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«ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΝΔΡΟΥ: Το επόμενο βήμα». 

 Χρησιμότητα των τοπικών ποικιλιών 

 Οι τοπικές ποικιλίες αποτέλεσαν και αποτελούν μέρος της ιστορίας, του 

πολιτισμού και της οικονομίας του κάθε τόπου. Όμως δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζονται μόνο σαν παρελθόν, αλλά και σαν μελλοντικό δυναμικό. Η 

χρησιμότητα των τοπικών ποικιλιών συνοψίζεται στα παρακάτω: 

      1.       Στην παραγωγή τοπικών εδεσμάτων τα οποία απαιτούν την ύπαρξη 

των κατάλληλων πρώτων υλών (π.χ. Μεσογειακή διατροφή, 

αγροτουρισμός, δημιουργία προϊόντων Π.Ο.Π-Προστατευόμενης 

Ονομασίας Προέλευσης). Η κατοχύρωση των τοπικών ποικιλιών της Άνδρου,  

στο πλαίσιο της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή της 

Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) μπορεί να συμβάλλει στην 

ανάδειξη και προώθησή τους και σε αγορές εκτός του νησιού, αλλά να ωφελήσει 

και τις περιοχές που αυτές καλλιεργούνται (Θανόπουλος κ.ά., 2008). Νομίζω 

πως κανένα προϊόν της Άνδρου δεν είναι Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. (Οργανισμός 

Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων Υ.Α.Α.Τ-

http://www.agrocert.gr/pages/content.asp?cntID=26&catID=15). Το ότι η 

Άνδρος αποτελεί έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό και μάλιστα πολύ κοντά 

στην Αττική, πολύ κοντά στη Μεσόγειο, μπορεί να συνδυαστεί με οργανωμένες 

επισκέψεις τουριστών σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ντόπιες 

Ανδριώτικες  ποικιλίες, να μάθουν για τον τρόπο καλλιέργειας, τα 

χαρακτηριστικά τους και να γευτούν κάποια από τα τοπικά πιάτα που 

προκύπτουν από αυτές. Τέλος, κάποια από τα εστιατόρια στο νησί θα 

μπορούσαν μέσω συνεργασιών με τους παραγωγούς να ενσωματώσουν στο 

μενού τους πιάτα τοπικών εδεσμάτων μαγειρεμένα με τον πατροπαράδοτο 

τρόπο ή νέες συνταγές.  

      2.       Στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας ιδιαίτερα σε 

απομονωμένες περιοχές (Θανόπουλος κ.ά., 2010) 
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3.       Στην ανάσχεση του κυρίαρχου καταναλωτικού προτύπου στον 

τομέα των αγροτικών προϊόντων που συνίσταται στην ομοιομορφία και 

στην απουσία ιδιαίτερων και διακριτών χαρακτηριστικών από αυτά. Σε 

αυτή τη κατάσταση οδήγησε η τάση ομογενοποίησης των καλλιεργούμενων 

ποικιλιών (Θανόπουλος κ.ά., 2008, Θανόπουλος κ.ά., 2010) 

4.       Στην, μέσω των προγραμμάτων βελτίωσης, δημιουργία ποικιλιών 

κατάλληλων για βιολογική γεωργία και για γεωργία χαμηλών εισροών 

(Θανόπουλος κ.ά., 2008, Θανόπουλος κ.ά., 2010). Πρέπει να τονιστεί πως η 

χρήση σε μεγάλο βαθμό του ίδιου γενετικού υλικού για την παραγωγή 

εμπορικών ποικιλιών, έχει περιορίσει το εύρος της γενετικής βάσης τους,  κάτι 

που δύναται να δημιουργήσει έντονα προβλήματα στο μέλλον (π.χ. μειωμένη 

αντοχή σε παθογόνα). Το μοντέλο της γεωργίας χαμηλών εισροών και της 

βιολογικής γεωργίας φαίνεται να είναι πραγματικά ιδανικό για την Άνδρο, αφού 

αρκετή από την καλλιεργήσιμη γη  είναι ημιορεινή ή ορεινή και τα τεμάχια γης 

μικρού μεγέθους ως επί το πλείστον. Τέλος, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες, τα 

περισσότερα από τα ετήσια φυτά καλλιεργούνται ήδη χωρίς χρήση 

φυτοφαρμάκων και περιττών λιπασμάτων. 

