεί ζοιπθδνςιαηζηά ηδξ ex situ δζαηήνδζδξ, αθμφ οπμζηδνίγεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ 

ακάπηολδξ ηαζ πνμζανιμβήξ ηςκ θοηχκ ζηα πενζαάθθμκηά ημοξ, δζαηδνεί ηδ αζμπμζηζθυηδηα 

ζε υθα ηα επίπεδα (ζηα μζημζοζηήιαηα, ακάιεζα ζηα είδδ ηαζ ιέζα ζημ ίδζμ είδμξ) ηαζ 

επζηνέπεζ ζημοξ βεςνβμφξ κα έπμοκ πνυζααζδ ζημοξ θοημβεκεηζημφξ πυνμοξ (IPGRI).  

Ζ δζαηήνδζδ ζημκ αβνυ απμηεθεί ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ πνμζηαζίαξ ηςκ πμζηζθζχκ, αθμφ 

πνυηεζηαζ βζα έκα ζοκδοαζιυ ακενχπζκδξ επέιααζδξ ηαζ θοζζηήξ δζαδζηαζίαξ (IPGRI). 

Δπζηεκηνχκεηαζ ηονίςξ ζηδ δζαηήνδζδ ζηα ηέκηνα ηαηαβςβήξ ηςκ πμζηζθζχκ, ςζηυζμ, 

μνζζιέκεξ πμθφηζιεξ πμζηζθίεξ, δζαηδνμφκηαζ ηαζ εηηυξ αοηχκ (Brush, 1991). Ζ πμζηζθυηδηα 

ζημκ αβνυ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή, βζα αβνυηεξ πμο έπμοκ πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ 

ζοιιεημπήξ ζηδκ αβμνά, θυβς ιζηνήξ παναβςβήξ (Bellon, 2003). Δζδζηά ζηζξ ιδ 

αζμιδπακμπμζδιέκεξ πχνεξ, απμηεθεί ημ 60 - 80% ηδξ παναβςβήξ ζπυνςκ (Almekinders & de 

Boef, 1999; Louwaars, 1994).  

οκμπηζηά, δ δζαηήνδζδ ζημκ αβνυ:  

 Γζαηδνεί ηζξ ελεθζηηζηέξ δζαδζηαζίεξ, πμο πνμάβμοκ ηδ θοζζηή επζθμβή (Brush, 1994).  

 Βμδεά ζηδ δζαηήνδζδ «θοζζηχκ ενβαζηδνίςκ», ζδιακηζηχκ βζα ηδ αζμθμβία ηαζ ηδ 

αζμβεςβναθία (Brush, 1994).  

 Πανέπεζ ιία ζοκεπή πδβή πυνςκ βζα ex situ ζοθθμβέξ (Brush, 1994) ηαζ ιπμνεί κα 

απμηεθέζεζ δζηθείδα αζθαθείαξ, ζε πενίπηςζδ απχθεζαξ οθζημφ απυ αοηέξ (Brush, 

1999).  

 Δίκαζ, ιάθθμκ, μζημκμιζηυηενδ απυ ηδ δζαηήνδζδ ex situ (Brush, 1991).  
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 οιαάθεζ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ παναδμζζαηήξ βκχζδξ ηαζ πναηηζηήξ ηςκ βεςνβχκ, 

ηαεχξ ηαζ ζοκαθχκ ιεευδςκ πεηαπμίδζδξ ηαζ πνήζδξ, πμο απμηεθμφκ ζδιακηζηυ 

ημιιάηζ ηδξ αβνμηζηήξ πανάδμζδξ ηαζ πμθζηζζιμφ εκυξ ηυπμο (Kμοηήξ & Υαηγδηυθζμξ, 

1999).  

 οκενβεί ζηδκ ζηακμπμίδζδ ηδξ ακάβηδξ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ βεςνβχκ, εκεαννφκεζ 

ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζε δζεεκείξ πνμζπάεεζεξ ηαζ ημοξ ελαζθαθίγεζ έκακ πζμ δίηαζμ νυθμ, 

ζηζξ πχνεξ πμο είκαζ πθμφζζεξ ζε αβνμ-αζμπμζηζθυηδηα (Brush, 1994).  

Ωζηυζμ, ζακ ιεζμκεηηήιαηα ηδξ δζαηήνδζδξ ζημκ αβνυ, εεςνμφκηαζ:  

 Ζ ακαπυθεοηηδ ακηζηαηάζηαζδ, ηεθζηά, ηςκ οπανπυκηςκ πμζηζθζχκ ιε κέεξ (Brush, 

1999).  

 Ζ ακαβηαζυηδηα ηδξ μζημκμιζηήξ οπμζηήνζλδξ, ςξ ηίκδηνμ, ηςκ βεςνβχκ πμο εα 

ακαθάαμοκ ηδ δζαηήνδζδ ζημκ αβνυ (Brush, 1999), χζηε κα απμθεοπεεί δ εκδεπυιεκδ 

πηχπεοζή ημοξ (Brush, 1991).  

Σμ ζδιακηζηυ, ςζηυζμ, είκαζ υηζ δ έκκμζα ηδξ πμζηζθίαξ, υπςξ μνίγεηαζ απυ ημοξ 

βεςνβμφξ, είκαζ έκα “ακμζπηυ βεκεηζηυ ζφζηδια”, πμο ηνμπμπμζείηαζ δζα ιέζς ημο πνυκμο. Ζ 

ζδέα αοηή, δζαθένεζ ζδιακηζηά απυ ηδ “ζηαεενή, ζοβηεηνζιέκδ ηαζ μιμζυιμνθδ” ακηίθδρδ 

πμο εθανιυγεηαζ, ηυζμ ζηδκ ακαπαναβςβή θοηχκ, υζμ ηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ 

δζαηήνδζδξ ηςκ θοημβεκεηζηχκ πυνςκ (Louette, 1997).  

Γοζηοπχξ, ιυκμ έκαξ πμθφ ιζηνυξ ανζειυξ ζπεηζηχκ πνμβναιιάηςκ, οθμπμζμφκηαζ 

δζεεκχξ (Bretting & Duvick, 1997). Έκα εονφ δζεεκέξ πνυβναιια, ημ μπμίμ αθμνμφζε πμθθέξ 

ιδ αζμιδπακμπμζδιέκεξ πχνεξ, εθανιυζηδηε απυ ημ IPGRI) ηαηά ηδκ πνμδβμφιεκδ δεηαεηία. 

Ξεηίκδζε ημ 1995 ηαζ μκμιάζηδηε “Strengthening the scientific basis of in situ conservation of 

agricultural biodiversity on farm”. Δίπε ζηυπμ κα δζενεοκήζεζ ηαζ κα ηαηακμήζεζ ημ πμζμζηυ 

ηαζ ημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ δζακέιεηαζ δ βεκεηζηή πμζηζθυηδηα ιεηαλφ ηςκ βεςνβχκ ιέζα ζημ 

πνυκμ ηαζ ημ πχνμ, ηαεχξ ηαζ πμζεξ δζαδζηαζίεξ αημθμοεμφκηαζ βζα ηδ δζαηήνδζή ηδξ ηαζ πμζμζ 

πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ ηςκ βεςνβχκ (Gauchan et al, 2002).  

1.6.2.1 Γηαηήξεζε Ex situ ζηελ Διιάδα  

ε ακηίεεζδ ιε ηζξ πενζζζυηενεξ εονςπασηέξ πχνεξ, υπμο δ δζαηήνδζδ βίκεηαζ ηονίςξ ex 

situ ηαζ πανά ηδ ιεβάθδ βεκεηζηή δζάανςζδ πμο έπεζ επέθεεζ ζημ θοημβεκεηζηυ οθζηυ ηδξ 

πχναξ ιαξ ηα ηεθεοηαία 60 πνυκζα, δζαηδνμφκηαζ ζημκ αβνυ πμθθά είδδ ηαζ κηυπζεξ πμζηζθίεξ, 

μζ μπμίεξ υιςξ δεκ είκαζ εββεβναιιέκεξ ζημοξ εονςπασημφξ ηαζ εεκζημφξ ηαηαθυβμοξ 

πμζηζθζχκ (Δεκζηυ & Καπμδζζηνζαηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ).  
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ημ πθαίζζμ ηδξ Γεφηενδξ Δεκζηήξ Έηεεζδξ ημο Τπ.Α.Α.Σ., “ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηάζηαζδ 

ηςκ θοημβεκεηζηχκ πυνςκ βζα ηα ηνυθζια ηαζ ηδ βεςνβία” (2006), έπμοκ πνμηαεεί ηάπμζεξ 

πενζμπέξ υπμο επζαζχκμοκ αηυιδ παναδμζζαηά αβνμηζηά ζοζηήιαηα ηαζ έκαξ ανζειυξ κηυπζςκ 

πμζηζθζχκ, ηα μπμία εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ζε κδζζά ημο Αζβαίμο ηαζ ημο Ημκίμο πεθάβμοξ ηαζ ζε 

μνεζκέξ πενζμπέξ. Ζ βεςβναθζηή απμιυκςζδ ηςκ πενζμπχκ αοηχκ έπεζ εοκμήζεζ, υπςξ είκαζ 

θοζζηυ, ηδκ ακηίζηαζδ ζηδκ πίεζδ ηςκ ζφβπνμκςκ ελεθίλεςκ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηςκ 

παναδμζζαηχκ πναηηζηχκ ηαζ ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ πμζηζθζχκ (Τπ.Α.Α.Σ., 2006).  

Ακηίζημζπδ ένεοκα ηαζ εκημπζζιυξ πμζηζθζχκ, έπεζ πναβιαημπμζδεεί απυ δζάθμνμοξ 

άθθμοξ θμνείξ, ηυζμ ηναηζημφξ υζμ ηαζ Μ.Κ.Ο. Παναδείβιαηα, απμηεθμφκ ημ Ηκζηζημφημ 

ζηδνχκ ημο ΔΘΗΑΓΔ, ημ Κέκηνμ Αβνμηζηήξ & Πενζααθθμκηζηήξ Ένεοκαξ “Ανπζπέθαβμξ” 

ζηδκ Ηηανία (ΠΔΛΗΣΗ, 2007), ημ Ηκζηζημφημ Φοθθμαυθςκ ηδξ Νάμοζαξ, ημ Ηκζηζημφημ Δθζάξ 

ηαζ Τπμηνμπζηχκ Φοηχκ ηςκ Υακίςκ, ημ Ηκζηζημφημ Δθζάξ ηαζ Οπςνμηδπεοηζηχκ ηδξ 

Καθαιάηαξ ηαζ ημ Ηκζηζημφημ Αιπεθμονβίαξ (αθ. ακαθοηζηά, Τπ.Α.Α.Σ., 2006).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
                                                                                                      

ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΧΝ ΣΟΠΙΚΧΝ ΠΟΙΚΙΛΙΧΝ 

2.1 Γηεζλείς σλζήθες θαη Δσρωπαϊθό Νοκηθό Πιαίζηο  

H κμιμεεζία βζα ημοξ ζπυνμοξ ηαζ ημ πμθθαπθαζζαζηζηυ οθζηυ, απμηεθείηαζ απυ 

κμιμεεηζηέξ νοειίζεζξ μζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ μπμίεξ πνμένπμκηαζ απυ ηζξ Γεκζηέξ 

Γζεοεφκζεζξ ηδξ Τβείαξ ηαζ Πνμζηαζίαξ ημο Καηακαθςηή (SANCO) ηαζ ηδξ Γεςνβίαξ ηαζ 

ηδξ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηδξ Δπζηνμπήξ αθθά ηαζ απυ ημ οιαμφθζμ, ιε ηφνζμ 

παναηηδνζζηζηυ ηδκ έθθεζρδ ζοκημκζζιμφ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ. Γεκ οπάνπεζ, 

δδθαδή, έκα κμιζηυ πθαίζζμ πμο κα θαιαάκεζ οπυρδ υθδ ηδκ αθοζίδα, ηδ ζοθθμβή ηδ 

δζαηήνδζδ, ηδκ αλζμθυβδζδ, ηδ αεθηίςζδ, ηδ αζχζζιδ πνήζδ απυ ημοξ αβνυηεξ ηαζ ημοξ 

αεθηζςηέξ http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm. 

2.1.1 Γζεεκείξ οκεήηεξ βζα ημοξ θοημβεκεηζημφξ πυνμοξ 

Ζ ηονζυηενδ δζεεκήξ πνάλδ πμο αθμνά ημοξ θοημβεκεηζημφξ πυνμοξ, είκαζ δ Σύκβαζε 

γηα ηε Βηνπνηθηιόηεηα, δ μπμία οπμβνάθδηε ημ 1992 ζημ Ρίμ κηε Σγακέζνμ ηδξ Βναγζθίαξ. Ζ 

φιααζδ, δεζιεφεζ ηα ζοιααθθυιεκα ιένδ ηδξ κα δζαηδνήζμοκ ημοξ εβπχνζμοξ βεκεηζημφξ 

ημοξ πυνμοξ ex situ ηαζ in situ, ημκίγμκηαξ ηδ ζδιαζία ημοξ απυ υθεξ ηζξ πθεονέξ, εκχ 

ακαβκςνίγεζ ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ παναδμζζαηήξ βκχζδξ ηςκ βεςνβχκ, βζα ηδ δζαηήνδζδ 

ηςκ πυνςκ αοηχκ.  

Απυ ημ 1973 μ FAO επζηεκηνχεδηε ζηδ δδιζμονβία εκυξ Παβημζιίμο πεδίμο 

Γνάζεςξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ θοημβεκεηζηχκ πυνςκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ  

ζοζηήεδηε ηαζ ημ οιαμφθζμ βζα ημοξ Φοημβεκεηζημφξ Πυνμοξ. Σμ 1996, ζηδ Γενιακία, 

ηαηά ημ Γζεεκέξ οκέδνζμ ημο FAO, οζμεεηήεδηε ημ Παβηυζιζμ πέδζμ Γνάζδξ βζα ηδ 

Γζαηήνδζδ ηαζ ηδκ Αεζθυνμ Υνήζδ ηςκ Φοημβεκεηζηχκ Πυνςκ βζα ηδ Γζαηνμθή ηαζ ηδ 

Γεςνβία (Hardon, 1998).  

Σμ 2001, οπμβνάθδηε δ Γζεεκήξ οκεήηδ ημο FAO βζα ημοξ Φοημβεκεηζημφξ Πυνμοξ 

βζα ηδ Γζαηνμθή ηαζ ηδ Γεςνβία (FAO, 2001), δ μπμία δεζιεφεζ ηα ζοιααθθυιεκα ιένδ 

ηδξ «λα πξνσζήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ αλεύξεζε, δηαηήξεζε θαη 

αεηθόξν ρξήζε ησλ θπηνγελεηηθώλ πόξσλ γηα ηε δηαηξνθή θαη ηε γεσξγία»  Δπζπθέμκ, 

δεζιεφεζ βζα «αεζθυνμ πνήζδ ηςκ θοημβεκεηζηχκ πυνςκ» «δζεεκή ζοκενβαζία»” ηςκ 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
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ιενχκ ηδξ ηαζ ακαβκςνίγεζ ηαζ αοηή ηδ ζδιαζία ηδξ παναδμζζαηήξ βκχζδξ ηςκ βεςνβχκ 

απυ υθμ ημκ ηυζιμ .  

