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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Σε μια εποχή που η χώρα μας πρέπει να ανταποκριθεί  με επιτυχία σε δοκιμασίες πρωτοφανείς για τα 
δεδομένα της και ενώ δείχνει τελείως αδύναμη και εξαρτώμενη από τους δυνατούς αυτού του κόσμου, 
θα προσπαθήσουμε με αυτή την ερευνητική εργασία να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα έχει θησαυρούς που 
τους προσφέρει απλόχερα αιώνες τώρα. Θησαυρούς που με σωστούς χειρισμούς θα μπορούσαν να 
φέρουν στη χώρα ευημερία και αυτάρκεια. Εκτός αυτού, ανακαλύψαμε ότι στην Ελλάδα παράγονται και 
προϊόντα υπερ-σύγχρονης τεχνολογίας, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι Έλληνες δεν επαναπαύονται στη 
δόξα της φέτας και του μουσακά! 

 

 

 

Η αλήθεια είναι ότι όταν σκέφτεται κανείς τι προϊόντα παράγει η Ελλάδα και κυρίως τι προϊόντα εξάγει, 
τα πρώτα που έρχονται συνήθως στο μυαλό είναι η φέτα, το λάδι, οι ελιές. Γι’ αυτό και προκαλεί 
έκπληξη η λίστα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εξαγωγέων, στην πρώτη θέση της οποίας φιγουράρουν, για 
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το 2015 τουλάχιστον, τα ορυκτέλαια πετρελαίου. Το ελαιόλαδο έρχεται τέταρτο, αν και σε άνοδο από τη 
12η θέση το 2014, μετά από τα φάρμακα και το αλουμίνιο.  

 

 

 

Στην παρούσα εργασία αποφασίσαμε να περιορίσουμε την έρευνά μας στα παρακάτω γνωστά κι 
αγαπημένα –συχνά παγκοσμίως- προϊόντα, που μας θυμίζουν την Ελλάδα όπως εμείς την έχουμε στο 
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μυαλό μας, αλλά και όπως την απολαμβάνουν εκατομμύρια άνθρωποι που την επισκέπτονται κάθε 
χρόνο και γίνονται στη συνέχεια φανατικοί οπαδοί των προϊόντων της. Θα μιλήσουμε, λοιπόν, εκτενώς, 
για το ελαιόλαδο και τις ελιές, για τα ελληνικά κρασιά και τα άλλα οινοπνευματώδη (τσίπουρο, ρακή, 
ούζο), για τα ελληνικά τυριά, τη μαστίχα, τα προϊόντα ΠΟΠ και τα εσπεριδοειδή. Επιλέξαμε να 
εστιάσουμε την έρευνά μας και στην τοπική παραγωγή της Μυτιλήνης, ενός νησιού που σήμερα περνάει 
δύσκολες ώρες.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 
 
 
Η ιστορία της ελιάς 
 
Γνωρίζοντας το "υγρό ατόφιο χρυσάφι", κατά τον Όμηρο και "το μεγάλο Θεραπευτή", κατά τον 
Ιπποκράτη. 
 
Ελιά! Σύμβολο ειρήνης, σοφίας, γονιμότητας, ευημερίας, ευφορίας, τύχης, νίκης. Τρέφει, συντηρεί, 
προστατεύει, τονώνει, θεραπεύει, εμπνέει. Η ελιά θεωρείται ευλογημένο δένδρο. 
 
Η ιστορία της ελιάς ξεκίνησε πριν 7000 χρόνια, στην περιοχή της Μεσογείου και κυρίως στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Πιθανολογείται από τις διάφορες παραστάσεις στα αγγεία και τους μύθους στην ιστορία των 
λαών που ζουν γύρω από την Μεσόγειο, ότι 
πρωτοεμφανίστηκε στη Συρία. Το σίγουρο είναι ότι στον ευρωπαϊκό Μεσογειακό χώρο ήρθε από την 
Ελλάδα, από Φοίνικες εμπόρους. Από εκεί πέρασε στην Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αμερική, 
Αυστραλία. 
 
Προστάτης των ιερών ελαιοδένδρων ήταν ο Δίας,"ο Μόριος Ζεύς". Τα στηρίγματα της στοάς του 
Παρθενώνα πατούσαν σε υψηλά βάθρα με ανάγλυφη παράσταση την ιερή ελιά της Αθήνας στον κορμό 
της οποίας ελισσόταν ένα φίδι. Το ρόπαλο του Ηρακλή ήταν φτιαγμένο από αγριελιά. Όταν ο Ηρακλής 
ολοκλήρωσε τους 12 άθλους του, έφερε από τη χώρα των Υπερβορείων (μυθικός λαός που πίστευαν ότι 
κατοικούσε πέρα από τον Βορρά ή στον ουρανό), βλαστάρι ελιάς και το φύτεψε στην Ολυμπία. Με τα 
κλαδιά αυτής της ελιάς στεφάνωναν τους νικητές ολυμπιονίκες. Στο ναό της Ήρας, στην Αρχαία Ολυμπία, 
υπήρχε μια ελιά, η καλλιστέφανος ελιά, από την οποία έφτιαχναν τον κότινο (στεφάνι αγριελιάς), με τον 
οποίο στεφάνωναν τους ολυμπιονίκες και τους έδιναν και μια φιάλη ελαιολάδου, ως αναγνώριση νίκης. 
Στους ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας το 2004, στεφάνωσαν τους νικητές πάλι με κότινους όπως 
έκαναν και στα αρχαία χρόνια     
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                       .  
 
 
Η ελιά αναφέρεται και στην Παλαιά Διαθήκη και στο Κοράνι. Μετά τον Κατακλυσμό του Νώε, όπως 
λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη, το περιστέρι που γύρισε από την αναζήτηση ζωής στη στεριά, μετέφερε 
κλαδί ελιάς, οιωνός ότι η ανθρώπινη ζωή ξανάρχισε στη γη, μετά τη βιβλική καταστροφή. 
 

 
 
 
 Ιερό δένδρο για τους Έλληνες. Στην αρχαία Αθήνα, οι Αθηναίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους 
πολιτισμένους και κρατούσαν κλαδί ελιάς. Οι αρχαίοι Έλληνες άλειφαν τα σώματά τους και τα μαλλιά 
τους με λάδι ελιάς, για περιποίηση και υγεία. Χρησιμοποιούσαν το ελαιόλαδο για να επουλώσουν 
πληγές, να θεραπεύσουν ασθένειες. Η ελιά εκτός από θρεπτικές ιδιότητες έχει και φαρμακευτικές. Ο 
Ιπποκράτης την ονομάζει ο "μεγάλος θεραπευτής". Στον Ιπποκράτειο κώδικα 
αναφέροντα πάνω από 60 θεραπείες της ελιάς.  
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Περιγραφή ελιάς-καλλιέργεια 
 

 
Η ελιά (Olea europaea) είναι ένα μικρό αειθαλές δένδρο το οποίο φτάνει τα 3 - 5 m ύψος. Γενικά, η 
καλλιέργεια της ελιάς απαιτεί χρόνο, καθώς η πρώτη αποδοτική παραγωγή υπολογίζεται μετά από 8 - 10 
χρόνια. Βέβαια υπάρχουν και ποικιλίες οι 
οποίες δίνουν εξαιρετική παραγωγή μέσα σε 4 – 6 χρόνια. Το δένδρο φέρει μικρά, ημίλευκα λουλούδια 
το Μάιο και έχει χαρακτηριστικά μικρά φύλλα: με απαλό πράσινο χρώμα στο πάνω μέρος και ασημί στο 
κάτω. Ο καρπός αρχίζει να ωριμάζει 
τον Οκτώβρη, όπου και γίνεται η συγκομιδή μέχρι το Δεκέμβρη. Σε ηλικία 30-70 ετών βρίσκεται σε πλήρη 
ανάπτυξη και στην «Τρίτη ηλικία» η ελιά φτάνει από 150-1000 χρόνια ζωής! 
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Η ελιά ευδοκιμεί σχεδόν αποκλειστικά στη λεκάνη της Μεσογείου και ο τρόπος καλλιέργειάς της 
αποτελεί βασικό παράγοντα διατήρησης του οικοσυστήματος. Ζει και προσφέρει καρπούς για αιώνες, 
αγαπά το μεσογειακό κλίμα, ζητά ελάχιστη περιποίηση και αξιοποιείται πλήρως ως καρπός, φύλλωμα 
και ξύλο. Η ελιά συμβάλλει στην αποτροπή της διάβρωσης σε περιοχές με οξυμένο το φαινόμενο της 
ερημοποίησης κι αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα ανάπτυξης περιοχών με σοβαρά προβλήματα 
απασχόλησης και συνοχής. Σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα 150.000.000 περίπου ελαιόδεντρα, 
λειτουργούν 2.800 ελαιοτριβεία και 500.000 οικογένειες ζουν από την καλλιέργεια της ελιάς. 
 
Έθιμα και παραδόσεις 
 
Υπάρχουν διάφοροι μύθοι που αναφέρουν ότι η ελιά και το ελαιόλαδο είναι ευεργετικά για την ψυχή και 
το πνεύμα και αρκετοί από αυτούς διατηρούνται σαν μέρος της παράδοσης και της κουλτούρας πολλών 
λαών. Στην Πορτογαλία υπάρχουν προσευχές για να διώξουν το δαιμόνιο. Σε αυτές αναφέρεται το 
ελαιόλαδο σαν μέσο που εξαγνίζει το κακό. Σε αρκετές αγροτικές περιοχές της Μεσογείου, οι άνθρωποι 
πετούν λάδι στο έδαφος για να έχουν καλή σοδειά ή για να ευχαριστήσουν για την καλή σοδειά που 
είχαν. 
 
Υγεία και ελιά 
 
Οι αρχαίοι Έλληνες θεραπευτές χρησιμοποιούσαν ελαιόλαδο για να επουλώσουν πληγές, για να 
θεραπεύσουν την αϋπνία, τη ναυτία, τη χολέρα. Επίσης το χρησιμοποιούσαν για να ενυδατώσουν και να 
μαλακώσουν το δέρμα τους ή το έβαζαν στα μαλλιά τους για να είναι υγιή και λαμπερά. Οι σύγχρονοι 
επιστήμονες πιστεύουν ότι βοηθά τις λειτουργίες του εγκεφάλου, των εσωτερικών μας οργάνων και 
ιδιαίτερα της καρδιάς, αφού προλαβαίνει και παίρνει τη θέση από τα βλαβερά ζωικά λίπη, τα οποία 
είναι υπεύθυνα για τη συγκέντρωση λίπους στην καρδιά και οδηγούν στο έμφραγμα. 
 
Στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και τη Μυτιλήνη, άλειφαν με ελαιόλαδο τα στραμπουλήγματα, την έγκυο 
για να έχει εύκολη γέννα και το νεογέννητο μωρό για τη θεραπεία ερεθισμών του δέρματος. Το 
ελαιόλαδο χρησιμοποιείται και σήμερα σε καλλυντικά προϊόντα, καθώς ανακουφίζει, αναζωογονεί, 
ενυδατώνει και διατηρεί το δέρμα λείο. Επίσης είναι ήπιο αντηλιακό και βελτιώνει σημαντικά την υγεία 
του δέρματος. Το ελαιόλαδο ως καλλωπιστικό μέσο είναι γνωστό από τις πινακίδες της Γραμμικής 
γραφής Β’ όπου αναφέρεται ότι το λάδι για τέτοια χρήση ήταν αρίστης ποιότητας και συχνά 
αρωματισμένο με βότανα.  
 
Η περιποίηση των μαλλιών με ελαιόλαδο ήταν ήδη γνωστή από τη Μυκηναϊκή περίοδο. Οι γυναίκες 
άλειφαν τα μαλλιά τους με λάδι, για να θρέφονται, να είναι ευκολοχτένιστα  και να γυαλίζουν. Στην 
Κρήτη, έφτιαχναν λοσιόν με ελαιόλαδο και δαφνοκούκουτσα για γερά μαύρα μαλλιά. Στη Θράκη 
περιποιούνταν τα σκασμένα χέρια με ελαιόλαδο. 
 
Οι ηλικιωμένοι που καταναλώνουν στις σαλάτες και στο μαγείρεμα αρκετό ελαιόλαδο, κινδυνεύουν 
λιγότερο να πάθουν εγκεφαλικό, σύμφωνα με μια νέα γαλλική επιστημονική έρευνα.  Οι ερευνητές του 
Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ιατρικών Ερευνών και του πανεπιστημίου του Μπορντό, με επικεφαλής 
τη Σεσίλια Σαμιέρι, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο περιοδικό Neurology της Αμερικανικής 
Ακαδημίας Νευρολογίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, 
μελέτησαν σε τρεις πόλεις (Μπορντό, Ντιζόν, Μονπελιέ), για χρονικό διάστημα πέντε ετών, περίπου 
7.600 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, από τα οποία 148 υπέστησαν εγκεφαλικό σε αυτό το διάστημα. 
Όσοι συμμετείχαν στην έρευνα, είχαν χωριστεί σε τρεις ομάδες ανάλογα με το πόσο ελαιόλαδο 
κατανάλωναν (καθόλου, μέτρια, πολύ). Διαπιστώθηκε ότι όσοι ανήκαν στην κατηγορία που έκανε την 
πιο «εντατική» κατανάλωση ελαιόλαδου (τόσο σε σαλάτες, όσο και στο μαγείρεμα), είχαν 41% λιγότερες 
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πιθανότητες εμφάνισης εγκεφαλικού σε σχέση με όσους δεν έτρωγαν καθόλου λάδι.  «Η έρευνά μας 
δείχνει ότι πρέπει να υπάρξουν νέες συστάσεις για την ημερήσια διατροφή, ώστε να αποφεύγονται τα 
εγκεφαλικά στα άτομα άνω των 65 ετών. Τα εγκεφαλικά είναι τόσο συχνά στους ηλικιωμένους και το 
ελαιόλαδο είναι ένας φθηνός και εύκολος τρόπος αποφυγής τους», όπως είπε η Σαμιέρι. 
 
 
Ποικιλίες ελιάς για παραγωγή ελαιόλαδου 
 
Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες ποικιλίες ελιών. Ανάμεσα τους οι πιο γνωστές και οι πιο συνηθισμένες 
είναι η Λαδολιά, το Μανάκι, η Κορωνέικη και η Αθηνολιά. Κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης όλοι οι 
καρποί των ελιών αλλάζουν χρώμα από πράσινο σε βιολετί και τέλος σε μαύρο. 
 
Τα γευστικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου εξαρτώνται κυρίως από ποιο στάδιο ωρίμανσης συλλέγεται 
η ελιά βάσει του χρώματός της. Ελαιόλαδο προερχόμενο από πράσινες και βιολετί ελιές περιλαμβάνει 
μεγάλη ποσότητα αρωματικών συστατικών έχοντας έντονη φρουτώδη γεύση. Αντιθέτως, όσο ωριμάζει ο 
καρπός της ελιάς, η ποσότητα των αρωματικών συστατικών μειώνεται. Ελαιόλαδο που προέρχεται από 
βιολετί και μαύρες ελιές έχει απαλότερη γεύση και άρωμα που θυμίζει καρπούς όπως μήλο, ντομάτα και 
μερικές φορές αμύγδαλο. 
 
Ποιικιλίες βρώσιμων ελιών 
 
Κορωνέικη: Είναι ένα είδος ελιάς με μεγάλη παραγωγικότητα και θεωρείται ιδιαίτερα ανθεκτική. 
 

 
 
Αδραμυτινή: Πρόκειται για την πιο φημισμένη ελιά της Μικράς Ασίας, όπου το σημαντικότερο μέρος της 
καλλιέργειάς της γίνεται στη Μυτιλήνη, αλλά και σε άλλα νησιά. Ο καρπός της έχει στρογγυλό σχήμα και 

μεσαίο μέγεθος.  
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Κοθρέικη: Τη συναντάμε σε όλη σχεδόν την Πελοπόννησο, αλλά και τη Ρούμελη και 
θεωρείται ελιά υψηλής απόδοσης και ποιότητας. 
 

 
 
 
 
Μεγαρίτικη: Πρόκειται για μία ποικιλία ελιάς, ιδιαίτερα καλή. Τη συναντάμε στη Στερεά Ελλάδα και την 
Πελοπόννησο. 

 
 
 
≪Γαϊδουρολιά≫: Εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους της. Αυτό το είδος ελιάς το συναντάμε κυρίως στο 
νομό Χαλκιδικής. 
 

 
 
 
Θρούμπα ή σταφιδολιά: Πρόκειται για μία ξεχωριστή ποικιλία βρώσιμης ελιάς. Είναι οι αγαπημένες 
ελιές των Κρητικών και παράγονται σε μεγάλες ποσότητες στο Μαλεβίζι, στη Μεσαρά, στο Αμάρι και στο 
Μυλοπόταμο. Εχουν την ιδιότητα να ξεπικρίζουν μόνες τους πάνω στο δέντρο και καταναλώνονται χωρίς 
να χρειάζονται καμιά επεξεργασία. Τέλος, επειδή μπορούμε να τις βρούμε στο εμπόριο χωρίς αλάτι, 
είναι ιδανικές για όσους ακολουθούν μία δίαιτα χαμηλή σε νάτριο. 
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Τσουνάτη: Πρόκειται για μία διαφορετική ποικιλία ελιάς, η εικόνα της οποίας θυμίζει μαστό, αφού έχει 
χαρακτηριστική θηλή. Καλλιεργείται κυρίως στα Χανιά, το Ρέθυμνο και τη Λακωνία. 
 