Προϋποθέσεις και όρια στη χρήση των τοπικών ποικιλιών 

Η τοπικές ποικιλίες δεν αποτελούν τη λύση σε όλα τα προβλήματα του 

γεωργικού τομέα της Άνδρου, ούτε σημαίνει πως δεν έχουν κάποια εγγενή 

αρνητικά χαρακτηριστικά και οι ίδιες. Το γενετικό υλικό που συγκεντρώθηκε, 

αλλά και αυτό που θα συγκεντρωθεί στο μέλλον θα πρέπει να αξιολογηθεί και 

να μελετηθεί από επιστημονικούς φορείς (Γεωπονικά Πανεπιστήμια, Τράπεζα 

Γενετικού Υλικού, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ώστε να κατανοηθούν και να καταγραφούν τα 

χαρακτηριστικά εκείνα και οι ιδιότητες που κάνουν το κάθε είδος ιδιαίτερο και 

μοναδικό. Οι μελέτες αυτές είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν με 

επαναλήψεις στον χώρο (σπορά και μελέτη σε αγρό του Πανεπιστημίου και σε 

αγρό στον φυσικό τους χώρο, την Άνδρο) και στον χρόνο (σπορά δύο ή τρεις 

διαφορετικές χρονιές).  

Υπάρχουν κάποια στοιχεία σχετικά με τις τοπικές ποικιλίες που θα 

πρέπει να γίνουν κατανοητά. Οι τοπικές ποικιλίες δεν έχουν μεγάλες αποδόσεις 
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συγκρινόμενες με τις εμπορικές, ούτε καλλιεργήθηκαν εντατικά με χρήση 

φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στο παρελθόν. Πολλές από αυτές δεν ήταν καν 

αρδευόμενες. Είναι φανερό λοιπόν πως ενδεχόμενη επαναφορά τους θα 

απαιτούσε ένα πλαίσιο γεωργίας χαμηλών εισροών και ολοκληρωμένη ή 

βιολογική καλλιέργεια. Η επιλογή των αγροτών άλλωστε όλα τα χρόνια που τις 

χρησιμοποιούσαν, δημιούργησε φυτά προσαρμοσμένα στο περιβάλλον και στο 

μικροκλίμα της κάθε περιοχής τα οποία έδιναν τα καλύτερα αποτελέσματα με 

τις λιγότερες δυνατές φροντίδες από την πλευρά του αγρότη. Ένα ακόμα θέμα 

είναι εκείνο της εμπορίας των προϊόντων των τοπικών ποικιλιών. Για 

παράδειγμα μία ενδεχόμενη εμπορική διάθεση ενός τοπικού προϊόντος, μπορεί 

να μην είναι εύκολο να γίνει εκτός του νησιού, εάν δεν αντέχει στις 

καταπονήσεις των μακρινών μεταφορών. Άρα ο σχεδιασμός της διάθεσης θα 

πρέπει να γίνει με ρεαλιστικά κριτήρια και με βάση τους περιορισμούς της κάθε 

ποικιλίας. 

 Ένταξη τους στην τοπική αναπτυξιακή πολιτική 

Η χάραξη μια πολιτικής ανάπτυξης των τοπικών ποικιλιών με στόχο την 

ένταξη τους στην τοπική οικονομία έρχεται αντιμέτωπη με τα προβλήματα της 

ελληνικής γεωργίας και οικονομίας, όπως ο γερασμένος αγροτικός πληθυσμός, ο 

πολυτεμαχισμένος κλήρος, η χαμηλή συνεταιριστική συνείδηση, η έλλειψη 

γεωργικής εκπαίδευσης, το κόστος των εφοδίων, τις ελλείψεις των ελεγκτικών 

μηχανισμών για την εμπορία των προϊόντων. Ειδικότερα για τη Άνδρο η 

επικράτηση του τουρισμού σαν κύριας, αν όχι αποκλειστικής απασχόλησης, 

δυσκολεύει την αγροτική δραστηριότητα. Όμως, οι τοπικές ποικιλίες μπορούν 

να συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού 

προϊόντος είτε σαν μέρος του αγροτικού τοπίου, είτε στην γαστρονομία. Οι 

δυσκολίες και οι δυνατότητες που αναφέρθηκαν μπορεί να ξεπεραστούν με 

συγκεκριμένους στόχους και προσπάθεια, όπως φαίνεται από την εμπειρία 

άλλων περιοχών.     