2.1.2 Δονςπασηυ Νμιζηυ Πθαίζζμ 

Ζ ζδιακηζηυηενδ κμιμεεζία βζα ημοξ θοημβεκεηζημφξ πυνμοξ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ 

είκαζ μ Κακμκζζιυξ «ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θνηλνηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηαηήξεζε, ην 

ραξαθηεξηζκό, ηε ζπιινγή θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ γελεηηθώλ πόξσλ ζηε γεσξγία» μ 

μπμίμξ ηέεδηε ζε ζζπφ ημ 2004. Αθμνά δνάζεζξ πμο πνμάβμοκ ηδ δζαηήνδζδ ex situ ηαζ in 

situ, ημ παναηηδνζζιυ ηαζ ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ βεκεηζηχκ πυνςκ ζηδ βεςνβία, ηδ 

ζφζηαζδ εονςπασηχκ ηαηαθυβςκ, ηςκ βεκεηζηχκ πυνςκ πμο δζαηδνμφκηαζ ζήιενα ex situ 

ηαζ in situ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ υζςκ δζαηδνμφκηαζ ζημκ αβνυ ηαζ ηδκ πνμαβςβή 

ηδξ ακηαθθαβήξ ηεπκζηχκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ – ιεθχκ (ΔΚ) 870/2004).  

Ο Κακμκζζιυξ 2078/92, «ζρεηηθά κε κεζόδνπο γεσξγηθήο παξαγσγήο πνπ 

ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη κε ηε 

δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ», πνμαθέπεζ πνδιαημδυηδζδ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ ημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ πνήζζιςκ θοηχκ, πνμζανιμζιέκςκ ζηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ, ηα μπμία 

απεζθμφκηαζ απυ βεκεηζηή οπμαάειζζδ  (ΔΔ) 2078/92).  

Ζ Οδδβία 98/95/ΔΚ, δ μπμία αθμνμφζε ηδκ ηνμπμπμίδζδ μδδβζχκ ζπεηζηχκ ιε ηζξ 

βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκεξ θοηζηέξ πμζηζθίεξ ηαζ ημοξ θοηζημφξ πυνμοξ εκεάννοκε βζα πνχηδ 

θμνά ηδκ ηαηαπχνδζδ ηςκ κηυπζςκ πμζηζθζχκ ςξ «πμζηζθζχκ πνμξ δζαηήνδζδ» (Toledo, 

2002).  

Σμκ Ημφκζμ ημο 2008, εηδυεδηε δ Οδδβία 2008/62/ΔΚ, «γηα ηελ πξόβιεςε νξηζκέλσλ 

παξεθθιίζεσλ γηα ηελ απνδνρή γεσξγηθώλ ληόπησλ αβειηίσησλ θπιώλ θαη πνηθηιηώλ πνπ 

είλαη θπζηθώο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ζπλζήθεο θαη απεηινύληαη 

από γελεηηθή δηάβξσζε θαζώο θαη γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ζπόξσλ θαη ζπόξσλ 

γεσκήισλ ησλ ελ ιόγσ ληόπησλ θπιώλ θαη πνηθηιηώλ»  (Οδδβία 2008/62/ΔΚ).  

2.2 Η  προζηαζία ηωλ θσηογελεηηθώλ πόρωλ ζηελ Διιάδα  

Σμ εεζιζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ θοημβεκεηζηχκ πυνςκ ζηδκ Δθθάδα, 

δζαηνίκεηαζ ζε δφμ πενζυδμοξ. Ζ ιία είκαζ απυ ημ ιεζμπυθειμ έςξ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ 

ημο ’70 ηαζ δ άθθδ απυ ηζξ ανπέξ ημο ’80 έςξ ζήιενα.  
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2.2.1 Πνμβνάιιαηα ηαζ Γνάζεζξ  

ηδκ πνχηδ πενίμδμ, ημ εκδζαθένμκ βζα ημοξ θοημβεκεηζημφξ πυνμοξ λεηίκδζε ηδ 

δεηαεηία ημο ’20. Σα κεμζφζηαηα Ηκζηζημφηα Βεθηίςζδξ ζηδνχκ, Βάιααημξ ηθπ. ηαζ 

είπακ ανπίζεζ ηδ ζοζηδιαηζηή ζοθθμβή βεκεηζημφ οθζημφ ιε απμηέθεζια ηδκ ακάπηολδ 

ιζαξ ζεζνάξ ζφβπνμκςκ πμζηζθζχκ. Έςξ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’70, δ κμιζηή πνμζηαζία 

ημο θοημβεκεηζημφ οθζημφ πενζμνζγυηακ ιυκμκ ζε εζδζηά πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ 

ηδ δεφηενδ πενίμδμ, ημ 1981 ζδνφεδηε απυ ημ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ, ιε ηδκ 

οπμζηήνζλδ ημο FAO, δ Σνάπεγα Γεκεηζημφ Τθζημφ, ζημ Κέκηνμ Αβνμηζηήξ Ένεοκαξ 

Μαηεδμκίαξ & Θνάηδξ. Δπζπθέμκ ζδνφεδηε ημ 1990 ημ Δεκζηυ φζηδια Φοημβεκεηζηχκ 

Πυνςκ, πμο ζήιενα επμπηεφεηαζ απυ ηδ Γ/κζδ Υςνμηαλίαξ ηαζ Πνμζηαζίαξ 

Πενζαάθθμκημξ ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ & Σνμθίιςκ (Τπ.Α.Α.Σ.). Σμ 

Τπμονβείμ, είκαζ ηαζ μ επζζηδιμκζηυξ ζοκημκζζηήξ ηαζ οπεφεοκμξ θμνέαξ βζα ηδ δζαηήνδζδ 

ηςκ θοημβεκεηζηχκ πυνςκ ζηδκ Δθθάδα, ιε οπμζηήνζλδ ηαζ άθθςκ θμνέςκ πμο 

αζπμθμφκηαζ ιε εέιαηα δζαηήνδζδξ ηαζ ένεοκαξ, υπςξ Πακεπζζηήιζα, Σεπκμθμβζηά 

Δηπαζδεοηζηά Ηδνφιαηα, αμηακζημί ηήπμζ, ιμοζεία θοζζηήξ ζζημνίαξ, Μ.Κ.Ο. ηαζ Γίηηοα 

Ακηαθθαβήξ πυνςκ. ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’90, δ πθεζμρδθία ηςκ Ηκζηζημφηςκ 

Βεθηίςζδξ θοηχκ ιεηααζαάζηδηε ζημ Δεκζηυ Ίδνοια Αβνμηζηήξ Ένεοκαξ.  

ημ πθαίζζμ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ βζα ηδκ Αβνμηζηή Ακάπηολδ – 

Ακαζοβηνυηδζδ ηδξ Τπαίενμο, ημο Γ΄ Κ.Π.., εβηνίεδηε ημ ένβμ «Γδιζμονβία Σνάπεγαξ 

Γεκεηζημφ Τθζημφ» ημ μπμίμ πνμαθέπεζ ηδ δδιζμονβία κέςκ εβηαηαζηάζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηδ 

δζελαβςβή θεπημιενμφξ ένεοκαξ ζε υθδ ηδ πχνα, ιέζς ιεβάθμο ανζειμφ ελενεοκδηζηχκ 

απμζημθχκ ηαζ ζοθθμβήξ βεκεηζημφ οθζημφ.  

ημ ίδζμ Πνυβναιια, ανίζηεηαζ ηαζ δ Γνάζδ «Γζαηήνδζδ εηηαηζηχκ ηαθθζενβεζχκ 

πμο ηζκδοκεφμοκ απυ βεκεηζηή δζάανςζδ», πνμαθέπεηαζ δ εκίζποζδ βεςνβχκ, πμο 

εεεθμκηζηά ακαθαιαάκμοκ κα ηαθθζενβήζμοκ ή ηαζ κα ακαπμθθαπθαζζάζμοκ κηυπζεξ 

πμζηζθίεξ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ πμζηζθίεξ, επζηνέπεηαζ κα ηαθθζενβμφκηαζ απυ ημοξ βεςνβμφξ 

ζηδ ζοβηεηνζιέκδ βεςβναθζηή εκυηδηα πνμέθεοζή ημοξ ηαζ ιέπνζ έκα υνζμ ζηνειιάηςκ. 

Δθανιυγεηαζ ζ’ υθδ ηδκ Δθθάδα ηαζ απμζημπεί κα δζαηδνήζεζ/δζαθοθάλεζ ηδκ ηαθθζένβεζα 

ηςκ κηυπζςκ-παναδμζζαηχκ πμζηζθζχκ μζ μπμίεξ, ζφιθςκα ιε ημ Τπμονβείμ, ζημ ιέθθμκ 

ιπμνμφκ κα ζοκδνάιμοκ ζηδκ παναβςβή αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ δζαθμνμπμζδιέκδξ 

πμζυηδηαξ (ΠΓΔ, ΠΟΠ, ΠΠΠ) ηαζ πνμζηζεειέκδξ αλίαξ (Τπ.Α.Α.Σ., 2005).  
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Ωζηυζμ, έπμοκ εηθναζηεί επζθοθάλεζξ βζα ημ ηαηά πυζμ δ ζοβηεηνζιέκδ δνάζδ 

ιπμνεί κα ζοιαάθεζ μοζζαζηζηά ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ πναβιαηζηά απεζθμφιεκςκ, απυ 

βεκεηζηή δζάανςζδ, κηυπζςκ πμζηζθζχκ, αθμφ δ ιζζή απυ ηδ ζοκμθζηή έηηαζδ πμο 

επζδμηείηαζ (3.000 εηηάνζα), αθμνά είδδ ηαζ πμζηζθίεξ πμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ήδδ ζημοξ 

εεκζημφξ ηαηαθυβμοξ (επζηνέπεηαζ, δδθαδή, ήδδ δ ειπμνία ημοξ). Έηζζ, ημ ιεβαθφηενμ 

ιένμξ ηδξ εκίζποζδξ, δεκ πδβαίκεζ ζε αοημφξ πμο πναβιαηζηά δζαηδνμφκ κηυπζεξ πμζηζθίεξ, 

εκχ πνζιμδμημφκηαζ ζοβηεηνζιέκμζ βεςνβμί, ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ (ΑΗΓΗΛΟΠΑ, 

2006).  

Ζ ίδζα πανέιααζδ, ζοκεπίγεηαζ ηαζ ζημ Πνυβναιια Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ 2007-2013 

«Αθέλακδνμξ Μπαθηαηγήξ», ιε ηδ Γνάζδ «Γζαηήνδζδ εηηαηζηχκ ηαθθζενβεζχκ πμο 

ηζκδοκεφμοκ απυ βεκεηζηή δζάανςζδ», ιε οπδνεζία εθανιμβήξ ηδ Γ/κζδ Υςνμηαλίαξ ηαζ 

Πνμζηαζίαξ Πενζαάθθμκημξ ημο Τπ.Α.Α.Σ., ζοκεπζημονμφιεκδ ζε εζδζηά εέιαηα 

ανιμδζυηδηάξ ηδξ, απυ ηδ Γ/κζδ Δζζνμχκ Φοηζηήξ Παναβςβήξ. Πνυηεζηαζ κα εθανιμζεεί 

ζε 4.380 εηηάνζα (Τπ.Α.Α.Σ.).  

2.2.2 Ζ ζοθθμβή ζπυνςκ ηδξ Σνάπεγαξ Γεκεηζημφ Τθζημφ 

Οζ ζοθθμβέξ ηδξ ΣΓΤ οπμθμβίγεηαζ υηζ λεπενκμφκ ηζξ 14.500 πμζηζθίεξ, ηαζ αθμνμφκ, 

ζφιθςκα ιε Έηεεζδ ημο Τπ.Α.Α.Σ. ημο 2006, ιζηνυ ιυκμ ιένμξ ημο εεκζημφ βεκεηζημφ 

οθζημφ. Ζ ζοθθμβή εεςνείηαζ άνζζηδ ςξ πνμξ ηάπμζα άβνζα ζζηδνά, ροπακεή ηαζ υζπνζα, 

πμθθά απυ αοηά ελαζνεηζηά ακεεηηζηά ζηδκ λδναζία ηαζ ζε αζεέκεζεξ. Ωζηυζμ, δ ζοθθμβή 

είκαζ ιάθθμκ θηςπή, ζοβηνζκυιεκδ ιε ημοξ οπάνπμκηεξ βεκεηζημφξ πυνμοξ ζηδκ Δθθάδα, 

ζε θαπακζηά, δέκηνα, ηαθθςπζζηζηά θοηά, άβνζα ηηδκμηνμθζηά θοηά, υζπνζα, 

θανιαηεοηζηά ηαζ ανςιαηζηά θοηά. Σζξ πεναζιέκεξ δομ δεηαεηίεξ οπήνλε ιζηνή ιυκμ 

αφλδζδ ζημκ ανζειυ ηαηαπςνήζεςκ ηςκ πθέμκ ζδιακηζηχκ ηαθθζενβεζχκ πμο 

δζαηδνμφκηαζ ζηδκ ΣΓΤ, ςξ ακηακάηθαζδ ημο δναιαηζημφ ααειυ βεκεηζηήξ δζάανςζδξ ηαζ 

ιδ ακαζηνέρζιςκ απςθεζχκ ηςκ παναδμζζαηχκ ααεθηίςηςκ πμζηζθζχκ ζηδκ Δθθάδα. 

ζμκ αθμνά πνμβνάιιαηα ηδξ ΣΓΤ δζαηήνδζδξ ζπμνχκ ζημκ Αβνυ (In Situ), πανυθμ 

πμο απυ ημ 1995 έπεζ ζδιεζςεεί ηάπμζα πνυμδμξ ιε δζάθμνα πνμβνάιιαηα 

πνδιαημδμηδιέκα απυ ηδκ Δ.Δ., υπςξ ηα Κμζκμηζηά Πθαίζζα ηήνζλδξ (Κ.Π..) ηαζ άθθεξ 

πνςημαμοθίεξ υπμο δ Σνάπεγα ζοκενβάγμκηακ ιε αβνυηεξ ηαζ ζπεηζηέξ μνβακχζεζξ. Έκα 

ένβμ βζα ηδκ δζάεεζδ ηαζκμφνβζαξ δζαπείνζζδξ ηαζ απμεήηεοζδξ ζπυνςκ, ιαγί ιε 

επζζηδιμκζηυ ενβαζηήνζμ, δεκ έπεζ αλζμπμζδεεί, εκχ δναιαηζηή είκαζ ηαζ δ έθθεζρδ 

πνμζςπζημφ. 



31 
 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα δ ΣΓΤ ακηζιεηςπίγεζ πμθθέξ δοζθεζημονβίεξ ιζαξ ηαζ εεςνείηαζ 

υηζ δεκ δζαεέηεζ επανηείξ πυνμοξ βζα ηδ αζςζζιυηδηά ηδξ. Σμ Δ.Θ.Η.Α.Γ.Δ., ημ πμίμ 

ζηεβάγεζ ηαζ άθθα ενεοκδηζηά ηέκηνα, πενκάεζ ιζα επμπή επακαπνμζδζμνζζιμφ ηαζ 

ιεζςιέκμο πνμτπμθμβζζιμφ μπυηε δ ΣΓΤ δεκ ζηδνίγεηαζ μφηε πνδιαημδμηείηαζ επανηχξ. 

οκέπεζα αοηχκ είκαζ δ απχθεζα ζοθθμβχκ ζπυνςκ ηαζ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ. 

Τπμθμβίγεηαζ υηζ θυβς έθθεζρδξ πνδιαημδυηδζδξ ηαζ επζζηδιμκζημφ πνμζςπζημφ 

5.000 απυ ηζξ 14.500 πμζηζθίεξ έπμοκ ηαηαζηναθεί θυβς εθθζπμφξ πνδιαημδυηδζδξ. 

Τπάνπεζ αολακυιεκδ ακάβηδ βζα ημ ένβμ ηδξ ΣΓΤ, εζδζηά ζε επμπή ιεηαααθθυιεκεξ 

ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, μπμφ ζηδ Μεζυβεζμ ακαιέκεηε δ αολακυιεκδ λδναζία. Ζ Δονςπασηή 

Δπζηνμπή ελέδςζε ζφζηαζδ πνμξ υθεξ ηζξ πχνεξ ηδξ ΔΔ κα επζηαπφκμοκ ηδκ ένεοκα ηαζ 

ηεηιδνίςζδ βζα ηδκ βεςνβία ζε ζοκεήηεξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ, εζδζηά ζε υηζ αθμνά ημοξ 

βεκεηζημφξ πυνμοξ http://biotechwatch.gr/NewEULegislationSeeds . 