 
 
 
Καλαμών: Μία από τις πιο φημισμένες ποικιλίες ελιάς ακόμη και στο εξωτερικό. Καλλιεργείται κυρίως 
στη Μεσσηνία και τη Λακωνία, όπως και σε μερικές περιοχές της Ρούμελης και θεωρείται υψηλής 

ποιότητας.  
 
 
Η συγκομιδή   της ελιάς 
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Ο καρπός της ελιάς ωριμάζει στα μέσα προς τέλη του φθινοπώρου, οπότε και ξεκινάει η συγκομιδή, ή το 
λιομάζωμα. Η ελιά παραδοσιακά μαζεύεται με το χέρι, και το μάζεμα της ελιάς αποτελεί εδώ και αιώνες 
σημαντική αγροτική δραστηριότητα σε 
πολλές περιοχές της Μεσογείου. Στη σημερινή εποχή ευδοκιμεί ακόμη η παραδοσιακή μέθοδος 
συγκομιδής, με τη βοήθεια ίσως κάποιων νεότερων εργαλείων: τα κλαδιά 
περνιούνται με το "χτένι" για να αποσπαστεί ο καρπός με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα, ενώ το 
έδαφος κάτω από την ελιά στρώνεται με λιόπανα ή με ειδικό δίχτυ από συνθετικό υλικό. 
 
Βιολογική καλλιέργεια ελιάς 
 
Η βιολογική καλλιέργεια, οργανική ή οικολογική σύμφωνα με τον ορισμό σε άλλες χώρες, είναι μια νέας 
μορφής καλλιέργεια ιδιαίτερα διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια. Βασικοί στόχοι της είναι η παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών, φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων με τη συνδρομή κατάλληλης επιστημονικής 
υποστήριξης. Τα είδη που μπορούν να παραχθούν με τη βιολογική καλλιέργεια ανήκουν σχεδόν σε όλο 
το φάσμα της γεωργικής παραγωγής, με κύριο είδος την ελιά.  
 
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η καλλιέργεια της ελιάς στην Ελλάδα καλύπτει περίπου το 50% των 
συνολικών εκτάσεων των βιολογικών καλλιεργειών και το 50% της παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου 
στη χώρα μας εξάγεται απευθείας τυποποιημένο. Ωστόσο παρά τους υψηλούς ετήσιους ρυθμούς 
αύξησης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα, με ετήσιο ρυθμό σχεδόν διπλάσιο του μέσου 
ευρωπαϊκού, το ποσοστό επί του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην Ελλάδα εξακολουθεί να 
είναι ιδιαίτερα χαμηλό (0.9% το 2001). 

 
 
 
Πιστοποίηση 
 
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να 
διακινούνται στην αγορά με την ένδειξη ≪βιολογικό≫ στη συσκευασία τους αφού πρώτα έχουν 
ελεγχθεί και πιστοποιηθεί. Σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ορίζεται μια αρχή, η οποία αναλαμβάνει την εποπτεία των οργανισμών που ελέγχουν και 
πιστοποιούν τα βιολογικά προϊόντα. Στην Ελλάδα, το έργο αυτό έχει αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα η 
Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας η οποία έχει την ευθύνη για το σύστημα ελέγχου. 
 
 
Η σημασία της ελιάς 
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Η σημασία της καλλιέργειας της ελιάς είναι πολύ μεγάλη, ειδικά για τα νησιά. Το αποτέλεσμα ήταν η 
αύξηση πληθυσμού των νησιών, η βελτίωση της διατροφής καθώς και η δημιουργία προϊόντων για 
εμπόριο. Η σημασία ειδικά του λαδιού στην ανάπτυξη 
του εμπορίου και στον πλούτο των αρχαίων ελληνικών πόλεων είναι τεράστια. Εξίσου σημαντική είναι η 
χρήση του λαδιού και ο συμβολισμός του στη θρησκεία. Με την έλευση του Χριστιανισμού παίρνει 
ξεχωριστή θέση, από τη βάπτιση, λάδι στην κολυμπήθρα, μέχρι την ταφή, λάδι στο φέρετρο κατά την 
ταφή. Η δύναμη του λαδιού δεν είναι μόνον βιολογική αλλά και μεταφυσική. Στην Ελλάδα η ελιά είναι 
καλλιέργεια με πολύ μεγάλη διάδοση. Το ελαιόλαδο είναι σπουδαίο προϊόν, μεγάλης οικονομικής και 
κοινωνικής σημασίας.     

              
 
Η Ελλάδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο, μετά την Ιταλία και την Ισπανία. 
Με κριτήριο την ποιότητα όμως, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στον κόσμο, καθώς σύμφωνα με 
στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιόλαδου (Σ.Ε.ΒΙ.Τ.ΕΛ.), πάνω από το 
70% της Ελληνικής παραγωγής ελαιόλαδου είναι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. 

Σήμερα στην Ελλάδα, ο κανόνας που ισχύει είναι εξαγωγές χύμα ελαιόλαδου. Η χώρα μας στο σύνολο 
εξάγει μεγάλες ποσότητες παρθένου ελαιόλαδου, το οποίο όμως αγοράζεται σε μορφή χύμα από 
Ιταλικές κυρίως βιομηχανίες. Οι βιομηχανίες αυτές το χρησιμοποιούν ως βελτιωτικό στα διαφόρων 
ειδών ελαιόλαδα που παράγουν και το προωθούν στην αγορά τυποποιημένο ως Ιταλικό, με αποτέλεσμα 
η χώρα μας να κατέχει ένα πολύ μικρό μερίδιο αγοράς στο επώνυμο τυποποιημένο παρθένο ελαιόλαδο. 
Οι εξαγωγές Ελληνικού ελαιόλαδου σε μορφή χύμα αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% των συνολικών 
εξαγωγών ελαιόλαδου της χώρας. 
Στις εξαγωγές παρθένου ελαιόλαδου, η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση και πάλι ακολουθώντας όμως 
αυτή την φορά την Ισπανία και την Ιταλία, πρώτη και δεύτερη χώρα αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει ο Σύνδεσμος Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) σε μελέτη του 
σχετικά με το Ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο, η Ελλάδα εξήγαγε το 2003 παρθένο ελαιόλαδο αξίας 236,45 
εκατομμυρίων ευρώ.…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σημαντική μείωση στις Ελληνικές εξαγωγές ελαιόλαδου προς την 
Ιταλία και την Ισπανία. Παρά την μεγάλη αύξηση των εξαγωγών προς την Ιταλία το 2003, που ήταν 
38,8%, οι συνολικές εξαγωγές ελαιόλαδου της χώρας από το 1999 έως το 2003 επηρεάστηκαν άμεσα και 
εμφανίζουν μείωση 50,2%. Σε σύνολο, οι εξαγωγές προς την Ιταλία ήταν αξίας 186,4 εκατομμυρίων ευρώ 
και αποτελούσαν το 78,8% των συνολικών Ελληνικών εξαγωγών ελαιόλαδου. Σημαντική μείωση, της 
τάξεως του 69%, παρουσιάζουν επίσης οι συνολικές Ελληνικές εξαγωγές ελαιόλαδου προς την Ισπανία 
για τα έτη 1999-2003. Κατά την διάρκεια αυτών των ετών, καταγράφηκαν σημαντικές αυξομειώσεις, με 
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μεγαλύτερη την αύξηση που παρατηρήθηκε το 2003 που ήταν 1356,66%! Οι εξαγωγές προς την Ισπανία 
ήταν αξίας 8 εκατομμυρίων ευρώ και αποτελούσαν το 3,4% των Ελληνικών εξαγωγών ελαιόλαδου. Στο 
σύνολο των χωρών, η μεγαλύτερη πτώση στις Ελληνικές εξαγωγές ελαιόλαδου σημειώθηκε στην 
Ολλανδία, με 84,4%.Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία  ιδιαίτερη αύξηση στις συνολικές Ελληνικές εξαγωγές 
ελαιόλαδου για την περίοδο 1999-2003 παρουσιάζεται στην Ελβετία (116,6%), στον Καναδά (106%) και 
στην Αυστραλία (99,5%). Στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές μειώθηκαν το 2003 κατά 9,29%, στο 
σύνολο των εξαγωγών για τα έτη 1999-2003 σημειώνεται αύξηση 38,4%, που αντιστοιχεί σε μερίδιο 
3,7%. Το μερίδιο αυτό αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά την συμφωνία εταιρείας-κολοσσού στην 
Αμερική με εκπροσώπους της ‘Ελαιουργικής’ και της ‘Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου’ για 
εξαγωγές χιλιάδων τόνων τυποποιημένου ελαιόλαδου στην τεράστια αμερικανική αγορά. 

 
Στην Ελλάδα σχεδόν το 60% του καλλιεργούμενου εδάφους της είναι ελαιώνες ενώ είναι η χώρα με τις 
περισσότερες ποικιλίες ελιάς. Παγκοσμίως η Ελλάδα είναι πρώτη στην παραγωγή μαύρων ελιών και 
τρίτη στην παραγωγή ελαιολάδου. Στο έδαφός της καλλιεργούνται περισσότερα από 132 εκατομμύρια 
ελαιόδεντρα, από τα οποία παράγονται περίπου 350.000 τόνοι ελαιολάδου ετησίως, εκ των οποίων το 
82% ανήκει στην κατηγορία εξαιρετικά-παρθένο. Περίπου η μισή από την ετήσια ελληνική παραγωγή 
ελαιολάδου εξάγεται προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στην Ιταλία. 
 
Οι πιο σημαντικές ελαιοπαραγωγικές περιοχές στην Ελλάδα είναι η Πελοπόννησος, η οποία παράγει το 
65% της συνολικής παραγωγής, καθώς επίσης και η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Η 
περισσότερο βραβευμένη ελληνική ποικιλία ελιάς 
είναι η Κορωνέικη, προερχόμενη από την Κορώνη της Μεσσηνίας. Η Κορωνέικη ευδοκιμεί στις πλαγιές 
των βουνών, παράγει πολύ μικρούς καρπούς, η μεγάλη αναλογία φλοιού προς σάρκα των οποίων, 
χαρίζει στο ελαιόλαδο το ιδιαίτερο άρωμά του. Η ποικιλία αυτή είναι επίσης κατάλληλη για παραγωγή 
αγουρέλαιου. 
 
Παραγωγή και επεξεργασία 
 
Το λάδι παράγεται στα ελαιουργεία, με ψυχρή ή θερμή συμπίεση καρπού ελιάς. Σε αρκετές περιπτώσεις, 
στη συνέχεια γίνεται φιλτράρισμα με διηθητικά μέσα. 
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Τα σύγχρονα ελαιουργεία είναι ανεξάρτητες βιομηχανίες οι οποίες διαθέτουν άφθονο νερό για τον 
καθαρισμό και την επεξεργασία των ελιών. Οι διάφοροι χώροι του ελαιουργείου αερίζονται καλά, είναι 
στεγνοί και έχουν θερμική μόνωση. 
 
Στα ελαιουργεία η επεξεργασία αρχίζει με το ζύγισμα, το διαχωρισμό και το πλύσιμο των ελιών. Οι ελιές, 
που έχουν τοποθετηθεί σε ξύλινα τελάρα, μεταφέρονται με αναβατόρια σε μια μεγάλη λεκάνη η οποία 
βρίσκεται σε ένα ύψωμα του ελαιουργείου. Από εκεί πέφτουν με χοανοειδείς αγωγούς στο ελαιοτριβείο, 
που αποτελείται από θραυστήρες ή μυλόλιθους. Μετά την πρώτη σύνθλιψη και έκθλιψη εξάγεται το 
πρώτο λάδι και παραμένει ο ελαιοπολτός. Ο ελαιοπολτός μεταφέρεται σε ένα δεύτερο ελαιοπιεστήριο 
(πίεση με ανερχόμενο κύλινδρο), από το οποίο εξάγεται το δεύτερο λάδι. Τέλος, πραγματοποιείται μια 
Τρίτη έκθλιψη, από την οποία συγκεντρώνονται σε λεκάνες τα υπολείμματα του ελαιοκάρπου. 
 
Στο στάδιο αυτό, με τη βοήθεια ισχυρών υδραυλικών πιεστηρίων, εξάγεται και άλλο λάδι από τους 
ελαιοπλακούντες (πυρήνα), το οποίο καθαρίζεται από το ίζημα (μούργα) με αυτόματο διαχωρισμό μέσα 
σε δεξαμενές (λίμπες, υπολήναια) και, κατόπιν, σε ταχύστροφους φυγοκεντρικούς ελαιοδιαχωριστήρες. 
Στα ελαιουργεία υπάρχουν επίσης δεξαμενές όπου συγκεντρώνονται οι μούργες και τα νερά του 
πλυσίματος των ελιών. Αυτά, αφού παραμείνουν στις δεξαμενές περίπου για 20 ημέρες, περνούν από 
φυγοκεντρικό διαχωριστήρα και δίνουν πυρηνέλαια που είναι κατάλληλα για την παρασκευή 
σαπουνιών. 
 
Οι καρποί της ελιάς που παρασκευάζονται με διάφορους τρόπους ανάλογα με την ποικιλία, 
χρησιμοποιούνται σαν συμπλήρωμα στο πρόγευμα, στις σαλάτες, αλλά και σε πολλά φαγητά και 
αποτελούν άριστη, γευστική και υγιεινή τροφή. Στην Κρήτη είναι 
γνωστοί πολλοί τρόποι παραδοσιακής παρασκευής που χρησιμοποιούνται στα σπίτια για οικογενειακή 
χρήση η σε μικρές βιοτεχνίες για διάθεση στο εμπόριο. Οι πιο γνωστοί από αυτούς είναι: 
 
Ελιές πράσινες σε άλμη ή τσακιστές που γίνονται με καρπούς ποικιλίας Τσουνάτης ή Μουρατολιάς. 
 
Ελιές μαύρες παστές ή σε άλμη που γίνονται από καρπούς χονδρόκαρπων ποικιλιών (Θρουμπολιά, 
Χονδρολιά, Τσουνάτη) ή καρπούς της μικρόκαρπης και πλέον διαδεδομένης στην Κρήτη ποικιλίας 
Λιανολιάς ή Κορωνέϊκης 
 
 
Επίσημες Ποιοτικές Κατηγορίες Ελαιολάδου: 
 
Πολλές περιοχές της Ελλάδας έχουν εξασφαλίσει για το ελαιόλαδο που παράγουν την ονομασία ΠΟΠ ή 
ΠΓΕ. Οι τύποι ελαιολάδου που παράγονται είναι οι εξής: 
 

1. Παρθένα Ελαιόλαδα: 
Έλαια που λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές μεθόδους ή άλλες φυσικές 
επεξεργασίες, με συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου και τα οποία δεν έχουν υποστεί 
καμία άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της μετάγγισης, της φυγοκέντρισης και της διήθησης. 
Εξαιρούνται τα έλαια που λαμβάνονται με διαλύτες, με βοηθητικές ύλες παραλαβής που έχουν χημική ή 
βιοχημική δράση, ή με μεθόδους επανεστεροποίησης ή πρόσμειξης με έλαια άλλης φύσης. Τα έλαια 
αυτά κατατάσσονται και ταξινομούνται αναλυτικά με τις ακόλουθες ονομασίες: 
α) Εξαιρετικό ή έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο  
β) Παρθένο 
γ) Ελαιόλαδο Λαμπάντε 
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2. Εξευγενισμένο Ελαιόλαδο: Το ελαιόλαδο που λαμβάνεται από τον εξευγενισμό παρθένων 
ελαιολάδων, η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 0,3 % και τα άλλα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 
 

3. Ελαιόλαδο-αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα: 
Το έλαιο που λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιολάδου και παρθένων ελαιολάδων, εκτός 
από το ελαιόλαδο λαμπάντε, η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 1,0% και τα άλλα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 
 

4. Ακατέργαστο Πυρηνέλαιο: 
Το έλαιο που λαμβάνεται από τους πυρήνες της ελιάς, κατόπιν επεξεργασίας με διαλύτες ή με φυσικά 
μέσα ή το έλαιο που αντιστοιχεί (με εξαίρεση ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά) σε ελαιόλαδο 
λαμπάντε. 
 

5. Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο: Το έλαιο που λαμβάνεται από τον εξευγενισμό του ακατέργαστου 
πυρηνελαίου, η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 0,3% και τα άλλα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

 
6. Πυρηνέλαιο: Το έλαιο που λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένων 
ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 1,0% και τα 
άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 
 
Τα διατροφικά οφέλη της ελιάς και των προϊόντων της 
 
Με σημαντικά οφέλη για υγεία και μακροζωία, οι ελιές και τα προϊόντα τους αποτελούν πολύτιμα 
συστατικά της καθημερινής μας διατροφής. Ο καρπός τους ήταν 
από τα αρχαία χρόνια ευλογημένος, σύμβολο γνώσης, σοφίας, αφθονίας, υγείας, δύναμης και ομορφιάς. 
Όλα τα παραπάνω οφείλονται στην ποικιλία των συστατικών του, όπως: 
Φαινόλες, οι οποίες αυξάνουν την αντίσταση στην οξείδωση, 
Στερόλες, οι οποίες εμποδίζουν την απορρόφηση της χοληστερόλης από το έντερο, 
Καροτένια, τα οποία βοηθούν την ανάπτυξη του κυττάρου και την αιμοποίηση και επιταχύνουν την 
διαδικασία της επούλωσης, 
Τερπενικές αλκοόλες, οι οποίες βοηθούν την αποβολή της χοληστερόλης, 
Τοκοφερόλες, οι οποίες εμποδίζουν την αυτοοξείδωση, 
Και β-καροτίνη, η οποία είναι αντιοξειδωτική και απαραίτητη για την όραση. 

 
 
Το ελαιόλαδο περιέχει πολλές μοναδικές φαινολικές και αρωματικές ενώσεις, όπως η ολεουροπεΐνη και 
τα φλαβονοειδή. Άλλα θρεπτικά συστατικά, όπως πρωτεΐνες, βιταμίνη C, βιταμίνη Κ, ιστιδίνη, 
ισολευκίνη, λευκίνη, φαινυλαλανίνη και η μεθειονίνη είναι παρόντα σε μικρές ποσότητες στο ελαιόλαδο. 
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Οι ελιές περιέχουν λινολεϊκό οξύ, που είναι πολύ ευεργετικό για τα βρέφη που θηλάζουν. Η ανεπάρκειά 
του συνδέεται με ορισμένες ασθένειες του δέρματος και προβλήματα ανάπτυξης στα βρέφη. Οι μητέρες 
που θηλάζουν, είναι καλό να περιλαμβάνουν τον καρπό της ελιάς στη διατροφή τους. 
 
Το χλώριο που περιέχουν, μπορεί να βελτιώσει τις λειτουργίες του ήπατος, βοηθώντας τον οργανισμό 
για την αποτελεσματική εξάλειψη των αποβλήτων από το σώμα. 
 

 
 
Το ελαιόλαδο έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που αποδεικνύονται ευεργετικές σε καταστάσεις όπως το 
άσθμα και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Ειδικοί έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποια συστατικά στο 
ελαιόλαδο που έχουν τα ίδια αποτελέσματα με τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. 
 
Οι βιταμίνες Α, D, E και K, που περιέχονται στις ελιές, βοηθούν την ανάπτυξη των οστών σε παιδιά και 
ενήλικες. Το εκχύλισμα φύλλων ελιάς έχει την ικανότητα να σταματά τον πολλαπλασιασμό επιβλαβών 
βακτηρίων και ιών. 
Τα φύλλα ελιάς έχουν αντιβιοτικές, αντιϊκές, βακτηριοκτόνες και αντιμυκητιακές ιδιότητες. Σύμφωνα με 
ορισμένες μελέτες, η ελευρωπαΐνη που υπάρχει στα φύλλα ελιάς, βοηθά στην αδρανοποίηση των 
βακτηρίων με τη διάλυση της εξωτερικής επένδυσής τους. Είναι ευεργετικά στη θεραπεία 
κρυολογημάτων και του πυρετού, ακόμα και για τη θεραπεία της ελονοσίας. 
 
 Έχει βρεθεί ότι τα φύλλα ελιάς είναι αποτελεσματικά ενάντια στα αφροδίσια νοσήματα όπως ο έρπης 
και η γονόρροια καθώς και ενάντια σε οδοντικές μολύνσεις λόγω των αντιϊκών και αντιβακτηριακών 
ιδιοτήτων τους. 
 
Τα φύλλα ελιάς έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες που βοηθούν στην καταπολέμηση των ελευθέρων 
ριζών, καθώς και στην πρόληψη ζημιών στα αιμοφόρα αγγεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ 
 

                        

  Προϊόντα Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης 
(ΠΓΕ).  

Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από 
συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα 
χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που 
συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και του οποίου όλα τα στάδια 
της παραγωγής πραγματοποιούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. 

Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από 
συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα, του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή 
άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση και του οποίου ένα 
τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. 

  Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ. Γιατί και ποιους ωφελούν; 

Η διάθεση γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ποιότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση, επιφέρει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος στον 
παραγωγό- μεταποιητή. Σε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού, ενισχύεται η αγροτική οικονομία 
ιδιαίτερα των μειονεκτικών και απομακρυσμένων περιοχών στις οποίες οι παραγωγοί έχουν τη 
δυνατότητα να προωθήσουν πιο εύκολα προϊόντα που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά. 

Επιπλέον οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα πιστοποιημένα ως προς την 
ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους. 

Κατάλογος Ελληνικών Τυριών ΠΟΠ-ΠΓΕ 

 
1 Ανεβατό  ΠΟΠ 
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2 Γαλοτύρι  ΠΟΠ  
3 Γραβιέρα Αγράφων ΠΟΠ  
4 Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ  
5 Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ  
6 Καλαθάκι Λήμνου ΠΟΠ  
7 Κασέρι ΠΟΠ  
8 Κατίκι Δομοκού ΠΟΠ  
9 Κεφαλογραβιέρα  ΠΟΠ  
10 Κοπανιστή ΠΟΠ  
11 Λαδοτύρι Μυτιλήνης  ΠΟΠ  
12 Μανούρι ΠΟΠ  
13 Μετσοβόνε ΠΟΠ  
14 Μπάτζος ΠΟΠ  
15 Ξυνομυζήθρα Κρήτης ΠΟΠ  
16 Πηχτόγαλο Χανίων  ΠΟΠ  
17 Σαν Μιχάλη ΠΟΠ  
18 Φέτα ΠΟΠ  
19 Σφέλα  ΠΟΠ  
20 Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού ΠΟΠ  
21 Ξύγαλο Σητείας ή Ξίγαλο Σητείας ΠΟΠ  

Εκτός από τα παραπάνω τυριά, πολλά ακόμα ελληνικά προϊόντα έχουν κερδίσει την ονομασία ΠΟΠ ή 
ΠΓΕ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω: 

Το κρητικό παξιμάδι, η μαστίχα και το μαστιχέλαιο Χίου, ο κρόκκος Κοζάνης, το αυγοτάραχο 
Μεσολογγίου, το μέλι ελάτης Μαινάλου, το αρνάκι και το κατσικάκι Ελασσόνας, το Κουμ-κουάτ 
Κερκύρας, τα μήλα Ζαγοράς, το φυστίκι Αιγίνης, τα ροδάκινα Νάουσας, η πατάτα Κάτω Νευροκοπίου, η 
πατάτα Νάξου, η φάβα Σαντορίνης, η σουλτανίνα Κρήτης, το τοματάκι Σαντορίνης, τα φασόλια Πρεσπών, 
η μελιτζάνα Λεωνιδίου και πολλά άλλα. Επίσης, πολλές οινοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας όπως, 
π.χ, η Σαντορίνη, η Μαντινεία, η Πάτρα, η Λήμνος, τα Μεσόγεια κ.ά, έχουν εξασφαλίσει την ονομασία 
ΠΟΠ. 

Αρμόδιος για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι ο Ελληνικός Γεωργικός 
Οργανισμός (ΕΛΓΟ)-ΔΗΜΗΤΡΑ, που φέρει το διακριτικό τίτλο AGROCERT σε συνεργασία με τις 
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. 

Οι έλεγχοι στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης των εν λόγω προϊόντων, σε κάθε είδους 
κατάστημα, χώρο πώλησης ή/και διάθεσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με ενδείξεις ΠΟΠ ή ΠΓΕ, 
καθώς και σε πάσης φύσεως διαφημιστικό υλικό, προκειμένου να προστατευτούν οι καταχωρισμένες 
ονομασίες, ενδείξεις, το κοινοτικό σύμβολο καθώς και το εθνικό σήμα (ΑGROCERT) διενεργούνται 
αποκλειστικά από αρμόδια όργανα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
ΦΕΤΑ 
 

 
 
Η φέτα είναι είδος τυριού στην άλμη, τις ρίζες της οποίας τις βρίσκουμε χιλιάδες χρόνια πριν 
στην Αρχαία Ελλάδα. Παρασκευάζεται αποκλειστικά από γάλα προβάτου ή αιγοπρόβειο, δηλαδή μείγμα 
με έως 30% γάλα γίδας. 

 Η γεύση της φέτας είναι αλμυρή και αποθηκεύεται σε υγρό άλμης ή ξινόγαλου για περίπου 3 μήνες. 
Από τη στιγμή που απομακρυνθεί από την άλμη, η φέτα χάνει όλα τα υγρά της και γίνεται πιο συμπαγής. 
Η φέτα έχει άσπρο χρώμα ενώ αποθηκεύεται συνήθως σε μεγάλα τετράγωνα κομμάτια.  

Η ποικιλία αλλάζει ανάλογα και με την σκληρότητα του τυριού. Έτσι λοιπόν μπορούμε να τη βρούμε από 
σκληρή έως και σε πολύ μαλακή μορφή. Αναλόγως διαφέρει και η γεύση. Το λίπος που περιέχεται 
κυμαίνεται από 30% έως 60%, ενώ ο μέσος όρος είναι γύρω στο 45%. 
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Η φέτα έχει κατοχυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (Π.Ο.Π.) και πρέπει να προέρχεται μόνο από συγκεκριμένες περιοχές νομούς της Ελλάδας 
και από συγκεκριμένες φυλές αιγοπροβάτων. 

Το όνομα «Φέτα» δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί σε τυριά παρόμοιας σύστασης που 
παρασκευάζονται εκτός και εντός Ελλάδος και με άλλη διαδικασία από την παραδοσιακή. Θεσπίστηκε 
από την Ε.Ε. για την προστασία των προϊόντων τοπικής προέλευσης και τέθηκε σε ισχύ το 1996. 

Η καταχώριση της φέτας στον κατάλογο των προϊόντων Π.Ο.Π. προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από 
χώρες που παρήγαν ως τότε μεγάλες ποσότητες φέτας, όπως η Δανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η 
καταχώριση ακυρώθηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το Μάρτιο του 1999. Η 
Επιτροπή διεξήγαγε εκ νέου αναλυτική έρευνα, από την οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φέτα 
οφείλει να προστατευτεί ως ονομασία προέλευσης. Τον Οκτώβριο του 2002 με 
νέο Κανονισμό καταχωρίστηκε και πάλι η φέτα στον κατάλογο των προϊόντων Π.Ο.Π. κατά το Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο. Νέα προσφυγή της Δανίας και της Γερμανίας κατά του Κανονισμού αυτού απορρίφθηκε τελικά 
από το ΔΕΚ το 2005. 

 

 

Περιοχές παραγωγής 

Περιοχές παραγωγής που μπορούν σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία να βάζουν την ετικέτα και να 
παράγουν φέτα είναι η ηπειρωτική Ελλάδα η Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και 
Πελοπόννησος και από τη νησιωτική χώρα μονάχα η νήσος Λέσβος (Μυτιλήνη). Οι επίσημες 
προσπάθειες που είχαν γίνει για την ένταξη και άλλων περιοχών όπως η Κρήτη δεν απέδωσαν και ισχύει 
ο νόμος για απαγόρευση παραγωγής φέτας στην Κρήτη, της οποίας η παραγωγή ονομάζεται λευκό τυρί 
όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα εκτός τον περιοχών που προαναφέρθηκαν. 

Ιστορία  

Αναζητώντας την προέλευση στην αρχαία Ελλάδα, παρατηρούμε ότι έχουμε τις πρώτες αναφορές από 
τον Όμηρο στην Οδύσσεια και πιο συγκεκριμένα στο μύθο του κύκλωπα Πολύφημου. Ο μύθος λέει ότι 
ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος κατασκευαστής φέτας και γενικά των τυριών. Κουβαλώντας το γάλα από τα 
πρόβατα κάθε μέρα σε προβιές ζώων διαπίστωσε προς μεγάλη του έκπληξη ότι μετά από μερικές μέρες 
το γάλα έπηζε και γινόταν στερεό, φαγώσιμο και εύκολα αποθηκεύσιμο. 

Λευκό τυρί 
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Παρόμοια τυριά απαντούν σε όλη τη Βαλκανική. Μέχρι την πρόσφατη κατοχύρωσή της παρασκευαζόταν 
με αυτήν την ονομασία και σε άλλες χώρες, ενώ ευρέως διαδεδομένη ήταν και η φέτα από αγελαδινό 
γάλα. Από την κατοχύρωσή της όμως ως Π.Ο.Π. δεν επιτρέπεται τυρί που περιέχει αγελαδινό γάλα και 
δεν έχει παρασκευαστεί στην Ελλάδα να ονομάζεται φέτα. Στην Κύπρο εισήχθη η συνταγή από την 
Ελλάδα και είναι τεκμηριωμένη η παραγωγή και η εξαγωγή φέτας ήδη από το 1904, ωστόσο μετά την 
κατοχύρωσή της στην Ελλάδα οι τυροπαραγωγοί αναγκάστηκαν να τη μετονομάσουν. Οι περισσότεροι 
παραγωγοί υιοθέτησαν επίσημα τον όρο «λευκό τυρί», ενώ οι καταναλωτές δεν έπαυσαν να την 
ονομάζουν «φέτα» στην καθημερινότητά τους. 

Όνομα 

Πιστεύεται ότι το βυζαντινό όνομα της φέτας ήταν "πρόσφατος" (δηλ. τυρός). Το όνομα φέτα 
είναι ιταλικής προέλευσης (<fetta) και προέρχεται από μια αναφορά του 17ου αιώνα στο είδος αυτού 
του τυριού που κοβόταν σε φέτες για να τοποθετηθεί στα βαρέλια. Στην Κύπρο συνηθίζεται να γράφεται 
με δύο <Τ>, όπως άλλωστε προφέρεται και στην κυπριακή Διάλεκτο. 

Χρήση 

Η χρήση της φέτας είναι ευρέως γνωστή σε όλο τον κόσμο ως κύριο συστατικό της χωριάτικης σαλάτας. 
Εκτός από τη χωριάτικη σαλάτα είναι κύριο συστατικό της τυρόπιτας, της σπανακοτυρόπιτας, καθώς και 
πολλών άλλων εδεσμάτων που συνοδεύουν την Ελληνική κουζίνα. Από πολλούς έχει συνδεθεί κύρια με 
τη μεσογειακή κουζίνα και αποτελεί ορόσημό της σε όλο τον κόσμο. 

 

Προδιαγραφές 

Οι προδιαγραφές της «βασίλισσας» των ελληνικών τυριών είναι αυστηρές. Πρόκειται για παραδοσιακό 
τυρί άλμης, που παράγεται με συγκεκριμένη τεχνολογία στην ηπειρωτική Ελλάδα και στο νομό Λέσβου, 
ενώ προέρχεται από αιγοπρόβειο γάλα σε καθορισμένη αναλογία (πρόβειο και μέχρι 30% γίδινο) και 
από φυλές που είναι παραδοσιακά εκτρεφόμενες και προσαρμοσμένες στην περιοχή παρασκευής της 
φέτας με διατροφή που βασίζεται στην τοπική χλωρίδα. O συνδυασμός των προαναφερθέντων είναι 
προαπαιτούμενος για να αποκτήσει ένα τυρί τα πρωτότυπα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που θα το 
χαρακτηρίσουν «φέτα». Σύμφωνα με τη CETA, όσες εταιρείες στον Καναδά εμπορεύονται ήδη προϊόντα 
με τη συγκεκριμένη ταμπέλα (η πλειονότητα των οποίων φτιάχνεται με αγελαδινό γάλα) δικαιούνται να 
διατηρήσουν μεν την ονομασία, αλλά υποχρεώνονται αφενός να αφαιρέσουν από τις συσκευασίες 
σύμβολα που παραπέμπουν στην Ελλάδα και αφετέρου να αναγράφουν ευκρινώς τη χώρα προέλευσης 
του τυριού. Επιπροσθέτως, όσοι στο εξής ασχοληθούν με την παρασκευή λευκού τυριού οφείλουν να το 
αναφέρουν ως «τύπου» ή «απομίμηση» φέτας. 

