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1.  Ομξμαρία: «ΣΟΛΑΣΑΙΘ ΑΜΣΟΡΘΜΖ» (TOMATAKI SANTORINIS) 

 

2. Πεοιγοατή: Ωπ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» ξοίζεςαι ξ μχπϊπ καοπϊπ εμϊπ 

ςξπικξϋ ξικϊςσπξσ ςξσ τσςξϋ Lycopersicon esculentum Mill., ςηπ 

ξικξγέμειαπ ςχμ ξλαμχδόμ (Solanaceae), η ξπξία εμςάρρεςαι ρςημ 

καςηγξοία ςχμ μικοϊκαοπχμ πξικιλιόμ ςξμάςαπ, με μέρξ κϋκλξ αμάπςσνηπ 

80 έχπ 90 ημέοεπ (σμημμέμξ 1). Σξ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» έυει ρυήμα 

καοπξϋ ελατοόπ πεπλαςσρμέμξ ρταιοικϊ (ςιμή πηλίκξσ πξλικήπ διαμέςοξσ 

ποξπ ιρημεοιμή διάμεςοξ μεςανϋ 0,65 και 0,85) και βάοξπ (ρε γοαμμάοια) 

πξσ κσμαίμεςαι απϊ 15 (ελάυιρςξ) έχπ 27 (μέγιρςξ). Ο καοπϊπ έυει έμςξμη 

έχπ αρθεμή ερυάοχρη (πςϋυχρη), η ξπξία είμαι ιδιαίςεοα έμςξμη ρςξσπ 

καοπξϋπ ςηπ βάρηπ ςξσ τσςξϋ (οιζίςεπ). Σξ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» έυει βαθϋ 

κϊκκιμξ υοόμα, και ρσμεκςική ράοκα με ελάυιρςα σγοά και έμςξμη παοξσρία 

ρπϊοχμ.  

Ζ καλλιέογεια ςξσ τσςξϋ ασςξϋ ρςξ ιδιαίςεοξ εδατξκλιμαςικϊ 

πεοιβάλλξμ ςηπ αμςξοίμηπ (παοξσριάζεςαι λεπςξμεοόπ ρςξ εδάτιξ 6.α) 

ποξρδίδει ρε ασςϊ ανιξθαϋμαρςη αμςξυή ρςη νηοαρία και αμςξυή ρε αοκεςέπ 

αρθέμειεπ ϊπχπ, αλςεομάοια, χίδιξ, τξσζάοιξ και βεοςιρίλιξ. Οι απξδϊρειπ 

ςηπ ρςα άμσδοα εδάτη ςηπ αμςξοίμηπ κσμαίμξμςαι καςά μέρξ ϊοξ πεοί ςα 

500 κιλά αμά ρςοέμμα. ε εναίοεςεπ  πεοιπςόρειπ η απϊδξρη μπξοεί μα 

ποξρεγγίρει ςα 1.000 κιλά. Ζ ρϋρςαρη και ςξ μξμαδικϊ τσρικξυημικϊ 

πεοιευϊμεμξ ςξσ μχπξϋ ποξψϊμςξπ είμαι ρε άμερη ρσμάοςηρη με ςξ γεμεςικϊ 

τσςικϊ σλικϊ και ςιπ μξμαδικέπ εδατξκλιμαςικέπ ρσμθήκεπ ςηπ αμςξοίμηπ 

(αμαλϋξμςαι εκςεμόπ ρςα εδάτια 6.β.Ι και 6.β.ΙΙ). Λε δεδξμέμξ ϊςι κϋοιξ 

υαοακςηοιρςικϊ ςηπ καλλιέογειάπ ςξσ είμαι η απξσρία άοδεσρηπ, ςξ 

«Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» υαοακςηοίζεςαι απϊ έμα ιδιαίςεοα σφηλϊ πξρξρςϊ 

διαλσςόμ ρςεοεόμ ρσρςαςικόμ πξσ κσμαίμεςαι ρςξ εϋοξπ 7-10 oΒrix, εμό η 

ρσγκέμςοχρη ςχμ διαλσςόμ ρςεοεόμ ρσρςαςικόμ είμαι υαμηλϊςεοη ρε ρυέρη 

με ςα ξλικά ρςεοεά και κσμαίμεςαι ρςξ εϋοξπ 73-87% (13-27% ρςεοεϊ 

σπϊλξιπξ). Δπιπλέξμ, έυει ασνημέμη πεοιεκςικϊςηςα ρε αρκξοβικϊ ξνϋ 

(κσμαίμεςαι απϊ 14 έχπ 18 mg αμά 100g μχπξϋ βάοξσπ), ρσμξλικέπ διαλσςέπ 

ταιμξλικέπ ξσρίεπ (54-57 mg/100g μ.β.) και λσκξπέμιξ (3,8-7,5 mg/100g 

μ.β.). σγυοϊμχπ, ςξ μχπϊ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» υαοακςηοίζεςαι απϊ 
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σφηλή ξνϋςηςα (pΖ=4-4,5), η ξπξία ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ σφηλή 

ρσγκέμςοχρη σδαςαμθοάκχμ ςξσ ποξρδίδει μια γλσκιά με έμςξμη ξνϋςηςα 

γεϋρη.  

  

3. Γεωγοατική Πεοιξυή 

 Ζ γεχγοατική πεοιξυή πξσ παοάγεςαι ςξ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» 

πεοιλαμβάμει ςα μηριά Ηήοα (αμςξοίμη), Ηηοαριά, Παλαιά και Μέα Ιαμέμη, 

Άρποξ (Αρποξμήρι), Φοιρςιαμή και Αρκαμιά ςξσ μξμξϋ Ισκλάδχμ, ςηπ 

πεοιτέοειαπ Μξςίξσ Αιγαίξσ ςηπ Δλλημικήπ Δημξκοαςίαπ (σμημμέμξ 2).  

Ιξιμά υαοακςηοιρςικά ςχμ μηριόμ ασςόμ είμαι ςξ ηταιρςειξγεμέπ ςξσπ 

έδατξπ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ πξλϋ ιδιαίςεοξ μικοξκλίμα ςηπ πεοιξυήπ. 

σγκεκοιμέμα, ςξ κλίμα ςχμ μήρχμ ασςόμ –πξσ παοξσριάζεςαι 

αμαλσςικϊςεοα ρςξ εδάτιξ 6.α.1- υαοακςηοίζεςαι χπ νηοξθεομικϊ, με σφηλή 

ηλιξτάμεια  και ιρυσοξϋπ βϊοειξσπ αμέμξσπ (μελςέμια).  

 

4. Απόδεινη Ποξέλεσρηπ 

 Για ςημ ιυμηλαριμϊςηςα ςξσ ποξψϊμςξπ με ςημ ξμξμαρία «Σξμαςάκι 

αμςξοίμηπ» υοηριμξπξιείςαι ςξ ρϋρςημα δηλόρεχμ ςξσ ΟΔΔ αμά 

καλλιεογηςή και αγοξςεμάυιξ (Ληςοόξ καλλιεογηςόμ, σμημμέμξ 3).  

 ςημ πεοίπςχρη πξσ ςξ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» παοαδίδεςαι για 

μεςαπξίηρη, ξ μεςαπξιηςήπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί αουεία και μηςοόα 

παοαγχγόμ ςα ξπξία θα πεοιέυξσμ -μεςανϋ άλλχμ- ςξσπ κχδικξϋπ αοιθμξϋπ 

ςξσ καλλιεογηςή, ςχμ αγοξςεμαυίχμ ςξσ καθόπ και ςιπ παοαδιδϊμεμεπ 

πξρϊςηςεπ. 

Δτϊρξμ ςξ μχπϊ ποξψϊμ ρσρκεσάζεςαι, θα ποέπει σπξυοεχςικά ρςη 

ρσρκεσαρία μα αμαγοάτξμςαι ςα ρςξιυεία ςξσ παοαγχγξϋ και ςξσ 

ρσρκεσαρςή. 
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5. Μέθξδξπ Παοαγωγήπ  

 Ζ διαδικαρία παοαγχγήπ ςξσ ποξψϊμςξπ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» 

αματέοεςαι ρςημ καλλιέογεια-παοαγχγή ςξσ μχπξϋ καοπξϋ, ξ ξπξίξπ 

διαςίθεςαι είςε ασςξϋρια ή ποξπ μεςαπξίηρη (σμημμέμα 4, 5, 6). ςξ ρημείξ 

ασςϊ θα ποέπει μα επιρημαμθεί ϊςι ξι διαδικαρίεπ καλλιέογειαπ-παοαγχγήπ 

πξσ εταομϊζξμςαι ρήμεοα για ςξ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» είμαι ρε γεμικέπ 

γοαμμέπ ςασςόρημεπ με ασςέπ πξσ παοαδξριακά εταομϊζξμςαμ, 

σγκεκοιμέμα:  

5α.  Καλλιέογεια  

 Ζ παοαδξριακή μέθξδξπ παοαγχγήπ –πξσ αμάγεςαι ρςιπ απαουέπ ςηπ 

καλλιέογειαπ ςηπ ςξμάςαπ ρςη αμςξοίμη- νεκιμξϋρε με ςη ρπξοά ρε τσςόοιξ 

(φσυοϊ ρπξοείξ) καςά ςα ςέλη Θαμξσαοίξσ με μέρα Υεβοξσαοίξσ. ςη 

ρσμέυεια, ακξλξσθξϋρε η μεςατϋςεσρη ςχμ τσςαοίχμ ςξ Λάοςιξ ρςξμ αγοϊ. 