2.2.3 Δεκζηυ Νμιζηυ Πθαίζζμ  

Ζ πνμζηαζία ηαζ δ δζαηήνδζδ ημο εβπχνζμο βεκεηζημφ οθζημφ ηδξ Δθθάδαξ, 

ηαεμνίγεηαζ απυ ημ Πνμεδνζηυ Γζάηαβια 80/1990 (ΦΔΚ 40Α/22.03.1990). Δηεί, βίκεηαζ 

δζάηνζζδ ηαζ ηαηάηαλδ ημο θοηζημφ βεκεηζημφ οθζημφ ηαζ ηαεμνίγμκηαζ ηα ιέηνα 

πνμζηαζίαξ ημο (ex situ ηαζ in situ). οβηεηνζιέκα πνμαθέπεηαζ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, 

«θαζνξηζκόο ησλ πεξηνρώλ παξαδνζηαθήο θαιιηέξγεηαο ληόπησλ πνηθηιηώλ πνπ θηλδπλεύνπλ 

λα εμαθαληζζνύλ, θαηά πξνηίκεζε ζε νξεηλέο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηεο Ηπεηξσηηθήο 

Διιάδαο ή λεζηώλ θαη ζε ζεζκνζεηεκέλεο δώλεο πξνζηαζίαο ησλ βηνηόπσλ ηεο άγξηαο δσήο, 

όπσο νη πνηθηιίεο απηέο θαιιηεξγνύληαη αθόκε θαη ζε κηθξή θιίκαθα ή είλαη ζθόπηκν θαη 

εθηθηό λα επαλαθεξζνύλ». Μέζς ημο Γζαηάβιαημξ ηαεμνίγεηαζ, επίζδξ, Δεκζηυ φζηδια 

Γζαηήνδζδξ ηαζ Πνμζηαζίαξ Φοημβεκεηζηχκ Πυνςκ Καθθζενβμφιεκςκ Δζδχκ, ζημ μπμίμ 

εκηάζζμκηαζ (Π.Γ.80/90, Άνενμ 6, Παν.α΄- δ΄):  

1) α) δ Σνάπεγα Γζαηήνδζδξ Γεκεηζημφ Τθζημφ, δ μπμία μνίγεηαζ ηαζ ςξ 

οκημκζζηζηυ – Δηηεθεζηζηυ νβακμ ημο Δεκζημφ οζηήιαημξ δζαηήνδζδξ ηαζ 

πνμζηαζίαξ θοημβεκεηζηχκ πυνςκ ηαθθζενβμφιεκςκ εζδχκ,  

2) α) μζ ζοθθμβέξ – θοηείεξ πμο οπάνπμοκ ή πνυηεζηαζ κα εβηαηαζηαεμφκ, ηυζμ 

παναδμζζαηχκ πμζηζθζχκ, υζμ ηαζ ακηίζημζπςκ αβνίςκ εζδχκ πμο ηζκδοκεφμοκ 

ιε ελαθάκζζδ,  

3) β) μζ γχκεξ πνμζηαζίαξ, υπμο ακαπηφζζμκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ ιμνθέξ 

ηαθθζενβμφιεκςκ θοηζηχκ εζδχκ ηαζ  

http://biotechwatch.gr/NewEULegislationSeeds
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4) δ) μζ ζοκεηαζνζζιμί ή μιάδεξ παναβςβχκ πμο ιέζς ζφιααζδξ πμο πνμαθέπεζ 

εζδζηή επζδυηδζδ, ηαθθζενβμφκ κηυπζεξ πμζηζθίεξ, πμθθαπθαζζάγμκηάξ ηεξ ιε 

ημκ παναδμζζαηυ ηνυπμ.  

φιθςκα ιε ημ παναπάκς δζάηαβια, δ ζοθθμβή ηαζ δζαηίκδζδ, ηυζμ ζημ ελςηενζηυ, 

υζμ ηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ πχναξ, πνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ ηαζ πμζηζθζχκ, πνμτπμεέηεζ 

ζπεηζηή άδεζα, δ μπμία εηδίδεηαζ φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ηςκ ανιυδζςκ ηαηά πενίπηςζδ 

επζζηδιμκζηχκ θμνέςκ υπςξ δ Σνάπεγα Γζαηήνδζδξ Γεκεηζημφ Τθζημφ, Πακεπζζηδιζαηά 

ηαζ Δνεοκδηζηά Ηδνφιαηα, ηθπ. Ο Νυιμξ 1546/1985, πενί «μνβάκςζδξ, παναβςβήξ ηαζ 

ειπμνίαξ ημο πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ θοηζηχκ εζδχκ» (ΦΔΚ 164Α'/85), έδςζε ηδ 

δοκαηυηδηα ζε θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα Ηδζςηζημφ Γζηαίμο, κα δδιζμονβήζμοκ 

ζπμνμπαναβςβζηέξ ηαζ θοηςνζαηέξ επζπεζνήζεζξ. φιθςκα ιε ημ Νυιμ αοηυ, μζ αβνυηεξ 

πνμιδεεφμκηαζ ημοξ ζπυνμοξ ή άθθμ είδμξ πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ απυ ηζξ ημπζηέξ ή 

δζεεκείξ ζπμνμπαναβςβζηέξ εηαζνίεξ ή θοηχνζα, εθυζμκ αοηέξ ηεθμφκ οπυ ηδκ επμπηεία 

ηςκ ηναηζηχκ ανπχκ. Ζ ειπμνία ζπυνμο ή πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ ιζαξ πμζηζθίαξ, 

επζηνέπεηαζ ιυκμ εάκ αοηή είκαζ ηαηαπςνδιέκδ ζημοξ Δεκζημφξ ή ημοξ ακηίζημζπμοξ 

εονςπασημφξ ηαηαθυβμοξ Πμζηζθζχκ Φοηζηχκ Δζδχκ, ακαπανάβεηαζ απυ οπεφεοκμ 

δζαηδνδηή ηαζ παναημθμοεείηαζ απυ ηα επίζδια υνβακα ηδξ Δθθδκζηήξ ανπήξ ζπυνςκ, 

πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ ηαζ εθέβπμο. Γζα υζα είδδ δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζημοξ 

Καηαθυβμοξ αοημφξ, δ ειπμνία ημο πμθθαπθαζζαζηζημφ ημοξ οθζημφ ηεθεί οπυ ηδκ 

επμπηεία ηςκ ηναηζηχκ ανπχκ (Τπ.Α.Α.Σ., 2006).  

Με ημ Νυιμ 2204/1994, ηονχεδηε δ φιααζδ βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα, πμο 

οπμβνάθδηε ζημ Ρίμ κηε Σγακέζνμ ζηζξ 5 Ημοκίμο 1992 (ΦΔΚ 59Α/11.04.1994), εκχ ιε ημ 

Νυιμ 3165/2003, ηονχεδηε δ Γζεεκήξ οκεήηδ ζπεηζηά ιε ημοξ θοημβεκεηζημφξ πυνμοξ 

βζα ηδ δζαηνμθή ηαζ ηδ βεςνβία, πμο οζμεεηήεδηε ζηδ Ρχιδ ηαηά ηδκ 31
δ 

φκμδμ ημο FAO 

ζηζξ 3 Νμειανίμο 2001 (ΔηΚ, Αν. Φφθθμο 177, 2003).  

ημ πθαίζζμ ημο εεζιζημφ πθαζζίμο βζα ηδκ πνμζηαζία ημο θοηζημφ βεκεηζημφ οθζημφ 

ηδξ Δθθάδαξ έπμοκ εηδμεεί, επίζδξ, μζ ελήξ Τ.Α:  

• Ζ Τ.Α. 396851/22.10.92 (ΦΔΚ 626 Β'/92) βζα ηδκ "εββναθή ζημκ Δεκζηυ 

Καηάθμβμ πμζηζθζχκ, πμζηζθζχκ ηανπμθυνςκ δέκδνςκ, εάικςκ ηαζ θμζπχκ 

ιζηνχκ ηανπμθυνςκ".  

• Ζ Τ.Α. 396943/24.11.92 (ΦΔΚ 684 Β'/92) βζα ηδκ "εββναθή ζημκ Δεκζηυ 

Καηάθμβμ πμζηζθζχκ, πμζηζθζχκ αιπέθμο".  
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• Ζ Τ.Α. 329360/5.4.94 (ΦΔΚ 234 Β'/94) βζα ηδκ "εββναθή ζημκ Δεκζηυ 

Καηάθμβμ πμζηζθζχκ, πμζηζθζχκ ηδπεοηζηχκ εζδχκ".  

• Ζ Τ.Α. 433374/16.12.94 (ΦΔΚ 934Β'/94) βζα ηδκ "εββναθή ζημκ Δεκζηυ 

Καηάθμβμ πμζηζθζχκ, πμζηζθζχκ ηαθθζενβμοιέκςκ εζδχκ". Αθμνά ζηζξ 

ανμηναίεξ ηαθθζένβεζεξ (Δεκζηυ & Καπμδζζηνζαηυ Πακ/ιζμ Αεδκχκ).  

• Ζ Τ.Α. 135644/6-7-2005, βζα ηδκ «πνμζηαζία ηςκ κηυπζςκ πμζηζθζχκ απυ ηδ 

βεκεηζηή δζάανςζδ», ιε ηδκ μπμία απμθαζίζηδηε δ εθανιμβή ημο Μέηνμο 

3.8 «Γζαηήνδζδ εηηαηζηχκ ηαθθζενβεζχκ πμο ηζκδοκεφμοκ απυ Γεκεηζηή 

Γζάανςζδ», ημο Άλμκα 3 «Γεςνβμπενζααθθμκηζηά Μέηνα», ημο Δββνάθμο 

Πνμβναιιαηζζιμφ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ (ΔΠΑΑ) 2000 – 2006 (Τπ.Α.Α.Σ., 

2005).  

Σμ ζφκμθμ ηδξ ιέπνζ ηχνα κμιμεεζίαξ, αημθμοεχκηαξ ηαηά πνμηεναζυηδηα επζθμβέξ 

ηδξ Δ.Δ δεκ έπεζ εοκμήζεζ, μφηε αλζμπμζήζεζ ηα ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα πμο δζαεέηεζ δ 

πχνα ιαξ ζε ζπέζδ ιε ηδ αζμπμζηζθυηδηα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδκ αβνμαζμπμζηζθυηδηα, 

(Συθζμξ, 2006).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ο
                                                                                                      

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ                                                                                                                                                

3.1 Γεωγραθηθή ζέζε 

Ζ Πεθμπυκκδζμξ είκαζ δ ιεβαθφηενδ πενζυκδζμξ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ έκα απυ ηα 

εκκέα βεςβναθζηά ηδξ δζαιενίζιαηα. Βνίζηεηαζ ζηα κυηζα ημο δπεζνςηζημφ ηιήιαημξ ηδξ 

πχναξ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδ ηενεά Δθθάδα ιέζς ιζαξ ζηεκήξ θςνίδαξ βδξ, ημο Ηζειμφ ηδξ 

Κμνίκεμο, ζημκ μπμίμ ημ 1893 ηαηαζηεοάζηδηε δ μιχκοιδ δζχνοβα, ιεηαηνέπμκηάξ ηδκ 

μοζζαζηζηά ζε κδζί. Δπζπθέμκ, απυ ημ 2004 δ βέθονα Ρίμο-Ακηζννίμο ζοκδέεζ ηδκ 

Πεθμπυκκδζμ ιε ηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα. Ζ Πεθμπυκκδζμξ δζαζνείηαζ δζμζηδηζηά ζε επηά 

κμιμφξ (Απαΐα, Ζθεία, Κμνζκεία, Μεζζδκία, Ανηαδία, Ανβμθίδα ηαζ Κμνζκεία)  ηαζ απυ 

ημ 1986 ζε δφμ πενζθένεζεξ, ηδ Γοηζηήξ Δθθάδαξ ηαζ ηδκ πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο .  

Έπεζ έηηαζδ 21.439 ηεην. πθι. ηαζ πθδεοζιυ 1.086.935 ηαημίημοξ. Υαναηηδνίγεηαζ 

επί ημ πθείζημκ αβνμηζηή πενζμπή. Απμηεθεί ζζημνζηή ημζηίδα ημο εθθδκζζιμφ ηαζ 

ηαημζηείηαζ απυ ηα πνμσζημνζηά πνυκζα. ε αοηήκ ακαπηφπεδηε μ Μοηδκασηυξ 

Πμθζηζζιυξ ηαζ ηαημίηδζακ ηαζ ηα ηνία ηονζυηενα εθθδκζηά θφθα 

(Απαζμί, Ίςκεξ ηαζ Γςνζείξ), εκχ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ανίζημκηακ μνζζιέκεξ απυ ηζξ 

ζπμοδαζυηενεξ εθθδκζηέξ πυθεζξ-ηνάηδ, υπςξ δ πάνηδ, δ Κυνζκεμξ ηαζ ημ Άνβμξ.  

 

 

Δηθόλα 1: Γμνοθμνζηή εζηυκα ηδξ Πεθμπμκκήζμο 
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Ζ βεςβναθζηή πενζμπή ηδξ Πεθμπμκκήζμο δζαηήνδζε πάκηα ημκ ζδζαίηενμ παναηηήνα 

ηαζ οπήνλε έκα απυ ηα ζπμοδαζυηενα ηέκηνα δδιζμονβίαξ ηαζ δζαηήνδζδξ ημο εθθδκζημφ 

πμθζηζζιμφ. Απμηέθεζε εέαηνμ ηςκ πενζζζυηενςκ πμθειζηχκ ζοβηνμφζεςκ πμο έθααακ 

πχνα ζημκ εθθδκζηυ πχνμ ιε ημνοθαία παναδείβιαηα ημκ Πεθμπμκκδζζαηυ Πυθειμ ηαζ 

ηδκ Δθθδκζηή Δπακάζηαζδ, εκχ βκχνζζε δζάθμνμοξ ηαηαηηδηέξ υπςξ Ρςιαίμο, Φνάβημοξ, 

Οεςιακμφξ η.ά. Ζ ανπαζμθμβζηή ζηαπάκδ έθενε ζημ θςξ πμθθά ικδιεία, απυ ηα μπμία 

ιπμνμφιε κα βκςνίζμοιε υθεξ ηζξ θάζεζξ ημο πμθζηζζιμφ ηδξ απυ ηδκ πνμσζημνία ςξ ημ 

ηέθμξ ημο ανπασημφ. 

Μεβαθφηενδ πυθδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο είκαζ δ Πάηνα ιε δεφηενδ ηαηά ζεζνά πυθδ 

ηδκ Καθαιάηα. 

 

3.2 Γεωιογηθά θαη εδαθοθιηκαηηθά ζηοητεία 

Σμ βεςιμνθμθμβζηυ ακάβθοθμ είκαζ ηονίςξ μνεζκυ ηαζ απυημιμ. Οζ ιεβάθμζ μνεζκμί 

υβημζ απμηεθμφκ ημ 50,1% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ, εκχ ιυκμ ημ 19,9% αοηήξ είκαζ πεδζκυ 

ηαζ ημ 30% διζμνεζκυ. Σα αμοκά ηδξ Πεθμπμκκήζμο είκαζ ζοκέπεζα ηςκ εθθδκζηχκ υβηςκ 

ηδξ ηενεάξ Δθθάδαξ. Έπμοκ βεκζηή ηαηεφεοκζδ απυ ηα ΒΓ. Πνμξ ηα ΝΑ. Σμ ρδθυηενμ 

αμοκυ ηδξ Πεθμπμκκήζμο είκαζ μ Σαΰβεημξ (2.407ι.). Ωζηυζμ, δ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο δζαεέηεζ ιενζηέξ απυ ηζξ πζμ εφθμνεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ, υπςξ μ 

Ανβμθζηυξ ηάιπμξ ηαζ μ ηάιπμξ ηδξ Κμνζκείαξ. ηα πανάθζα ζπδιαηίγεηαζ απυ ιεβάθμοξ 

ηυθπμοξ, πμο ηδξ δίκμοκ ημ παναηηδνζζηζηυ ζπήια ημο πθαηακυθοθθμο.  