Η φέτα και τα θρεπτικά της συστατικά 
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Η φέτα είναι το πιο αγαπημένο λευκό τυρί των Ελλήνων και κατέχει περίοπτη θέση στο καθημερινό 
τραπέζι σε κάθε ελληνικό σπίτι. Η φέτα, όπως και όλα τα τυριά, περιέχει μικρά ποσά λακτόζης γι’ αυτό 
και μπορεί να καταναλωθεί από άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη (υπολακτασία). Από διατροφικής 
πλευράς, η φέτα είναι πλούσια πηγή πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας που περιλαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα αμινοξέα. Λόγω της ωρίμανσης που υφίσταται η φέτα, οι πρωτεΐνες της διασπώνται εύκολα 
με αποτέλεσμα να αφομοιώνεται πλήρως από τον οργανισμό και να είναι περισσότερο εύπεπτη. 
Ταυτόχρονα, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας της φέτας σε πρωτεΐνες επέρχεται ως αποτέλεσμα η 
ανάπτυξη του μυϊκού ιστού, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αθλείστε, και είναι αναγκαία η άμεση 
αποκατάσταση των φθαρμένων ιστών του οργανισμού. 

Οι χαρακτηριστικές βιταμίνες και μέταλλα που περιέχονται στο τυρί φέτα, έχουν ως εξής: 

Ασβέστιο: Είναι σημαντικό για την πρόληψη της οστεοπόρωσης, του καρκίνου του παχέος εντέρου και 
στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. 

Φώσφορος & Βιταμίνη Α: Ενισχύουν σημαντικά την όραση. 

Βιταμίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη): Συμβάλλει στην ανάπτυξη των νευρικών κυττάρων, στην παραγωγή 
ερυθρών αιμοσφαιρίων και αντισωμάτων και στο σχηματισμό ορμονών. Επιπλέον, βοηθά στην 
καταπολέμηση του άγχους, συμβάλλει στη σωστή ενυδάτωση του δέρματος και στην καλή υγεία των 
νυχιών και των μαλλιών. 

Βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη): Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών και των 
λιπών και στη σύνθεση και λειτουργία της αιμοσφαιρίνης. Είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική 
λειτουργία του εγκεφάλου, του κεντρικού νευρικού συστήματος και των μυών. 

Ψευδάργυρος: Είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και την 
προστασία του οργανισμού από μολύνσεις, ιώσεις και ασθένειες, ενώ βοηθά και στη διαδικασία 
επούλωσης των τραυμάτων. Συμμετέχει επίσης στην αναπαραγωγή και ανάπτυξη των κυττάρων του 
σώματος και επιπλέον κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στο μεταβολισμό των υδατανθράκων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΆΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΡΙΑ 

Γραβιέρα 

 

Το τυρί αυτό παρασκευάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1914 από το Ν. Ζυγούρη. Αποτελεί σε 
μεγάλο βαθμό απομίμηση του Ελβετικού Gryuere, γνωστού στην Ιταλία με το όνομα Griviera. Θεωρείται 
το πιο εκλεκτό σκληρό Ελληνικό τυρί. Αρχικά χρησιμοποιούνταν για τη παρασκευή του μόνο πρόβειο 
γάλα, αλλά σήμερα έχουμε την παραγωγή γραβιέρας και από αγελαδινό γάλα. Στο εμπόριο 
κυκλοφορούν διάφοροι τύποι γραβιέρας όπως Κρήτης, Νάξου, Λαμίας, Αγράφων κ.α. Η ποιότητα του 
γάλακτος είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη ποιότητα της γραβιέρας.  

Κασέρι 

 

Το τυρί αυτό παρασκευάζεται συνήθως από πρόβειο γάλα ή μίγμα πρόβειου και γίδινου, αν και τα 
τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται και αγελαδινό που μας δίνει χαμηλότερης ποιότητας κασέρι. Η 
τεχνολογία μεταφέρθηκε στην Ελλάδα πριν περίπου 100 χρόνια από τα Βαλκάνια, αρχικά στη Θεσσαλία 
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από όπου διαδόθηκε. Προσφέρεται για την αξιοποίηση γάλακτος με αυξημένη οξύτητα. Είναι ένα τυρί 
με ανοικτό κίτρινο χρώμα χωρίς τρύπες και με μάζα συμπαγή.  

 

 

Κεφαλοτύρι 

 

Είναι ένα σκληρό τυρί με πλούσιο άρωμα, χρώμα υποκίτρινο έως λευκό και με συμπαγή μάζα με 
διάσπαρτες τρυπούλες. Παρασκευάζεται σε ολόκληρη τη χώρα με τεχνολογία που διαφέρει από περιοχή 
σε περιοχή. Φτιάχνεται με μίγμα πρόβειου και γίδινου γάλακτος, αλλά πλέον και από αγελαδινό γάλα. 
Το σχήμα του τυριού είναι κυλινδρικό.  

Σφέλα 
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Λευκό τυρί άλμης που παράγεται στη Νότια Πελοπόννησο. Ονομάζεται και τυρί της φωτιάς, γιατί το 
τυρόπηγμα μετά τη διαίρεσή του μπαίνει στη φωτιά – αναθερμαίνεται. Συσκευάζεται σε πλαστικά ή 
ξύλινα βαρέλια όμοια με αυτά της φέτας. Παρά το γεγονός ότι διατηρείται σε άλμη έχει χαμηλή υγρασία, 
γεγονός που οφείλεται στην αναθέρμανσή του. 

 

 Λαδοτύρι 

 

Παραδοσιακό τυρί που παρασκευάζεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και μοιάζει με το κεφαλοτύρι. Τα 
πιο γνωστά είναι της Μυτιλήνης και της Ζακύνθου, τα οποία φτιάχνονται από παστεριωμένο πρόβειο 
γάλα ή μίγμα πρόβειου και γίδινου. Το χαρακτηριστικό το τυριού αυτού είναι ότι συντηρείται μέσα σε 
λάδι. Το λαδοτύρι έχει χαρακτηριστικό κυλινδρικό σχήμα. Είναι ένα σκληρό τυρί με διάσπαρτες οπές στη 
μάζα του, έχει ελαφρά αλμυρή γεύση και ανοιχτό κίτρινο χρώμα. 

 Κοπανιστή 
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Το τυρί αυτό παρασκευάζεται κυρίως στα νησιά των Κυκλάδων από αγελαδινό γάλα ή μίγμα αγελαδινού με 
πρόβειο ή γίδινο. Χαρακτηρίζεται από τη δριμεία του γεύση που είναι αποτέλεσμα της δράσης ενζύμων της 
μικροβιακής χλωρίδας που αναπτύσσεται στις συνθήκες παρασκευής του. Έχει δηλαδή διάφορες ζύμες και 
μύκητες. Είναι ένα τυρί μαλακό, χωρίς επιδερμίδα και αλειφώδες. 

 

 

 

Μυζήθρα 

 

Η μυζήθρα είναι ένα τυρί που προέρχεται από πρόβειο, γίδινο ή αγελαδινό τυρόγαλο αναλόγως με την 
περιοχή που παρασκευάζεται. Είναι ένα τυρί λευκό και μαλακό χωρίς περίβλημα. Μέγιστη υγρασία 
πρέπει να είναι 50%. Στο εμπόριο κυκλοφορεί ξηρή και νωπή. Χαρακτηριστική η μυζύθρα Κρήτης.  

Μανούρι 
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Το μανούρι είναι λευκό μαλακό τυρί που φτιάχνεται από τυρόγαλο. Η υφή του είναι μαλακή και 
συμπαγής. Το τυρόγαλα από το οποίο παράγεται μπορεί να είναι πρόβειο ή γίδινο ή μίγμα αυτών. 
Παραδοσιακά η παρασκευή του τυριού αυτού γίνεται στη Θεσσαλία και την Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία.  

Ανθότυρο 

 

 

Το ανθότυρο είναι ένα καταπληκτικό δροσερό τυρί που καταναλώνεται ευχάριστα. Είναι μαλακό, με 
συμπαγή δομή, χωρίς πέτσα ή περίβλημα και λευκό χρώμα. Παράγεται από τυρόγαλο πρόβειο ή γίδινο ή 
μίγμα τους. Παράγεται στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο και το 
Αιγαίο με χαρακτηριστικό το ανθότυρο Χανίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
 
ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ 
ΚΡΑΣΙ 
 

 
Η ιστορία του ελληνικού κρασιού 

Οποιαδήποτε προσπάθεια να καταγραφεί η ιστορία του ελληνικού κρασιού, παρότι αποτελεί ένα 
συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο, είναι ένα εξαιρετικά πολυσύνθετο και περίπλοκο εγχείρημα, σαν να 
επρόκειτο για την καταγραφή της ίδιας της ελληνικής ιστορίας!  
 
Η αναφορά και μόνο στα βασικά σημεία της ιστορίας του ελληνικού κρασιού απαιτεί πολύχρονη 
διεπιστημονική μελέτη. Προϋποθέτει δε τη συγγραφή δεκάδων τόμων, έτσι ώστε να καλυφθούν οι 
αναρίθμητες πηγές, τα αρχαιολογικά ευρήματα, οι ιστορικές αναφορές, οι επιστημονικές έρευνες, οι 
μελέτες και οι δημοσιεύσεις για την αμπελοκαλλιέργεια, την οινοποίηση, τα κρασιά, καθώς και η 
διαχρονική αξία και η σημασία που έχουν για την Ελλάδα και τους ανθρώπους της.  
 
Καθ’ όλη τη μακρά ιστορία του ελληνικού κρασιού, η σχέση αμπελιού-οίνου είναι άρρηκτα δεμένη με 
όλους τους κατοίκους της Ελλάδας, απ’ άκρη σ’ άκρη. Έτσι, οποιαδήποτε αναφορά στην ιστορία του 
ελληνικού κρασιού περιέχει αναπόφευκτα, στοιχεία που αφορούν τον πολιτισμό, την οικονομία, τη 
θρησκεία, την κοινωνική ζωή, την καθημερινότητα, αλλά και τους τόπους όπου αναπτύχθηκε η 
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αμπελοκαλλιέργεια, η οινοπαραγωγή και η κατανάλωση κρασιού.  
 
Η ιστορία του ελληνικού κρασιού καλύπτει μία εξαιρετικά μεγάλη χρονική περίοδο, τη μεγαλύτερη 
παγκοσμίως, όσον αφορά τη συνεχόμενη καλλιέργεια της αμπέλου και τη διαχρονική παραγωγή οίνων. 
Η απαρχή της αμπελοκαλλιέργειας στον ελλαδικό χώρο ξεπερνά τους ιστορικούς χρόνους και χάνεται 
στα βάθη των αιώνων. Από τότε, το αμπέλι και το κρασί συνοδεύουν την Ελλάδα και τους κατοίκους της 
μέχρι τις μέρες μας, χωρίς διακοπή. Σε κάθε περίπτωση, η βουτιά βαθιά στο χρόνο καταδεικνύει, αν μη τι 
άλλο, το βαθμό ωριμότητας των ελληνικών αμπελοτοπίων και των παραγωγών τους, για τη δημιουργία 
των νέων κρασιών της Ελλάδας. 

 

Το κρασί στην  καθημερινότητα 

Υπάρχουν αρκετοί λαοί στον κόσμο, που το αμπέλι και το κρασί ήταν ή είναι στενά δεμένο με την 
καθημερινή ζωή τους. Το κρασί στην καθημερινότητα της Ελλάδας αποτελεί μια πανάρχαια υπόθεση. Για 
την ακρίβεια, χάνεται στα βάθη του χρόνου. Η σχέση του αμπελιού, που καλλιεργείτο και καλλιεργείται 
σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και βέβαια του κρασιού, που παράγεται και καταναλώνεται διαχρονικά, είναι 
μακρόχρονες. Τόσο τα προϊόντα της αμπέλου, όσο και το κρασί αποτελούν βασικά πολιτισμικά, 
κοινωνικά και διατροφικά αγαθά των Ελλήνων.  
 
Το κρασί στην καθημερινότητα των Ελλήνων, από τους προϊστορικούς χρόνους έως σήμερα –ως 
διατροφικό συμπλήρωμα, ως θρησκευτικό αγαθό ή ως απλή απόλαυση– αποτέλεσε και αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της συλλογικής ελληνικής μνήμης και τείνει να γίνει εγγραφή στο ελληνικό DNA. 
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Καινοτομίες των ελληνικών κρασιών 
 
Η ελληνική οινοπαραγωγή, όχι μόνο έχει να επιδείξει θαύματα ποιότητας, αλλά παρουσιάζεται 
καινοτόμος σε κάθε βήμα της. Αυτό, ωστόσο, δεν πρέπει να οδηγεί στην εσφαλμένη εντύπωση πως μια 
φιάλη σύγχρονου ελληνικού κρασιού περιέχει μεν ένα τεχνολογικά άρτιο, αλλά οργανοληπτικά 
απρόσωπο κρασί. Αντιθέτως, ανάμεσα στις καινοτομίες των ελληνικών κρασιών είναι αυτή ακριβώς η 
συνύπαρξη παλιού και νέου: Η χρήση της τεχνολογίας και των πλέον μοντέρνων μεθόδων, με σκοπό την 
ανάδειξη, όσο το δυνατόν εντονότερα, της μοναδικής φυσιογνωμίας του ελληνικού αμπελώνα και των 
κρασιών του.  
 
Τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά κουβαλούν μια μακραίωνη οινική ιστορία, έχουν κληρονομιά μοναδικές 
αμπελουργικές πρακτικές και βέβαια το θησαυρό των γηγενών ποικιλιών αμπέλου. Όλα αυτά, μαζί με τη 
συνεισφορά των ενθουσιωδών παραγωγών, που εφαρμόζουν σύγχρονη οινοπαραγωγή ανθρώπινης 
κλίμακας, τα καθιστούν διαφορετικά και μοναδικά. Παρ’ όλα αυτά, τα σύγχρονα κρασιά της Ελλάδας δεν 
μένουν εκεί, γιατί η συνεχής εξέλιξη είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για το κρασί! Έτσι, εδώ και 
αρκετές δεκαετίες, οι καινοτομίες των ελληνικών κρασιών είναι πολλές. Ξεκινούν από το αμπέλι και 
φτάνουν έως τα ποτήρια, νέων και βετεράνων οινόφιλων, γοητεύοντάς τους. Γιατί η ανάδειξη της 
ποιότητας και του χαρακτήρα των ελληνικών κρασιών, καθώς και η ενίσχυση της εικόνας τους στη 
διεθνή οινική αγορά απαιτούν καινοτόμες ενέργειες, από τη ρίζα, μέχρι το μπουκάλι. Οι καινοτομίες των 
ελληνικών κρασιών, των σύγχρονων κρασιών της Ελλάδας, αποδεικνύουν και εδραιώνουν την περίοπτη 
θέση τους παγκοσμίως. 
 
Την περίοπτη αυτή θέση αποδεικνύουν, για παράδειγμα, τα Σαντορινιά κρασιά. 

 

Η Σαντορίνη έχει μια μεγάλη παράδοση στην αμπελουργία, τουλάχιστον 3500 χρόνια. Το μοναδικό της 
κλίμα σε συνδυασμό με τη σύσταση του εδάφους έχουν κάνει τις ποικιλίες που οινοποιούνται να δίνουν 
κρασιά με ξεχωριστή προσωπικότητα. 

Η Σαντορίνη διαθέτει έναν από τους πιο παλιούς αμπελώνες σε όλο το κόσμο που προέρχεται από τα 
προϊστορικά χρόνια. Οι βασικές ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούνται στη Σαντορίνη και δίνουν όλη 
τη μεγάλη ποικιλία των κρασιών της είναι το Ασύρτικο (που δίνει το 80% της παραγωγής της Σαντορίνης), 
το Αθήρι και το Αηδάνι από τα λευκά και η Μαντηλαριά, το Μαυροτράγανο και το Βουδόματο από τα 
κόκκινα. Τα κρασιά της Σαντορίνης χαρακτηρίζονται από έντονα αρώματα και γεύσεις και υψηλούς 
αλκοολικούς βαθμούς. 
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Διαφορές Λευκού και Κόκκινου κρασιού 
 
To κύριο συστατικό των λευκών κρασιών είναι τα λευκά σταφύλια χωρίς «δέρμα» και χωρίς σπόρους. Τα 
περισσότερα λευκά κρασιά έχουν μια ελαφριά και φρουτώδη γεύση, αλλά υπάρχουν και ορισμένες 
ποικιλίες λευκών κρασιών που έχουν μια πιο πλούσια γεύση. Τα πιο δημοφιλή είδη είναι η σαμπάνια, το 
Savignon blanc, το Pinot Grigio, το Chardonnay, το Viognier, το Chenin Blanc και το Riesling. Aπό την άλλη, 
τα κόκκινα κρασιά γίνονται από σκούρο κόκκινο ή μαύρο σταφύλι. 
 
Η κύρια διαφορά μεταξύ κόκκινων και λευκών κρασιών είναι ότι τα κόκκινα κρασιά παράγονται από 
ολόκληρα σταφύλια, συμπεριλαμβανομένου του «δέρματός» τους. Η φλοίδα (δέρμα) προσθέτει χρώμα 
και γεύση στους ερυθρούς οίνους και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουν πιο πλούσια γεύση. 
Αυτό οφείλεται στα φυσικά συστατικά που βρίσκονται στο «δέρμα» των σταφυλιών, δηλαδή στις 
τανίνες. Τα κόκκινα κρασιά προτιμώνται σε μεγάλες οινοποιητικές χώρες, όπως είναι η Γαλλία και η 
Ιταλία. Τα πιο δημοφιλή είναι το Cabernet Sauvignon, το Merlot, το Malbec, το Sangiovese, το Zinfandel 
και το Pinot Noir. 
 