Όμχπ, αοκεςά μχοίπ η ποακςική ασςή αμςικαςαρςάθηκε με ςημ επί ςϊπξσ 

ρπξοά ρςξμ αγοϊ. Έςρι, η έκςαρη πξσ αμαμεμϊςαμ μα καςαλάβει η 

καλλιέογεια ςηπ ςξμάςαπ λιπαίμξμςαμ με υλχοά λίπαμρη τακήπ, η ρπξοά ςηπ 

ξπξίαπ γίμξμςαμ με ςιπ ποόςεπ βοξυέπ ςξσ τθιμξπόοξσ ρε αμαλξγία 10 κιλά 

ρπϊοξσ αμά ρςοέμμα. Ζ υλχοά λίπαμρη εμρχμαςόμξμςαμ πεοί ςα μέρα με 

ςέλη Θαμξσαοίξσ, έμα μήμα πεοίπξσ ποιμ απϊ ςη ρπξοά ςηπ ςξμάςαπ.  

 Ζ ρπξοά γίμξμςαμ επί ςϊπξσ, απϊ 15 Υεβοξσαοίξσ μέυοι ςέλξσπ 

Λαοςίξσ καςά ρξοξϋπ 30-40 ρπϊοχμ, εμςϊπ λάκκχμ. Ασςξί είυαμ αμξιυθεί 

ποξηγξσμέμχπ με «ανίμα» ρε εσθείεπ γοαμμέπ για ςα επίπεδα υχοάτια και 

ιρξωφείπ καμπϋλεπ για ςα επικλιμή. Δμςϊπ ςχμ λάκκχμ ποξρςίθεςξ ζχική 

κξποιά, εμό μεοικέπ τξοέπ γιμϊςαμ και ποξρθήκη λιπάρμαςξπ ςϋπξσ 6-8-8, 

ρε αμαλξγία 30 κιλά ςξ ρςοέμμα. Ακξλξϋθχπ ρκεπάζξμςαμ ελατοά -με 

υόμα- ξ ρπϊοξπ και ςξ λίπαρμα. 

 Ιαςά ςα ςέλη Αποιλίξσ ποαγμαςξπξιείςξ η διαδικαρία ςξσ αοαιόμαςξπ 

ςχμ τσςόμ, με απξςέλερμα μα διαςηοξϋμςαι πεοί ςα 2-3 τσςά αμά θέρη 

τϋςεσρηπ (λάκκξ). Ζ ρσγκξμιδή ςχμ ποόιμχμ καοπόμ (ποιμαοϊλια) 

νεκιμξϋρε ρςιπ αουέπ Λαΐξσ, εμό ξ υοϊμξπ ςηπ κσοίχπ ρσγκξμιδήπ ήςαμ ρςα 

ςέλη Θξσμίξσ και ξμξμάζξμςαμ  ρε αμςιρςξιυία με ςξμ ςοσγηςϊ ςχμ αμπελιόμ 

 «μικοή βεμςέμα». Οι ίδιεπ ακοιβόπ διαδικαρίεπ εταομϊζεςαι και ρςη 



 6 

ρημεοιμή μξοτή ςηπ καλλιέογειαπ, γεγξμϊπ πξσ διαρταλίζει ςημ ρσμέυεια 

ςηπ απαοάμιλληπ μξμαδικϊςηςαπ και ςχμ πξιξςικόμ υαοακςηοιρςικόμ ςξσ 

ποξψϊμςξπ. 

5β. σρκεσαρία 

Όλα ςα ρςάδια ςηπ παοαγχγήπ, επενεογαρίαπ και μεςαπξίηρηπ ςξσ 

ποξψϊμςξπ με ςημ ξμξμαρία «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» θα ποέπει μα εκςελξϋμςαι 

εμςϊπ ςηπ ξοιξθεςημέμηπ γεχγοατικήπ ζόμηπ παοαγχγήπ. 

Ο πεοιξοιρμϊπ ςηπ ρσρκεσαρίαπ εμςϊπ ςηπ ξοιξθεςημέμηπ 

γεχγοατικήπ ζόμηπ κοίμεςαι αμαγκαίξπ ποξκειμέμξσ μα διαρταλιρςεί η 

πξιϊςηςα ςξσ ποξψϊμςξπ πξσ τέοει ςημ ξμξμαρία «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» και 

μα εναρταλιρςεί ξ απξςελερμαςικϊςεοξπ έλεγυξπ ςηπ καςαγχγήπ ςξσ ςελικξϋ 

ποξψϊμςξπ.  

Πλέξμ ρσγκεκοιμέμα, ξ πεοιξοιρμϊπ ςηπ ρσρκεσαρίαπ εμςϊπ ςηπ ζόμηπ 

παοαγχγήπ είμαι απαοαίςηςξπ λϊγχ ςξσ ιδιαίςεοα ρημαμςικξϋ κιμδϋμξσ 

σπξβάθμιρηπ ςηπ πξιϊςηςαπ πξσ ρσμεπάγεςαι η σπξυοεχςική θαλάρρια 

υϋδημ μεςατξοά εμϊπ ςϊρξ εσαίρθηςξσ ποξψϊμςξπ, ϊπχπ είμαι η ςξμάςα, με 

ρξβαοϊ εμδευϊμεμξ ςημ ποϊρληφη σγοαρίαπ και ςημ επιμϊλσμρη απϊ 

μεςαρσλλεκςικξϋπ ευθοξϋπ και αρθέμειεπ. Δπιπλέξμ, ρςξυεϋει ρςη μείχρη 

ςηπ εμδευϊμεμηπ μξθείαπ. Ζ μικοή ρςοεμμαςική απϊδξρη (πεοίπξσ 500 κιλά 

αμά ρςοέμμα, ϊςαμ η απϊδξρη σπαίθοιαπ ςξμάςαπ ρςημ εμδξυόοα κσμαίμεςαι 

ρςξσπ 10 ςϊμξσπ πεοίπξσ αμά ρςοέμμα) εναρταλίζει ρςξ «Σξμαςάκι 

αμςξοίμηπ» ρημαμςική ανία και πξλλαπλάρια ςιμή, ρςξιυείξ πξσ απξςελεί 

ρημαμςικϊ κίμηςοξ για ςη μξθεία ςξσ ποξψϊμςξπ. Έςρι, θα διατσλάρρεςαι και 

η εναιοεςική τήμη ςξσ ποξψϊμςξπ με ςημ ποξρςαςεσϊμεμη ξμξμαρία. 

 

6.  Δερμόπ  

6.α Ιδιαιςεοόςηςα ςηπ ξοιξθεςημέμηπ γεωγοατικήπ πεοιξυήπ 

Ιξιμά υαοακςηοιρςικά ϊληπ ςηπ γεχγοατικήπ ζόμηπ είμαι ςξ 

ηταιρςειξγεμέπ έδατξπ και ςξ πξλϋ ιδιαίςεοξ μικοξκλίμα πξσ 

υαοακςηοίζεςαι απϊ ιδιαίςεοα ιρυσοξϋπ αμέμξσπ, ρημαμςική ηλιξτάμεια καθ‘ 
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ϊλξ ςξ έςξπ και εναιοεςικά άμσδοεπ ρσμθήκεπ (μικοή ρσμξλική εςήρια 

βοξυϊπςχρη). Πλέξμ ρσγκεκοιμέμα: 

Ι Κλίμα: Οι κλιμαςξλξγικέπ ρσμθήκεπ ςηπ αμςξοίμηπ ποξρδιξοίρςηκαμ 

υοηριμξπξιόμςαπ ςα ρςξιυεία ςχμ μεςεχοξλξγικόμ ρςαθμόμ Ηήοαπ και 

Μάνξσ (σμημμέμξ 7). Λε βάρη ςα ρςξιυεία ασςά, χπ ρημαμςικξί κλιμαςικξί 

παοάγξμςεπ μπξοξϋμ μα θεχοηθξϋμ: 

1. η ρυεςική σγοαρία ςηπ αςμϊρταιοαπ, η ξπξία διαςηοείςαι ρε μία 

μέρη εςήρια ςιμή 71%,  

2. η βοξυϊπςχρη ςηπ ξπξίαπ ςξ ρσμξλικϊ εςήριξ ϋφξπ τςάμει ςα 370 

υιλιξρςά ςξσ μέςοξσ,  

3. ξι βϊοειξι άμεμξι πξσ επικοαςξϋμ καθ‘ ϊλη ςη διάοκεια ςξσ έςξσπ.  

Αμςίθεςα χπ εσμξψκξί κλιμαςικξί παοάγξμςεπ υαοακςηοίζξμςαι: 

1. η θεομξκοαρία πξσ διαςηοεί μία μέρη εςήρια ςιμή 17,5  ξC,  

2. η ηλιξτάμεια η ξπξία επικοαςεί για 202 ημέοεπ ςξ υοϊμξ  

3. και η ξσριαρςική απξσρία παγεςόμ. 