Σμ ηθίια ηδξ Πεθμπμκκήζμο είκαζ βεκζηά ιεζμβεζαηυ. Διθακήξ είκαζ δ 

δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ ηεκηνζηήξ, δοηζηήξ ηαζ ακαημθζηήξ Πεθμπμκκήζμο. ημ δοηζηυ 

ηιήια ηαζ ζδζαίηενα ζηζξ πανάθζεξ πενζμπέξ επζηναηεί μ εαθάζζζμξ ιεζμβεζαηυξ ηφπμξ 

ηθίιαημξ. ημ ηεκηνζηυ μνεζκυ ζοβηνυηδια ημ ηθίια είκαζ έκημκα ροπνυ ιε παβεημφξ ηαζ 

πζυκζα ηαηά ηδκ πεζιενζκή πενίμδμ, εκχ ηα δοηζηά ηιήιαηα έπμοκ πμθφ πενζζζυηενεξ 

ανμπέξ ηαζ εενιυηενα ηαθμηαίνζα. Σμ ακαημθζηυ ηιήια έπεζ πενζαίμ ιεζμβεζαηυ ηφπμ 

ηθίιαημξ ιε θίβεξ ανμπέξ ηαζ θηςπή αθάζηδζδ. Ζ ιέζδ εενιμηναζία ζηδκ Πεθμπυκκδζμ 

ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 18 ηαζ 19,5 ααειμφξ Κεθζίμο. Ζ ανμπυπηςζδ ελάθθμο πανμοζζάγεζ 

ιεβάθεξ δζαθμνέξ ζηα δζάθμνα ηιήιαηα ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Σα ιζηνυηενα φρδ 

ανμπμπηχζεςκ παναηδνμφκηαζ ζημ ακαημθζηυ ηιήια, εκχ ηα μνεζκά ηαζ ηα δοηζηά 

ηιήιαηα έπμοκ άθεμκεξ ανμπέξ.  
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ε υηζ αθμνά ημ μζημκμιζηυ ζηέθμξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ημ ΑΔΠ 

ελεθίζζεηαζ αολδηζηά ηαζ ακηίζημζπα αολάκεηαζ ημ ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ πανμοζζάγμκηαξ 

ιεβαθφηενμοξ νοειμφξ αφλδζδξ ζε ζπέζδ ιε ημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ. 

3.3  Ποιηηηζκός 

Απυ ηδκ επμπή πμο βζα πνχηδ θμνά ηαημζηήεδηε δ Πεθμπυκκδζμξ ςξ ζήιενα, ήηακ 

πάκημηε έκαξ γςηζηυξ πχνμξ ηδξ εθθδκζηήξ βδξ. Γειέκδ ιε ηδκ οπυθμζπδ πχνα αθθά ιε 

έκημκα δζηυ ηδξ παναηηήνα ηαζ βεςβναθζηή δζαιυνθςζδ, πμο εοκμμφζε ιζα πμθφιμνθδ 

ακάπηολδ ημο πμθζηζζιμφ, πςνίξ υιςξ αοηυξ κα πάκεζ ηδκ εκυηδηά ημο, οπήνλε έκα απυ 

ηα ζδιακηζηυηενα ηέκηνα, υπμο μ εθθδκζηυξ πμθζηζζιυξ δδιζμονβήεδηε ηαζ δζαηδνήεδηε 

βκήζζμξ βζα αζχκεξ. Κάεε πενζμπή ηδξ Πεθμπμκκήζμο απυ ηδκ ανπή είπε ηα ζδζαίηενα 

εηείκα βκςνίζιαηα πμο παναηηήνζζακ ηδ γςή ηαζ ηδκ ηέπκδ ηδξ, ζημοξ αζχκεξ πμο 

αημθμφεδζακ.  

Ζ Ανβμθίδα ηαζ δ Κμνζκεία ζε άιεζδ επαθή ιε ηδκ εθθδκζηή εάθαζζα, πμο ηζξ έκςκε 

ιε ηδκ ακαημθή ήηακ πάκημηε εηείκεξ μζ πενζμπέξ υπμο μζ ηαζκμφνβζεξ ζδέεξ έπαζνκακ 

παναηηήνα εθθδκζηυ ηαζ ελεθζζζυηακ δζανηχξ ζε κέεξ ιμνθέξ πμθζηζζιμφ. 

Ζ Ανηαδία, υπμο ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα μζ ηάημζημζ ηδξ εεςνμφκηακ μζ πνχημζ ηάημζημζ 

ηδξ Πεθμπμκκήζμο, απμιμκςιέκδ ζηα αμοκά ηδξ δδιζμφνβδζε ημ δζηυ ηδξ ηυζιμ ηαζ 

έιεζκε πζζηή ζηζξ δζηέξ ηδξ παναδυζεζξ. Ζ Μεζζδκία ακήηεζ ζηζξ πενζμπέξ εηείκεξ πμο 

ηαημζηήεδηακ απυ ηδκ πνμσζημνζηή επμπή ηαζ πανμοζίαζε ζδιακηζηή μζηζζηζηή ηαζ 

πμθζηζζηζηή ακάπηολδ ηαηά ηδκ ιοηδκασηή επμπή. Ζ Λαηςκία ηέθμξ ή αθθζχξ 

«Δηαηυιπμθζξ», υπςξ μκμιαγυηακ ζηα ανπαία πνυκζα βζα ηζξ πμθοάνζειεξ πυθεζξ ηδξ, είπε 

απυ πμθφ κςνίξ επαθέξ ιε ηδκ Κνήηδ οπήνλε ηέκηνμ ιοηδκασηυ ηαζ ηα ενβαζηήνζά ηδξ 

έβζκακ μκμιαζηά ηαηά ηδκ ανπασηή επμπή δεπυιεκα έκημκα ηζξ ζςκζηέξ επζδνάζεζξ. 

 Καηά ηδκ ηεθεοηαία πενίμδμ ηςκ πνμσζημνζηχκ πνυκςκ ηδκ Τζηενμεθθαδζηή ή 

Μοηδκασηή επμπή (1600 – 1100 π.Υ.), δ Πεθμπυκκδζμξ έθηαζε ζε ορδθυ επίπεδμ 

πμθζηζζιμφ ηαζ έβζκε μοζζαζηζηά ημ ηέκηνμ ημο εθθδκζημφ ηυζιμο. 

Ζ ηεθεοηαία θάζδ ηδξ επμπήξ αοηήξ (1400 – 1100 π.Υ.) ήηακ δ πενίμδμξ ηδξ ιεβάθδξ 

αηιήξ ιε ηδκ μνβάκςζδ ηςκ πυθεςκ ηαζ ηςκ ακαηηυνςκ, ηδκ ακάπηολδ ηδξ βναθήξ ηαζ ηζξ 

ικδιεζαηέξ ιμνθέξ ηδξ ηέπκδξ. 
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3.4 Οηθολοκηθά ζηοητεία 

Ζ Πεθμπυκκδζμξ δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηδξ 

πχναξ, ηαεχξ πανάβεζ ημ 5,2% ηδξ ζοκμθζηήξ Αηαεάνζζηδξ Πνμζηζεέιεκδξ Αλίαξ (ΑΠΑ) 

ηδξ πχναξ. Ο ηφνζμξ ημιέαξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ είκαζ μ ηνζημβεκήξ ημιέαξ (ιε 

πμζμζηυ 55,9% ηδξ ΑΠΑ), αιέζςξ ιεηά αημθμοεεί μ δεοηενμβεκήξ ημιέαξ (ιε πμζμζηυ 

30% ηδξ ΑΠΑ) ηαζ ηεθεοηαίμξ μ πνςημβεκήξ ημιέαξ (ιε πμζμζηυ 14% ηδξ ΑΠΑ). 

Δπζπθέμκ μ ημονζζιυξ πανμοζζάγεζ ζδιακηζηή ακάπηολδ, ηαεχξ δ ιμνθμθμβία ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο πανέπεζ ηδκ δοκαηυηδηα βζα ηδκ ακάπηολδ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ 

ημονζζιμφ.  

3.5 ηοητεία θσζηθού περηβάιιοληος 

Ξεηζκχκηαξ απυ ηα παιδθά ηαζ πνμπςνχκηαξ ζηα ιεβαθφηενα ορυιεηνα ζοκακημφιε 

δφμ ηονίανπμοξ ηφπμοξ αθάζηδζδξ:  

α) ημκ ιεζμβεζαηυ ζημκ μπμίμ πενζθαιαάκμκηαζ ζπίκμζ, ανζέξ, ζηθδνυθοθθα αείθοθθα 

πθαηφθοθθα ηαζ εενιυθζθεξ θοθθμαμθέξ δνφεξ, 

α) ημκ μνεζκυ ηφπμ, υπμο ζε ορυιεηνα ιεβαθφηενα ηςκ 800 ι. απακηχκηαζ ηα μνεζκά 

ηςκμθυνα, υπςξ ηεθαθθδκζαηή εθάηδ ηαζ δ ιαφνδ πεφηδ, δ μπμία ακαπηφζζεηαζ ηονίςξ 

ζημκ Σαΰβεημ ηαζ ζημκ Πάνκςκα, ζοπκά ζε ιίλδ ιε ηδκ ηεθαθθδκζαηή εθάηδ.  

φιθςκα ιε βεκζηά ζημζπεία βζα ηδ πθςνίδα, δ Πεθμπυκκδζμξ θζθμλεκεί πενζζζυηενα 

απυ 2.700 αοημθοή θοηά, απυ ηα μπμία ημ 12,3% είκαζ εθθδκζηά εκδδιζηά ηαζ ημ 4,6% 

θφεηαζ απμηθεζζηζηά ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, ζοπκά ζε ιία ιυκμ ημπμεεζία. Ζ ζπεηζηή 

απμιυκςζδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο απυ ηδκ οπυθμζπδ Ζπεζνςηζηή Δθθάδα, ημ έκημκμ 

βεςιμνθμθμβζηυ ακάβθοθμ πμο δδιζμονβεί απμιμκςιέκα πενζαία «κδζζά» ηαζ δ κυηζα 

εέζδ ηδξ ζοκέααθακ ζηδ ιμκαδζηή ηδξ αζμπμζηζθυηδηα, πμο ακαηθάηαζ ζε πμθθά εκδδιζηά 

είδδ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ. 

 Ζ Πεθμπυκκδζμξ πενζθαιαάκεζ ηα πενζζζυηενα εκδδιζηά είδδ θοηχκ ζηδκ Δθθάδα. 

οβηεηνζιέκα, ημ πμζμζηυ εκδδιζηχκ θοηχκ ημο Δνφιακεμο είκαζ 9,4%, ηδξ Εήνεζαξ 

19,7%. ημο Υεθιμφ 17,1 %, ημο Πάνκςκα 12,6% ηαζ, ηέθμξ, ημο Σαΰβεημο 17% (2J. Σμ 

υνμξ Σαΰβεημξ ιαγί ιε ηδκ μνμζεζνά ημο Πάνκςκα είκαζ μζ παθαζυηενεξ, βεςθμβζηά, 

πενζμπέξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Σμ μζημζφζηδια ημο Σαΰβεημο απμηεθεί έκα απυ ηα 

ζδιακηζηυηενα ζδιεία εκδδιζζιμφ ζηδκ Δθθάδα. 
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3.5.1 Κάθορδ βδξ  

φιθςκα ιε ηδ πανημβνάθδζδ, πμο πναβιαημπμίδζε ημ 2012 δ WWF Δθθάξ, ημ 

11,1% (2.391.835 ζην.) ηδξ έηηαζδξ ημο βεςβναθζημφ δζαιενίζιαημξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο 

ηαθοπηυηακ απυ δάζδ {ηςκμθυνςκ ηαζ πθαηφθοθθςκ) ημ 1987, πμζμζηυ πμο ιεζχεδηε 

ζημ 10,1% ημ 2007 ηαζ πνζκ ηζξ ιεβάθεξ πονηαβζέξ εηείκμο ημο ηαθμηαζνζμφ (Πίκαηαξ 1).  

Πανυιμζα πηςηζηή ηάζδ πανμοζζάγμοκ ηαζ μζ άθθεξ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ θοζζηήξ αθάζηδζδξ 

(ιεηαααηζηέξ δαζχδεζξ πενζμπέξ, εαικυημπμζ, εηηάζεζξ παιδθήξ αθάζηδζδξ). Ακηζεέηςξ, 

αλζμζδιείςηδ αφλδζδ ηδξ ηάλδξ ηςκ 600.000 ζηνειιάηςκ πανμοζζάγεηαζ ζηζξ βεςνβζηέξ 

εηηάζεζξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, μζ μπμίεξ ημ 2007 ηαθφπημοκ ημ 45,7% (9.882.152 ζην.) ημο 

Γεςβναθζημφ Γζαιενίζιαημξ. 

 

Πίλαθας 1: Καηδβμνίεξ ηάθορδξ βδξ ζημ Γεςβναθζηυ Γζαιένζζια Πεθμπμκκήζμο ηα έηδ 1987 ηαζ 2007  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΓΗ 1987 2007 

Γάζμξ ηςκμθυνςκ 1.835.127 1.650.616 

Γάζμξ πθαηφθοθθςκ    556.709    540.302 

Θαικχκαξ αείθοθθςκ/πθαηφθοθθςκ. 

ιεηαααηζηή δαζχδδξ πενζμπή 1.860.712 1.748.891 

Θαικυημπμξ 3.612.277 3.461.926 

Έηηαζδ παιδθήξ αθάζηδζδξ 3.956.966 3.848.611 

Γεςνβζηή έηηαζδ 9.279.293 9.882.152 

Λμζπέξ ηαθφρεζξ 429.124 409.036 

Καιέκδ έηηαζδ 28.044   33.664 

Τδάηζκδ επζθάκεζα 90.411   73.132 

Πεγή: WWF Διιάς 

 

3.5.2 Γεςνβία 

Ζ πεθμπμκκδζζαηή βδ ιε ημ έκημκμ ακάβθοθμ ημφ εδάθμοξ,  ημοξ ιεβάθμοξ μνεζκμφξ 

υβημοξ, ηα πμθφηζια πμηάιζα αθθά ηαζ ημ ήπζμ ηθίια ηδξ, ηυζμ ζηα πανάθζα, υζμ ηαζ ζηα 

μνεζκά, δ άνζζηδ πμζυηδηα ηςκ πδβαίςκ ηδξ οδάηςκ ηαζ μζ αζθαθείξ ηαζ μπονέξ ημπμεεζίεξ 

ηδξ εοκυδζακ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ βδξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδκ ακενχπζκδ πανμοζία. Ζ 

ιεβάθδ βεςιμνθμθμβζηή πμζηζθία ηςκ εδαθχκ ζοκέααθθε ζηδ δδιζμονβία ιζαξ ελαζνεηζηά 

πθμφζζαξ πθςνίδαξ, αθθά ηαζ πακίδαξ. Δηαημκηάδεξ αμηάκζα, άβνζα πυνηα, δέκηνα ηαζ θοηά 
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απμηεθμφκ ημ πεθμπμκκδζζαηυ μζημζφζηδια, ημ μπμίμ παναηηδνίγεηαζ απυ ορδθή 

εκδδιζηυηδηα, βεβμκυξ πμο ζοιαάθθεζ ζηδ ιμκαδζηυηδηα ηςκ αβνμηζηχκ 

πεθμπμκκδζζαηχκ πνμσυκηςκ. 