Οφέλη κρασιού στην υγεία 
Και οι δύο τύποι κρασιού (λευκό και κόκκινο) έχουν αναμφισβήτητα ευεργετική επίδραση -χωρίς 
υπερβολές στην κατανάλωση- στον οργανισμό. Παρά το γεγονός βέβαια ότι παράγονται από σταφύλια, 
δεν έχουν τα ίδια οφέλη με το ίδιο το φρούτο σταφύλι. Τα σταφύλια, λόγω της ζύμωσης για την 
παραγωγή του κρασιού, χάνουν μερικές από τις αρχικές τους ιδιότητες, αλλά και αποκτούν νέα οφέλη 
για την υγεία. Ένα από τα κυριότερα οφέλη του λευκού κρασιού είναι ότι μπορεί να βελτιώσει την υγεία 
της καρδιάς και να βοηθήσει στην πρόληψη καρδιακών παθήσεων. Βοηθά, επίσης, στην καλή υγεία των 
πνευμόνων. Το κόκκινο κρασί βέβαια συμβάλλει στην υγεία, λόγω του αντιοξειδωτικού του 
περιεχομένου, που φέρει το όνομα ρεσβερατρόλη. Η ρεσβερατρόλη προσφέρει εξαιρετική προστασία 
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στα αιμοφόρα αγγεία και μπορεί ακόμα να εξουδετερώσει θρομβώσεις στο αίμα. Είναι, επίσης, 
αποτελεσματική στην αναστολή των δραστηριοτήτων των ενζύμων που διεγείρουν την ανάπτυξη των 
καρκινικών κυττάρων, ενώ επιβραδύνει την ανοσοαπόκριση. Το κόκκινο κρασί περιέχει επίσης 
πολυφαινόλες, οι οποίες είναι εξαιρετικά αντιοξειδωτικά συστατικά. Οι πολυφαινόλες βοηθούν στη 
μείωση της αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων χοληστερόλης, στη βελτίωση του ανοσοποιητικού 
συστήματος, στην καταπολέμηση κατά των επιβλαβών βακτηρίων και στην πρόληψη του καρκίνου. Το 
κόκκινο κρασί είναι επίσης καλή πηγή φλαβονοειδών, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που βοηθά στη μείωση 
του κινδύνου κατά του καρκίνου. 

 
Σε γενικές γραμμές, το κόκκινο κρασί θεωρείται μια πιο υγιεινή επιλογή από το λευκό κρασί. Ωστόσο, τα 
υψηλής ποιότητας λευκά κρασιά, από ορισμένους οινοπαραγωγούς, μπορεί να προσφέρουν 
περισσότερα οφέλη για την υγεία απ’ ότι μερικά κόκκινα κρασιά. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη του 
Πανεπιστημίου Λατρόμπ της Μελβούρνης, ένα ποτήρι λευκό κρασί πριν το φαγητό, μειώνει την όρεξη 
αφού δημιουργεί μια αίσθηση πληρότητας του στομάχου συγκριτικά με το κόκκινο που η αίσθηση αυτή 
είναι παροδική. Το κρασί μάλιστα βελτιώνει όχι μόνο τη σωματική υγεία, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει 
να ξεπεράσετε το άγχος. Σύμφωνα πάντως με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ (Ηarvard School of 
Public Health), οι άνδρες μπορούν να καταναλώνουν μέχρι δύο ποτά την ημέρα, ενώ οι γυναίκες μέχρι 
ένα ποτό. 
 
Ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα: 

Από κόκκινα σταφύλια: ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΗΣ, ΓΑΛΑΝΟ, ΘΕΙΑΚΟ, ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ, ΚΡΑΣΑΤΟ, ΑΙΔΑΝΙ ΜΑΥΡΟ. 
  
Από λευκά σταφύλια: ΑΓΟΥΜΑΣΤΟΣ, ΑΘΗΡΙ, ΑΙΔΑΝΗ, ΒΗΛΑΝΑ, ΒΟΛΙΤΣΑ, ΒΑΡΔΕΑ. 
 
ΤΣΙΠΟΥΡΟ 
 
Το τσίπουρο είναι ένα ελληνικό οινοπνευματώδες ποτό το οποίο ξεκίνησε την πορεία του πριν από επτά 
περίπου αιώνες στα μοναστήρια του Αγίου Όρους. 
 

  
 
 

Η Τσικουδιά ή Ρακή στην Κρήτη είναι κάτι ανάλογο, ωστόσο η κυριότερη διαφορά του είναι ότι η 
τσικουδιά είναι προϊόν μονής απόσταξης. Σε άλλες χώρες, παρόμοια ποτά είναι η Ιταλική Γκράπα, 
το Αράκ της Μέσης Ανατολής και η ζιβανία της Κύπρου. 
 
Το τσίπουρο έχει τις περισσότερες φορές 36 με 45 αλκοολικούς βαθμούς. Δεν πρέπει να συγχέεται με 
το ούζο, ποτό με διαφορετικό τρόπο παρασκευής.  
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Το τσίπουρο παρασκευάζεται με την απόσταξη στέμφυλων (ή στράφυλα ή τσίπουρα) δηλαδή από 
τα ράκη (υπολείμματα) των σταφυλιών που μένουν μετά το πάτημα και την εξαγωγή του μούστου για 
την παραγωγή κρασιού. Επίσης είναι δυνατή η απόσταξη ολόκληρων των σταφυλιών, οπότε σε αυτήν 
την περίπτωση η απόδοση είναι μεγαλύτερη, ή και έτοιμου κρασιού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τόσο λευκά όσο και κόκκινα σταφύλια. 
Κατά την απόσταξη προστίθενται κάποιες φορές στον αποστακτήρα, εκτός από τα στέμφυλα, διάφορες 
αρωματικές ουσίες, όπως γλυκάνισος, μάραθος κ.ά. ή στην Κρήτη φύλλα καρυδιάς. Ο γλυκάνισος είναι η 
αιτία του "ασπρίσματος" του τσίπουρου όταν προστίθεται νερό ή πάγος. 
Συχνά το τσίπουρο αποστάζεται και δεύτερη φορά, αφού έτσι βελτιώνεται η ποιότητά του. 
 

 
 
 
 
ΟΥΖΟ 
 
Το ούζο είναι ένα οινοπνευματώδες ποτό που παράγεται και καταναλώνεται ευρέως στην Ελλάδα και 
στην Τουρκία, όπου είναι γνωστό ως ρακί. Είναι συγκρίσιμο επίσης με το αψέντι, το Γαλλικό περνό. Στη 
γεύση μοιάζει με το τσίπουρο, ποτό που έχει ωστόσο διαφορετικό τρόπο παρασκευής. Το oύζο 
αγαπήθηκε τόσο πολύ από Έλληνες και ξένους, που είναι γνωστό ως το εθνικό ποτό της Ελλάδας. 
Σήμερα, το όνομα και η προέλευσή του oύζου προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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(Προστατευόμενη Γεωγραφία Ένδειξης). Κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να παραχθεί πουθενά αλλού, 
παρά μόνο  στην Ελλάδα. 
 
Το ούζο είναι μείγμα αιθανόλης (οινοπνεύματος), νερού και διάφορων αρωματικών βοτάνων 
(κοριανδρος, μάραθος, αστεροειδής γλυκάνισος, νυχάκι, ρίζα αγγελικής, κ.ά.) με προεξάρχοντα τον απλό 
γλυκάνισο. 
 
Η απόσταξη γίνεται σε ειδικά αποστακτήρια (καζάνια/άμβυκες), τα οποία είναι κατά προτίμηση 
φτιαγμένα από χαλκό. Από την κυκλική εμπρόσθια πόρτα του άμβυκα τοποθετούνται τα σακιά με τα 
αρωματικά σπόρια. Ο άμβυκας συνδέεται με τόξο με το ψυγείο. Στο ψυγείο υγροποιούνται οι ατμοί και 
το απόσταγμα ρέει από μια μικρή βρύση και στη συνέχεια συλλέγεται  σε ειδική δεξαμενή. Από την 
απόσταξη πετάγονται οι κεφαλές και οι ουρές και διατηρείται μόνο η καρδιά, που αποτελεί το καλύτερο 
και το πιο εύγεστο μέρος του αποστάγματος. Κάθε ούζο από 100% απόσταξη, αποστάζεται τουλάχιστον 
2 φορές και η κάθε απόσταξη διαρκεί πολλές ώρες, καθώς όσο πιο αργά αποστάζεται ένα ούζο, τόσο 
καλύτερο γίνεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
 
ΜΑΣΤΙΧΑ  
 
Στο ανατολικό Αιγαίο, κάπου στο σταυροδρόμι Ανατολής με Δύση, στο νησί της Χίου, φύεται από τα 
βάθη των αιώνων η μαστίχα, ένα προϊόν - θρύλος, συνυφασμένο με παραδόσεις, ιστορικές συγκυρίες 
και πολιτισμικές ανταλλαγές που φτάνει ανόθευτο  
μέχρι τις μέρες μας, σμιλεμένο με την κουλτούρα της ανατολικής Μεσογείου και πιο ισχυρό από ποτέ, 
λόγω των αποδεδειγμένων πλέον και επιστημονικά μοναδικών ευεργετικών και θεραπευτικών ιδιοτήτων 
του. 
Η μαστίχα της Χίου (Pistacia Lentiscus var. Chia) είναι η ρητινώδης έκκριση του  
 

μαστιχόδενδρου (Pistacia Lentiscus var. Chia). Πρόκειται για φυσική, αρωματική ρητίνη, που εκκρίνεται 
σε σχήμα δακρύων από τον κορμό και τα μεγάλα κλαδιά του μαστιχόδενδρου, στις επιφανειακές τομές 
που τού προξενούν οι παραγωγοί με αιχμηρά εργαλεία. 
Η μαστιχοκαλλιέργεια εγγράφτηκε το 2014 στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της 
ανθρωπότητας (UNESCO 2003). 
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Το Μαστιχόδεντρο  

Το μαστιχόδενδρο ή σχίνος – επιστημονικά Pistacia Lentiscus var. Chia (οικογένεια Anacardaceae), είναι 
θάμνος αειθαλής ύψους 2-3 μέτρων, που αναπτύσσεται αργά και παίρνει την πλήρη ανάπτυξή του μετά 
από 40-50 χρόνια, φτάνοντας μέχρι και τα 5 μέτρα ύψος στα ηλικιωμένα φυτά. Ζει πάνω από 100 χρόνια 
και η παραγωγή της μαστίχας δεν είναι δυνατή παρά μόνο μετά τον πέμπτο ή έκτο χρόνο φύτευσής του. 
Η απόδοση του φτάνει στο μέγιστο μετά το δέκατο πέμπτο χρόνο. Από τα 70 χρόνια και μετά η απόδοση 
του πέφτει σημαντικά. Η μέση ετήσια απόδοση ανά δένδρο είναι 150-180 γραμμάρια μαστίχας ενώ 
υπάρχουν και σπάνιες περιπτώσεις δένδρων που παράγουν δύο κιλά αλλά και δένδρα που βγάζουν 
μόνο 10 γραμμάρια. Καλλιεργούνται κυρίως οι αρσενικοί, επειδή είναι πιο παραγωγικοί. Στην 
αποδοτικότητα σημαντικό ρόλο παίζουν οι καλλιεργητικές φροντίδες και το έδαφος. 

Ο σχίνος είναι φυτό ανθεκτικό και έχει ελάχιστες απαιτήσεις, γι’ αυτό ευδοκιμεί σε άγονα, πετρώδη και 
φτωχά εδάφη. Οι εδαφικές απαιτήσεις του δέντρου σε υγρασία δεν είναι μεγάλες, το δέντρο είναι 
επιπολαιόριζο και με το εκτεταμένο επιφανειακό ριζικό του σύστημα εκμεταλλεύεται πλήρως τις μικρής 
διάρκειας βροχές καθώς και την ελάχιστη πρωινή υγρασία. Σε εδάφη μάλιστα με μεγάλη υγρασία 
δυσχεραίνεται η ανάπτυξή του, επειδή εμποδίζεται ο αερισμός των ριζών του. Αντιθέτως, είναι ευάλωτο 
στο ψύχος, σε περιπτώσεις παγετών (φαινόμενο σπάνιο στη νότια Χίο) οπότε τα μαστιχόδενδρα 
καίγονται αφού η παγωνιά σκάει τις φλέβες του κορμού τους. Επιπλέον, η κακότεχνη εκμετάλλευσή του 
μπορεί να στερέψει την πολύτιμη ρητίνη από τον εξωτερικό φλοιό του. Νέες φυτείες προέρχονται από 
κλαδιά παλιών δένδρων (μοσχεύματα) και οι παλιές ανανεώνονται με καταβολάδες ή παραφυάδες. 
Κόβουν μόσχευμα από φυτό αποδεδειγμένα καλό και το τοποθετούν στο χώμα, αφήνοντας έξω μόνο 
μερικά φύλλα στην κορυφή. Αν τα μοσχεύματα «πιάσουν», μετά δεν χρειάζονται πλέον ιδιαίτερες 
καλλιεργητικές φροντίδες.  

Οι σχίνοι αποτελούν κύριο στοιχείο της Μακκίας βλάστησης των παραμεσογείων χωρών, αλλά μόνο στο 
Νότιο Τμήμα της Χίου, στα Μαστιχόχωρα, τα ειδικά χαρακτηριστικά του εδάφους και του μικροκλίματος, 
και η παραδοσιακή καλλιέργεια επιφέρουν τελικά ένα τόσο εντυπωσιακό αποτέλεσμα και 
διαμορφώνουν τη μοναδικότητα αυτής της ξεχωριστής ρητίνης. 
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Μοναδικότητα 

Μόνο στη Χίο δένδρο και φύση σε μια μαγική συνταγή χαρίζουν την ευχαρίστηση, την ανακούφιση και 
την γιατρειά μέσα από τα πολύτιμα δάκρυα της μαστίχας. Δικαιολογημένα λοιπόν η Χίος ταυτίζεται με 
τη μαστίχα. Υπάρχει μάλιστα η εκδοχή ότι το όνομα Χίος είναι φοινικικής προέλευσης και σημαίνει 
«μαστίχα». Το αξιοπρόσεκτο είναι, ότι ενώ σχίνοι υπάρχουν σε όλο το νησί, η παραγωγή της μαστίχας 
γίνεται μόνο στο νότιο τμήμα της Χίου, στα Μαστιχόχωρα, όπου το κλίμα είναι ιδιαίτερα θερμό και ξηρό. 
Το τμήμα αυτό οριοθετείται στη βόρεια πλευρά από μια συγκεκριμένη γραμμή που ενώνει τα χωριά 
Λιθί, Αγ. Γεώργιος Συκούσης και Θυμιανά. Η γραμμή αυτή ονομάστηκε από τον γλωσσολόγο Pernot 
«φυσικό και μυστηριώδες όριο». Κάθε προσπάθεια να επεκταθεί η καλλιέργεια πέρα από αυτό το όριο 
απέτυχε. Η «μοναδικότητα» αυτή, πιθανόν να οφείλεται, εκτός από τη μακρόχρονη παράδοση και σε 
κάποια εδαφολογικά και κλιματολογικά στοιχεία τα οποία ευνοούν την καλλιέργεια του μαστιχόδεντρου 
μόνο στη Χίο και μόνο στο συγκεκριμένο τμήμα της.  

Το γεγονός ότι το μαστιχόδενδρο δεν αναπτύσσεται επιτυχώς πουθενά αλλού στην ηπειρωτική ή 
νησιωτική Ελλάδα, ακόμη και στις γειτονικές ακτές της Ανατολής δημιουργεί έκπληξη. Αναφέρονται μόνο 
κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες (Heldreich 1862) να μεταφερθεί η καλλιέργεια του μαστιχόδεντρου 
στην Αττική και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Κάποια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στην Αμοργό και την 
Αντίπαρο όμως και σ’ αυτές τις περιοχές οι προσπάθειες απέτυχαν και εγκαταλείφθηκαν. Άλλες 
προσπάθειες που αναφέρονται από τον Pernot (1856) για να μεταφερθεί το μαστιχόδενδρο στη Ρόδο και 
τη Λέσβο απέτυχαν παρομοίως. 

Το παράδοξο είναι ότι ενώ σχίνοι υπάρχουν σε όλη τη Μεσόγειο, μόνο στη νότια Χίο καλλιεργούνται 
συστηματικά και παράγουν μαστίχα πιθανόν να οφείλεται σε τρία μυστικά: 

 Το πρώτο είναι το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής. Η Χίος έχει μακρόστενο σχήμα, με ψηλά, 
δασωμένα βουνά στο βόρειο τμήμα, που συγκρατούν την υγρασία και εξασθενούν τους βοριάδες. Έτσι, 
το νότιο, λοφώδες κομμάτι αποκτά ένα ιδιαίτερο κλίμα, ήπιο το χειμώνα και πολύ ξηρό το καλοκαίρι. 
Συμβαίνει συχνά να βρέχει σε όλο το νησί, εκτός από εκεί. Τα ξηρά, ζεστά καλοκαίρια των 
Μαστιχοχωρίων επιτρέπουν στη μαστίχα να στεγνώσει. Αν η μαστίχα βραχεί πριν «ωριμάσει», 
καταστρέφεται. 
 