Σε όλη αυτή τη προσπάθεια επαναφοράς και χρήσης των τοπικών 

ποικιλιών, οι τοπικοί φορείς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι. Ο σχεδιασμός 

της προβολής των προϊόντων στην Άνδρο, αλλά και εκτός Άνδρου για όσα 

αποφασιστεί ότι θα διατίθενται στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι ένα κομμάτι που 
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θα μπορούσε να υλοποιηθεί από τον Δήμο ή άλλους φορείς και ιδιώτες μέσω του 

διαδικτύου, με την έκδοση φυλλαδίων που θα μοιράζονται στους τουρίστες και 

θα τους πληροφορούν για τα τοπικά προϊόντα του νησιού, τα χαρακτηριστικά 

τους και την μοναδικότητά τους και τέλος μέσω διαφημίσεων στον τύπο. Οι 

συσκευασίες θα μπορούσαν να έχουν στην ετικέτα μία κοινή για όλα τα 

αντίστοιχα προϊόντα ένδειξη όπως για παράδειγμα «Αυθεντική γεύση Άνδρου». 

Αυτό απαιτεί σήμα πιστοποίησης που θα αναλάβει κάποιος πιστοποιητικός 

οργανισμός. Τα προηγούμενα θα μπορούσαν να ενταχθούν σε επιδοτούμενα 

προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Άλλα σχήματα που θα βοηθούσαν τη 

προσπάθεια είναι η δημιουργία συνεταιρισμών από τους παραγωγούς των 

τοπικών ποικιλιών, αλλά και πρωτοβουλίες πολιτών μέσω τοπικών 

οργανώσεων που σίγουρα υπάρχουν στην Άνδρο. Δημιουργία του «Ανδριώτικου 

καλαθιού» που θα μπορούσε να περιέχει ένα μπουκάλι κρασί, ένα μπουκάλι λάδι, 

χαρακτηριστική ποικιλία φασολιού, κ.λ.π. μαζί με επεξηγηματικό κείμενο και θα 

πουλιέται σε τουριστικά καταστήματα. Επίσης τα εστιατόρια που 

παρασκευάζουν φαγητά από Ανδριώτικες τοπικές ποικιλίες μπορούν να 

διαθέτουν ειδικό σήμα. Όλα αυτά πρέπει να συμβαδίζουν από την παραγωγή 

μέχρι την διάθεση, ώστε να υπάρχει μια σταθερότητα στην παρουσία των 

τοπικών προϊόντων για να εδραιώνονται στη συνείδηση του καταναλωτή. 

Οριζόντιες ενέργειες 

Συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 

 Η ονομασία «τοπικές ποικιλίες» από μόνη της εμπεριέχει την ύπαρξη του 

παράγοντα «τόπος». Άλλωστε, οι ντόπιοι είναι εκείνοι οι οποίοι στο πέρασμα 

του ιστορικού χρόνου χρησιμοποίησαν και ως ένα βαθμό διαμόρφωσαν μέσω 

της επιλογής τους, σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες, τις 

καλλιέργειες αυτές. Σήμερα, που ο άνθρωπος απομακρύνεται ολοένα και 

περισσότερο από τη φύση, είναι ακόμα πιο σημαντικό να συνειδητοποιήσουν 

πρώτα οι ίδιοι οι Ανδριώτες την αξία και τη μοναδικότητα των τοπικών 

ποικιλιών του τόπου τους. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι το 

ξεκίνημα της ευαισθητοποίησης από την παιδική ηλικία και ο ρόλος του 

σχολείου είναι πολύ σημαντικός. Εκδηλώσεις, όπως συλλογή σπόρων, 

καταγραφή πληροφοριών για τις συνθήκες καλλιέργειας, τις φροντίδες, τις 
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ιδιαιτερότητες, αλλά και τις χρήσεις των καλλιεργούμενων ποικιλιών της 