 Ζ ρυεςική σγοαρία ςηπ αςμϊρταιοαπ έυει ςξ υειμόμα μέγιρςη ςιμή 76% 

για ςξσπ μήμεπ Μξέμβοιξ, Δεκέμβοιξ και 75% ςξμ Θαμξσάοιξ. Αμςίθεςα, ξι 

ελάυιρςεπ ςιμέπ παοαςηοξϋμςαι ςξσπ καλξκαιοιμξϋπ μήμεπ και ιδιαίςεοα ςξμ 

Θξϋλιξ, ξπϊςε επικοαςεί η εςήρια ελάυιρςη ςιμή (62%) και ςξσπ μήμεπ Θξϋμιξ, 

Αϋγξσρςξ με ςιμέπ 65% και 64%, αμςίρςξιυα. Σξσπ σπϊλξιπξσπ μήμεπ, η 

ρυεςική σγοαρία κσμαίμεςαι μεςανϋ 71% και 74%, με μϊμη εναίοερη ςξ 

επςέμβοιξ πξσ είμαι 68%. Δπιπλέξμ, ξι βοξυξπςόρειπ ρςη αμςξοίμη 

παοακξλξσθξϋμ ςη διακϋμαμρη ςηπ ρυεςικήπ σγοαρίαπ ςηπ αςμϊρταιοαπ. Σξ 

μέγιρςξ ϋφξπ τςάμει ςα 79 υιλιξρςά ςξ μήμα Δεκέμβοιξ. Αμςίρςξιυη σφηλή 

ςιμή εμταμίζξσμ ακϊμη ξι μήμεπ Θαμξσάοιξπ (75 υιλιξρςά) και Υεβοξσάοιξπ 

(60 υιλιξρςά), εμό ςξ σπϊλξιπξ έςξπ κσμαίμεςαι απϊ ςξ ϋφξπ ςχμ 23 

υιλιξρςόμ (Αποίλιξπ) έχπ ςα 53 υιλιξρςά (Λάοςιξπ) με ςξσπ μήμεπ Οκςόβοιξ 

και Μξέμβοιξ μα παοξσριάζξσμ βοξυϊπςχρη 30 και 39 υιλιξρςόμ αμςίρςξιυα. 

Σξσπ σπϊλξιπξσπ μήμεπ (Λάιξ έχπ επςέμβοιξ) η βοξυϊπςχρη διαςηοείςαι ρε 

ιδιαίςεοα υαμηλά, ρυεδϊμ μηδεμικά, επίπεδα. Δμδεικςικά αματέοεςαι ϊςι 

καςά ςη διάοκεια ςχμ πέμςε ασςόμ μημόμ ξι ημέοεπ πξσ παοαςηοείςαι βοξυή 
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είμαι μϊλιπ 5, ϊρεπ και ξι ημέοεπ σεςξϋ. Οι πξλϋ υαμηλέπ εςήριεπ 

βοξυξπςόρειπ και η άμιρη καςαμξμή ςξσπ μέρα ρςξ έςξπ επιςείμει ςα 

ποξβλήμαςα πξσ δημιξσογξϋμςαι απϊ ςημ ρυεςική σγοαρία ςηπ αςμϊρταιοαπ. 

Έςρι,  η απξσρία βοξυξπςόρεχμ, η έλλειφη επαοκόμ σδάςιμχμ πϊοχμ και η 

υαμηλή σγοαρία ςξσ καλξκαιοιξϋ απξκλείξσμ ςημ αμάπςσνη ρυεδϊμ ςξσ 

ρσμϊλξσ ςχμ θεοιμόμ αοδεϋριμχμ καλλιεογειόμ, εμό και απϊ ςιπ υειμεοιμέπ 

καλλιέογειεπ μπξοξϋμ μα ποξραομξρςξϋμ μϊμξ ξι πλέξμ αμθεκςικέπ ρςημ 

νηοαρία.  

 Ο ςελεσςαίξπ απϊ ςξσπ πεοιξοιρςικξϋπ κλιμαςικξϋπ παοάγξμςεπ για 

ςημ ποχςξγεμή παοαγχγή ςηπ αμςξοίμηπ είμαι ξ δσμαςϊπ άμεμξπ. 

Δπικοαςξϋρα διεϋθσμρη είμαι η βϊοεια, η ξπξία παοαςηοείςαι καθ‘ ϊλη ςη 

διάοκεια ςξσ έςξσπ με μϊμη εναίοερη ςξσ μήμεπ Λάιξ, Θξϋμιξ και Θξϋλιξ ξπϊςε 

η επικοαςξϋρα διεϋθσμρη είμαι αμςίρςξιυα μϊςια, βξοειξδσςική και βϊοεια–

βξοειξδσςική. Ζ μέρη μημιαία έμςαρη διαςηοείςαι για ϊλη ςη διάοκεια ςξσ 

έςξσπ πάμχ απϊ ςξσπ 4 βαθμξϋπ ςηπ κλίμακαπ Λπξτϊο, με εναίοερη ςξσπ 

μήμεπ Αποίλιξ έχπ Θξϋμιξ και Μξέμβοιξ. Σξ ποαγμαςικϊ ποϊβλημα με ςξσπ 

αμέμξσπ παοξσριάζεςαι εναιςίαπ ςχμ ιρυσοόμ αμέμχμ, εμςάρεχπ ίρηπ η 

μεγαλϋςεοηπ απϊ ςξσπ 6 βαθμξϋπ ςηπ κλίμακαπ Λπξτϊο, ξι ξπξίξι 

επικοαςξϋμ για 165 ημέοεπ ςξ υοϊμξ. Ασςξί απαγξοεϋξσμ ςημ εγκαςάρςαρη 

δεμδοχδόμ καλλιεογειόμ, εμό ακϊμα και ξι θαμμόδειπ και εςήριεπ ποέπει 

μα έυξσμ ειδικέπ ποξραομξγέπ, ϊπχπ ςξ ρυήμα μϊοτχρηπ, ξι ξπξίεπ θα 

ασνάμξσμ ςημ αμεκςικϊςηςά ςξσπ. 

 Οι σπϊλξιπξι κλιμαςικξί παοάγξμςεπ ςηπ αμςξοίμηπ δεμ απξςελξϋμ 

εμπϊδιξ για ςημ ποχςξγεμή παοαγχγή και μάλλξμ είμαι εσμξψκξί. 

Αμαλσςικϊςεοα, η θεομξκοαρία διαςηοείςαι πάμχ απϊ ςξ ρημείξ παγεςξϋ ρε 

ϊλη ςη διάοκεια ςξσ έςξσπ, με ςη μέρη μημιαία ελάυιρςη μα παοαςηοείςαι ςξ 

μήμα Λάοςιξ με ςιμή 4,5 °C και ςξ αμςίρςξιυξ μέγιρςϊ ςηπ μα παοαςηοείςαι 

ςξσπ μήμεπ Θξϋλιξ και Αϋγξσρςξ με ςιμέπ 28,5 °C και 28,1 °C αμςίρςξιυα. Οι 

εςήριεπ ημέοεπ πλήοξσπ ηλιξτάμειαπ νεπεομξϋμ ςιπ 200 εμό ξι ημέοεπ με 

υαμηλή μέτχρη τςάμξσμ ςιπ 118 και ασςέπ με βαοιά μϊλιπ ςιπ 45. 

 ΙΙ Έδατξπ: Ζ πλήοηπ απξρατήμιρη ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ 

παοαμέςοχμ απαιςεί ςημ αμάλσρη εκςϊπ ςχμ κλιμαςικόμ και ςχμ εδατικόμ 

ρσμθηκόμ. Οι κϋοιεπ πηγέπ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςημ αμάλσρη ασςή 
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είμαι ξι υάοςεπ γαιξψκαμϊςηςαπ και γαιόμ ςξσ Θμρςιςξϋςξσ Δαρικόμ Δοεσμόμ 

(σμημμέμα 8, 9) και ποχςξγεμή εοεσμηςικά δεδξμέμα (σμημμέμξ 7).  

 υεδϊμ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ, ςξ μηςοικϊ σλικϊ ςξσ εδάτξσπ ςηπ αμςξοίμηπ 

απξςελείςαι απϊ ςοιςξγεμείπ απξθέρειπ θηοαψκήπ γηπ, κίρηοη και λάβα. 

Λικοά ςμήμαςα ςηπ αμςξοίμηπ παοξσριάζξσμ χπ μηςοικϊ σλικϊ πεοιδξςίςη, 

αρβερςϊλιθξ και ρυιρςϊλιθξ. Ζ Ηηοαρία έυει χπ μηςοικϊ σλικϊ ςοιςξγεμείπ 

απξθέρειπ και πεοιδξςίςη μϊμξ. Σέλξπ ςα μηριά Παλαιά και Μέα Ιαμέμη, 

Άρποξ (Αρποξμήρι), Φοιρςιαμή και Αρκαμιά παοξσριάζξσμ χπ μηςοικϊ σλικϊ 

απξκλειρςικά πεοιδξςήςη. υεδϊμ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ ςα εδάτη ςχμ ςοιςξγεμόμ 

απξθέρεχμ παοξσριάζξμςαι με ςη μξοτή κάςχ μέοξσπ κλιςσόμ ή 

απξρςοξγγσλεμέμχμ κξοστόμ. Δπίρηπ ςα εδάτη ασςά υαοακςηοίζξμςαι χπ 

βαθιά, με μέςοιεπ έχπ καθϊλξσ υαοαδοχςικέπ διαβοόρειπ και ελατοέπ 

κλίρειπ. Δναίοερη απξςελεί η βξοειξαμαςξλική και μϊςια ακςή ςηπ αμςξοίμηπ 

ϊπξσ εμταμίζξμςαι έμςξμεπ διαβοόρειπ και μέςοιεπ κλίρειπ. ςξ ρϋμξλϊ ςξσπ 

ςα εδάτη ασςά υαοακςηοίζξμςαι χπ καλλιεογξϋμεμα, με μξμαδική εναίοερη 

ςη μϊςια ακςή, η ξπξία υαοακςηοίζεςαι χπ τοσγαμόδηπ.  

 Αμςίθεςα ξι ρυιρςϊλιθξι και ξι αρβερςϊλιθξι εμταμίζξμςαι με ςη μξοτή 

απϊςξμχμ πλαγιόμ και κξοστόμ αμςίρςξιυα. Οι ρυιρςϊλιθξι εμςξπίζξμςαι ρςη 

μξςιξαμαςαςξλική πεοιξυή ςηπ καλδέοαπ και ξι αρβερςϊλιθξι ρςη 

μξςιξαμαςξλική πεοιξυή ςηπ αμςξοίμηπ. Σα εδάτη ασςά υαοακςηοίζξμςαι χπ 

βοαυόδη και αβαθή, υχοίπ υαοαδοχςικέπ διαβοόρειπ αλλά με απϊςξμεπ 

κλίρειπ. Απϊ ςημ πλεσοά ςηπ εδατξκάλσφηπ ξι ρυιρςϊλιθξι εμταμίζξμςαι χπ 

γσμμέπ εκςάρειπ και ξι αρβερςϊλιθξι χπ τοσγαμόδηπ.  