 Το δεύτερο μυστικό είναι ο ευγονισμός. Από τα αρχαία χρόνια οι καλλιεργητές των σχίνων της Χίου 
εντόπιζαν τα δένδρα που απέδιδαν περισσότερη και καλύτερη ρητίνη. Τα εκμεταλλεύονταν και τα 
πολλαπλασίαζαν, ώστε να δημιουργούν νέες φυτείες σχίνων με τα χαρακτηριστικά των μητρικών. Με το 
πέρασμα των αιώνων, ο μεθοδικός αυτός ευγονισμός δημιούργησε ένα νέο είδος σχίνου, 
υπερπαραγωγικού σε μαστίχα. Η σύγχρονη βοτανολογία το έχει αναγνωρίσει ως ξεχωριστή ποικιλία, με 
το όνομα Pistacia lentiscus var. Chia (μαστιχόδενδρο). 

 

 Το τρίτο μυστικό είναι η καλή διαχείριση της καλλιέργειας ήδη από τους αρχαίους Χίους, που 
συστηματοποίησαν την καλλιέργεια των σχίνων, τυποποίησαν το προϊόν και το επέβαλαν στην αγορά. 

Και οι τρεις παραπάνω παράγοντες, το μικροκλίμα, ο ευγονισμός και το εμπορικό δαιμόνιο, 
συνδυάστηκαν ώστε να ταυτιστεί τελικά η μαστίχα με τη νότια Χίο.  
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Ιδιότητες και οφέλη 

Στις μέρες μας, η επιστημονική κοινότητα με ορθές και επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους, βασισμένες 
σε αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών και κλινικών μελετών οι οποίες πραγματοποιούνται από 
ανεξάρτητους ερευνητές στην Ελλάδα και διεθνώς, σταδιακά αποκαλύπτει ότι η φυσική μαστίχα Χίου 
διαθέτει μοναδικές ευεργετικές και θεραπευτικές ιδιότητες, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο τα όσα 
ιστορικά έχουν καταγραφεί. Συγκεκριμένα, έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά η ευεργετική δράση της 
μαστίχας κατά των παθήσεων του πεπτικού συστήματος, η συμβολή της στη στοματική υγιεινή, η 
σημαντική αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδης δράση της και το γεγονός ότι αποτελεί φυσικό 
αντιοξειδωτικό. Παράλληλα, η μαστίχα Χίου, συμβάλει στην επούλωση τραυμάτων και στην ανάπλαση 
της επιδερμίδας, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται συστηματικά τόσο στην Ιατρική όσο και στην 
Κοσμετολογία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Τα εσπεριδοειδή 

Ονομάζονται επίσης ξινόδεντρα ή ξινά.  Είναι είδη και ποικιλίες καρποφόρων δέντρων της φυλής των 

Κιτρίων και κυρίως του γένους Κίτρον, οι καρποί των οποίων εκτιμώνται ιδιαίτερα για την εύχυμη 

γλυκόξινη ή ξινή σάρκα τους.  Τα εσπεριδοειδή καλλιεργούνται στις θερμές, εύκρατες, υποτροπικές και 

τροπικές περιοχές της γης. 

Τα εσπεριδοειδή είναι γενικά δέντρα μετρίων διαστάσεων με κομψή κόμη και κυρίως σφαιρική. Είναι 
αειθαλή, με φύλλα ωοειδή – οξύληκτα, δερματώδη, βαθυπράσινα.  Τα άνθη έχουν συνήθως 5 πέταλα, 
λευκά ή ρόδινα, παχιά και είναι πολύ ή ελαφρά εύοσμα.  Από τα άνθη εξάγονται αιθέρια έλαια που 
χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία.  Οι καρποί των εσπεριδοειδών είναι ράγες με 8 – 15 χώρους οι 
οποίοι λέγονται σκελίδες ή φέτες.  Ο φλοιός αποτελείται από δύο στρώματα, ένα εξωτερικό, έγχρωμο 
και πλούσιο σε ελαιοφόρους αδένες, που ονομάζεται εξωκάρπιο και ένα εσωτερικό, σπογγώδες, 
λευκάζον που λέγεται μεσοκάρπιο. 

Διακρίνουμε τα εσπεριδοειδή σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με το χρώμα της σάρκας των 
καρπών, το οποίο κατά γενικό κανόνα αντιστοιχεί στο εξωτερικό χρώμα των καρπών. 

 

Η πρώτη ομάδα, περιλαμβάνει εσπεριδοειδή με χρωστική κίτρινη ανοικτή και σ’ αυτήν ανήκει η λεμονιά.  
Η λεμονιά (Κίτρον η λεμονέα) είναι δέντρο μετρίων διαστάσεων με κανονικές διακλαδώσεις και μικρά 
ισχυρά αγκάθια, φύλλα ωοειδή αβαθώς πριονωτά και άνθη λευκά ή ρόδινα. Στην Ελλάδα 
καλλιεργούνται ποικιλίες τους στην Αργολίδα, Κορινθία, Τροιζηνία, Εύβοια, Χίο, Μεσσηνία, Αχαΐα, Χανιά.   

Στην ίδια ομάδα, ανήκουν:  η κιτριά (Κίτρον το μηδικόν) με καρπούς χοντρούς, λεμονόχρωμους κατά την 
ωρίμανση.  Ο φλοιός τους είναι πιο παχύς και πιο σκληρός από των λεμονιών και χρησιμοποιείται 
κυρίως στη ζαχαροπλαστική.  Το περγαμόντο (Κίτρον η μπεργκαμία) με καρπό σφαιρικό μικρότερο από 
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πορτοκάλι και φλοιό κιτρινοπρασινωπό, από τον οποίο εξάγεται το περγαμινέλαιο.  Στην Ελλάδα 
καλλιεργείται σποραδικά.  Όπως και η λιμμετία (Κίτρον ή λιμμετία), που έχει καρπούς μικρούς, 
σφαιρικούς, κίτρινους με χυμό γλυκό ή όξινο.  

 

 

 

Η φράππα (Κίτρον ή Δεκουμάνα ποικιλία Κοινή) και το γκρέιπ-φρουτ ή βοτρυόκαρπος (Κίτρον η 
δεκουμάνα ποικιλία Παραδείσιος) έχουν μεγάλους καρπούς με σάρκα πικρόξινη αλλά εύγευστη. Και τα 
δύο καλλιεργούνται στην Ελλάδα περιορισμένα. 

 

 

 

Στη δεύτερη ομάδα, με καρπούς πορτοκαλόχρωμης ή κοκκινωπής σάρκας υπάγεται πρώτα απ’ όλα η 
πορτοκαλιά (Κίτρον το σινικόν).  Είναι δέντρο πιο εντυπωσιακό από τη λεμονιά, μετρίου μεγέθους με 
φύλλα αρκετά πλατιά με πτερύγιο μίσχου στενό.  Τα άνθη της είναι λευκά, εύοσμα και οι καρποί 
σφαιρικοί, ωοειδείς ή πιεσμένοι στην κορυφή και τη βάση.  Υπάρχουν πορτοκάλια με σάρκα 
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κιτρινοπορτοκαλόχρωμη ανοιχτή και πορτοκάλια με σάρκα αιμοτόχρωμη είτε ολόκληρη είτε κατά 
ραβδώσεις (σανγκουίνια ή αιματόσαρκα).  Τα σανγκουίνια εκτιμώνται ιδιαίτερα γιατί έχουν σάρκα 
γευστική, γλυκύτατη και αρωματώδη.  Οι πιο διαδεδομένες ποικιλίες πορτοκαλιάς στην Ελλάδα είναι  η 
Κοινή ή Σφαιρική, την οποία συναντάμε στην Άρτα, Σπάρτη, Χίο, Κρήτη, η Ομφαλοφόρα ή Μέρλιν, 
Γλυκοπορτόκαλα ή Ντόλτσα, Γιάφας, Σανγκουίνια, Βαλέντσια.  Τα κυριότερα κέντρα παραγωγής 
πορτοκαλιών στην Ελλάδα είναι: Μεσσηνία, Λακωνία, Κορινθία, Αργολίδα, Άρτα, Κρήτη. 

   

 

  

 

Στη δεύτερη ομάδα, ανήκουν επίσης:  η νεραντζιά (Κίτρον το νεράντζιον) με καρπούς ζωηρά 
πορτοκαλόχρωμους εξωτερικά και σάρκα ανοικτόχρωμη, πολύ χυμώδη, πικρόξινη.  

Το κινόττο (Κίτρον το νεράτζιον ποικιλία μυρτόφυλλος) με μικρούς καρπούς που χρησιμοποιούνται στη 
ζαχαροπλαστική ως ζακχαρόπηκτα.   

Η μανταρινιά (Κίτρον το θελκτικόν) με μικρούς καρπούς πιεσμένους στους δύο πόλους ή μόνο στον έναν, 
με φλοιό χρυσοκίτρινο ή κοκκινοκίτρινο, λεπτό μη συνεχόμενο με τη σάρκα, η οποία είναι εύχυμη, 
γλυκιά με χαρακτηριστικό άρωμα και ευχάριστη γεύση.  Στην Αλγερία καλλιεργείται ευρύτατα η ποικιλία 
Κλημεντίνη (υβρίδιο μανταρινιάς και νερατζιάς).  Στην Ελλάδα οι κυριότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες 
είναι:  Χίου, Κοινή, Κλημεντίνη, Σατσούμα, Βασιλεύς και τα κυριότερα κέντρα καλλιέργειας:  Χανιά, Χίος, 
Αργολιδοκορινθία, Αχαϊα. 

Από όλες τις καλλιέργειες, η εσπεριδοκαλλιέργεια απαιτεί τη μεγαλύτερη επιμέλεια και φροντίδα.  Τα 
εσπεριδοειδή παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στις κλιματολογικές συνθήκες του τόπου όπου 
καλλιεργούνται.  Ανέχονται πολύ λίγο τους ορμητικούς και ξηρούς ανέμους, το χαλάζι, τις ραγδαίες και 
εκτός εποχής βροχές και πάνω απ’ όλα υποφέρουν και βλάπτονται από τα δυνατά κρύα και τους 
όψιμους παγετούς , σε τέτοιο βαθμό, ώστε μπορεί να καταστεί αδύνατη ή ασύμφορη η καλλιέργειά 
τους. 
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Οι καρποί των εσπεριδοειδών και ιδιαίτερα τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια, αποτελούν εξαίρετα και 
υγιεινά φρούτα, πλούσια σε βιταμίνες  A, B, C.  Έχουν ιδιότητες δροσιστικές, χωνευτικές και ενεργητικές.  
Είναι συνεπώς απαραίτητα στη διατροφή των παιδιών και χορηγούνται σε ειδικά διαιτολόγια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

Φρούτα 

 

Τα βερίκοκα, τα κεράσια και τα ροδάκινα αναδεικνύονται οι «πρωταθλητές» όλων των αγροτικών 
προϊόντων. Η αξία των εξαγωγών τους είναι στα 234,5 εκατ. ευρώ και γίνονται ανάρπαστα χτυπώντας 
πρωτιές στην Πολωνία και αποσπώντας το 69% των εισαγωγών τους, στην Ιταλία με μερίδιο 49,7%, στην 
Αγγλία (39,4%) και στη Γερμανία (28,1%), ενώ στη Γαλλία η χώρα μας είναι δεύτερος προμηθευτής 
έχοντας το 20% των εισαγωγών τους. 

Εντυπωσιακή είναι η ζήτηση και των ελληνικών πορτοκαλιών. Η αξία των εξαγωγών είναι 150 εκατ. 
ευρώ. Είμαστε πρώτοι προμηθευτές της Ρουμανίας κερδίζοντας το 72,9% των εισαγωγών τους, αλλά και 
της Ουγγαρίας με το 51,3%. Στην Πολωνία είμαστε δεύτεροι πωλητές με 13,5% και τρίτοι στη Γερμανία 
με 7,9%. 

Τα ελληνικά σταφύλια αρέσουν στη Ρουμανία, όπου η χώρα μας είναι ο τρίτος προμηθευτής με 12,7%, 
όπως και στη Γερμανία με 10,5%. 

Τα νωπά φρούτα με κουκούτσια φτάνουν πρώτα στη Ρουμανία με μερίδιο 37,4% στις εισαγωγές τους, 
ενώ η χώρα μας είναι πέμπτος προμηθευτής της Γερμανίας με 5,5%. 
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Λαχανικά 

 

Στα λαχανικά η Ελλάδα είναι ο πρώτος προμηθευτής της Αυστραλίας και οι εξαγωγές μας αντιστοιχούν 
στο 19,9% των εισαγωγών τους. Στην Ιταλία, στις ΗΠΑ και στην Αγγλία είμαστε τρίτοι προμηθευτές με τα 
προϊόντα μας να αντιπροσωπεύουν το 19,8%, το 11,2% και το 8,5% των εισαγωγών τους, αντίστοιχα. Η 
αξία των εξαγόμενων λαχανικών είναι 237,9 εκατ. ευρώ.  

Οι ελληνικές ντομάτες έχουν μεγάλη ζήτηση από τη Φινλανδία, όπου είμαστε οι δεύτεροι προμηθευτές 
της χώρας με μερίδιο 20,1% στις εισαγωγές τους, την Αγγλία με 13,2% όπου καταλαμβάνουμε την 
τέταρτη θέση, την Ολλανδία με 10,1% και είμαστε οι τρίτοι προμηθευτές, ενώ και στην Πολωνία οι 
ελληνικές ντομάτες είναι στην πέμπτη θέση των εισαγωγών τους με 6,2%. 

Ελαιόλαδο 

 Το παρθένο ελαιόλαδο αγοράζεται από την Ιταλία, όπου είμαστε δεύτεροι προμηθευτές της χώρας με 
μερίδιο 15,7%, ενώ δεύτεροι είμαστε και στη Γερμανία και στον Καναδά αποσπώντας το 12,9% και το 
10,5% των εισαγωγών τους. Στις ΗΠΑ είμαστε τέταρτοι προμηθευτές με το 2,7% των εισαγωγών τους. Η 
αξία του εξαγόμενου ελαιολάδου είναι 198,1 εκατ. ευρώ. 

Ελληνικά προϊόντα ιδιαίτερα δημοφιλή στο εξωτερικό 

Τα τυριά μας κερδίζουν έδαφος στην Κύπρο, όπου είμαστε δεύτεροι προμηθευτές με 21,2% και στη 
Σουηδία πέμπτοι με 9,5%. 

 

 

Αλλά και το σκληρό, ανάλεστο σιτάρι αγοράζεται κατά προτίμηση πρώτο από την Τουρκία και στην 
Ιταλία είμαστε οι τέταρτοι εξαγωγείς της. 
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Ψηλά είναι η χώρα μας και στις εξαγωγές καπνού. Η Ελλάδα είναι πρώτος προμηθευτής της Βουλγαρίας 
με 53,9% των εισαγωγών της, επίσης πρώτος του Βελγίου με 34,3%, ενώ η χώρα μας είναι στη δεύτερη 
θέση της Γερμανίας και της Ολλανδίας με 14,2% και 11,4% των εισαγωγών τους. 

Οι πρωτιές της Ελλάδας 

 Είναι στην πρώτη θέση παγκοσμίως στις εξαγωγές ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας, όπως οι τσιπούρες και τα 
λαβράκια. 

 Είναι στην τρίτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή ελιάς, ελαιολάδου, ακτινιδίων και κρόκου (σαφράν). 
 Είναι στην πέμπτη θέση στις εξαγωγές σπαραγγιών και 15η στις εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων. 
 Στο TOP 10 των χωρών με παραγωγή και εξαγωγές βαμβακιού, παρά τη σημαντική μείωση της 

παραγωγής τα τελευταία χρόνια. 
 Είναι η χώρα παραγωγής για πάνω από 100 προϊόντα που έχουν ελληνική ΠΟΠ-Προστατευόμενη 

Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη καθιστώντας τα μοναδικά σε όλο τον 
κόσμο, όπως η μαστίχα και η φέτα. 