Ζ βεφζδ, ημ άνςια ηαζ δ οθή ηςκ δζάθμνςκ ηανπχκ δζαθένεζ απυ πενζμπή ζε 

πενζμπή, ηαεχξ ηαζ δ πνμζήθςζδ ηςκ παναβςβχκ ζηζξ παναδμζζαηέξ ιμνθέξ 

ηαθθζένβεζαξ. πνμζθένμοκ ιμκαδζηέξ ζοβηζκήζεζξ βεοζηζημφ πμθζηζζιμφ. 

http://www.pelopexpo.com/el/peloponnese/   

3.6 σλοπηηθή περηγραθή ηωλ λοκώλ 

 

3.6.1 Νμιυξ Ανβμθίδαξ 

Ο Νμιυξ Ανβμθίδαξ ιε έηηαζδ 2.154 km
2
 έπεζ πνςηεφμοζα ημ Ναφπθζμ ηαζ 

ζοβηεκηνχκεζ ημ 1% ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ ηδξ Δθθάδαξ. φιθςκα ιε ζημζπεία ημο 

ΔΛ..ΣΑΣ. (2003), μζ βεςνβζηέξ πενζμπέξ είκαζ 1.108.000 ζην: ανυζζιεξ πενζμπέξ 287.000 

ζην., ιυκζιεξ ηαθθζένβεζεξ 263.100 ζην., αμζηυημπμζ: 244600 ζην., εηενμβεκείξ βςνβ. 

πενζμπέξ: 583800 ζην.  

Ζ ηαθθζενβμφιεκδ έηηαζδ ημο Νμιμφ ακένπεηαζ ζε 710.000 ζηνέιιαηα πενίπμο 

(ΔΛ.ΣΑΣ., 1999-2000) εη ηςκ μπμίςκ ηα 228.000 ή 32,1% είκαζ ανδεουιεκα. Απυ ηζξ 

εηιεηαθθεφζζιεξ αοηέξ εηηάζεζξ, ηα 349071,1 ζην. είκαζ ιζηηέξ βεςνβζηέξ ηαζ 

ηηδκμηνμθζηέξ εηηάζεζξ, 343575,6 ζην. είκαζ αιζβχξ βεςνβζηέξ ηαζ 9.291 ζην. αιζβχξ 

ηηδκμηνμθζηέξ. Mυκμ ημ 16,5% ημο κμιμφ είκαζ πεδζκυ (709,4 πζθ ζηνει.).  

Ζ ζοιιεημπή ημο Νμιμφ ζημκ πνςημβεκή ημιέα ακένπεηαζ ζημ 29,6% ημο ΑΔΠ ηδξ 

Πενζθένεζαξ (ημ 16,8% ημο πνμσυκημξ ημο κμιμφ, 1,9% ηδξ ζοκμθζηήξ βεςνβζηήξ 

παναβςβήξ ηδξ πχναξ) ηαζ δεκ δζαθμνμπμζείηαζ ζδιακηζηά απυ ηδκ οπυθμζπδ πενζθένεζα. 

Με ηδ βεςνβία αζπμθμφκηαζ πενίπμο 16.100 μζημβέκεζεξ (ημ 16,10% ημο ενβαηζημφ 

δοκαιζημφ). Απυ αοηέξ 12.230 μζημβέκεζεξ ή πμζμζηυ 8, 77% είκαζ ηαεανά βεςνβζηέξ ηαζ 

μζ οπυθμζπεξ έπμοκ ηδ βεςνβία ζακ δεφηενμ επάββεθια.  

3.6.2 Νμιυξ Ανηαδίαξ 

Ο Νμιυξ Ανηαδίαξ έπεζ έηηαζδ 4.419 km
2
 εη ηςκ μπμίςκ ημ 91,2%, παναηηδνίγεηαζ 

μνεζκή ηαζ διζμνεζκή. φιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο 2001, πθδεοζιυ 102.035 ηαημίημοξ, 

ζοβηεκηνχκμκηαξ ημ 0,9% ημο πθδεοζιμφ ηδξ πχναξ. 

http://www.pelopexpo.com/el/peloponnese/
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Ζ μζημκμιία είκαζ ααζζηά βεςνβζηή ηαζ ηηδκμηνμθζηή. Ζ ηαθθζενβμφιεκδ έηηαζδ ημο 

Νμιμφ είκαζ 693.000 ζην. πμο ακηζζημζπεί ζημ 15,7% ηδξ βεςνβζηήξ έηηαζδξ, απυ ηα μπμία 

ηα 110.000 ζην. είκαζ ανδεουιεκα. Ζ ημπζηή βεςνβζηή παναβςβή είκαζ δδιδηνζαηά, 

αφζζζκα, ηενάζζα, παηάηεξ, υζπνζα, θαπακζηά, ιήθα, απθάδζα, αιφβδαθα, ηανφδζα ηαζ 

ηναζί. 

3.6.3 Νμιυξ Απαΐαξ 

Ο Νμιυξ Απαΐαξ ιε ζοκμθζηή έηηαζδ 3.274 km
2
 ηαζ πθδεοζιυ 327.316 ηαημίημοξ 

παναηηδνίγεηαζ δε απυ έκημκεξ εδαθμθμβζηέξ ακηζεέζεζξ. Σα εδάθδ ημο είκαζ ζημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ημοξ (60% πενίπμο) μνεζκά ηαζ δζαζπίγμκηαζ απυ ιζηνμφξ ζπεηζηά 

πμηαιμφξ (Βμονασηυ, εθζκμφκηα ηαζ Πείνμ) ηαζ ιζηνυηενμοξ πείιαννμοξ, πμο εηαάθθμοκ 

ζημκ Παηνασηυ ηαζ Κμνζκεζαηυ ηυθπμ. Δπίηεκηνμ ηδξ μζημκμιζηήξ γςήξ ημο Νμιμφ αθθά 

ηαζ ηδξ Πενζθένεζαξ απμηεθεί δ πυθδ ηςκ Παηνχκ. 

3.6.4 Νμιυξ Ζθείαξ 

Ο Νμιυξ ηδξ Ζθείαξ ιε ζοκμθζηή έηηαζδ 2.621 km
2 

 έπεζ έδαθμξ πεδζκυ ηαηά 60% ηαζ 

δζαζπίγεηαζ απυ ημοξ πμηαιμφξ Αθθεζυ, Πδκεζυ, Δνφιακεμ ηαζ ημοξ παναπμηάιμοξ ημοξ. Ο 

Νμιυξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ φπανλδ πανάθζςκ οδνμαζυημπςκ (Κμηφπζ, Κασάθα) 

ελαζνεηζημφ θοζζημφ ηάθθμοξ ηαζ μζημθμβζημφ πθμφημο. Ζ πεδζάδα ηδξ Ζθείαξ είκαζ δ 

ιεβαθφηενδ ζε έηηαζδ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ. 

3.6.5 Νμιυξ Κμνζκείαξ 

Ο Νμιυξ Κμνζκείαξ έπεζ έηηαζδ 2.290 km
2 

ηαζ ζοβηεκηνχκεζ ημ 1,4% ημο πθδεοζιμφ 

ηδξ πχναξ. Δηηυξ απυ ιζα ζηεκή πεδζκή έηηαζδ ζηα πανάθζα ημο κμιμφ, ημ έδαθμξ είκαζ 

μνεζκυ ηαζ διζμνεζκυ. Ακαθοηζηά δ ηαηακμιή ημο ζε ηαηδβμνίεξ έπεζ ςξ ελήξ: 11,8% 

πεδζκυ, 31,4% διζμνεζκυ ηαζ 56,8% μνεζκυ. 

Ο ααζζηυξ ηθάδμξ ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ Κμνζκείαξ είκαζ δ βεςνβία. Σμ πεδζκυ ηιήια ημο 

κμιμφ απμηεθεί έκα απυ ηα παναβςβζηυηενα ηιήιαηα ηδξ πχναξ. Ζ αβνμηζηή παναβςβή 

έπεζ ηφνζα ζημζπεία ηδ ζηαθζδμπαναβςβή, ηα εζπενζδμεζδή, ηα μπςνζηά ηαζ ηα ηδπεοηζηά. 
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3.6.6 Νμιυξ Λαηςκίαξ 

Ο Νμιυξ Λαηςκίαξ έπεζ έηηαζδ 3.636 km
2
 ηαζ ζοβηεκηνχκεζ ημ 0,9% ημο ζοκμθζημφ 

πθδεοζιμφ . Οζ πενζζζυηενμζ ηάημζημζ αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ αβνμηζηή ηαθθζένβεζα ηαζ ηδκ 

παναβςβή αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ, ιε πζμ ζοκδεζζιέκα ημ πμνημηάθζ, ηδκ εθζά ,ημ θάδζ, ηαζ 

ημ ηναζί 

3.6.7 Νμιυξ Μεζζδκίαξ  

Ο Νμιυξ Μεζζδκίαξ έπεζ έηηαζδ 2.991 km
2
. ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ, δ πενζμπή 

παναηηδνίγεηαζ ζζυηζια ςξ θμθχδδξ ηαζ διζμνεζκή, εκχ ζδιακηζηυ είκαζ ηαζ ημ πμζμζηυ 

ζοιιεημπήξ ηδξ μνεζκήξ ηαζ πεδζκήξ ηαηακμιήξ. 

Ο αβνμηζηυξ ημιέαξ είκαζ ζδιακηζηυξ ιε ηφνζα πνμσυκηα ηα ζφηα, ηδκ ζηαθίδα, ηα 

ζηαθφθζα ηαζ ημ ηναζί, ηα πμνημηάθζα, ηζξ εθζέξ ηαζ ημ εθαζυθαδμ. Σμ 53,9% ηδξ 

ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ημο κμιμφ απμηεθείηαζ απυ ηαθθζενβμφιεκεξ εηηάζεζξ, ημ 39,7% απυ 

δάζδ ηαζ δαζζηέξ εηηάζεζξ, εκχ πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ (ιυθζξ ημ 1,9%) απυ αμζηυημπμοξ. 

Σμ ιεβαθφηενμ ηιήια ημο κμιμφ ηαηαθαιαάκμοκ δαζζηέξ εηηάζεζξ, αμζηυημπμζ ηαζ 

εθαζχκεξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF


42 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο
                                                                                                      

ΚΑΛΛΙΔΡΓΟΤΜΔΝΔ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΔ ΣΟΠΙΚΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΣΗΝ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ                                                                                                                                               

 

4.1. Γεληθά 

Ζ Δθθάδα εεςνείηαζ ςξ ιζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ πχνεξ ζημκ πθακήηδ υζμκ αθμνά 

ημ θοηζηυ ηαθθζενβήζζιμ βεκεηζηυ οθζηυ. Οζ πανάβμκηεξ πμο ζοκέααθακ ζημ απμηέθεζια 

αοηυ, εηηυξ ημο πμζηζθυιμνθμο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ηδξ πχναξ είκαζ:  Κμοηήξ ηαζ 

Υαηγδηυθζμξ 1999): 

 Ζ ιαηνμπνυκζα βεςνβζηή ειπεζνία, πμο λεηίκδζε ζηδκ Δθθάδα πνζκ απυ 

πενίπμο 10.000 πνυκζα. 

 Οζ πμθφ παθζέξ ειπμνζηέξ ζπέζεζξ ιε ηζξ βεζημκζηέξ πενζμπέξ ηδξ Ακαημθζηήξ 

Μεζμβείμο ηαζ ημο Δφλεζκμο Πυκημο, 

 Οζ πμθθέξ απμιμκςιέκεξ πενζμπέξ θυβς βεςβναθζηήξ εέζδξ ηαζ ιμνθμθμβίαξ. 

 Ζ πνχζιδ ακάπηολδ επζζηδιμκζηχκ ηαζ πναηηζηχκ βκχζεςκ ζηδ αμηακζηή, ηδ 

βεςνβία, ηδκ ζαηνζηή. 

Οζ παναπάκς πανάβμκηεξ είπακ ςξ απμηέθεζια ζηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα κα 

δζαηδνείηαζ ζηδκ πενζμπή έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ ημπζηχκ πμζηζθζχκ, πνμζανιμζιέκςκ ζηζξ 

ημπζηέξ ζοκεήηεξ. Ζ ηαηδβμνία αοηή πενζθαιαάκεζ ηυζμ είδδ πμο πνμήθεακ απυ ηδκ 

Δθθάδα ή είδδ πμο δζαθμνμπμζήεδηακ ζηδκ Δθθάδα (ροπακεή υπςξ ηα Cicer, Lens, Vicia, 

Pisum ηαζ Lupinus, θαπακμημιζηά θοηά υπςξ Brassica, Lactuca, Cichorium, Beta, δέκδνα 

υπςξ Olea, Ficus, ηθπ. ηαζ δ άιπεθμξ) υζμ ηαζ είδδ πμο εζζήπεδζακ ζηδκ Δθθάδα αζχκεξ 

πνζκ ηαζ ηα μπμία ζηδ ζοκέπεζα ελεθίπεδηακ ηαζ πνμζανιυζηδηακ ζηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ 

(πμθθά μπςνμθυνα θοηά υπςξ Malus, Pyrus, Prunus, ηθπ., ζζηδνά υπςξ Triticum, 

Hordeum, Secale, ηθπ., ηαζ θαπακμημιζηά θοηά υπςξ Phaseolus, Lycopersicon, Solanum, 

Capsicum, ηθπ.)    

4.2. Καηατωρήζεης γελεηηθού σιηθού από ηελ Πειοπόλλεζο ζε Σράπεδες 

Γελεηηθού Τιηθού θαη Βάζεης Γεδοκέλωλ 

Ζ Πεθμπυκκδζμξ υπςξ ηαζ δ οπυθμζπδ Δθθάδα θυβς ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηδξ ζε 

αοημθοή αθθά ηαζ ηαθθζενβμφιεκα είδδ απεηέθεζε πυθμ έθλδξ πμθθχκ ελενεοκδηζηχκ 

απμζημθχκ. Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ Γενιακζηήξ ηαημπήξ μνβακχεδηακ ζηδκ Δθθάδα δφμ 

ελενεοκδηζηέξ απμζημθέξ πμο είπακ ςξ ζηυπμ ηδκ ζοθθμβή ηαθθζενβμφιεκςκ ημπζηχκ 
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πμζηζθζχκ ηαζ αβνίςκ ζοββεκχκ εζδχκ. Μζα απυ ηζξ δφμ ελενεοκδηζηέξ απμζημθέξ 

μνβακχεδηε ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ημ 1942 (Knüpffer 2010). Σα δείβιαηα αοηήξ ηδξ 

ζοθθμβήξ ανίζημκηαζ ζηδκ Γενιακζηή Οιμζπμκδζαηή Σνάπεγα Γεκεηζημφ Τθζημφ (The 

German Federal Gene Bank) ζημ Ηκζηζημφημ Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop 

Plant Research (IPK) ζημ Gatersleben. Αοηή είκαζ δ ηνίηδ ιεβαθφηενδ ηνάπεγα ζε ανζειυ 

ηαηαπςνδιέκςκ δεζβιάηςκ (accessions) ζοθθεβιέκςκ ζηδκ Δθθάδα. Σα δείβιαηα πμο 

ζοθθέπηδηακ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ήηακ πενίπμο 650 ηαζ ακήηακ ζε εηήζζα είδδ ζζηδνχκ, 

ροπακεχκ ηδπεοηζηχκ η.α.  

ηδκ Μεζζδκία ζοθθέπηδηακ 107 είδδ, εη ηςκ μπμίςκ ηα πενζζζυηενα ήηακ 23 

ημπζηέξ πμζηζθίεξ ηνζεανζμφ, 15 ημζκμφ θαζμθζμφ ηαζ 12 ημπζηέξ πμζηζθίεξ ιπζγεθζμφ. 

Δπίζδξ ζοθθέπηδηακ ημοηζά, θμφπζκα, θαηέξ, θζκάνζ ηθπ.   