Άνδρου, ακόμα και αυτών που πλέον δεν χρησιμοποιούνται, θα έκανε τα παιδιά 

να μάθουν καλύτερα το παρελθόν του τόπου τους. Πέρα από το ρόλο του 

σχολείου στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις τοπικές ποικιλίες της 

Άνδρου, σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν να παίξουν 

το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με την κατάρτιση προγραμμάτων 

επισκέψεων σε χωράφια, συζήτησης με αγρότες και παραγωγούς, καθώς και 

συγγραφής εργασιών για συγκεκριμένες τοπικές ποικιλίες (διαφορετική 

καλλιέργεια ανά άτομο ή ομάδα ατόμων).  

 Είναι γεγονός ότι πριν δύο και τρεις δεκαετίες οι αγρότες της Άνδρου 

είχαν μια αυτοτέλεια, η οποία πήγαζε όχι μόνο από το εισόδημα που 

εξασφάλιζαν από τις καλλιέργειες (κρεμμύδι, πατάτα, λάδι), αλλά από τα 

φρούτα και τα λαχανικά που καλλιεργούσαν οι ίδιοι στους κήπους τους, χωρίς 

να χρειαζόταν να αγοράσουν κάτι ή εν πάση περιπτώσει ελάχιστα πράγματα. Αν 

κάποιος είχε έλλειψη από ένα λαχανικό για παράδειγμα, έπαιρνε από τον 

συγχωριανό του που είχε περίσσεμα και ως αντάλλαγμα του έδινε κάτι άλλο που 

είχε αυτός σε περίσσεια. Είχε δημιουργηθεί ακούσια ένα δίκτυο 

αλληλοϋποστήριξης που εξασφάλιζε την επιβίωση των τοπικών ποικιλιών. Στη 

σημερινή εποχή, έχει αρχίσει να συνειδητοποιείται η απώλεια αυτού του 

πλούτου και έχει αρχίσει να επανεκτιμάται αυτό που έχει σχεδόν χαθεί. Γι ‘αυτό 

το λόγο είναι απαραίτητη η δημιουργία, μετά τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί 

στην κοινωνία της Άνδρου, ενός νέου δικτύου αλληλοϋποστήριξης και 

προώθησης των τοπικών ποικιλιών μεταξύ των Ανδριωτών. Εφόσον υπάρχει το 

ενδιαφέρον, έστω από έναν μικρό πυρήνα ανθρώπων αρχικά, για την 

επανεμφάνιση των τοπικών ποικιλιών στο προσκήνιο, θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί ένα μικρό δίκτυο διατήρησης και προώθησης των τοπικών 

ποικιλιών από Ανδριώτες που διαθέτουν κάποιες από αυτές σε Ανδριώτες που 

δεν έχουν, αλλά θα ήθελαν να καλλιεργήσουν ξανά τα παλιά ντόπια προϊόντα.  

Τρόποι διατήρησης των τοπικών ποικιλιών   

 Οι τρόποι για την διατήρηση των φυτογενετικών πόρων γενικότερα και 

των ντόπιων ποικιλιών ειδικότερα, είναι δύο:  ο «εκτός τόπου» (ex situ) και ο 
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«εντός τόπου» (in situ). Με τον πρώτο, η ποικιλότητα διατηρείται έξω από το 

φυσικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε, ενώ με τον δεύτερο εντός αυτού. 