Η Ελλάδα είναι στην πρώτη πεντάδα εξαγωγών σε πολλές χώρες. Αθροιστικά η χώρα μας είναι: 

1ος προμηθευτής σε 14 χώρες σε 35 προϊόντα 

2ος προμηθευτής σε 17 χώρες σε 23 προϊόντα 

3ος προμηθευτής σε 13 χώρες σε 20 προϊόντα 

4ος προμηθευτής σε 10 χώρες σε 17 προϊόντα 

5ος προμηθευτής σε 10 χώρες σε 12 προϊόντα 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες αγορές η χώρα μας είναι ο πρώτος προμηθευτής περισσότερων του 
ενός αγροτικών προϊόντων. Για παράδειγμα, στη Βουλγαρία η Ελλάδα είναι ο πρώτος προμηθευτής σε 
13 προϊόντα (παγωτά, μακαρόνια, ψωμί & φρυγανιές, άλλα λαχανικά & μείγματα λαχανικών, λαχανικά 
διατηρημένα, μανταρίνια, φράουλες, ζάχαρη, καπνά, τσιγάρα, κλάσματα λαδιών, εξευγενισμένο λάδι και 
φυτικά λίπη & λάδια). Στην Κύπρο σε 12 προϊόντα (παγωτά, σουπιές, χταπόδια & καλαμάρια, ψωμί & 
φρυγανιές, μπισκότα & γκοφρέτες, λοιπά προϊόντα αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, μείγματα για την 
παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα, παιδικές τροφές, 
λοιπά παρασκευάσματα διατροφής, μεταλλικά & αεριούχα νερά, κρασιά και μπίρα). 

Στη Ρουμανία σε τέσσερα προϊόντα, στη Ιταλία σε τρία προϊόντα, στις αγορές της Γερμανίας, Ουγγαρίας, 
Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου σε δύο προϊόντα κ.λπ. 
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Οι εξαγωγές σε αριθμούς 

Όλες οι κατηγορίες αγροτικών προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση των εξαγωγικών τους επιδόσεων κατά 
την περίοδο 1988-2010. Ειδικότερα, τον μεγαλύτερο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής εμφανίζουν τα 
προϊόντα: φρούτα και λαχανικά (13,1%), ψάρια, οστρακοειδή και μαλάκια (11,2%), καπνός & προϊόντα 
καπνού (9,1%) και γαλακτοκομικά προϊόντα (8,3%). 

Οι λοιπές κύριες κατηγορίες σημείωσαν μέσο ρυθμό μεταβολής που κυμαίνεται από 0,3% (ζάχαρη και 
παρασκευάσματα από ζάχαρη & μέλι) έως 3,3% (δημητριακά & παρασκευάσματα). Αύξηση παρουσιάζει 
και η μέση αξία των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα, κατά την περίοδο 1988-2010, ο 
δείκτης μέσης αξίας του συνόλου των αγροτικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 70,6% σημειώνοντας μέσο 
ετήσιο ρυθμό μεταβολής 3,3%. 

Από τις κύριες κατηγορίες προϊόντων, τον υψηλότερο μέσο ρυθμό μεταβολής των τιμών παρουσιάζουν 
τα δημητριακά & παρασκευάσματα δημητριακών (μέσος ρυθμός μεταβολής 3,6%). Ακολουθούν ο 
καπνός & προϊόντα καπνού με 3,5%, τα φρούτα και λαχανικά με 2%, τα λάδια & λίπη φυτικής 
προέλευσης με 1,5%, τα ποτά με 1,4% και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και αβγά πουλιών με 1%. 

 

Η ΕΕ είναι ο κύριος προορισμός των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Όμως, το ποσοστό συμμετοχής 
των χωρών αυτών συνεχώς μειώνεται και από 79% το 1988 περιορίστηκε σε 62% το 2010. Αυξητική τάση 
παρατηρείται στις εξαγωγές προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με αποτέλεσμα οι 
χώρες αυτές να αποτελούν τον δεύτερο τόπο προορισμού των εξαγωγών με συνολικό ποσοστό 
συμμετοχής 20,4% (από 2,3% το 1988). 

Η Β. Αμερική και οι χώρες της Β. Αφρικής & Μέσης Ανατολής είναι ο τρίτος και τέταρτος προορισμός των 
εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων με ποσοστά συμμετοχής 5,1% και 4%, αντίστοιχα.  

Αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές κατά 1,4% προς τις 27 χώρες της Ε.Ε., γεγονός που οφείλεται στη 
σημαντική αύξηση κατά 6,4% προς τις χώρες της Ε.Ε.(15) που υπερκάλυψαν τη μείωση των εξαγωγών 
κατά 9,6% προς τις χώρες της Νέας Διεύρυνσης. Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ευρωζώνης εμφανίζουν 
αύξηση 1%. 
 
Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο έτους 2013, παρατηρείται πτωτική πορεία των εξαγωγών προς τις 
χώρες των Βαλκανίων (-7%) που απορροφούν αξιοσημείωτο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών, 
στασιμότητα προς Μ. Ανατολή και Β. Αφρική (-0,1%), ενώ αντίθετα σημαντική άνοδος  παρατηρείται 
προς τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ (Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία) κατά 8,2%. 
 
Μεικτές τάσεις καταγράφονται προς γεωγραφικές περιοχές με χαμηλότερο όγκο εξαγωγών. Ανά μερίδιο 
στις συνολικές εξαγωγές, αναφέρεται η μείωση προς τις χώρες της Β.Αμερικής (-6,5%), η αύξηση προς 
την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) (+3,8%,), η μεγάλη μείωση προς τη ΝΑ. Ασία (-37,9%), η 
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σημαντική αύξηση προς την Κίνα (10,2%), οι μειώσεις προς τις Άλλες Ανεπτυγμένες Χώρες (Ιαπωνία, 
Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία) κατά -3,7%, προς τις χώρες της Αφρικής (εκτός Β. Αφρικής) κατά -27,3% και την 
Ινδία κατά -22,6% και η μεγάλη αύξηση προς τη Λατινική Αμερική κατά 23,3%. 
 
Σε ό,τι αφορά τις νέες χώρες που κατατάχθηκαν το 2013 μεταξύ των 100 καλύτερων αγορών για τα 
ελληνικά προϊόντα, ξεχωρίζουν: Ομάν (67η θέση), Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (77η θέση), Περού (81η 
θέση), Αγία Ελένη (85η θέση), Σενεγάλη (93η θέση), Αργεντινή (95η θέση) και Αγκόλα (99η θέση). 
 

Σε βάθος 10ετίας 2004-2013, οι ελληνικές εξαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν, εμφανίζοντας αύξηση 109%. 
Στην εξωστρεφή ελληνική οικονομία, με πυρήνα τις εξαγωγές προϊόντων, αντιστοιχεί πλέον ποσοστό 
περίπου στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, συνυπολογίζοντας τους διεθνοποιημένους κλάδους του 
τουρισμού, των μεταφορών και της ναυτιλίας. Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο ότι στα 10 αυτά χρόνια 
έντονης εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας, με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν μόνο 2 έτη, το 2009 έτος 
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και το 2013, οπότε και πολλές χώρες-εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας, 
εμφάνισαν επίσης έντονα υφεσιακά φαινόμενα. 
 

Γαλακτοκομικά  

 
Όπως αναφέρει το Ελληνικό Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Γενικού Προξενείου της 
Νέας Υόρκης, το 2013 τα γαλακτοκομικά προϊόντα από Ελλάδα (όχι μόνο τα τυροκομικά) κατέγραψαν στις ΗΠΑ 
εξαγωγές αυξημένες κατά 15,5%. Συγκεκριμένα, η αξία τους ανήλθε σε 27, 7 εκατ. δολ. έναντι 24 εκατ. το 2012. Τα 
δύο βασικά εξαγώγιμα γαλακτοκομικά προϊόντα μας στις ΗΠΑ το 2013 ήταν τα τυριά (24,1 εκατ. δολ. έναντι 22,7 
εκατ. το 2012, άνοδος 6,2%) και το στραγγιστό γιαούρτι (2,4 εκατ. δολ. έναντι 652 χιλ. το 2012, άνοδος 277%). 
Ειδικότερα στα τυριά οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ κάλυψαν, κατά προσέγγιση, το 1,5% του συνόλου των 
εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων στις ΗΠΑ. 
Οι εισαγωγές τυριών από Ελλάδα κατανέμονται σε τρεις κυρίως δασμολογικές κλάσεις, ως ακολούθως: 

 Στη δασμολογική κλάση 0406905600 υπάγονται 12 συνολικά, τυριά, ιδίως κίτρινα-σκληρά (ανάρι, 
φλάουνα, κασκαβάλ, κασέρι, κεφαλογραβιέρα, κεφαλοτύρι, μακεδονικό, μυζήθρα, πεκορίνο 
Αμφιλοχίας, σαγανάκι, τουλούμι, whey) που εισάγονται από την Ελλάδα και τα οποία καλύπτουν το 
43,34% του συνόλου των σχετικών εξαγωγών μας. 

 Στη δασμολογική κλάση 0406905700 υπάγονται 5 συνολικά, τυριά, ιδίως λευκά-μαλακά (μανούρι, 
χαλούμι, λαδοτύρι, ρικότα, φέτα) που εισάγονται από την Ελλάδα και τα οποία καλύπτουν το 30,97% 
του συνόλου των σχετικών εξαγωγών μας. Οι εξαγωγές φέτας καλύπτουν το 80-85% κατά μέσο όρο, 
στη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση. 

 Τέλος, στη δασμολογική κλάση 0406905900 περιλαμβάνονται υποκατάστατα και μίγματα τυριών που 
εισάγονται από την Ελλάδα και τα οποία καλύπτουν το 9,35% του συνόλου των σχετικών εξαγωγών 
μας. 
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Σε ότι αφορά το 2014, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία των τελωνειακών αρχών των ΗΠΑ, τα οποία 
αφορούν σε εισαγωγές οκταμήνου, παρατηρείται ελαφρά υποχώρηση των εισαγωγών τυροκομικών από 
την Ελλάδα κατά 1,5% εν συγκρίσει με την αντίστοιχη περίοδο παρελθόντος έτους. Η υποχώρηση αυτή 
αφορά κατά κύριο λόγο την αγορά μαλακών - λευκών τυριών (-18,9%) και κατά δεύτερο τα μείγματα και 
υποκατάστατα τυριών (-21,9%). Αντιθέτως, οι εισαγωγές κίτρινων - σκληρών τυριών εμφανίζουν αύξηση 
(+7,3%).  

Σύκα 

 

Στην Ελλάδα σήμερα παράγονται περίπου 5.500 τόνοι αποξηραμένα σύκα από συκεώνες που 
καταλαμβάνουν έκταση περίπου 21.000 στρεμμάτων (στοιχεία από την Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης 
για το έτος 2010).  
Οι κύριοι νομοί παραγωγής είναι οι:  Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Εύβοιας.  
Σημαντικό μέρος της παραγωγής (περίπου 3500 τόνοι) διακινείται σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. και 
εξάγεται σε Τρίτες χώρες (π.χ. Η.Π.Α, Καναδάς, Αυστραλία). 

2012: Στην Εύβοια σύκα παράγονται στις περιοχές Κύμης και Ταξιάρχη. Η παραγωγή το 2012 ξερών 
σύκων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Περιφέρειας Κύμης ανέρχεται σε 120 τόνους, μεγαλύτερη από την 
περσινή που ήταν 90 τόνοι. Αντίστοιχα ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ταξιάρχη αναμένεται να παράγει 
φέτος 1.000 τόνους ξερών σύκων, από 700 που έκανε την περσινή χρονιά. 

Οι τιμές για το 2012 της αγοράς σύκων από τη ΣΥΚΙΚΗ κυμάνθηκαν από 0,85 μέχρι 1,58 ευρώ το κιλό. 
Προς τις αγορές των τρίτων χωρών (Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδάς) εξάγονται οι καλές ποιότητες σύκων και 
στην Κεντρική Ευρώπη οι χαμηλότερες ποιότητες. Οι τιμές για τα σύκα χαμηλής ποιότητας (Β2 και Γ2) 
μειώθηκαν σε σχέση με πέρσι, σε αντίθεση με αυτά της καλής ποιότητας που είναι αυξημένες σε σχέση 
με πέρσι. Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην εξαγωγή των σύκων χαμηλής ποιότητας 
προς τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. 
 
Οι κύριες χώρες που εξάγουμε τα ελληνικά ξερά σύκα είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, ενώ από 
την Ευρώπη οι κυριότερες χώρες είναι Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Αυστρία, Ιταλία. 
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Μέχρι τώρα το 70% της παραγωγής ξερών σύκων κατευθυνόταν προς την ελληνική αγορά και το 
υπόλοιπο προς εξαγωγή. Το 2012 έκαναν στροφή 180 μοιρών και προσπάθησαν να εξάγουν το 70% της 
παραγωγής μας. Είδαν ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τις αγορές του εξωτερικού. Οι εξαγωγές 
γίνονται κυρίως προς χώρες της ΕΕ αλλά και στις ΗΠΑ και προσπάθησαν να συνεργαστούν με την αγορά 
της Ρωσίας. 

Όσον αφορά το αίτημα για την αναγνώριση των σύκων ταξιάρχη σαν Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης 
(ΠΟΠ), αν μέχρι τέλος του μήνα δεν υπάρξουν ενστάσεις τότε αναμένεται να μπει στην αντίστοιχη λίστα 
της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι από το επόμενος έτος τα σύκα Ταξιάρχη θα είναι ΠΟΠ. 
 
Στην αγορά κυκλοφορούν δύο τύποι αποξηραμένων σύκων: 
Α) ο φυσικός τύπος που έχει χρώμα ανοιχτό καφέ, πλούσιο μελίτωμα και γλυκιά φρουτώδη γεύση.  
Β) ο λευκασμένος τύπος που παράγεται αφού ο καρπός υποστεί θείωση με SO2  πριν την αποξήρανση με 
αποτέλεσμα ο φλοιός να  λευκαίνεται και να αποκτά όξινη γεύση. 
 
Μέτρα για την αύξηση των εξαγωγών 
 
Υφίσταται ένα ευρύ πεδίο εν δυνάμει δραστηριοποίησης με σκοπό την προώθηση των 
ελληνικών εξαγωγών, ενδεικτικά: 

 συμμετοχή ελληνικών φορέων και εταιρειών σε Διεθνείς Εκθέσεις αγροτικών προϊόντων, τροφίμων-
ποτών, 

 πραγματοποίηση επιχειρηματικών αποστολών, 
 πραγματοποίηση στοχευμένων εκδηλώσεων προώθησης προϊόντων σε συνεργασία με ελληνικούς 

και διεθνείς κλαδικούς φορείς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ- ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

 
Παραδοσιακά προϊόντα Μυτιλήνης - Σουβενίρ 

Η Λέσβος φημίζεται και για τα παραδοσιακά προϊόντα της γης της, αλλά και της θάλασσας που την 
περιβάλλει. Πολλά τα είδη που μπορεί να ψωνίσει κανείς από το νησί και αφορούν είτε σε 
γαστρονομικές, είτε σε αισθητικές απολαύσεις. Λάδι, αρωματικά σαπούνια, γλυκά κουταλιού, 
Αγιασώτικος χαλβάς, ούζο, λαδοτύρι, αλίπαστα, ξυλόγλυπτα, κεραμικά, υφαντά, παραδοσιακά ζυμαρικά, 
τοπικές μαρμελάδες, ντόπιο κρασί, καρύδια, μήλα, κεράσια, βότανα, μέλι, αντίκες, υφαντά είναι κάποια 
από τα είδη που μπορεί να αγοράσει κανείς είτε στην πόλη, είτε στα χωριά του νησιού. 

 

Ελαιόλαδο 

Το ελαιόλαδο Μυτιλήνης συγκαταλέγεται στα καλύτερα προϊόντα της Ελλάδας. Περισσότερα από 
11.000.000 ελαιόδενδρα καλύπτουν το νησί. Στα νότια και ανατολικά καλιεργείται η κολοβή, στα βόρεια 
και βορειοανατολικά η αδραμυτινή, ενώ υπάρχουν και λίγες λαδολιές. 

Ασύγκριτο σε γεύση και άρωμα και με τις καλύτερες διατροφικές ιδιότητες, το ελαιόλαδο της Λέσβου 
είναι ένα αληθινό δώρο της φύσης. Το ελαιόλαδο της Λέσβου, χαρακτηρίζεται από τη λεπτόρρευστη 
υφή, το ελαφρύ χρυσοκίτρινο χρώμα του, το ευχάριστο άρωμα και τη λεπτή διακριτική γεύση. Για την 
εξαιρετική του ποιότητα, το λάδι της Λέσβου έχει βραβευθεί πολλάκις σε Διεθνείς Εκθέσεις. Στην 
Καλλονή, βρίσκεται και το πρώτο αγρόκτημα βιολογικής καλλιέργειας που έγινε στην Ελλάδα, το 1990. 

Το λεσβιακό ελαιόλαδο και όλος ο κύκλος εργασιών που σχετίζεται με το ευλογημένο αυτό προϊόν 
κληροδότησαν στο νησί μοναδικά κτίσματα, όπως ελαιοτριβεία, εργοστάσια αποθήκευσης και 
συσκευασίας λαδιού, σαπωνοποιεία κ.ά. Κάποια από αυτά δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για την, 
περιορισμένη έτσι κι αλλιώς, βιομηχανική και βιοτεχνική ιστορία της χώρας μας. Ένα από αυτά, το παλιό 
κοινοτικό ελαιοτριβείο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, μετατράπηκε υποδειγματικά σε Μουσείο 
Βιομηχανικής Ελαιουργίας, όπου μπορεί κανείς να δει όλη τη διαδικασία ελαιοπαραγωγής.  
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Οι παλιές αποθήκες ελαιοκάρπου, οι μπατές, στεγάζουν εκθέσεις για τον άνθρωπο που αιώνες τώρα 
δουλεύει τον ευλογημένο καρπό, τα εργαλεία του και τις αλλαγές που έφερε στην κοινωνία της Λέσβου 
η εκμηχάνιση. Ένα ακόμη παραδοσιακό Ελαιοτριβείο, στον Παπάδο της Γέρας, ένα από τα πιο 
χαρακτηριστικά μνημεία της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Λέσβου, αναμένεται να 
υποδεχθεί τους επισκέπτες για ένα ταξίδι στον πολιτισμό της ελιάς. 