 Οι πεοιδξςίςεπ ςέλξπ παοξσριάζξμςαι τσριξγοατικά με ςη μξοτή 

απξρςοξγγσλεμέμχμ κξοστόμ, πλαγιόμ και χπ κάςχ μέοξπ κλιςσόμ.  Δίμαι 

βοαυόδη και αβαθή εδάτη πξσ παοξσριάζξσμ μέςοιεπ έχπ καθϊλξσ 

υαοαδοχςικέπ διαβοόρειπ και μέςοιεπ έχπ και έμςξμεπ κλίρειπ. Ζ 

εδατξκάλσφη ρςα εδάτη ασςά απξσριάζει με εναίοερη ςα μηριά Φοιρςιαμή 

και Αρκαμιά πξσ καλϋπςξμςαι απϊ τοϋγαμα. 

 υεςικά με ςη μηυαμική ρϋρςαρη ςξσ εδάτξσπ ςηπ αμςξοίμηπ, δηλαδή 

ςιπ ςοιςξγεμείπ απξθέρειπ, ασςέπ υαοακςηοίζξμςαι χπ αμμόδειπ και ρε 

μεοικέπ πεοιξυέπ, ϊπξσ σπάουξσμ αρβερςϊλιθξι, αμμξπηλόδειπ. Ζ 

πεοιεκςικϊςηςα ρε άογιλξ είμαι μικοή και βαίμει ελαςςξϋμεμη ασναμϊμεμξσ 
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ςξσ βάθξσπ, υαοακςηοιρςικϊ πξσ ταμεοόμει μεαοϊ έδατξπ. Ζ αμςίδοαρη ςξσ 

εδάτξσπ κσμαίμεςαι απϊ ξσδέςεοη (pH 7,20) έχπ και μέςοια αλκαλική (pH 

8,90). Ζ πεοιεκςικϊςηςά ςξσ ρε αμϊογαμα θοεπςικά ρςξιυεία είμαι 

ικαμξπξιηςική ρε Ca (>55%) και Mg (17–34%), αλλά ϊυι και ςξσ Ι. Γεμικϊςεοα, 

ςξ έδατξπ ςηπ αμςξοίμηπ παοξσριάζει καλή δξμή και ικαμξπξιηςική 

πεοιεκςικϊςηςα ρε αμϊογαμα ρςξιυεία με εναίοερη ςα ρςξιυεία Ι και Μ.  

 Δπίρηπ, ρςξ ρϋμξλξ ςξσ ςξ έδατξπ ςηπ αμςξοίμηπ είμαι, ποξταμόπ, 

ηταιρςειξγεμέπ. Οι εδατικξί σδάςιμξι πϊοξι είμαι ελάυιρςξι έχπ αμϋπαοκςξι 

ρςη αμςξοίμη. Σα ηταιρςειξγεμή εδάτη ϊμχπ και ιδιαίςεοα ςα μεαοά, 

παοξσριάζξσμ μία ιδιαιςεοϊςηςα χπ ποξπ ςημ πεοιεκςικϊςηςα ςξσπ ρε 

θοεπςικά ρςξιυεία και ςη διαθεριμϊςηςα ασςόμ. Ζ παοξσρία ρε ασςά 

αλλξταμικήπ αογίλξσ και ξνειδίχμ ςξσ αογιλίξσ (Al) και ςξσ ριδήοξσ (Fe) 

έυει χπ απξςέλερμα ςξ ρυημαςιρμϊ θεςικά τξοςιρμέμχμ επιταμειόμ ρςα 

εδατικά κξλλξειδή με απξςέλερμα ςημ ιρυσοή ρσγκοάςηρη ςξσ εδατικξϋ 

ξογαμικξϋ σλικξϋ. Σξ ξογαμικϊ ασςϊ σλικϊ, μέρχ ςηπ απξδϊμηρήπ ςξσ απϊ 

ςημ εδατική μικοξυλχοίδα, απξςελεί ςημ κϋοια πηγή παοξυήπ ςχμ 

απαοαίςηςχμ για ςημ αμάπςσνη ςχμ τσςόμ θοεπςικόμ ρςξιυείχμ N, P και S 

(σμημμέμα 10, 11). Ωπ τσρική ρσμέπεια ςηπ μειχμέμηπ διαθεριμϊςηςαπ ςξσ 

εδατικξϋ ξογαμικξϋ σλικξϋ επέουεςαι η μείχρη ςηπ γξμιμϊςηςαπ ςξσ 

εδάτξσπ, αλλά και η σπξβάθμιρη ςηπ πξιϊςηςάπ ςξσ λϊγχ ςηπ 

ρσμεπαγϊμεμηπ μείχρηπ ςξσ πληθσρμξϋ ςηπ μικοξβιακήπ υλχοίδαπ ςξσ 

(σμημμέμξ 12). Σημ ποξβλημαςική ασςή καςάρςαρη επιςείμει ςξ νηοξθεομικϊ 

πεοιβάλλξμ ρσμβάλλξμςαπ και ασςϊ ρςη μείχρη ςξσ πληθσρμξϋ ςηπ 

μικοξυλχοίδαπ. Λια επίρηπ εμδιατέοξσρα ιδιϊςηςα ςχμ ηταιρςειξγεμόμ 

εδατόμ είμαι η  ρσμήθηπ αμθεκςικϊςηςά ςξσπ ρε ποξβλήμαςα αλαςϊςηςαπ 

(σμημμέμξ 13). 

 ΙΙΙ Αμθοώπιμξι παοάγξμςεπ: Τπάουξσμ ςοειπ ιδιαίςεοεπ διαδικαρίεπ 

πξσ αματέοξμςαι ρςξμ ςοϊπξ καλλιέογειαπ ςξσ ποξψϊμςξπ (πεοιγοάτξμςαι 

ρςξ εδάτιξ 5α), ξι ξπξίεπ είμαι εναιοεςικά ρημαμςικέπ ρςημ παοαγχγή ςξσ 

ποξψϊμςξπ και απϊ ςιπ ξπξίεπ ταίμεςαι η ρσμμεςξυή ςξσ αμθοόπιμξσ 

παοάγξμςα ρςξμ παοαδξριακϊ ςοϊπξ καλλιέογειαπ: 

1. Ζ ρσλλξγή-επιλξγή ςξσ ρπϊοξσ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί για ςημ επϊμεμη 

ρξδειά (ιδιξπαοαγϊμεμξπ ρπϊοξπ)  
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2. Ζ καλλιέογεια ςξσ τσςξϋ έυει ποξραομξρςεί ρςιπ ιδιαίςεοεπ 

εδατξκλιμαςικέπ ρσμθήκεπ ςηπ πεοιξυήπ (άμσδοεπ ρσμθήκεπ, μεγάλη 

ηλιξτάμεια και ιρυσοϊςαςξι άμεμξι). Έςρι, με ςξ πέοαρμα ςχμ υοϊμχμ έυει 

επιλεγεί απϊ ςξσπ παοαγχγξϋπ χπ πλέξμ καςάλληλξπ για άμσδοη 

καλλιέογεια, έμαπ  πληθσρμϊπ με ποχιμϊςηςα,  γεγξμϊπ πξσ έλσρε ρε 

μεγάλξ βαθμϊ ςξ ποϊβλημα ςχμ ιρυσοόμ βϊοειχμ αμέμχμ και ςηπ έλλειφηπ 

σδάςιμχμ πϊοχμ δίμξμςαπ ςη δσμαςϊςηςα μα ξλξκληοχθεί η καλλιέογεια, 

ιδίχπ ρςα εδάτη ρςξ επίπεδξ ςηπ θάλαρραπ, ρςξ υοξμικϊ διάρςημα ςχμ 

μημόμ Λαοςίξσ, Αποιλίξσ και Λαΐξσ. Οι μήμεπ ασςξί είμαι ξι πλέξμ σπήμεμξι 

ρςη αμςξοίμη, εμό παοάλληλα σπάουξσμ και λίγεπ βοξυξπςόρειπ ξι ξπξίεπ 

ποξρτέοξσμ πξλϋςιμξσπ σδάςιμξσπ πϊοξσπ.  

3. Λία ιδιαίςεοη ςευμική-ποξραομξγή ατξοά ρςξμ ςοϊπξ καλλιέογειαπ και 

ρσγκεκοιμέμα ρςημ απεσθείαπ ρπξοά ρςημ θηοαψκή γη. Ζ διαδικαρία ασςή 

εναρταλίζει ςη διαςήοηρη ςηπ βαθιάπ παραλόδξσπ οίζαπ, ρε αμςίθερη με ςη 

ρσμβαςική καλλιέογεια ςξμάςαπ, ρςημ ξπξία μερξλαβεί η μεςατϋςεσρη και 

ςξ κϊφιμξ ςηπ οίζαπ. 