 

Διατήρηση εκτός τόπου (Ex situ)  

 Πρόκειται για την διατήρηση σε τράπεζες γενετικού υλικού, ερευνητικά 

ιδρύματα ή πανεπιστήμια και αποτελεί μέχρι τώρα τη βασική στρατηγική 

διατήρησης. Περιλαμβάνει τη συλλογή, ταξινόμηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση 

της αγροβιοποικιλότητας. Μερικά βασικά πλεονεκτήματα αυτού του τύπου της 

διατήρησης είναι η άμεση διαθεσιμότητα του υλικού στους παραγωγούς, η 

λειτουργία τους ως «θησαυροφυλάκια» σε περιπτώσεις απότομης απώλειας της 

ποικιλότητας από μία περιοχή (π.χ. από φυσικές καταστροφές) και η 

αποθήκευση πέρα από τους σπόρους και πληροφοριών για την κάθε 

καλλιέργεια. Κυριότερο μειονέκτημα της ex situ διατήρησης είναι η ουσιαστικά 

μη περαιτέρω εξέλιξη των φυτών διότι ακόμα και ο κατά καιρούς 

αναπολλαπλασιασμός τους, γίνεται μακριά από τον τόπο καταγωγής τους και 

όχι κάθε χρόνο, όπως σε φυσιολογικές συνθήκες. Κατά κάποιο τρόπο η γενετική 

πληροφορία μένει «παγωμένη» στην τελευταία χρονιά συλλογής από τον τόπο 

καταγωγής της ποικιλίας. Επιπρόσθετο μειονέκτημα αποτελεί και το αρκετά 

μεγάλο κόστος της όλης διαδικασίας (εγκαταστάσεις, θάλαμοι αποθήκευσης, 

δημιουργία-διατήρηση-ανανέωση βάσης δεδομένων, αναπολλαπλασιασμός σε 

πειραματικούς αγρούς κτλ.) (Χρηστίδου, 2008).  

Διατήρηση εντός τόπου (In situ) 

 Η in situ διατήρηση των τοπικών ποικιλιών είναι ουσιαστικά η 

διαδικασία που ακολουθούταν όλα τα χρόνια από τους γεωργούς πριν την 

αντικατάσταση των ντόπιων ποικιλιών από τις βελτιωμένες ή τις εμπορικές. 

Γίνεται σπορά κάθε χρόνο στην περιοχή καταγωγής της κάθε καλλιέργειας και ο 

σπόρος  για την επόμενη χρονιά φυλάγεται από τον ίδιο τον παραγωγό. Η 

διαδικασία αυτή είναι πλέον επιστημονικά καθοδηγούμενη,  λειτουργεί 

συμπληρωματικά της ex situ  διατήρησης και υποστηρίζει την διαδικασία 

ανάπτυξης και προσαρμογής των φυτών στο περιβάλλον τους, διατηρεί την 

βιοποικιλότητα και επιτρέπει στους γεωργούς να έχουν άμεση πρόσβαση στους 
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φυτογενετικούς πόρους. Ωστόσο, η μη ενασχόληση των νέων ανθρώπων με τη 

γεωργία, καθώς και η προϋπόθεση της παροχής οικονομικής στήριξης στους 

αγρότες ως κίνητρο για την διατήρηση στον αγρό, αποτελούν προσκόμματα 

στην διαδικασία αυτή (Χρηστίδου, 2008). Σε αυτά τα πλαίσια η δημιουργία ενός 

δικτύου διατηρητών,  που θα περιλαμβάνει ετήσια και πολυετή είδη θα 

αποτελέσει μια πολύ σημαντική δράση για την «εντός τόπου» διατήρηση των 

τοπικών ποικιλιών. 

Μητρική φυτεία Αμπέλου 

Η Άνδρος διαθέτει μεγάλο αριθμό ποικιλιών αμπελιού, πολλές από αυτές έχουν 

καταγραφεί από τον Γεωπόνο του Δήμου Φραγκίσκο Λουκίσσα.  Η αυξητική 

τάση συμμετοχής στο πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελώνων δείχνει το μέγεθος του 

προβλήματος, οπότε είναι αναγκαία η διάσωσή και η μελέτη των ποικιλιών 

αυτών. Υπάρχουν παραδείγματα, όπου οι Ενώσεις Συνεταιρισμών της 

Σαντορίνης και της Πάρου, αξιοποιώντας Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα 

δημιούργησαν μητρικές φυτείες των ποικιλιών τους απαλλαγμένων ασθενειών. 