Απυ ημ 1977-1985 μνβακχεδηακ ζηδκ Δθθάδα πμθθέξ ελενεοκδηζηέξ απμζημθέξ πμο 

πνδιαημδμηήεδηακ απυ IBPGR (International Board for Plant Genetic Resources). ηδκ 

Πεθμπυκκδζμ πναβιαημπμζήεδηακ απμζημθέξ ημ 1979, ημ 1983 ηαζ ημ 1985. ηδκ 

Μεζζδκία ζοθθμβή δεζβιάηςκ έβζκε ημ 1983 απυ ημ Ηκζηζημφημ Κηδκμηνμθζηχκ Φοηχκ ηαζ 

Βμζηχκ.  

Σμ 1999 απυ ηδκ Σνάπεγα ηδξ Πμθςκίαξ ζημ Radzikow ζοθθέπηδηακ ηνία δείβιαηα 

ηανυημο, άβνζμο ηανυημο ηαζ ημιάηαξ. Γείβιαηα απυ ηδκ Πεθμπυκκδζμ οπάνπμοκ ηαζ ζε 

άθθεξ ηνάπεγεξ υπςξ δ GRIN -USDA η.α. Σα πενζζζυηενα υιςξ δείβιαηα είκαζ δςνεέξ 

απυ ημ IPK; υπςξ ημ ηνζεάνζ CIho 11834  

Ζ αάζδ δεδμιέκςκ EURISCO πενζθαιαάκεζ δείβιαηα απυ ηδκ Πεθμπυκκδζμ πμο 

ανίζημκηαζ ζηδκ Ηζπακία, Δθθάδα, Γενιακία, Πμθςκία, Σνάπεγα ηδξ ηακδζκααίαξ, 

Πμθςκία. Πενζθαιαάκμκηαζ 21 δείβιαηα απυ ηδκ Γενιακία πμο δεκ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ 

Πίκαηα βζαηί ηα πενζζζυηενα πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ζοθθμβή ημο IPK. 

4.3. Καιιηεργούκελα Δίδε ζηελ Πειοπόλλεζο 

Οζ ημπζηέξ πμζηζθίεξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ άβναθδξ ζζημνίαξ ηδξ 

πενζμπήξ, ηαεχξ έενερακ βζα πζθζάδεξ πνυκζα ημκ πθδεοζιυ ηδξ ηαζ είκαζ ημιιάηζ ηςκ 

παναδυζεςκ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ. Οζ ημπζηέξ πμζηζθίεξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, πανά ηζξ πζέζεζξ 

πμο δέπμκηαζ απυ πανάβμκηεξ υπςξ δ εκηαηζημπμίδζδ ηδξ βεςνβίαξ, δ βήνακζδ ημο 

πθδεοζιμφ, δζαηδνμφκ αηυια έκα αλζυθμβμ δοκαιζηυ βζα πνμζηαζία ηαζ αλζμπμίδζδ, ηυζμ 

άιεζα ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ δζάεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ υζμ ηαζ έιιεζα ιε ηδ ζοκεζζθμνά 
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ημοξ ζε αεθηζςηζηά πνμβνάιιαηα. ηδκ Πεθμπυκκδζμ, πανά ηδ βεκεηζηή δζάανςζδ, 

ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ έκαξ ιεβάθμξ πθμφημξ ημπζηχκ πμζηζθζχκ εηδζίςκ εζδχκ. Γζα ημ 

θυβμ αοηυ, δ εηπυκδζδ ηαζ οθμπμίδζδ πνμβναιιάηςκ ζοθθμβήξ, αλζμθυβδζδξ, αεθηίςζδξ, 

ηαθθζένβεζαξ, δζάδμζδξ, ηοπμπμίδζδξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ ημπζηχκ πμζηζθζχκ ιπμνεί κα 

απμηεθέζμοκ ζδιακηζηή ζοιαμθή ζηδκ αβνμηζηή μζημκμιία.  

4.3.1 Δθζέξ εθαζμπμζήζζιεξ ηαζ ανχζζιεξ 

Σμ εθαζυθαδμ είκαζ έκα απυ ηα πθέμκ ειαθδιαηζηά πνμσυκηα ηδξ Μεζμβείμο. Δζδζηά ημ 

πεθμπμκκδζζαηυ εθαζυθαδμ έπεζ ιαηναίςκδ ζζημνία. Απμηέθεζε δζαηνμθζηή αάζδ ημο 

ιοηδκασημφ πμθζηζζιμφ, υπςξ επζαεααζχκεηαζ απυ ηζξ ακαζηαθέξ ζημ Παθάηζ ημο 

Νέζηςνα. Σδκ πενίμδμ ημο 10μο ι. Υ.  αζχκα παναηδνμφιε απυ ηζξ ζζημνζηέξ πδβέξ ιζα 

ζηαεενή ηαζ ζδιακηζηή άκμδμ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηδξ εθζάξ ηαζ ηδξ παναβςβήξ ημο θαδζμφ 

ζηδκ Πεθμπυκκδζμ. Απυ ημκ 11μ αζχκα, ιε ηδκ ακάπηολδ ηςκ ζηαθζηχκ 

εαθαζζμηναημνζχκ, δ Κμνχκδ ηαζ δ Μεεχκδ βίκμκηαζ ηα θζιάκζα απυ ηα μπμία μζ ζηαθμί 

έιπμνμζ ελήβαβακ ζηδ Γφζδ ζδιακηζηέξ, βζα ηδκ επμπή, πμζυηδηεξ εθαζμθάδμο.  

Ζ ηεθεοηαία πνμζπάεεζα εκηυπζζδξ  ηαζ ηαλζκυιδζδξ ηςκ πμζηζθζχκ ακήηεζ ζηδκ FAO 

(1998),  δ μπμία ηαηδβμνζμπμίδζε 538 πμζηζθίεξ εθζχκ εθαζμπαναβςβήξ ηαζ επζηναπέγζςκ, 

ιε 1300 ζοκχκοια. 

Οζ πακάνπαζεξ πμζηζθίεξ πμο θφμκηαζ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο είκαζ μζ ελήξ: 

 ΑΡΓΟΛΗΓΟ: Λαδμθζά Μεβάνςκ, Μακάηζ ή Μακαημθζά. 

 ΑΡΚΑΓΗΑ: Κμνςκέζηδ, Μαηζμθζά, Μακαημθζά, Μεβανείηζηδ. 

 ΚΟΡΗΝΘΗΑ: Κμνςκέζηδ, Μεβανείηζηδ, Μακαημθζά. 

 ΛΑΚΩΝΗΑ: Αεδκμθζά, Αζπνμθζά, Κμνςκέζηδ, Μμονημθζά. 

 ΜΔΖΝΗΑ: Κμνςκέζηδ, Μαηζμθζά, Μαονμθζά, Δθζέξ Καθαιχκ 

Ζ Κμνςκέζηδ (Δζηυκα 2), θέβεηαζ ηαζ ημνςκζά, ημνχκζ, ηνδηζηζά, αάηζζηδ, θαδμθζά, 

θζακμθζά ηαζ ρζθμθζά. Ζ ααζίθζζζα ηςκ εθθδκζηχκ πμζηζθζχκ εθζάξ  πνμσυκ αζχκςκ, 

ζοζηδιαηζηήξ ηαθθζένβεζαξ ιε παηνίδα ηδξ ηδκ πενζμπή ηδξ Κμνχκδξ υηακ αοηή 

απμηεθμφζε ημ πζμ ζδιακηζηυ ειπμνζηυ θζιάκζ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Δίκαζ δ πζμ βκςζηή 

πμζηζθία εθζάξ ζηδκ Δθθάδα αθμφ ηδξ ακηζζημζπεί ημ 60% ηδξ εθθδκζηήξ παναβςβήξ. Έπεζ 

ιζηνυ ιέβεεμξ ηαζ ςνζιάγεζ απυ ημκ Οηηχανζμ ιέπνζ ημ Γεηέιανζμ. Σμ αάνμξ ηδξ είκαζ 

απυ 0.3 έςξ 1.0 βναιιάνζα ηαζ ημ φρμξ ηδξ απυ 12 έςξ 15 πζθζμζηά. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ 
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ημ ημνςκέζημ δέκηνμ πνεζάγεηαζ εθάπζζηδ θνμκηίδα ηαζ ιπμνεί κα ακηέλεζ ζε παιδθέξ 

εενιμηναζίεξ, είκαζ αοηυ πμο δίκεζ ηδκ ηαθφηενδ πμζυηδηα θαδζμφ ζε ζπέζδ ιε άθθεξ 

πμζηζθίεξ. Υςνίξ ζδζαίηενεξ εδαθμηθζιαηζηέξ απαζηήζεζξ ζημ ααειυ πμο ακηαβςκίγεηαζ ηαζ 

ηδκ αβνζεθζά. Υαναηηδνίγεηαζ απυ δφμ ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα: ηδκ ακεεηηζηυηδηά ηδξ 

ζηδκ λδναζία ηαζ δ ορδθή ηαζ ζηαεενή ηανπμθμνία ηδξ (απυ 30 ςξ ηαζ πάκς απυ 150 

ηζθά ηανπμφ ηαηά δέκηνμ). Ζ απυδμζδ ζε θάδζ ημο εθαζμηάνπμο ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 10 ηαζ 

20%. 

 

Δηθόλα 2: Δθζά πμζηζθία Κμνςκέζηδ 

Ζ Μαηζμθζά ή Μαζημεζδήξ (Δζηυκα 3) θέβεηαζ ηαζ αεδκμθζά ιμονημθζά ηαζ ηζμοκάηδ. 

Μπμνεί κα εεςνδεεί πμζηζθία ιζηνυηανπδ ή ηαζ ιεζυηανπδ. Δίκαζ πμζηζθία ιε ιεβάθδ 

ακάπηολδ ηαζ ιζηνήξ ή ιέζδξ παναβςβζηυηδηαξ πμο δίκεζ θάδζ εηθεηηήξ πμζυηδηαξ 

θεπηυννεοζημ ηαζ ηεπνζιπανέκζμ πνχια. Ζ απυδμζδ ημο εθαζμηάνπμο ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 

ημο 20 ηαζ 22%. Απαζηεί ηαθυ έδαθμξ ηαζ ηαθθζενβδηζηέξ θνμκηίδεξ. Δίκαζ ανηεηά 

ακεεηηζηή ζημ ηνφμ. Ζ πμζηζθία πανάβεζ ηάεε δομ πνυκζα. Ακείγεζ ηέθμξ Μαΐμο. 

Καθθζενβείηαζ ηαζ  ζε ορδθά ορυιεηνα, ιέπνζ 1.000 ι.  

 

Δηθόλα 3: Δθζά πμζηζθία Μαηζμθζά 
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Ζ Μαονεθζά θέβεηαζ ηαζ ιεεςκζά ηαζ ιμοναημθζά. Μζηνυηανπδ πμζηζθία απαζηεί εδάθδ 

ιε οβναζία. Ο ηανπυξ ηδξ ςνζιάγεζ απυ ηα ιέζα ιέπνζ ηα ηέθδ ημ Γεηέιανδ ιε 

απμηθεζζηζηή ηαηεφεοκζδ ηδκ παναβςβή θαδζμφ εηθεηηήξ πμζυηδηαξ. Απυδμζδ ημο 

εθαζμηάνπμο ιεηαλφ ημο 18 ηαζ 25%. 

Ζ Λαδμθζά (Σζμοκάηδ), είκαζ ιζα πμζηζθία πμο ακείγεζ απυ ημ ηέθμξ ημο Απνζθίμο 

ιέπνζ ημ ηέθμξ Μαΐμο. Ο ηανπυξ ηδξ ςνζιάγεζ απυ ημ ηέθμξ Οηηςανίμο ιέπνζ ηαζ ημ ηέθμξ 

Νμειανίμο. Σμ ιέβεεμξ ημο ηανπμφ είκαζ ζπεηζηά ιζηνυ ιε δζαζηάζεζξ απυ 10 έςξ 16 

πζθζμζηά ηαζ μ ιέζμξ υνμξ αάνμξ ημο είκαζ 1.2 βναιιάνζα. Ζ Λαδμθζά έπεζ ορδθυ δείηηδ 

απυδμζδξ εθαζυθαδμο ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ ιε παιδθή μλφηδηα επίζδξ. 

 

Δηθόλα 4: Δθζά πμζηζθία Λαδμθζά 

Κάεε ιζα απυ αοηέξ ηζξ πμζηζθίεξ, ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ζδζμζοζηαζία ημο εδάθμοξ, 

ημ ζοβηεηνζιέκμ ιζηνμηθίια ηάεε πενζμπήξ ηαζ ηζξ ελεζδζηεοιέκεξ ηαθθζενβδηζηέξ 

πναηηζηέξ δίκεζ εθαζυθαδμ ιε δζαθμνεηζηή ποηκυηδηα, αθεμκία ανςιάηςκ, βεφζεςκ ηαζ 

πνςιαηζηχκ ακαθμβζχκ, πμο πμζηίθμοκ απυ ημ λακευ ακμζπηυ ηίηνζκμ έςξ ημ ααεοπνάζζκμ. 

Παν’ υθδ ηδκ ελαζνεηζηή αοηή πμζηζθία, υθα ηα εθαζυθαδα ηδξ Πεθμπμκκήζμο δζαηνίκμκηαζ 

βζα ηδκ αβκυηδηά ημοξ ηαζ ηδκ ακοπέναθδηδ δζαηνμθζηή ημοξ αλία.  

Βνχζζιδ Δθζά Καθαιχκ: δ πζμ δζάζδιδ εθζά ημο ηυζιμο. Δίκαζ έκα απυ ηα πθέμκ 

ακαβκςνίζζια εθθδκζηά πνμσυκηα. Οζ εθζέξ Καθαιάηαξ έπμοκ θάαεζ ηδ δζάηνζζδ ΠΟΠ, 

ηαεχξ έπεζ ακαβκςνζζηεί δ ζδζαίηενδ δζαηνμθζηή ημοξ αλία. Οζ Δθζέξ Καθαιχκ ΠΟΠ είκαζ 

μ εθαζυηανπμξ ηδξ πμζηζθίαξ  «Δθζά Καθαιάηαξ» ή «Καθαιχκ» βκςζηή ηαζ ζακ «Νοπάηδ 

Καθαιχκ», δ μπμία πνέπεζ κα ηαθθζενβείηαζ απμηθεζζηζηά ζηζξ πενζμπέξ  εηείκεξ ημο 

κμιμφ Μεζζδκίαξ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ ήπζμ πεζιχκα ηαζ δνμζενυ ηαθμηαίνζ, ζε 

πεδζκά ή επζηθζκή πςνάθζα, ιε εδάθδ ανβζθχδδ έςξ πεηνχδδ. 
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Δηθόλα 5: Δθζά ανχζζιδ πμζηζθία Καθαιχκ 

Οζ Δθζέξ Καθαιχκ, θυβς ηδξ ζοκεηηζηυηδηαξ ηδξ οθήξ ημοξ, ημο πνχιαηυξ ημοξ ηαζ 

βεκζηά υθςκ ηςκ μνβακμθδπηζηχκ ζδζμηήηςκ ημοξ ηαηέπμοκ παβηυζιζα ηδκ πνχηδ εέζδ 

ζηδκ ηθίιαηα πμζυηδηαξ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ιαφνςκ εθζχκ, θοζζηά ή ηεπκδηά χνζιςκ, 

παναβιέκςκ ή απάναηηςκ. Ζ Δθζά Καθαιάηαξ είκαζ, ηονζμθεηηζηά, δ ααζίθζζζα υθςκ ηςκ 

ανχζζιςκ εθζχκ, ιε παβηυζιζα ακαβκχνζζδ. 

 

Δηθόλα 6: Δθαζχκαξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ 

Ζ εθζά ζοκδέεδηε ιε ηδκ ημπζηή πανάδμζδ, ημοξ ενφθμοξ ηαζ ημοξ ιφεμοξ ηδξ 

πενζμπήξ. Σμ εθαζυθαδμ ηαζ δ εθζά απμηέθεζακ, ηαζ απμηεθμφκ, ηδ αάζδ ηδξ 

πεθμπμκκδζζαηήξ βαζηνμκμιίαξ, αθθά ηαζ ηδξ θαηνεοηζηήξ ηαζ εεζιζηήξ γςήξ. 