 

6β. Ιδιαιςεοόςηςα ςξσ ποξϊόμςξπ 

 Σξ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» απξςελεί έμαμ ςξπικϊ ξικϊςσπξ ςξσ είδξσπ 

Lycopersicon esculentum Mill. ξ ξπξίξπ διαθέςει ιρςξοική καςαγχγή, 

διακοιςή ςασςόςηςα, γεμεςική παοαλλακςικόςηςα, ειδική 

ποξραομξρςικόςηςα ρςημ νηοαρία και ςημ ηταιρςιξγεμή αρβερςξ-

αλκαλική ρύρςαρη ςηπ θηοαϊκήπ γηπ και είμαι ρσμδεδεμέμξπ με ςξ 

παοαδξριακϊ ρϋρςημα καλλιέογειαπ υαμηλόμ ειροξξόμ. Σα υαοακςηοιρςικά 

ασςά έυξσμ με ςα υοϊμια ρτσοηλαςηθεί και μεςαλαμπαδεσςεί μέρχ ςηπ 

διαδικαρίαπ ρσλλξγήπ-επιλξγήπ ςχμ ρπϊοχμ για ςημ επϊμεμη καλλιεογηςική 

πεοίξδξ. Έςρι, ςξ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» διαθέςει μεγάλη ικαμϊςηςα μα 

αμέυεςαι βιξςικέπ και αβιξςικέπ καςαπξμήρειπ, διαςηοεί σφηλή ρςαθεοϊςηςα 

ικαμξπξιηςικήπ απϊδξρηπ ρςξ καθερςόπ ςηπ άμσδοηπ καλλιέογειαπ ρςη 

θηοαψκή γη, με απξςέλερμα μα έυει σφηλή αγοξμξμική ανία. 
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Ποϊρταςη έοεσμα ςξσ ΔΗ.Θ.ΑΓ.Δ. και ςξσ Α.Π.Η. (σμημμέμα 14, 15, 

16, 17) έδεινε ϊςι:  

(α) η διεοεϋμηρη ςχμ τσλξγεμεςικόμ ρυέρεχμ μεςανϋ δϋξ διαλξγόμ 

ςηπ ςξμάςαπ αμςξοίμηπ και επςά εγυόοιχμ πξικιλιόμ, πξσ ατξοξϋρε ςη 

μελέςη 38 υαοακςηοιρςικόμ ςξσ τσςξϋ, έδεινε ρατή γεμεςική διάκοιρη 

(γεμεςική απϊρςαρη) μεςανϋ ςηπ ασθεμςικήπ ςξμάςαπ αμςξοίμηπ ρε ρϋγκειοη 

με ϊλεπ ςιπ άλλεπ πξικιλίεπ, γεγξμϊπ πξσ ποξρδίδει ρςξ ποξψϊμ ασςϊ μια 

διακοιςή ςασςϊςηςα (μξμαδικϊςηςα), και  

(β) η παοάλληλη ανιξλϊγηρη ςχμ επιλεγέμςχμ γεμξςϋπχμ ρςη 

αμςξοίμη (εταομϊζξμςαπ ςξ παοαδξριακϊ ρϋρςημα καλλιέογειαπ) και ρςξ 

αγοϊκςημα ςξσ ΔΗΘΑΓΔ ρςη Ηερραλξμίκη (εταομϊζξμςαπ ρσμβαςική 

καλλιέογεια), ήςαμ ιδιαίςεοα απξδεικςική ςηπ ιρυσοήπ επίδοαρηπ ςξσ 

πεοιβάλλξμςξπ ςηπ αμςξοίμηπ ρςα υαοακςηοιρςικά ςξσ ποξϊόμςξπ.  

Ζ ιδιαιςεοϊςηςα ασςή ςξσ ποξψϊμςξπ είμαι ρσμάοςηρη πξλλόμ 

παοαγϊμςχμ, ξι ξπξίξι ξμαδξπξιξϋμςαι ρε:  

  

 Ι. Φσςικό σλικό-καλλιεογηςικέπ ρσμθήκεπ: 

 α. ποώςη ύλη: Ωπ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» ξοίζξμςαι ξι καοπξί εμϊπ 

ςξπικξϋ ξικϊςσπξσ ςξσ τσςξϋ Lycopersicon esculentum Mill. ςηπ ξικξγέμειαπ 

ςχμ ρξλαμόδχμ (ξικ. Solanaceae). Aπξςελεί μια ςξπική ιδιξπαοαγϊμεμη απϊ 

ςξσπ παοαγχγξϋπ καλλιέογεια ςηπ αμςξοίμηπ η ξπξία εμςάρρεςαι ρςημ 

καςηγξοία ςχμ μικοϊκαοπχμ πξικιλιόμ ςξμάςαπ, με μέρξ κϋκλξ αμάπςσνηπ 

80 έχπ 90 ημέοεπ.  Σξ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» έυει ρυήμα καοπξϋ ελατοόπ 

πεπλαςσρμέμξ ρταιοικϊ (ςιμή πηλίκξσ πξλικήπ διαμέςοξσ ποξπ ιρημεοιμή 

διάμεςοξ μεςανϋ 0,65 και 0,85) και βάοξπ (ρε γοαμμάοια) πξσ κσμαίμεςαι 

απϊ 15 (ελάυιρςξ) έχπ 27 (μέγιρςξ). Ο καοπϊπ έυει έμςξμη έχπ αρθεμή 

ερυάοχρη (πςϋυχρη) η ξπξία είμαι ιδιαίςεοα έμςξμη ρςξσπ καοπξϋπ ςηπ 

βάρηπ ςξσ τσςξϋ (οιζίςεπ). Σξ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» έυει βαθϋ κϊκκιμξ 

υοόμα, και ρσμεκςική ράοκα με ελάυιρςα σγοά και έμςξμη παοξσρία 

ρπϊοχμ. ςξ ιδιαίςεοξ εδατξκλιμαςικϊ πεοιβάλλξμ ςηπ αμςξοίμηπ ςξ τσςϊ 

ασςϊ παοξσριάζει ανιξθαϋμαρςη αμςξυή ρςη νηοαρία, ςημ έλλειφη αρβερςίξσ 

και αμςξυή ρε αοκεςέπ αρθέμειεπ ϊπχπ, αλςεομάοια, χίδιξ, τξσζάοιξ και 

βεοςιρίλιξ. Οι απξδϊρειπ ςξσ ρςα άμσδοα εδάτη ςηπ αμςξοίμηπ κσμαίμξμςαι 
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καςά μέρξ ϊοξ πεοί ςα 500 κιλά αμά ρςοέμμα και μϊμξ ρε εναίοεςεπ 

πεοιπςόρειπ η απϊδξρη μπξοεί μα ποξρεγγίρει ςα 1.000 κιλά (σμημμέμα 18, 

19, 20). 

 β. Οι εδατξκλιμαςικέπ ρσμθήκεπ: ϊπχπ ήδη αματέοθηκε ασςέπ είμαι 

μξμαδικέπ, με απξςέλερμα η ποξραομξγή ςξσ τσςξϋ ρςξ πεοιβάλλξμ ςηπ 

αμςξοίμηπ μα έυει μεςαλαμπαδεϋρει ρε ασςϊ ξοιρμέμα ιδιαίςεοα 

υαοακςηοιρςικά, ςα ξπξία έυξσμ ποξρδόρει ρςξ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» μια 

νευχοιρςή τήμη ρςημ αγξοά, χπ έμα ποξψϊμ με σφηλά πξιξςικέπ και 

ρςαθεοέπ ποξδιαγοατέπ. Ζ καλή ασςή τήμη αμςαμακλάςαι και ρςημ ςιμή ςξσ 

ποξψϊμςξπ ρε ρυέρη με ςα ξμξειδή ποξψϊμςα ςηπ αγξοάπ. 

  

 ΙΙ. Φσρικξυημική ρύρςαρη: 

 Σα τσςά ρςη αμςξοίμη βοίρκξμςαι ρε καθερςόπ σδαςικήπ 

καςαπϊμηρηπ, ατξϋ η μϊμη πηγή μεοξϋ ποξέουεςαι απϊ ςξ έδατξπ ρςξ 

ξπξίξ ρσρρχοεϋεςαι η σγοαρία ςηπ αςμϊρταιοαπ -λϊγχ ςηπ καλμςέοαπ- ςη 

μϋυςα και απξδίδεςαι ρςαδιακά ςημ ημέοα ρςα τσςά. Ζ διαδικαρία ασςή, ρε 

ρσμδσαρμϊ με ςημ αλκαλικϊςηςα και ςη ρϋρςαρη ςξσ εδάτξσπ, έυει χπ 

απξςέλερμα ςξ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» μα πεοιέυει μια ρειοά υαοακςηοιρςικά 

πξσ ρσμβάλλξσμ ρςα ιδιαίςεοα γεσρςικά και διαςοξτικά ςξσ υαοακςηοιρςικά. 