Έτσι πέτυχαν τόσο την διάσωση των ποικιλιών τους όσο και την παραγωγή 

πολλαπλασιαστικού υλικού απαλλαγμένου ασθενειών. Ο Ανδριώτικος 

αμπελώνας αναμφισβήτητα διαθέτει ένα πλούτο ποικιλιών που και πρέπει να 

διατηρηθούν και να αξιολογηθούν, όπως τονίζεται πιο πάνω, δοκιμάζοντας 

διάφορους συνδυασμούς ώστε αν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν περισσότερες 

ποικιλίες. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στην Άνδρο. Η φύτευση ξένων 

ποικιλιών αμπέλου δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα αντίθετα παράγεται ένα 

προϊόν που υπολείπεται σε ποιότητα σε σχέση με αυτό από τον τόπο καταγωγής 

(Σταυρακάκης, 2003) και δεν έχει την απαιτούμενη διακριτότητα. Το 

Ανδριωτικο κρασί διαθέτει μια μεγάλη αγορά εντός του νησιού, λόγω 

τουρισμού, η οποία με κατάλληλες ενέργειες μπορεί να γίνει εξωστρεφής 

διατηρώντας και βελτιώνοντας την ποιότητα του προϊόντος. Την δημιουργία 

της μητρικής φυτείας και της μελέτης των ποικιλιών αμπέλου που απαντώνται 

στην Άνδρο πρέπει να ακολουθήσει η εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης αυτού του 

τομέα. 

Οι ποικιλίες αμπελιού που μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί είναι: 
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- Μαυρόστυφο (Μαυροποταμίσιο ή Μαυράκι) 

– Κουμάρι μαύρο και άσπρο 

– Αρμελετούσα (κόκκινο) 

– Ποταμίσιο λευκό 

– Μαλουκάτο άσπρο 

– Μοσχάτο Αλεξανδρείας άσπρο 

– Μπεγλέρι  

Πηγή: Γεωπόνος, Φραγκίσκος Λουκρέζης 

 

 

Ενέργειες:   

         συζήτηση, ευαισθητοποίηση αμπελουργικών-οινοποιητικών φορέων 

(Συνεταιριστικούς, ιδιωτικούς) του νησιού για την υλοποίηση ενός σχετικού 

προγράμματος και με δικιά τους χρηματοδότηση και σε συνεργασία με 

Γεωπονικά Πανεπιστήμια και το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (επαφή με Πάρο, Σαντορίνη για την 

πληροφόρηση επί των διαδικασιών, εμπειριών και διευκρίνισης του κόστους) 

         εφ’ όσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, επιλογή κατάλληλου χώρου ή 

χώρων,  συλλογή ποικιλιών και κλώνων αμπέλου από την Άνδρο από γεωπόνους 

αμπελουργίας και εγκατάσταση τους στον επιλεγμένο και κατάλληλα 

διαμορφωμένο χώρο.  

         παράλληλα μπορεί να μελετώνται τα αμπελογραφικά και οινοποιητικά 

χαρακτηριστικά τους, η συγγένεια μεταξύ τους και με άλλες ποικιλίες αμπέλου 

εκτός Άνδρου και να γίνεται δοκιμαστική οινοποίηση 

Σταδιακά ο χώρος αυτός θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να φιλοξενήσει 

και οπωρώνες με μικρό αριθμό δέντρων της τοπικής γεωργικής παράδοσης (θα 

ακολουθηθούν διαδικασίες παραπλήσιες με αυτές της αμπέλου), καθώς και 

μικρές εκτάσεις όπου θα σπέρνονται ετήσιες τοπικές καλλιέργειες (φασόλια, 
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κριθάρι, σιτάρι,κ.ά.). Ο χώρος θα είναι επισκέψιμος για το κοινό και ενδεχομένως 

να υπάρχει και μικρό κατάστημα πώλησης τοπικών προϊόντων. Ουσιαστικά θα 

πρόκειται για ένα γεωργικό πάρκο που θα περικλείει την γεωργική παράδοση 

του νησιού.  

 

Ποιες τοπικές ποικιλίες προτείνονται για αξιοποίηση 

Η σκέψη από κάποιους ανθρώπους για δημιουργία ομάδων για την 

καλύτερη προώθηση των τοπικών προϊόντων, αποτελεί ένα καλό πρώτο βήμα 

και πρέπει να υποστηριχθεί.  