  

 

 

http://www.pelopexpo.com/wp-content/uploads/2012/10/olive-oil-5.jpg
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Σμ πεθμπμκκδζζαηυ εθαζυθαδμ, ηαεχξ ηαζ μζ επζηναπέγζεξ εθζέξ, ζοιιεηέπμοκ 

πνμκμιζαηά ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ ΠΟΠ ηαζ ΠΓΔ ηδξ Δθθάδαξ. 

Ακαθοηζηά μ ηαηάθμβμξ ηςκ πενζμπχκ πμο πανάβμοκ ΠΟΠ ηαζ ΠΓΔ εθαζυθαδα, βζα ημ 

ζφκμθμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, είκαζ μ ελήξ: 

 Λοβμονζυ Αζηθδπζείμο 

 Κνμηεέξ Λαηςκίαξ 

 Πέηνζκα Λαηςκίαξ 

 Κνακίδζ Ανβμθίδαξ 

 Λαηςκία (ζοκμθζηά δ πενζμπή) 

 Οθοιπία 

 Καθαιάηα 

 Φμζκίηζ Λαηςκίαξ 

4.3.2 Λαπακζηά 

Ζ κημιάηα πμκηνμηαηζανή, λεηίκδζε κα ηαθθζενβείηαζ ζηδ Μεζζδκία πνζκ απυ έκακ 

αζχκα πενίπμο. Γεκ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζημκ εεκζηυ ηαηάθμβμ πνμσυκηςκ 

 

Δηθόλα 7: Νημιάηα πμζηζθία πμκηνμηαηζανή 

Μία ημιάηα πμο παναιέκεζ  «ακυεεοηδ» πςνίξ ηαιία βεκεηζηή ιεηάθθαλδ ζε 

ενβαζηήνζα ηαζ δ μπμία  ηαθθζενβείηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ Μεηαιυνθςζδξ Μεζζδκίαξ, πμο 

δζαεέηεζ ημ ζδζαίηενμ ιζηνμηθίια  (ορδθή οβναζία ηαζ νειαηζέξ) πμο πνεζάγεηαζ βζα κα 

ακαπηοπεεί  
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Σμ  ιεζμκέηηδια  ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πμζηζθίαξ  βζα ημοξ  ηαηακαθςηέξ είκαζ δ ηαπεία 

ςνίιακζδ ηδξ ιεηά ηδκ ζοβημιζδή. Σα  ζδζαίηενα  παναηηδνζζηζηά  ηδξ πμκηνμηαηζανήξ 

είκαζ ημ ιέβεεμξ  ηαζ δ ιμκαδζηή ηδξ βεφζδ.   

Ζ κημιάηα απυ ημ αθιμκίημ: Ζ κημιάηα δ ζαθιακζηζχηζηδ, (απυ ημ αθιμκίημ πμο 

ανίζηεηαζ ακάιεζα ζηδ Πάηνα ηαζ ημ Αίβζμ) είκαζ ιζα κημιάηα πμο αηυιδ οπάνπεζ ζε 

πάβημοξ ηδξ θασηήξ ημο Αζβίμο. Σδκ λεπςνίγεζξ απυ ημ πνχια ηδξ πμο είκαζ νμγ ή 

ιεθζηγακί ηαζ ημ ζπήια ηδξ πμο είκαζ ζακ ιεθζηγάκα. 

 

Δηθόλα 8: Νημιάηα πμζηζθία αθιακζηζχηζηδ 

 

Ζ κημιάηα απυ ηδ Εανμφπθα: Ζ κημιάηα δ γανμοπθζχηζηδ, είκαζ ιζα κημιάηα 

ιεβαθφηενδ ζε ιέβεεμξ απυ ηδ ζαθιμκζηζχηζηδ ηαζ έπεζ ημ πνχια ηδξ θςηζάξ. 

4.3.3 ζπνζα 

Σα Φαζυθζα ηδξ Εάπμθδξ ηδξ Απαΐαξ βίβακηεξ, εθέθακηεξ ηαζ πθαηέ, είκαζ ηα 

ηαθφηενα θαζυθζα ζηδκ Δθθάδα πμο ηαηά επακάθδρδ έπμοκ ανααεοεεί ιε Υνοζυ ανααείμ. 

ηζξ μνεζκέξ ημζκυηδηεξ Αζβζαθείαξ ηαθθζενβμφκηαζ μζ διζακαννζπχιεκεξ πμζηζθίεξ 

«θαζυθζα έθζακδξ» ηαζ «θαζυθζα Κθμοκζκζχηζηα», μζ μπμίεξ είκαζ εηθεηηήξ πμζυηδηαξ. Οζ 

ζπυνμζ είκαζ ιέηνζμζ ζε ιέβεεμξ, θεοημί, θεπηυθθμζμζ, εφβεοζημζ, αναζηενμί ηαζ εφπεπημζ.  

Ζ πμζηζθία  «Κενηεγίηζηα» πμο επίζδξ ηαθθζενβείηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ Απαΐαξ, είκαζ 

ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ. 

Γζα ηδκ παναβςβή πθςνχκ θμαχκ ηαθθζενβμφκηαζ μζ πμζηζθίεξ «Μπανιπμφκζ» ηαζ 

«Αιενζηάκζημ» ή θαζυθζ γανβάκα ιε ημκηυ θμαυ ηαζ πθαηφ, ηαεζζηή πμζηζθία. 

http://4.bp.blogspot.com/-A9wp1Sb5QJw/UabaAUfF4YI/AAAAAAAAJm4/69hqjkkKAtw/s1600/Ntomata-Salmoniko.jpg
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Οζ πμζηζθίεξ, βζα πθςνά θαζυθζα, είκαζ ζδζαίηενα πμηζζηζηέξ ηαζ βζα πνχζιδ ζοβημιζδή 

μζ ζπμνέξ βίκμκηαζ δζαδμπζηά, απυ ημ ηεθεοηαίμ δεηαήιενμ ημο Μανηίμο ιέπνζ ημ ηνίημ ημο 

Μαΐμο, βζα δε ηδκ υρζιδ ζοβημιζδή, ηέθδ Αοβμφζημο. Οζ ζοβημιζδέξ βίκμκηαζ απυ Ημφκζμ 

ιέπνζ Αφβμοζημ ηαζ απυ Οηηχανζμ ιέπνζ Νμέιανζμ ακηίζημζπα. 

4.3.4 Αιπέθζα 

Ο εθθδκζηυξ αιπεθχκαξ έπεζ κα επζδείλεζ εηαημκηάδεξ πμζηζθζχκ ηδκ Πεθμπυκκδζμ 

ηονζανπεί δ Κμνζκεζαηή ιαφνδ ζηαθίδα πμο απμλδναίκεηαζ ζοζηδιαηζηά. Ζ επζζηδιμκζηή 

ηδξ μκμιαζία είκαζ ηαθζδάιπεθμξ δ Κμνζκεζαηή. Καθθζενβδηζηέξ πενζθένεζεξ ηδξ είκαζ: 

Απαΐα, Ζθεία, Μεζζδκία, Ανβμθίδα, Κμνζκεία, ζε εθάπζζηδ έηηαζδ Λαηςκία, Αζηςθζηυ 

ηαζ ηα κδζζά Εάηοκεμξ ηαζ Κεθαθθδκία. ιςξ μ πζμ  ακηζπνμζςπεοηζηυξ ηφπμξ ηδξ 

πμζηζθίαξ ζοκακηάηαζ ζημ πςνζυ Πακανίηζ ζηδκ Κμνζκεία ηαζ ζηδκ Αζβζαθεία. Παναθθαβή 

ηδξ Κμνζκεζαηήξ είκαζ δ ηαθζδάιπεθμξ δ Κμνζκεζαηή άζπνδ ηαζ δ ηαθζδάιπεθμξ δ 

Κμνζκεζαηή ζπζζηυθοθθμξ ή πζγμθφθθζημ ιε ιζηνυηενδ παναβςβή αθθά βθοηφηενμοξ ηαζ 

ςναζυηενμο πνςιαηζζιμφ ηανπμφξ. 

 

Δηθόλα 9: Αιπέθζ πμζηζθία Ρμδίηδξ 

Ο Ρμδίηδξ (εζηυκα 9), είκαζ ανπαία βδβεκήξ πμζηζθία, εονέςξ ελαπθςιέκδ ζε υθδ ηδκ 

Δθθάδα ηαζ ηδκ Πεθμπυκκδζμ. Ο ηανπυξ ημο έπεζ έκα εθαθνχξ ηυηηζκμ πνχια, αθθά ημκ 

ανίζημοιε ζε εονεία βηάια πμζηζθζχκ ηαζ πνςιάηςκ, πμο πδβαίκμοκ απυ ημ πνάζζκμ ζημ 

ηυηηζκμ. Πνμηζιά ηα αζαεζηχδδ εδάθδ ηαζ δίκεζ ημκ ηαθφηενυ ημο εαοηυ ζε ορυιεηνμ. Ο 

Ρμδίηδξ δίκεζ ανςιαηζηά θεοηά ηναζζά, ιε θνμοηχδδ ανχιαηα, ζηνμββοθά, ζζμννμπδιέκα 

ηαζ δνμζζζηζηά. Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε μζκυπκεοια είκαζ ιέηνζα πνμξ ορδθή. Ζ πμζηζθία 

Ρμδίηδξ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ζε πμθθμφξ ημπζημφξ μίκμοξ, ηαεχξ ηαζ ζηα παναδμζζαηά 

ηναζζά ιε νεηζίκζ. 



51 
 

 

 

Δηθόλα 10: Αιπέθζ πμζηζθία Μακδδθανζά 

Ανπζηά ηαθθζενβείημ ζηζξ Κοηθάδεξ, ζηδ Ρυδμ ηαζ ηδκ Κνήηδ, δ Μακδδθανζά 

ελαπθχεδηε ζε υθδ ηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα. Πνυηεζηαζ βζα ιζα πμζηζθία δοκαιζηή, 

παναβςβζηή ηαζ ακεεηηζηή ζηζξ αζεέκεζεξ. Γίκεζ ηναζζά ιε θίβμ μζκυπκεοια, ιέηνζα 

μλφηδηα ηαζ πθμφζζα πνχιαηα.  

 

Δηθόλα 11: Αιπέθζ πμζηζθία Μμζπμθίθενμ 

Σμ Μμζπμθίθενμ (Δζηυκα 11) απμηεθεί ιέθμξ ηδξ ιεβάθδξ μζημβέκεζαξ ηςκ πμζηζθζχκ πμο 

πνμένπμκηαζ απυ ημ Φζθένζ, ημ μπμίμ απμηεθεί πμθφ παθζά ηαζ παναδμζζαηήξ ημπζηή 

πμζηζθία ηδξ Πεθμπμκκήζμο. ημ Φζθένζ παναηδνήεδηε ιζα ιεβάθδ πμζηζθία ηθχκςκ, δ 

μπμία μθείθεηαζ ζηζξ πμθθέξ δζαθμνμπμζήζεζξ πμο οπέζηδ αοηή δ πμζηζθία ιε ηδκ πάνμδμ 

ηςκ πνυκςκ. Σέημζεξ δζαθμνμπμζήζεζξ είκαζ ημ Μμζπμθίθενμ ηαζ ημ Μαονμθίθενμ. Σμ 

Μμζπμθίθενμ είκαζ έκα ζηαθφθζ ιε απαθυ βηνζ πνχια, ιε δοκαηά ανχιαηα θμοθμοδζχκ, 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναζηεοή θεοηχκ ηαζ νμγέ μίκςκ ορδθήξ πμζυηδηαξ, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ αθνςδχκ μίκςκ. Καθθζενβείηαζ ζηδκ Ανηαδία, ζηδκ Απαΐα ηαζ ζηδ Μεζζδκία. 
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Αοηή δ εφνςζηδ ηαζ παναβςβζηή πμζηζθία δίκεζ ηναζζά πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ ορδθή 

μλφηδηα ηαζ παιδθή πενζεηηζηυηδηα ζε μζκυπκεοια. 

 

Δηθόλα 12: Αιπέθζ πμζηζθία Φςηζακυ 

Σμ Φςηζακυ ηαθθζενβείηαζ ζηα κδζζά ηδξ άιμο, ηδξ Ηηανίαξ, ζηζξ Κοηθάδεξ, ζηα 

Γςδεηάκδζα ηαζ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ. Δίκαζ ιζα πμζηζθία ανηεηά εφνςζηδ, παναβςβζηή, 

ακεεηηζηή ζηζξ αζεέκεζεξ ηαζ ηδκ λδναζία. Σα ζηαθφθζα έπμοκ ιεβάθμ ιέβεεμξ ηαζ ηυηηζκμ 

θθμζυ. Γίκεζ ενοενμφξ μίκμοξ ιε πθμφζζμ πνχια ηαζ ηαθυ ιπμοηέημ.  

 

Δηθόλα 13: Αιπέθζ πμζηζθία Αβζςνβήηζημ 

Σμ Αβζςνβήηζημ (Δζηυκα 13), ανίζηεηαζ ηονίςξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ εζδζηυηενα 

ζηδκ πενζμπή ηδξ Νειέαξ, ζε έκα ορυιεηνμ ιεηαλφ 250 ηαζ 800m. Δίκαζ πμθφ παναβςβζηή 

πμζηζθία, δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ παναβςβή ηυηηζκςκ ηναζζχκ. Γίκεζ 
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λδνμφξ μίκμοξ ιε ζοπκά ανχιαηα ηυηηζκςκ θνμφηςκ ηαζ έκα υιμνθμ ηαζ ααεφ νμοιπζκί 

πνχια.  

 

Δηθόλα 14: Αιπέθζ πμζηζθία Αζζφνηζημ 

Σμ Αζζφνηζημ είκαζ ιζα πμθφ εοβεκήξ πμζηζθία πμο παίνεζ ιεβάθδξ εηηίιδζδξ ηαζ 

ηαηάβεηαζ απυ ηζξ Κοηθάδεξ ηαζ ηδκ ακημνίκδ ζδζαζηένςξ. Ξένεζ κα πνμζανιυγεηαζ ζε 

πμθφ δζαθμνεηζηέξ εδαθζηέξ ηαζ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, δζαηδνχκηαξ πάκηα ηα 

παναηηδνζζηζηά ημο: ορδθή μλφηδηα ηαζ πμθθά ανχιαηα. Γεκ είκαζ ηοπαίμ άθθςζηε υηζ 

ζήιενα θοηεφεηαζ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα βζα ηδκ δδιζμονβία κέςκ αιπεθχκςκ.  

 

Δηθόλα 15: Αιπέθζ πμζηζθία Νηειπίκα 

Ακ ηαζ δ πμζηζθία ημο θεοημφ ζηαθοθζμφ Νηειπίκα ηαθθζενβείηαζ ηονίςξ ζηδκ πενζμπή 

ηςκ Ηςακκίκςκ, δ πεζναιαηζηή ηδξ ηαθθζένβεζα ηαζ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ έπεζ πμθφ ηαθά 

απμηεθέζιαηα. Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναβςβή θεοηχκ λδνχκ αθθά ηαζ αθνςδχκ 

μίκςκ, βζα ηα μπμία εεςνείηαζ ζδακζηή. Ακ ηνοβδεεί ηδκ ηαηάθθδθδ ζηζβιή, δίκεζ ηναζζά ιε 

κηεθζηάημ ηαζ ζζμννμπδιέκμ ιπμοηέημ ηαζ ιε θνμοηχδδ ανχιαηα.  
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Δηθόλα 16: Αιπέθζ πμζηζθία Μαθαβμογζά 

Σδκ πμζηζθία Μαθαβμογζά (Δζηυκα 16), ηδ ζοκακηάιε ζηδ Μαηεδμκία, ηδ Φεζχηζδα, 

ηδκ Αηηζηή ηαζ ηδκ Πεθμπυκκδζμ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα πμζηζθία δοκαιζηή, παναβςβζηή, ιε 

άθεμκα ανχιαηα θνμφηςκ, δ μπμία είκαζ ζπεηζηά ακεεηηζηή ζηδκ λδναζία. Πνμζθένεζ 

ανςιαηζηά ηναζζά, ιε ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε αθημυθ, ιέηνζα μλφηδηα ηαζ ανχιαηα 

εζπενζδμεζδχκ ηαζ ιέκηαξ. οπκά πνδζζιμπμζείηαζ ιαγί ιε άθθεξ πμζηζθίεξ βζα ηδκ 

παναβςβή ημπζηχκ μίκςκ. 