σγκεκοιμέμα, ςξ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» υαοακςηοίζεςαι απϊ έμα ιδιαίςεοα 

σφηλϊ λιπαοόμ ξσριόμ πξσ κσμαίμεςαι απϊ 0,5 έχπ 1% και ρακυάοχμ ρε 

πξρξρςά 18-26%, εμό ςξ πξρξρςϊ διαλσςόμ ρςεοεόμ ρσρςαςικόμ πξσ 

κσμαίμεςαι ρςξ εϋοξπ 7-10°Βrix (σμημμέμα 17, 18, 19). Έμα επιπλέξμ 

ιδιαίςεοα ρημαμςικϊ υαοακςηοιρςικϊ ςξσ ατξοά ςη ρϋρςαρη ςχμ διαλσςόμ 

ρςεοεόμ ςξσ, ςα ξπξία ρσμβάλλξσμ θεςικά ρσγυοϊμχπ ρςα διαςοξτικά και 

γεσρςικά υαοακςηοιρςικά ςξσ. σγκεκοιμέμα, έυει αματέοεςαι ρςη 

υαμηλϊςεοη ρσγκέμςοχρη διαλσςόμ ρςεοεόμ ρσρςαςικόμ ρε ρυέρη με ςα 

ξλικά ρςεοεά. σγκεκοιμέμα, έυει υαμηλϊςεοη ρσγκέμςοχρη διαλσςόμ 

ρςεοεόμ ρσρςαςικόμ ρε ρυέρη με ςα ξλικά ρςεοεά, η ξπξία κσμαίμεςαι ρςξ 

εϋοξπ 73-87% (13-27% ρςεοεϊ σπϊλξιπξ), ϊςαμ ρςιπ κλαρρικέπ πξικιλίεπ 

ςξμάςαπ ςξ εϋοξπ είμαι 95-98% (2-5% ρςεοεϊ σπϊλξιπξ). Ασςϊ ρημαίμει ϊςι 

διαθέςει μεγαλϋςεοξ ρςεοεϊ σπϊλξιπξ. υεςικά πειοάμαςα ρϋγκοιρηπ ςχμ 

παοαμέςοχμ ασςόμ με αμςίρςξιυεπ ςηπ μεγαλϊκαοπηπ πξικιλίαπ ςξμάςαπ 
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ςϋπξσ «Gs 67», πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρε ρσμθήκεπ ρσγκοιςικήπ 

ρσμβαςικήπ καλλιέογειαπ (σμημμέμξ 21), έδειναμ ϊςι ςξ «Σξμαςάκι 

αμςξοίμηπ» σπεοέυει και ρε πεοιεκςικϊςηςα ρε αρκξοβικϊ ξνϋ, ξλικέπ 

διαλσςέπ ταιμϊλεπ και λσκξπέμιξ, ςα ξπξία απξςελξϋμ μέοξπ ςχμ διαλσςόμ 

ρςεοεόμ. σγκεκοιμέμα, αμά 100g μχπξϋ βάοξσπ ξι ςιμέπ ςχμ παοαπάμχ 

ρσρςαςικόμ ρςξ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» είμαι αμςιρςξίυχπ 14-18 mg, 54-57 

mg και 3,8-7,5 mg, ϊςαμ ρςημ κλαρρική πξικιλία ςξμάςαπ «Gs 67» είμαι 

αμςιρςξίυχπ 8-12 mg, 30-35 mg, 1,8-7 mg. Αμςίρςξιυεπ μελέςεπ για ςα 

γεσρςικά ςξσ υαοακςηοιρςικά έδειναμ ϊςι ςξ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ έυει 

σφηλϊςεοξ πξρξρςϊ ρςεοεόμ διαλσςόμ ρσρςαςικόμ και σφηλϊςεοεπ ςιμέπ 

ςιςλξδξςξϋμεμηπ ξνϋςηςαπ (σμημμέμα 15, 21, 22). Οι ποξαματεοθείρεπ 

διατξοέπ απξδίδξμςαι ρςημ ικαμϊςηςα ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ασςξϋ ξικϊςσπξσ 

ςξσ τσςξϋ μα αμακσκλόμει ςξ αρκξοβικϊ ξνϋ εμςϊπ ςξσ καοπξϋ (σμημμέμξ 

23). Παοάλληλα, ςξ μχπϊ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» υαοακςηοίζεςαι απϊ σφηλή 

ξνϋςηςα (pH= 4-4,5), η ξπξία ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ σφηλή ρσγκέμςοχρη 

σδαςαμθοάκχμ διαρταλίζει ςη γλσκιά με έμςξμη ξνϋςηςα γεϋρη. 

   

ΙΙΙ. Ιδιαίςεοα ξογαμξληπςικά υαοακςηοιρςικά: 

Ζ ιδιαιςεοϊςηςα πξσ έυει ςξ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» μα διαθέςει 

ασνημέμξ πξρξρςϊ ςχμ ρακυάοχμ, λιπαοόμ ξνέχμ και ξλικόμ ρςεοεόμ 

ποξρδίδει ρε ασςϊ ξοιρμέμα ιδιαίςεοα ξογαμξληπςικά υαοακςηοιρςικά. 

Λάλιρςα, έυει απξςελέρει αμςικείμεμξ έοεσμαπ η διαρϋμδερη ςηπ 

ιδιαιςεοϊςηςαπ ασςήπ με ςημ απξδξυή ςχμ παοαγϊμεμχμ ποξψϊμςχμ απϊ ςξμ 

ρϋγυοξμξ καςαμαλχςή, ατξϋ η ασνημέμη αλκαλικϊςηςα ςξσ σπξρςοόμαςξπ 

αμάπςσνηπ ξδηγεί ρε ρατή βελςίχρη ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ ξογαμξληπςικόμ 

υαοακςηοιρςικόμ ςχμ παοαγϊμεμχμ καοπόμ (σμημμέμξ 13).  

 Σα ποϊρθεςα ασςά υαοακςηοιρςικά, ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ μξμαδικϊ 

γεμεςικϊ σλικϊ ςχμ ποόςχμ σλόμ, απαοςίζξσμ ςξσπ παοάγξμςεπ πξσ 

διατξοξπξιξϋμ ςξ «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» απϊ ξιξδήπξςε άλλξ ξμξειδέπ 

ποξψϊμ.  
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6.γ. Αιςιώδηπ ρυέρη πξσ ρσμδέει ςη γεωγοατική πεοιξυή με ςημ 

πξιόςηςα ή ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ ποξϊόμςξπ (για ςιπ ΠΟΠ) ή με 

ρσγκεκοιμέμη πξιόςηςα, ή άλλα υαοακςηοιρςικά ςξσ ποξϊόμςξπ (για ΠΓΕ): 

I Πεοιγοατή ςξσ δερμξύ μεςανύ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ ποξϊόμςξπ και 

ςηπ ξοιξθεςημέμηπ γεωγοατικήπ πεοιξυήπ:  

 Αμ και η αμχςέοχ αμάλσρη ςχμ εδατξκλιμαςικόμ ρσμθηκόμ ςηπ 

αμςξοίμηπ παοξσριάζει υαοακςηοιρςική πληοϊςηςα, ρςημ ξσρία απξςσγυάμει 

μα πεοιγοάφει ςξ εναιοεςικϊ κάλλξπ ςξσ αομξμικξϋ ςξπίξσ ςηπ αμςξοίμηπ. 

Σξ γεγξμϊπ ασςϊ ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ σγιειμϊ κλίμα ςξσ μηριξϋ ποξρέλκσρε 

ςξσπ αμθοόπξσπ ξι ξπξίξι ςξ επξίκηραμ απϊ ςημ ασγή, κιϊλαπ, ςξσ 

αμθοόπιμξσ πξλιςιρμξϋ.  Ακϊμα και τσρικέπ καςαρςοξτέπ ϊπχπ η 

ποξψρςξοική έκοηνη ςξσ ηταιρςείξσ πξσ ενατάμιρε ςξμ Λιμχψκϊ πξλιςιρμϊ 

δεμ έδιχνε ςξσπ καςξίκξσπ ςηπ. Βέβαια η εγκαςάρςαρη και επιβίχρη 

αμθοόπχμ ρε έμα ςέςξιξ απξμξμχμέμξ πεοιβάλλξμ επιβάλλει ςη διαρτάλιρη 

ςηπ εμδξγεμξϋπ κάλσφηπ ςξσλάυιρςξμ ςχμ διαςοξτικόμ ςξσπ αμαγκόμ. Ζ 

ιρϊοοξπη κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ασςόμ επιβάλλει ςημ καςαμάλχρη 

ποχςεψμόμ, σδαςαμθοάκχμ, λιπόμ, ελαίχμ, κλπ. Ζ ενεϋοερη σδαςαμθοάκχμ 

επιςεϋυθηκε με ςημ καλλιέογεια ςξσ κοιθαοιξϋ, ςξ ξπξίξ παοαγϊςαμ ρε 

ικαμέπ πξρϊςηςεπ ρςξ μηρί, αμςίρςξιυα η ενεϋοερη ςχμ απαοαίςηςχμ 

ποχςεψμξϋυχμ ςοξτόμ ήςαμ χρςϊρξ ποξβλημαςική. Ζ ποόςη επιλξγή για 

ςημ αμαζήςηρή ςξσπ ρε ασςϊ ςξ μηριχςικϊ πεοιβάλλξμ ήςαμ, τσρικά, η 

θάλαρρα. Ωρςϊρξ ξι δϋρκξλεπ καιοικέπ ρσμθήκεπ πξσ επικοαςξϋμ για 

αοκεςϊ καιοϊ, ϊπχπ ξι δσμαςξί άμεμξι, απαιςξϋραμ ςημ ενεϋοερη 

εμαλλακςικήπ πηγήπ για ςιπ πεοιϊδξσπ πξσ δεμ ήςαμ δσμαςή η αλιεία. Ζ 

κςημξςοξτία ρςη αμςξοίμη δε γμόοιρε πξςέ ιδιαίςεοη άμθιρη εναιςίαπ ςηπ 

παμςελξϋπ έλλειφηπ λιβαδιόμ πξσ θα μπξοξϋραμ μα θοέφξσμ ςα κξπάδια 

ςξσπ καλξκαιοιμξϋπ μήμεπ. Ζ λϋρη ποξήλθε απϊ ςα ϊρποια και ρσγκεκοιμέμα 

απϊ ςη τάβα πξσ επέδεινε έδεινε ςημ καλϋςεοη ποξραομξγή ρςξ πεοιβάλλξμ 

ςηπ αμςξοίμηπ.  