         Ομάδα Παραγωγών είναι το κάθε νομικό πρόσωπο (Συνεταιρισμός, Α.Ε., 

Ε.Π.Ε. κλπ) που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία αγροτών και με εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας έχουν καθορίσει κανόνες παραγωγής και εμπορίας των 

προϊόντων που παράγουν (Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε.- 

http://www.georgikianaptixi.gr/ AFF58653.el.aspx) 

         Οργάνωση Παραγωγών σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, 

είναι κάθε πρόσωπο (Συνεταιρισμός, Α.Ε. κλπ) που έχει συσταθεί με 

πρωτοβουλία παραγωγών που καλλιεργούν και παράγουν συγκεκριμένη 

κατηγορία προϊόντων τα οποία προορίζονται για νωπή κατανάλωση ή 

μεταποίηση (Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε.- 

http://www.georgikianaptixi.gr/AFF58653.el.aspx) 

Πρέπει να τονιστεί πως για την εμπορία των τοπικών προϊόντων 

χρειάζεται να εξασφαλίζεται η προέλευση του προϊόντος και να μην 

παρουσιάζονται φαινόμενα νοθείας με εισαγωγή σπόρου από άλλες περιοχές. 

Τέτοιες πρακτικές μπορεί να εξασφαλίζουνε κέρδη για ορισμένους, αλλά 

υπονομεύουνε το τοπικό όνομα του προϊόντος. Η τυποποίηση του προϊόντος θα 

βελτιώσει την πρόσβαση του στην αγορά και θα μειώσει σχετικά τη νοθεία.. 

 

 Ελιά 

about:blank
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 Το λάδι, αποτελεί μαζί με το κρασί τα δύο κύρια προϊόντα της Άνδρου 

εδώ και αιώνες. Μπορεί να μην είναι ποιοτικά ανάλογο άλλων ποικιλιών και 

περιοχών (π.χ. της Κορωνέικης στη Μεσσηνία, τη Λακωνία ή την Κρήτη), όμως 

παράγεται εδώ και αιώνες και τουλάχιστον οι κάτοικοι της Άνδρου το εκτιμούν 

και το προτιμούν. Ελαιοτριβεία και εκτάσεις με ελιές υπάρχουν αλλά λείπουν τα 

εργατικά χέρια για το μάζεμα της παραγωγής. Για την παραγωγή ελαιολάδου 

πολύ καλής ποιότητας απαιτείται εφαρμογή των παρακάτω κανόνων 

(Μπαλατσούρας Γ.Δ., 1997, Όλα για Ελιά-Ελαιόλαδο, 2004): 