Ζ Μαονμδάθκδ Παηνχκ, είκαζ ηθαζζζηή εθθδκζηή πμζηζθία πμο ηαθθζενβείηαζ ηαηά 

ηφνζμ θυβμ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ημκηά ζηδκ Πάηνα ηαζ ζε ιζηνέξ πμζυηδηεξ ζηδκ 

Κεθαθμκζά. Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ παναβςβή βθοηχκ ηναζίςκ ηαζ ζοιιεηέπεζ ζε 

ιζηνυ πμζμζηυ ιαγί ιε άθθεξ πμζηζθίεξ ζηδκ παναβςβή λδνχκ ηναζζχκ. Σμ ηναζί, πμο 

αβαίκεζ απυ ζηαθφθζα ηδξ πμζηζθίαξ αοηήξ, δζαηνίκεηαζ βζα ημ λεπςνζζηυ ημο άνςια πμο ιε 

ημ πέναζια ημο πνυκμο ελεθίζζεηαζ ζε εκηοπςζζαηυ ιπμοηέημ 

Σμ Μμζπμφδζ ή ιμζπάημ Ρίμο ή Παηνχκ ή πνάζζκμξ ιμζπάημξ, ημπζηή πμζηζθία, πμο 

ηέθδ Αοβμφζημο είκαζ βθοηυ ημ ζηαθφθζ ημο. Πάκημηε ακαιζβκφεηαζ ιε κενυ ή άθθα 

αδφκαηα ηναζζά. 

Άθθεξ ημπζηέξ πμζηζθίεξ, μζ μπμίεξ ηαθθζενβμφκηαζ ζε ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ είκαζ:  

 Αζπνμφδα Εαηφκεμο, ζε Εάηοκεμ, Ζθεία, Μεζζδκίαξ, Ζθεία, Λαηςκία. Μοηδκχκ, 

Κμνζκεία, Απαΐα, Κοηθάδεξ, Παηνχκ (ακηαιενζάκα), πεηζχκ, Υαθηίδμξ, 

Βμζςηία, ακημνίκδξ, Κοηθάδεξ. 

 Βμθίηζα άζπνδ (Αζπνμαμοθίηζα), ζε Απαΐα. 

 Γθοηαζπνμφδα (Γθοηενήενα), ζε Ανηαδία, Μεζζδκία, Λαηςκία, Εάηοκεμ. 

 Αοβμοζηέθζ, (Αοβμοζηζάηδξ), ζε Αζηςθμαηανκακία, Εάηοκεμ, Κεθαθθμκζά, 

Μεζζδκία, Απαΐα, Λεοηάδα, Φςηίδα, Ανηαδία. 
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 Γμοιπναίκα άζπνδ (Νημοιπναίκα άζπνδ, Σζμοιπναίκα, Μπνέκα), ζε Απαΐα. 

 Καημηνφβδξ, ζε Κένηονα, Εάηοκεμ, Ζθεία. 

 Κοδςκίηζα, ζε Λαηςκία. 

 Λαβυνεζ (Λαυνεζ, Λαυνημ, Λαβάνενζ, Λαβάεζ, Λαβμονεζά, Λαβυενα), ζε 

Καθάανοηα, μνεζκή Απαΐα, Ανηαδία, Λεοηάδα, Εάηοκεμ, Κένηονα. Κναζζά πμο 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ανχιαηα απθά εζπενζδμεζδχκ ηαζ ηίηνζκςκ θνμφηςκ. ηυια 

θεπηυ ιε ανηεηά ορδθή μλφηδηα. 

 Μμκειααζζά (Μμκμααζζά, Μμκειααζίηζημ, Ανηειίζζ, Κθςζζανζά), ζε Πάνμ, Ίμ, 

ίηζκμ, Κοηθάδεξ, πμνάδεξ, Λαηςκία. Κναζζά ιε ιζηνήξ έκηαζδξ απθά ανχιαηα 

ηίηνζκςκ θνμφηςκ. ηυια εθαθνφ ιε παιδθή μλφηδηα. 

 Ρμηακζάνδξ, ζε Ανβμθίδα. 

 ηζαδυπμοθμ (απάνα), ζε Εάηοκεμ, Ζθεία, Αζηςθμαηανκακία. 

 ηθάαα, ζε Ανβμθίδα. 

 μοθηακίκα, ζε Κνήηδ, Κμνζκεία, Απαΐα, Κααάθα. 

 Αβμφιαζημξ (Αβυιαζημξ, Αγμφιαζημξ), ζε Κένηονα, πάνηδ, Μεζζδκία, έννεξ. 

 Αναηθζκυξ (Ραηθζκυ), ζε Κεθαθθμκζά, δοηζηή Πεθμπυκκδζμ. 

 Αοβμοζηζάηδξ, ζε Εάηοκεμ, δοηζηή Πεθμπυκκδζμ. 

 Βζμθεκηυ (Βζμθεκηί), ζε Εάηοκεμ, Ζθεία. 

 Βμθίηζα ιαφνδ, ζε Καθάανοηα, Ανηαδία. 

 Κμθθζκζάηζημ (Κμθθζκζάηδξ), ζε Ανηαδία, Μεζζδκία, Λαηςκία, Ζθεία. 

 Κμνζηζάκζημ ιαφνμ), ζε Αζηςθμαηανκακία, Απαΐα. 

 Μαφνμ Καθαανοηζκυ, ζε Απαΐα, Ανηαδία, Ζθεία. 

 Μμζπάημ ιαφνμ (Μαονμιμζπάημ), ζε Μεζζδκία. Απαΐα, Ζθεία, Δφαμζα, Κνήηδ, 

Κένηονα, Εάηοκεμ, Κεθαθθμκζά, ακημνίκδ, Σνίηαθα, Κανδίηζα. 

 Ρεθυζημ, ζε Ζθεία. 

 Ρμιπυθα ηυηηζκδ (Κμηηζκμνμιπυθα, Μαονμνμιπυθα), ζε Ζθεία, Εάηοκεμ, 

Κένηονα, Λεοηάδα. 

 ηοθμπκίπηδξ (ηοθμπκίπηνα, Καζηεθζχηζημ), ζε Πεθμπυκκδζμ, Αζηςθμαηανκακία, 

Φςηίδα, Βμζςηία, Δονοηακία, Ήπεζνμ, Ηυκζα κδζζά. 

 Βζμθεκηυ (Βζμθεκηί), ζε Εάηοκεμ, Ζθεία. 

 ζδενίηδξ, ζε Πεθμπυκκδζμ, Δφαμζα, Αηηζηή, Ηυκζα κδζζά, ηενεά Δθθάδα, 

Θεζζαθία, κδζζά Αζβαίμο πεθάβμο. 

 Σμονημπμφθα, ζε Ζθεία, Μεζζδκία, Εάηοκεμ, Αζηςθμαηανκακία, Πνέαεγα Θάζμ.  
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 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Οζ ημπζηέξ παναδμζζαηέξ πμζηζθίεξ είκαζ απμηέθεζια ιζαξ δζαδζηαζίαξ ειπεζνζηήξ 

επζθμβήξ εη ιένμοξ ηςκ αβνμηχκ ηαεχξ ηαζ θοζζηήξ επζθμβήξ πμο δζήνηδζε δεηάδεξ ίζςξ 

ηαζ εηαημκηάδεξ πνυκζα, βζ’ αοηυ μζ πμζηζθίεξ αοηέξ δζηαζςιαηζηά εεςνμφκηαζ ημζκή 

πενζμοζία. Γζαηνίκμκηαζ βζα ηδκ πνμκζηή ζηαεενυηδηα ζηα παναηηδνζζηζηά ημοξ 

βκςνίζιαηα, έπμοκ πμθφ ηαθή πνμζανιμζηζηυηδηά ζηζξ ημπζηέξ εδαθμηθζιαηζηέξ 

ζοκεήηεξ, δεκ πνεζάγμκηαζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ θζπαζιάηςκ ηαζ βεςνβζηχκ θανιάηςκ, 

έπμοκ ιεβάθδ ακεεηηζηυηδηα ζε επενμφξ ηαζ αζεέκεζεξ, πανάβμοκ ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ 

ηαζ ορδθήξ αζμθμβζηήξ αλίαξ πνμσυκηα, έπμοκ πμθφ αλζυθμβα ηαζ λεπςνζζηά 

μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά υπςξ βεφζδ, πνχια ηαζ άνςια, ζοκδέμκηαζ άνζζηα ιε ημκ 

αβνμημονζζιυ ηαζ ηδκ ημπζηή βαζηνμκμιία ζηδκ παναβςβή ημπζηχκ εδεζιάηςκ, είκαζ 

πμζηζθίεξ ηαηάθθδθεξ βζα αζμθμβζηή βεςνβία, ιπμνμφκ κα ακαβκςνζζεμφκ ηαζ κα 

πνμςεδεμφκ ςξ αβνμηζηά πνμσυκηα ιε πνμζηζεέιεκδ αλία (π.π. ΠΟΠ ή ΠΓΔ) ηαζ κα 

ζοιαάθθμοκ έηζζ ζηδκ ηυκςζδ ηςκ ημπζηχκ μζημκμιζχκ ζδζαίηενα απμιμκςιέκςκ 

πενζμπχκ. Δίκαζ ημπζηέξ πμζηζθίεξ πμο έπεζ ανπίζεζ κα επακεηηζιάηαζ δ ενεπηζηή ημοξ αλία 

ηαζ δ κμζηζιζά ημοξ. οβηεκηνχκμοκ ημ ζδζαίηενμ ηαζ δζαθμνεηζηυ ημο ηάεε ηυπμο, δεκ 

πεηοπαίκμοκ υιςξ ορδθέξ απμδυζεζξ, υπςξ απαζηεί ζήιενα δ επζδμημφιεκδ πμζμηζηή 

βεςνβία ηαζ επίζδξ υθμζ μζ ηανπμί δεκ έπμοκ ηδκ απαζημφιεκδ μιμζμιμνθία. 

Ακ ηαζ πνεζάγμκηαζ αζχκεξ βζα κα ελεθζπεμφκ μζ ημπζηέξ πμζηζθίεξ θοηχκ, ζε θίβεξ ιυκμ 

δεηαεηίεξ αθέπμοιε υηζ ζε μθυηθδνδ ηδκ Δθθάδα, μζ ημπζηέξ πμζηζθίεξ ελαθακίγμκηαζ ιε 

ζδζαίηενα ακδζοπδηζημφξ νοειμφξ. Οζ ημπζηέξ πμζηζθίεξ πμο ηονζανπμφζακ ςξ ηζξ ανπέξ 

ημο 20μφ αζχκα έπμοκ ελαθακζζηεί ζπεδυκ μθμηθδνςηζηά ιε ηδκ είζμδμ ηςκ οδνζαζηχκ 

ζπυνςκ. 

ήιενα δέηα ιυκμκ πμθοεεκζηέξ εηαζνίεξ ηαθφπημοκ ήδδ ημ 73% ηδξ παβηυζιζαξ 

ειπμνζηήξ ηοηθμθμνίαξ ζπυνςκ ηαζ ζφιθςκα ιε ζημζπεία ημο ΟΖΔ ζήιενα ηαθθζενβμφιε 

ιυκμ ημ 10% ηςκ παναδμζζαηχκ πμζηζθζχκ ζε ζπέζδ ιε πνζκ απυ 100 πνυκζα. Αοηυ είκαζ 

ηαηαζηνμθζηυ βζα ηδ αζμπμζηζθυηδηα, δδθαδή βζα ηδ ζοκέπεζα ηδξ γςήξ ζημκ πθακήηδ, 

ηαεχξ δ ζηαεενυηδηα ηςκ μζημζοζηδιάηςκ ααζίγεηαζ ζηδκ πμζηζθμιμνθία ηαζ ζηδ 

αζμπμζηζθυηδηα δδθαδή βζα ηδ ζοκέπεζα ηδξ γςήξ. Με ηδ ζςζηή ακαεεχνδζδ ηδξ 

Δονςπασηήξ κμιμεεζίαξ εα ιπμνμφζαιε ίζςξ κα ζχζμοιε υηζ έπεζ απμιείκεζ.  

φιθςκα ιε ηδκ έηεεζδ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ πνμξ ημ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ 

δ δζαηήνδζδ ηςκ βεκεηζηχκ πυνςκ ζηδ βεςνβία απμηεθεί ιαηνμπνυεεζιδ ακάβηδ πμο 
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οπενααίκεζ ηα εεκζηά ζοιθένμκηα. Οζ ανπδβμί ηναηχκ ηδξ Έκςζδξ ζοιθχκδζακ ημ 2010, 

ιεηαλφ άθθςκ, ηδκ ακάζπεζδ ηδξ απχθεζαξ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζηδκ Έκςζδ έςξ ημ 

20201, εκχ δ Έκςζδ ακέθααε δεζιεφζεζξ αάζεζ ηδξ ζφιααζδξ βζα ηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα ηαζ οπμζπέεδηε κα ενβαζηεί βζα ηδκ εηπθήνςζδ αοηχκ ηςκ δεζιεφζεςκ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ εκςζζαηήξ ζηναηδβζηήξ βζα ηδ αζμπμζηζθυηδηα πμο εκέηνζκε ημ 2011. 

φιθςκα ιε ηδ δέζιεοζδ πμο ακαθήθεδηε ζημ πθαίζζμ ηδξ εκςζζαηήξ ζηναηδβζηήξ 

βζα ηδ αζμπμζηζθυηδηα, ιε ηδ δζεοηυθοκζδ ηαζ ηδκ εκζςιάηςζδ ηδξ ιεηάααζδξ απυ ηδκ 

ένεοκα ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ζηδ αζχζζιδ πνήζδ ζηζξ βεςνβζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ, δ Έκςζδ 

εθανιυγεζ ζηναηδβζηή δζαδζηαζία βζα ηδκ ακηζζηνμθή ηδξ απχθεζαξ βεςνβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ. 

Πνυζθαηα ζηδκ Δθθάδα άνπζζε κα δζαδίδεηαζ απυ μιάδεξ ηαζ ηζκήιαηα  πμθζηχκ, δ 

πνμζπάεεζα παναβςβήξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ζπυνςκ παναδμζζαηχκ ημπζηχκ πμζηζθζχκ, δ 

μπμία απμηεθεί ιένμξ ηδξ άοθδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ιαξ πμο ηοπζηά πνμζηαηεφεηαζ 

απυ δζεεκείξ ζοκεήηεξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Και σάματις είναι νόστιμα;  Άλλοτε με έπνιγαν οι μυρουδιές. Αρώματα όλων 

των ειδών. Τώρα, είναι σα να τριγυρνάω σε βουβό τοπίο, πώς να το πω, 

νιώθω μοναξιά. Δεν ξέρω τι γίνεται με σας, μα εγώ μπορεί να μη θυμάμαι τι 

έφαγα χτες, αλλά θυμάμαι τα πάντα απ' τα μικράτα μου. Ρε, έκοβες μια 

ντομάτα και μοσκοβόλαγε ο τόπος».  

Χρόνης Μίσσιος «Ντομάτα με γεύση μπανάνας» 
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