 Δκςϊπ απϊ ςιπ παοαπάμχ καλλιέογειεπ, ςξ μξμαδικϊ ποξψϊμ πξσ έγιμε 

δσμαςϊ καςά ςξσπ μεϊςεοξσπ υοϊμξσπ μα ποξραομξρςεί ρςξ ιδιαίςεοξ 

εδατξκλιμαςικϊ πεοιβάλλξμ ςξσ μηριξϋ, ήςαμ ςξ ςξμαςάκι. Για μα 

ποαγμαςξπξιηθεί ξ ρςϊυξπ ασςϊπ, επελέγη ποξπ καλλιέογεια μια ποόιμη 
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πξικιλία ςξσ τσςξϋ, γεγξμϊπ πξσ έλσρε ρε μεγάλξ βαθμϊ ςξ ποϊβλημα ςχμ 

ιρυσοόμ αμέμχμ και ςηπ έλλειφηπ σδάςιμχμ πϊοχμ, δίμξμςαπ ςη δσμαςϊςηςα 

μα ξλξκληοχθεί η καλλιέογεια ρςξ υοξμικϊ διάρςημα ςχμ ςοιόμ μημόμ 

πεοίπξσ. Ζ επιλξγή ςχμ ςοιόμ πλέξμ σπήμεμχμ μημόμ καςέδεινε ςξσπ 

Λάοςιξ, Αποίλιξ, Λάιξ. Δπιπλέξμ, ςξσπ μήμεπ ασςξϋπ παοαςηοξϋμςαι έρςχ 

και μικοέπ βοξυξπςόρειπ ξι ξπξίεπ ποξρτέοξσμ ρςημ καλλιέογεια 

πξλϋςιμξσπ σδάςιμξσπ πϊοξσπ. Αμςίρςξιυα, ρςιπ υοξμιέπ με έμςξμη 

λειφσδοία, ςα τσςά ςηπ ςξμάςαπ καλϋπςξσμ ςιπ αμάγκεπ ςξσπ ρε μεοϊ, 

αμςλόμςαπ απϊ ςξ απξθηκεσμέμξ ρςη θηοαψκή γη (κίρηοη), η ξπξία είμαι 

ιδιαίςεοα γμχρςή για ςημ σδαςξυχοηςικϊςηςά ςηπ. Σέλξπ, η επιλξγή ςηπ 

μικοϊκαοπηπ πξικιλίαπ έδχρε ςη δσμαςϊςηςα ασςξοϋθμιρηπ ςξσ ϋφξσπ ςηπ 

εςήριαπ παοαγχγήπ ςξσ τσςξϋ, δίμξμςαπ ρσγκξμιδή ακϊμα και ρςιπ πλέξμ 

αμςίνξεπ ρσμθήκεπ. Δκςϊπ απϊ ςξ άμσδοξ ςηπ καλλιέογειαπ, η επιλξγή ςηπ 

πξικιλίαπ απξςέλερε ρημαμςική αιςία αμάπςσνηπ ςξσ ιδιαίςεοα ασνημέμξσ 

πξρξρςξϋ ρακυάοχμ ρςξμ καοπϊ, ατξϋ ασςϊ απξςελεί γεμεςικά εναοςόμεμξ 

υαοακςηοιρςικϊ (σμημμέμξ 25). Έμα επιπλέξμ -γεμεςικά εναοςόμεμξ- 

υαοακςηοιρςικϊ ρυεςιζϊμεμξ με ςξ ιδιαίςεοξ ασςϊ πξιξςικϊ υαοακςηοιρςικϊ, 

απξςελεί η αμςίδοαρη ςηπ ςξμάςαπ (ιδιαίςεοα ςχμ μικοϊκαοπχμ πξικιλιόμ) 

ρςιπ ιδιαίςεοεπ εδατξκλιμαςικέπ ρσμθήκεπ πξσ επικοαςξϋμ με απξςέλερμα μα 

παοαςηοείςαι ασνημέμξ ςξ επίπεδξ ρακυάοχμ ρςξμ όοιμξ καοπϊ (σμημμέμα 

26, 27). 

 Ζ ποξραομξγή ςηπ καλλιέογειαπ ρςξ εδατξκλιμαςικϊ πεοιβάλλξμ 

σλξπξιήθηκε ρε μεγάλξ βαθμϊ με μεςατξοά ςευμξγμχρίαπ απϊ άλλεπ 

παοαδξριακέπ καλλιέογειεπ ςξσ μηριξϋ (ϊπχπ ήδη αμαλϋθηκε ρςημ 

παοάγοατξ 5). Όπχπ απξδεικμϋεςαι απϊ ρϋγυοξμεπ επιρςημξμικέπ εογαρίεπ, 

η ειδική ασςή ποξραομξρςικόςηςα είμαι η κϋοια αιςία αμάπςσνηπ ςχμ 

ιδιαίςεοχμ πξιξςικόμ υαοακςηοιρςικόμ πξσ εμταμίζει ςξ «ςξμαςάκι 

αμςξοίμηπ» και καςαδεικμϋει ςξ δερμϊ ςξσ ποξψϊμςξπ με ςη γεχγοατική 

πεοιξυή ςηπ αμςξοίμηπ (σμημμέμα 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20). Ο πλέξμ 

υαοακςηοιρςικϊπ δείκςηπ ποξραομξγήπ ςηπ ςξμαςξκαλλιέογειαπ ρςξ 

πεοιβάλλξμ ςηπ αμςξοίμηπ απξςελεί η -εμ μέοει- αμςικαςάρςαρη ςηπ 

αμπελξκξμίαπ, μιαπ καλλιέογειαπ με σπεουιλιεςή παοάδξρη ρςημ αμςξοίμη. 
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 Ποαγμαςικά θα μπξοξϋρε μα ιρυσοιρςεί καμείπ ϊςι ςξ «Σξμαςάκι 

αμςξοίμηπ» απξςελεί υαοακςηοιρςικϊ παοάδειγμα ξοιρμξϋ εμϊπ ςξπικξϋ 

ποξψϊμςξπ, ατξϋ εμπεοιέυει ςημ έμμξια ςηπ αειτξοικήπ ανιξπξίηρηπ 

μξμαδικόμ τσρικόμ πϊοχμ πξσ θέςει ςιπ καςάλληλεπ παοαμέςοξσπ για ςημ 

παοαγχγή και πιρςξπξίηρη ποξψϊμςχμ σφηλήπ πξιϊςηςαπ και 

αμαγμχοιριμϊςηςαπ.  

 

ΙΙ Πεοιγοατή ςξσ δερμξύ μεςανύ ςηπ τήμηπ ςξσ ποξϊόμςξπ και ςηπ 

ξοιξθεςημέμηπ γεωγοατικήπ πεοιξυήπ 

 Ζ καλλιέογεια ςηπ ςξμάςαπ ρςημ Δλλάδα νεκίμηρε ρςιπ αουέπ ςξσ 19ξσ 

αιόμα (1818) ρςημ Αθήμα απϊ ςξμ Υοαγκίρκξ, ςελεσςαίξ ηγξϋμεμξ ςηπ μξμήπ 

ςχμ Ιαπξσςρίμχμ, ξ ξπξίξπ ςημ ειρήγαγε χπ καλλχπιρςικϊ τσςϊ. Δίμαι δε 

μια μέα ρυεςικόπ καλλιέογεια, ατξϋ  είμαι ανιξμμημϊμεσςξ ϊςι ρςιπ Ζ.Π.Α. ςξ 

1820 απξςέλερε είδηρη η ποόςη δημϊρια καςαμάλχρη ςξμάςαπ. Δίμαι δε 

υαοακςηοιρςικϊ ϊςι μϊλιπ ςξ 1893 ςξ Αμόςαςξ Δικαρςήοιξ ςχμ Ζ.Π.Α., 

ενέδχρε απϊταρη η ξπξία υαοακςήοιζε ςη ςξμάςα χπ λαυαμικϊ (σμημμέμξ 

28). Ζ ίδια πηγή αματέοει χπ κϋοιεπ παοαγχγέπ υόοεπ ςιπ Θςαλία, Θρπαμία 

και Δλλάδα, εμό χπ υοϊμξπ ειραγχγήπ ςηπ καλλιέογειαπ ποξρδιξοίζεςαι η 

αουή ςξσ 19ξσ αιόμα. 

 Όμχπ ρϋμςξμα η διαςοξτική ανία ςξσ τσςξϋ αμαγμχοίρςηκε εσοέχπ, 

με απξςέλερμα μα νεκιμήρει η εμςαςική ςξσ καλλιέογεια, με ρκξπϊ μα 

υοηριμξπξιηθεί ρςη διαςοξτή ξ καοπϊπ ςηπ ςξμάςαπ. ςξμ αιγαιξπελαγίςικξ 

υόοξ, η ποόςη αματξοά για ςξ τσςϊ ςξμάςα χπ καλλιεογξϋμεμξ τσςϊ 

ατξοά ςη ϋοξ και υοξμξλξγείςαι πεοί ςα μέρα ςξσ 19ξσ αιόμα (1850), ϊπξσ 

αματέοεςαι χπ ποόιμη η εκεί καλλιεογξϋμεμη πξικιλία (σμημμέμξ 29).  

 Σημ ίδια πεοίξδξ ρσμςάυθηκε μια απϊ ςιπ ποόςεπ καςαγοατέπ ςηπ 

γεχογικήπ παοαγχγήπ ςηπ αμςξοίμηπ, ρςημ ξπξία ϊμχπ δεμ γίμεςαι καμιά 

αματξοά για καλλιέογεια ςξμάςαπ (σμημμέμξ 30).  

 Ζ ποόςη πιρςξπξιημέμη μαοςσοία για καλλιέογεια ςξμάςαπ ρςη 

αμςξοίμη αμάγεςαι ρςα ςέλη ςξσ 19ξσ αιόμα και ςξπξθεςεί ςημ έμαονη ςηπ 

ρςη δεκαεςία 1870 - 1880 (σμημμέμξ 6). Αματέοει δε υαοακςηοιρςικά ϊςι ςα 

ποόςα υχοάτια πξσ τσςεϋςηκαμ με τσςά ςξμάςαπ βοίρκξμςαμ ρςιπ  πλαγιέπ 
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ςξσ Ποξτήςη Ζλία και ςα παοαγϊμεμα «υοσρϊμηλα» -ϊπχπ υαοακςηοιρςικά 

αματέοξμςαμ η ςξμάςα- ήςαμ εναγόγιμξ ποξψϊμ. 