     1.       Προφύλαξη του ελαιοκάρπου πάνω στο δέντρο (ηρτημένη εσοδεία) από 

τους κάθε λογής εχθρούς του (δάκος, καπνιά, μακροφόμα) που επηρεάζουν και 

την ποσότητα και την ποιότητα του λαδιού. Να γίνονται επίκαιροι και αναγκαίοι 

ψεκασμοί και να μην παραβιάζεται με κανέναν τρόπο ο χρόνος του τελευταίου 

ψεκασμού πριν τη συγκομιδή 

      2.       Συλλογή του ελαιοκάρπου στο στάδιο της πλήρους ωρίμανσης αλλά όχι της 

υπερωρίμανσης. Όταν η επιδερμίδα αποκτά βαθύ χρώμα πορφύρας με ιώδεις 

κηλίδες και αρχίζει να βάφεται και η σάρκα, ο καρπός δίνει το περισσότερο και 

το καλύτερο λάδι 

      3.       Το μάζεμα πρέπει να γίνεται με το χέρι ή με ειδικά εργαλεία και όχι με 

ράβδισμα, αφού τραυματίζονται οι καρποί και γίνεται ευκολότερη η προσβολή 

τους από μύκητες μέχρι το στάδιο της επεξεργασίας, κάτι που αποβαίνει σε 

βάρος της ποιότητας. Εξάλλου οι τραυματισμοί που προξενούνται στο δέντρο θα 

είναι σε βάρος της παραγωγής του επόμενου έτους, ενώ αποτελούν και είσοδο 

για προσβολές παθογόνων 

     4.       Αμέσως μετά το μάζεμα ο καρπός καθαρίζεται από ξένες ύλες, οι 

προσβεβλημένοι από ασθένειες καρποί απομακρύνονται και οι υπόλοιποι 

μεταφέρονται στο ελαιοτριβείο ή την αποθήκη. Αν οι καρποί είναι λασπωμένοι 

πρέπει να πλένονται 

     5.       Αν η έκθλιψη δεν γίνει αμέσως μετά από τη συλλογή, ο ελαιόκαρπος πρέπει 

να αποθηκεύεται σε πολύ καθαρές, ξηρές και καλά αεριζόμενες αποθήκες σε 

σωρούς ή καλύτερα σε στρώματα πάχους μικρότερου των 20 εκατοστών. Σε 
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αποθήκες με καλές συνθήκες ο καρπός μπορεί να μείνει χωρίς καμιά ζημιά για 4-

5 μέρες 

     6.       Το ελαιοτριβείο πρέπει να είναι καθαρό. Το λάδι απορροφά και συγκρατεί 

ανεπιθύμητες οσμές και γεύσεις. Οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με τον 

ελαιόκαρπο, το άλεσμα ή το λάδι μπορεί να προσδώσει δυσάρεστες οσμές ή 

γεύσεις. 

     7.       Τα δοχεία μεταφοράς και αποθήκευσης πρέπει να είναι απολύτως καθαρά. 

Για μικρές ποσότητες καταλληλότερα είναι τα δοχεία από γυαλί ή πήλινα με 

επάλειψη. Για μεγάλες ποσότητες χρησιμοποιούνται ντεπόζιτα ή δεξαμενές από 

ειδικά μέταλλα κατάλληλα για αυτό το σκοπό 

Η οργάνωση των κατόχων εκτάσεων με ελιές σε συνεταιρισμό ελαιοπαραγωγών 

θα ενίσχυε το προϊόν που θα παραγόταν. 

 Γενικές επισημάνσεις-ενέργειες 

     1.       Το ποιες παρεμβάσεις θα επιλεγούν εξαρτάται από το ανθρώπινο δυναμικό 

που θα ενδιαφερθεί. Αυτό αφορά το ενδιαφέρον των ίδιων των κατοίκων 

(μπορεί να είναι ακόμα και ένας) και των φορέων που θα υποστηρίξουν την 

υλοποίηση της παρέμβασης (Γεωπονικά Πανεπιστήμια, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., κτλ).  Άρα 

μπορεί να πρόκειται για μία ή περισσότερες περιπτώσεις γεωγραφικά και 

θεματικά ανεξάρτητες μεταξύ τους. Σίγουρα χρειάζεται μια ιεράρχηση αλλά σε 

πρώτη φάση προτείνεται να επιλεγεί μόνο μία που θα λειτουργήσει και 

πιλοτικά.  

      2.       Ορισμένες υποστηρικτικές ενέργειες μπορεί να είναι η επίσκεψη 

ενδιαφερομένων πχ. στη Σαντορίνη για  την και την μητρική φυτεία αμπελιού 

(αφορά αμπελουργούς-οινοποιούς) 

      3.       Έναρξη διαδικασίας χαρακτηρισμού σαν Π.Ο.Π./ Π.Γ.Ε. ορισμένων 

προϊόντων. Ο χαρακτηρισμός τους δεν θα επιφέρει κάποια θεαματική αλλαγή, 

αποτελεί όμως ένα πλεονέκτημα 

      4.       Αξιοποίηση και ενεργοποίηση του «τοπικού» δυναμικού, συνεργασίες με  

Πανεπιστήμια (μέσω της ανάθεσης πτυχιακών και μεταπτυχιακών μελετών 

about:blank
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σχετικά με τις τοπικές ποικιλίες που βρέθηκαν για τον χαρακτηρισμό και την 

αξιολόγηση τους) και με άλλα ιδρύματα για χρηματοδότηση δράσεων 

 

 

Γιάννης Καπάκης 

Πρόεδρος Π.Σ. Απροβάτου 