 

Ούζο 

Τι άλλο θα μπορούσε να συνοδεύσει καλύτερα τα νόστιμα ψάρια και τους άλλους μεζέδες της λεσβιακής 
κουζίνας, από το γνωστό αγαπημένο ούζο, που έχει σχεδόν ταυτιστεί με το νησί. Οι πολλές ποτοποιίες 
αλλά και η ειδική ποικιλία γλυκάνισου που συναντάται μόνο στον τόπο μας, επιβεβαιώνουν με τον 
καλύτερο τρόπο την παράδοση της Λέσβου στην παραγωγή του ούζου. 

 
Το ούζο δένει τέλεια με τη διατροφή και την κουλτούρα του νησιού και δημιουργεί μία ιδιαίτερη 
γαστρονομική εμπειρία. Για να το τιμήσουν οι Λέσβιοι του έκαναν και μουσείο. Στο Μουσείο Ούζου στο 



- 55 - 
 

Πλωμάρι θα δείτε χάλκινα καζάνια, κατασκευασμένα στην Κωνσταντινούπολη στο τέλος του 19ου 
αιώνα, και μία πλήρη ανακατασκευή του συστήματος απόσταξης. 

 
 

 

Κρασί 

Τα κρασιά της Λέσβου ήταν περιζήτητα από την αρχαιότητα, με τον ποιητή Αρίσταρχο να εκθειάζει τον 
«γλυκύχυμον και ευωδέστατον» οίνο της Λέσβου και να τον αποκαλεί «αμβροσίαν». Τόσο η ποιότητα 
όσο και η ποσότητα του κρασιού της Λέσβου ήταν εντυπωσιακές, μέχρι τη σταδιακή αντικατάσταση των 
αμπελιών με ελαιόδενδρα, κυρίως λόγω της καταστροφικής φυλλοξήρας. 

H γηγενής ερυθρή ποικιλία του Λεσβιακού Κρασοστάφυλου καλλιεργείται  στον κρατήρα του ηφαιστείου 
που δημιούργησε το απολιθωμένο δάσος του νησιού. Στο βορειοδυτικό τμήμα επίσης, στην περιοχή 
Μάκαρα καλλιεργούνται οι ποικιλίες με την ονομασία Φωκιανό (Ρικαρά), Καλλονιάτικο και Μοσχάτο 
(Μυρωδάτο). Στην ορεινή περιοχή Μεγαλοχωρίου Πλωμαρίου και στον Καρυώνα Σκοπέλου Γέρας 
καλλιεργείται η ποικιλία Μανδηλαριά (Γντούρα & Βάψα), Αθήρι, Ασύρτικο και Μοσχάτο άσπρο.  

 

Θαλασσινά 

Περίοπτη θέση στις γαστρονομικές συνήθειες της Λέσβου έχουν από την αρχαιότητα τα κάθε λογής 
ιχθυηρά και οστρακοειδή που αλιεύονται καθημερινά από τα ψαροκάικα του νησιού, τα οποία, 
παστωμένα με διάφορους τρόπους, είναι ο ιδανικός μεζές για ούζο. Τα χτένια, τα κυδώνια και η παστή 
σαρδέλα Καλλονής ή παπαλίνα αποτελούν το… σούσι της γαστρονομίας της Λέσβου. 

Σαρδέλες Καλλονής 

Πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο εδώ και αιώνες, η σαρδέλα Καλλονής ή παπαλίνα, που διακρίνεται από το 
μικρό της μέγεθος και τη μοναδική γεύση, έχει καταγραφεί στις μαρτυρίες περιηγητών που πέρασαν στο 
παρελθόν από το νησί. 

Αποτελεί ένα θρεπτικότατο και γευστικότατο έδεσμα, ψητή ή τηγανητή, αλλά και τον ιδανικότερο 
ουζομεζέ .Eπιμένουμε στην ντόπια την Kαλλονιάτικη σαρδέλα όχι από σοβινισμό αλλά από σεβασμό 
στην υψηλή διατροφική αξία και στη μοναδικότητα του είδους της λόγω καταγωγής από τον ευλογημένο 
κόλπο Καλλονής. Άλλωστε ποικίλες έρευνες αποδεικνύουν τον πλούτο όσον αφορά το φυτοπλαγκτόν 
που διέπει κάθε κυβικό εκατοστό της εν λόγω ζώνης. Επομένως τα ψάρια τρέφονται καλύτερα από 
οπουδήποτε αλλού. 
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Τρώγονται ψητές, μαγειρεμένες στο φούρνο ή την κατσαρόλα με ντομάτα, μαϊντανό και άλλα μυρωδικά 
ή λαχανικά και αν θέλετε με βάση την τοπική διάλεκτο "μπαχτσαβανικά". Η πιο διαδεδομένη μορφή 
κατανάλωσης όμως είναι αυτή της παστής σαρδέλας. Μάλιστα η εκ Καλλονής «σαρντίνα» είναι το είδος 
που "ψήνεται" γρηγορότερα και πληρέστερα από οποιοδήποτε άλλο. Χοντρό αλάτι, τοποθέτηση των 
ψαριών σε εφημερίδα και σε λίγες ώρες έτοιμο το σούσι το ελληνικό και πιο συγκεκριμένα το 
..καλλονιάτικο.  

Ασβέστιο, φώσφορος, σίδηρος, βιταμίνες D και A σε άφθονη ποσότητα και παράλληλα λιπαρά οξέα 
κατάλληλη ασπίδα εναντίον καρδιακών, εγκεφαλικών και άλλων νόσων όπως αυτή της οστεοπόρωσης 
αποτελούν δυνατά επιχειρήματα για τη συνεχή κατανάλωσή της. Μάλιστα έρευνες έχουν δείξει ότι η 
σαρδέλα προστατεύει τον οργανισμό από τη δημιουργία και ανάπτυξη καρκινικών όγκων. 

Προσοχή όμως: δεν την αναζητούμε ποτέ πριν τα τέλη Ιουνίου. Από Νοέμβριο μέχρι Ιούνιο η σαρδέλα 
αναπαράγεται σε αβαθή νερά και κόλπους. Η διαδικασία ψαρέματος ολοκληρώνεται το Νοέμβριο και 
αποτελεί ιεροτελεστία για τους επαγγελματίες της Καλλονής. Αν η παραγωγή είναι μεγάλη πέφτει μια 
φουρνιά διχτυών στον κόλπο στις 2.30 με 3.00 τα ξημερώματα ενώ η επιστροφή στο λιμάνι γίνεται μέχρι 
τις 7.00 οπότε και γίνεται το ξεψάρισμα και κατόπιν η διανομή στα εμπορικά αυτοκίνητα τα όποια θα 
μεταφέρουν το προϊόν στα ψαράδικα προς πώληση. 

 

  

Τυριά 
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Τα τυριά της Μυτιλήνης από μόνα τους αξίζουν μελέτη. Η ιδιαίτερη γεύση και ποιότητα των 
τυροκομικών προϊόντων της Λέσβου έχει ως αποτέλεσμα να είναι προϊόντα αναγνωρίσιμα σε διεθνές 
επίπεδο. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τα είκοσι είδη τυριών ΠΟΠ που έχει σήμερα η Ελλάδα, τρία 
φτιάχνονται στη Λέσβο: το λαδοτύρι, το κασέρι Ερεσού και η φέτα.  

Το νησί έχει μακρά ιστορία τυροκόμησης, που την ευνοούσαν οι συνθήκες -κλιματικές, εδαφικές, 
οικονομικές. Η εμπειρία που μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά ήρθε να προστεθεί στην εξαιρετική πρώτη 
ύλη, το γάλα των προβάτων και κατσικιών του νησιού, που οφείλει τη νοστιμιά του στον τόπο, με την 
έννοια του terroir. Η "Γαλακτοκομική Λέσβου",  έχει τις εγκαταστάσεις της στα Χύδηρα, ένα γραφικό 
χωριό χτισμένο σε πλαγιά του όρους Κοιράνια, σε υψόμετρο 350μ. 

Λαδοτύρι Μυτιλήνης Π.Ο.Π. σε ελαιόλαδο 

 

Πλούσιο άρωμα γάλακτος μαζί με νύξεις γρασιδιού ξαφνιάζουν ευχάριστα στη μύτη καθώς φέρνεις 
κοντά σου αυτό το ιδιαίτερο τυρί. Μεσαίας σκληρότητας, ελαφρά μαστιχωτό, με μεστή και βουτυράτη 
γεύση με νότες ξηρών καρπών και διακριτική την επίδραση του ελαιολάδου (στην εκδοχή που βρίσκεται 
μέσα σε ελαιόλαδο). Έχει πολύ νόστιμη επίγευση, που διαρκεί.  

Το λαδοτύρι όπως γίνεται στη Λέσβο δεν έχει αδελφάκι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι το πιο 
χαρακτηριστικό τυρί της Λέσβου και όλα δείχνουν ότι έχει πολύ μακρά ιστορία. Παρασκευάζεται από 
πρόβειο γάλα και σπανιότερα με μικρή πρόσμιξη γίδινου (επιτρέπεται μέχρι 30%). Το έβαζαν για 
συντήρηση στο ελαιόλαδο (παλιότερα μέσα στα μυτιληνιά "σφδέλια") και η διαδικασία αυτή 
διατηρήθηκε γιατί δίνει ξεχωριστή γεύση στο τυρί. Τώρα δεν διατηρείται απαραίτητα σε ελαιόλαδο. 
Μπορεί να έχει περίβλημα παραφίνης ή να είναι και σκέτο. Τρώγεται σαν επιτραπέζιο και τριμμένο σε 
ζυμαρικά. 
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Γραβιέρα Μυτιλήνης 

 

Πλούσια μυρωδιά από φρέσκο γάλα και νύξεις αμυγδάλου, καθώς τη φέρνεις στη μύτη. Ήπια γεύση, 
χωρίς να της λείπουν οι πικάντικες και πιπεράτες νότες, που παραμένουν και στη νόστιμη, βουτυράτη 
επίγευση και καλή αίσθηση ωρίμανσης. 
Η γραβιέρα Μυτιλήνης παρασκευάζεται από πρόβειο γάλα, συνήθως με μικρή πρόσμιξη γίδινου. Είναι 
εξαιρετικό επιτραπέζιο τυρί με ήπια γεύση και πλούσιο σώμα. 
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Κασέρι Μυτιλήνης Π.Ο.Π. 

 

Άρωμα πρόβειου γάλακτος με νύξεις ξηρών καρπών. Στο στόμα έχει υφή μαστιχωτή, ελαφρά κοκκώδη 
και βουτυράτη, χαρακτηριστική καλού κασεριού, πλούσια γεύση γάλακτος με νότες από φρέσκο χορτάρι 
και ισορροπημένη αλμύρα. Περιέχει κατά 85% πρόβειο γάλα.  

Το ιδιαίτερα δημοφιλές κασέρι παρασκευάζεται από πρόβειο ή αιγοπρόβειο γάλα (επιτρέπεται η 
πρόσμιξη μέχρι 20%). Το κασέρι Μυτιλήνης είναι ιδιαίτερα νόστιμο χάρη στη χλωρίδα του νησιού, τις 
φυλές των ζώων και την παραδοσιακή παρασκευή του, όπως και τα υπόλοιπα τυριά του νησιού. Το 
κασέρι είναι χαρακτηρισμένο προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και παρασκευάζεται 
μόνο στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τους νομούς Ξάνθης και Λέσβου. 

Κεφαλοτύρι 
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Δεν είναι ιδιαίτερα σκληρό και έχει ήπια αλμύρα. Βουτυράτο, με πλούσια γεύση και πολύ καλή 
επίγευση. Καθώς είναι ήπιο για την κατηγορία του, τρώγεται ευχάριστα σαν επιτραπέζιο. 
Παρασκευάζεται από αιγοπρόβειο γάλα και ωριμάζει τουλάχιστον 3 μήνες.  

Φέτα Μυτιλήνης Π.Ο.Π. 

 

Η ιδιαίτερη γεύση αυτής της φέτας σε ξαφνιάζει ευχάριστα. Αρώματα από φρέσκο γάλα, υφή με μέτρια 
πυκνότητα που τρίβεται ευχάριστα στο στόμα, γεύση με φρεσκάδα και κάπως τονισμένη αλμύρα, 
πλούσια και βουτυράτη. Αφήνει μια μακρά και νόστιμη επίγευση. Τυρί με προσωπικότητα, που του 
δίνουν τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά στοιχεία του γάλακτος. 
Το γάλα συλλέγεται καθημερινά από περίπου 500 κτηνοτρόφους του νησιού και προέρχεται από ζώα 
που εκτρέφονται παραδοσιακά. Στην τυροκόμηση κυριαρχεί το πρόβειο γάλα σε ποσοστό περίπου 90%, 
που δεν αποχωρίζεται την "κρέμα" του, και σ' αυτό οφείλεται η γεμάτη και βουτυράτη γεύση των 
τυριών. Το αλάτισμα γίνεται με μαεστρία -φαίνεται αυτό στη γεύση- και χρησιμοποιείται καλό, 
θαλασσινό αλάτι. 
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Κεραμικά  

Η Λέσβος έχει επίσης μεγάλη παράδοση στα κεραμικά, στα αγγεία και στα εργόχειρα. Μία βόλτα στα 
σοκάκια της Αγιάσου ή του Μανταμάδου, θα σας πείσει πως το νησί δεν αποτελεί άδικα ένα από τα 
κέντρα της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής. 

  

Ξυλόγλυπτα – Αγιογραφίες  

Το ξύλο της ελιάς, της καστανιάς και της καρυδιάς, μεταμορφώνεται στα χέρια των έμπειρων τεχνιτών 
της Λέσβου, σε υπέροχα έπιπλα ή αγιογραφίες. 
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Μέλι 

 
Ευρέως γνωστό είναι και το θυμαρίσιο μέλι που μπορείτε να το συναντήσετε σε κάθε σημείο του νησιού. 
Σε μερικά σημεία επίσης, όπως το πευκοδάσος Καλλονής μπορείτε να δοκιμάσετε και άλλες γεύσεις 
όπως το πευκόμελο ή το ανθόμελο. 

  

Παραδοσιακές συνταγές Γυναικείων Συνεταιρισμών 

 
Οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται σε πολλές περιοχές του νησιού και πέρα από τα 
μοναδικά εργόχειρα, αξιοποιούν την τέχνη τους και στις τοπικές παραδοσιακές συνταγές. Γλυκά του 
κουταλιού, κάστανα, παστέλια, πίτες, μαρμελάδες, λικέρ, είναι μερικές μόνο από τις "σπεσιαλιτέ" τους. 

Και, εκτός απ’ αυτά, μέλι, μαρμελάδες, σάλτσες, παξιμάδια, από μικρές οικοτεχνίες και θαυματουργούς 
γυναικείους συνεταιρισμούς, θα νοστιμίσουν την περιδιάβαση στη Λέσβο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
πρώτος γυναικείος συνεταιρισμός της Ελλάδας δημιουργήθηκε εδώ, στην παραδοσιακή Πέτρα. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ 

-http://www.lesel.gr/ 

- <<Ελιά ο θαυματουργός καρπός>> iefimerida 

- << Tα διατροφικά οφέλη της ελιάς και των προιόντων της >> www.life.gr 

- Εγκυκλοπαιδεια <<ΔΟΜΗ>> σελιδα 122 με 123 <<Εσπεριδοειδή>> 

-www.agrocert.gr 

-http://www.minagric.gr 

-'Ελαιόλαδο και υγεία' Ηλίας Καστανάς ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδης 

-http://www.kathimerini.gr 

-www.dodoni.eu 

-http://www.newwinesofgreece.com 

-http://www.gummastic.gr 

-http://www.santoriniinfo.gr 

-http://www.thefoodproject.gr 

- "Γνωρίζοντας τα Τρόφιμα" εκδόσεις Les Livres Du Tourisme της σχολής Le Monde 

-http://www.agrotypos.gr 

-http://www.eviaportal.gr 

-http://www.minagric.gr 

-http://www.trt.net.tr 

-http://www.ethnos.gr 

-http://www.iefimerida.gr 

-www.lesvostime.gr 

-http://www.visitlesvos.gr 

-http://www.athinorama.gr 

-Πανελλήνιος Σύλλογος Εξαγωγέων 

=http://www.lesvoskitchen.gr 

 

Όλες οι εικόνες αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα Εικόνων της Google 