 Λια δεκαεςία αογϊςεοα (έςξπ 1899), ρςξ πλαίριξ ςηπ ποόςηπ 

ρσρςημαςικήπ μελέςηπ ςηπ υλχοίδαπ και ςηπ γεχογικήπ παοαγχγήπ ςηπ 

αμςξοίμηπ (σμημμέμξ 31) γίμεςαι η ποόςη επίρημη καςαγοατή ςηπ 

καλλιέογειαπ ςηπ ςξμάςαπ ρςη αμςξοίμη. Όμχπ δεμ έγιμε καμία ιδιαίςεοη 

αματξοά ρςημ καλλιέογεια ασςή, γεγξμϊπ πξσ μαοςσοά ϊςι η ρσμμεςξυή ςηπ 

ρςημ ξικξμξμική ζχή ςξσ ςϊπξσ ήςαμ μικοή και η διάθερη ςξσ ποξψϊμςξπ 

ατξοξϋρε κσοίχπ ςημ κάλσφη ςχμ διαςοξτικόμ αμαγκόμ ςχμ καςξίκχμ ςηπ. 

 Ωρςϊρξ, ρςιπ αουέπ ςξσ 20ξσ αιόμα παοαςηοήθηκε μια οαγδαία 

αλλαγή ςηπ καςάρςαρηπ, ατξϋ πλέξμ σπάουει μαοςσοία ϊςι ςξ 1902 γίμξμςαμ 

παοαγχγή πελςέ με ρκξπϊ ςημ εμπξοική ςξσ ανιξπξίηρη.  Αμςίρςξιυα, χπ 

κϋοιξι ποξξοιρμξί καςαγοάτξμςαι η Αθήμα και η ϋοξπ, εμό ρημειόμεςαι 

ιδιαίςεοα  η άοιρςη πξιϊςηςα ςξσ ποξψϊμςξπ ασςξϋ (σμημμέμξ 32).    

 Όμχπ η ρσρςημαςική ειραγχγή ςηπ καλλιέογειαπ ςηπ ςξμάςαπ ρςη 

αμςξοίμη θα έποεπε μα πεοιμέμει ςημ χοίμαμρη ςχμ καςάλληλχμ ρσμθηκόμ 

πξσ ςηπ επέςοεφαμ μα επεκςαθεί και μα απξςελέρει μια απϊ ςιπ κϋοιεπ 

παοαγχγικέπ καςεσθϋμρειπ ςηπ γεχογίαπ ςηπ. Οι καςάλληλεπ ασςέπ ρσμθήκεπ 

εμταμίρςηκαμ ρϋμςξμα, ατξϋ με ςημ Οκςχβοιαμή επαμάρςαρη έκλειραμ ξι 

εμπξοικξί δοϊμξι ςχμ κοαριόμ ςηπ αμςξοίμηπ ποξπ ςη Ρχρία, με 

απξςέλερμα μα ρσοοικμχθεί ςξ αμπελξσογικϊ ειρϊδημα και μα δημιξσογηθεί 

η αμάγκη αμάπςσνηπ μέχμ απξδξςικϊςεοχμ καλλιεογειόμ. Έςρι, ςα έςη 1919 

– 1920 σπάουξσμ αματξοέπ ρςημ ςξπική ετημεοίδα «αμςξοίμη» ϊςι η 

ςξμαςξκαλλιέογεια εναπλόμεςαι ρε βάοξπ ςηπ αμπελξκαλλιέογειαπ, εμό ςξ 

1922 χπ αίςιξ ςηπ ενάπλχρηπ ασςήπ ποξρδιξοίζεςαι η πεμςαπλάρια ποϊρξδξπ 

ςηπ ςξμάςαπ ρε ρυέρη με ςξ αμπέλι.  

 Ο επαμαποξρδιξοιρμϊπ ασςϊπ ςηπ αγοξςικήπ παοαγχγήπ ςηπ 

αμςξοίμηπ έυει καςαγοατεί απϊ πξλλξϋπ πεοιηγηςέπ. Φαοακςηοιρςικά, ξ 

Παπαμαμόληπ καςαγοάτξμςαπ ςξ ςανίδι ςξσ ρςημ αμςξοίμη ςξ 1928, 

επιρημαίμει ϊςι σπάουξσμ αοκεςέπ αμακοιβείπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξ 

μηρί (σμημμέμξ 33). Αμάμερα ρε ασςέπ πεοιλαμβάμει ςημ αματξοά ςξσ 

πεοιηγηςή Scott O‘ Connor, ξ ξπξίξπ επιρκέτθηκε ςη αμςξοίμη ςξ 1910 και 

πεοιέγοαφε ςημ ϋπαονη αμπελξτσςειόμ ρςξ Λέρα Βξσμϊ. Όμχπ ξ 



 19 

Παπαμαμόληπ ςξμ διξοθόμει, αματέοξμςαπ ϊςι εκεί -καθόπ και ρε ϊλεπ ςιπ 

πεοιξυέπ με κίρηοη- καλλιεογξϋμςαι πλέξμ ςξμάςεπ. Ο ίδιξπ δε αματέοει 

υαοακςηοιρςικά (σμημμέμξ 34) ϊςι η ρσμξλική παοαγχγή πελςέ έτςαρε ςξ 

1928 πεοίπξσ ςξσπ 1.300 ςϊμξσπ. Σέλξπ, απϊ ςξμ ίδιξ πεοιηγηςή  

καςαγοάτεςαι (σμημμέμξ 36) η καλλιέογεια ςηπ ςξμάςαπ και ρςξ ρϋμπλεγμα 

ςχμ μηρίδχμ «Φοιρςιαμιά». Σημ ίδια πεοίπξσ πεοίξδξ (1928—1929), ςη 

αμςξοίμη επιρκέτθηκε ξ καθηγηςήπ Durazzo—Morosini (σμημμέμξ 37), ξ 

ξπξίξπ έυει καςαγοάφει ςημ καλλιέογεια ςξμάςαπ ρςιπ πεοιξυέπ Πϋογξπ και 

Ηηοαριά καθόπ και ςη λειςξσογία κξμρεοβξπξιίαπ ςξμάςαπ ρςημ πεοιξυή 

Λέρα Γχμιά ςηπ Λερραοάπ.  

 Σξ 1933, ξ Δαμέζηπ αματέοει ςη ςξμαςξπξΐα ςηπ αμςξοίμηπ χπ μια 

απϊ ςιπ δϋξ κϋοιεπ πλξσςξπαοαγχγικέπ πηγέπ ςηπ αγοξςικήπ παοαγχγήπ ςξσ 

μηριξϋ (σμημμέμξ 38).  

Σημ επξυή ασςή η ςξμάςα ρςη αμςξοίμη καλλιεογείςξ ήδη επί 50 έςη, έμα 

υοξμικϊ διάρςημα ικαμϊ για ςημ ποξραομξγή ςηπ καλλιέογειαπ ρςξ ιδιαίςεοξ 

εδατξκλιμαςικϊ πεοιβάλλξμ και ςημ ςξπική παοαδξριακή ςευμξγμχρία, αλλά 

και ςημ αμάδεινη ςχμ ρσγκοιςικόμ πλεξμεκςημάςχμ ςξσ παοαγϊμεμξσ 

ποξψϊμςξπ. ςξ ρημείξ ασςϊ θα ποέπει μα ςξμιρςεί ϊςι -ακϊμα και ρήμεοα- ςξ 

κσοιϊςεοξ πλεξμέκςημα ςηπ ςξμάςαπ πξσ παοάγεςαι ρςη αμςξοίμη απξςελεί 

ςξ ασνημέμξ επίπεδξ ρακυάοχμ και ξλικόμ διαλσςόμ ρςεοεόμ ρςξμ καοπϊ 

ςηπ. Σξ ιδιαίςεοξ ασςϊ πξιξςικϊ υαοακςηοιρςικϊ απξςελεί ρσμδσαρςικϊ 

απξςέλερμα πξσ απξοοέει απϊ ςημ καλλιεογξϋμεμη πξικιλία, ςημ 

καλλιέογεια και ςιπ εδατξκλιμαςικέπ ρσμθήκεπ. 
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8. Επιρήμαμρη  

 Σξ μχπϊ ποξψϊμ  «Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» θα πχλείςαι ρε ρσρκεσαρία 

ρςημ ξπξία θα αμαγοάτεςαι και ξ κχδικϊπ ςξσ ποξψϊμςξπ ρϋμτχμα με ςξ 

ρϋρςημα απϊδεινηπ ποξέλεσρηπ πξσ πεοιγοάτεςαι ρςιπ ποξδιαγοατέπ και 

ςημ εθμικήπ και εμχριακή μξμξθερία για ςα ξπχοξκηπεσςικά ποξψϊμςα. Ιαςά 

ςξσπ μήμεπ Λάιξ, Θξϋμιξ, Θξϋλιξ και Αϋγξσρςξ επιςοέπεςαι η εμςϊπ ςηπ 

γεχγοατικήπ πεοιξυήπ παοαγχγήπ πόληρη ςξσ μχπξϋ καοπξϋ ΠΟΠ 

«Σξμαςάκι αμςξοίμηπ» σπϊ ςη μξοτή υϋμα, απϊ ςξσπ παοαγχγξϋπ πξσ 

πεοιέυξμςαι ρςα ρυεςικά μηςοόα ςηπ ξμάδαπ.  

 Ζ ρσρκεσαρία ςξσ ποξψϊμςξπ θα γίμεςαι με σλικϊ καςάλληλξ για 

ςοϊτιμα. 
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