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Εισαγωγή
Η αγροδασοπονία είναι μια αρχαιότατη μορφή χρήσης
γης που ασκείται από τους αγρότες σε διάφορες περιοχές
στη χώρας μας, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Τα δέντρα σε
γεωργικές εκτάσεις έχουν μακρά παράδοση στην Ευρώπη,
καθώς προσφέρουν πολλαπλές λειτουργίες. Παρέχουν, για
παράδειγμα, ξυλεία και καυσόξυλα, φελλό, ζωοτροφές για
ζώα, φρούτα και εκχυλίσματα για φάρμακα (Nerlich et al.
2012). Η συνύπαρξη δασικών ή οπωροφόρων δέντρων με
ποώδη φυτά, όπως δημητριακά, λαχανικά, αρωματικά και
φαρμακευτικά, φυτά για βαφές, για ίνες ή για ζωοτροφές
(λιβαδικά φυτά) ή και με ξυλώδη φυτά, όπως αμπέλια, είχε
ως κύριο σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της
περιορισμένης γης και την κάλυψη των αναγκών
συντήρησης της αγροτικής οικογένειας. Επιπλέον,
θεωρούνται σημαντικό μέρος της πολιτισμικής παράδοσης
των λαών (Nair et al. 2008, McAdam et al. 2009, MosqueraLosada et al. 2009, Nerlich et al. 2012).
Τα συστήματα που δημιουργεί η αγροδασοπονία
ονομάζονται αγροδασικά συστήματα (agroforestry
systems). Τα αγροδασικά συστήματα είναι ένας σχετικά
νέος όρος για μια παλιά παραδοσιακή πρακτική που
στηρίζεται στη γηγενή σοφία και πείρα των ανθρώπων που
την εξασκούν, με την προσθήκη πρόσφατης επιστημονικής
γνώσης, οικολογικών αρχών και νέων πληροφοριών για
ορθή διαχείριση της γης (Schultz et al. 1987, Ισπικούδης
2005).
Χαρακτηριστικά
είναι
πολλά
παραδείγματα
αγροδασικών συστημάτων: Της Ιβηρικής χερσονήσου,
γνωστών με το όνομα dehesas (Ισπανία), montados
(Πορτογαλία) ή των lovangar (λιβάδια φυλλοσανού) της
Σουηδίας, larchenwisen (λιβάδια λάρικας) των ανατολικών
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Άλπεων, savannahs (σαβάνες) της Αφρικής, “oak openings”
των ινδιάνων του Μίτσιγκαν, pascoli arborati στη Σαρδηνία,
wood pastures στην Αγγλία κλπ. ή και των αντίστοιχων
ελληνικών συστημάτων, γνωστών με το όνομα κουρί ή
κλαδαριές σε κάποιες περιοχές (π.χ. Σαμοθράκη κλπ.).
Αγροδασικά συστήματα υπάρχουν σε ολόκληρη την Ελλάδα
από αμνημονεύτων χρόνων, σχετίζονται με την καθημερινή
ζωή του λαού και αντιπροσωπεύουν την ιστορική εξέλιξη
του τόπου και την πολιτισμική παράδοση των ανθρώπων της
κάθε περιοχής.
Ταξινόμηση των αγροδασικών συστημάτων
Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Κέντρο Αγροδασοπονίας
(ICRAF), η αγροδασοπονία έχει οριστεί ως:
‘’η συλλογική ονομασία για συστήματα και τεχνολογίες
χρήσεων γης, όπου συνδυάζονται σκόπιμα δέντρα και
γεωργικές καλλιέργειες ή/και βόσκηση στην ίδια
επιφάνεια, συγχρόνως ή διαδοχικά. Στα αγροδασικά
συστήματα υπάρχουν οικολογικές και οικονομικές
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δέντρων και των άλλων
στοιχείων του συστήματος‘’ (Lundgren 1982, Smith 2010).
Υπάρχουν ασφαλώς πολυάριθμοι ορισμοί για τα
αγροδασικά συστήματα, αλλά όλοι έχουν τέσσερα κοινά
χαρακτηριστικά (Schultz et al. 1987):
Πολυκαλλιέργεια. Αρκετά ή και πολλά είδη
αναπτύσσονται στον ίδιο χώρο, προσεγγίζοντας την
ποικιλομορφία ενός φυσικού οικοσυστήματος. Τα είδη
μπορεί να περιλαμβάνουν δασικά δέντρα, οπωροφόρα
δέντρα, δημητριακά ή λαχανικά και αγροτικά ζώα ή άγρια.
Οι αλληλεπιδράσεις τους μπορεί να έχουν ανασταλτικές,
διεγερτικές ή ουδέτερες επιδράσεις στις σοδειές, αλλά η
μίξη συνήθως προγραμματίζεται να είναι συμπληρωματική.
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Ξυλώδη πολυετή. Τουλάχιστον ένα από τα είδη σε ένα
αγροδασικό σύστημα είναι ξυλώδες πολυετές. Τα φυτά
μπορεί να είναι θάμνοι αντί για δέντρα. Το πολυετές
χαρακτηριστικό δίνει μακροχρόνια συνέχεια στο σύστημα.
Σύστημα. Το χαρακτηριστικό των αγροδασικών
συστημάτων συνεπάγεται στο ότι όλα τα δομικά στοιχεία
του συστήματος αλληλεπιδρούν, δίνοντας μια συνολική
παραγωγή. Τα δομικά στοιχεία για το σχεδιασμό ενός
αγροδασικού συστήματος είναι τα φυτά (ξυλώδη είδη και
καλλιέργειες), τα ζώα, οι μικροοργανισμοί, τα έντομα, το
έδαφος, η ατμόσφαιρα, η ανθρώπινη κοινότητα και όλα τα
πολιτισμικά στοιχεία. Η παραγωγή δεν είναι μόνο η
απόδοση των καλλιεργειών. Περιλαμβάνει τη βελτίωση του
εδάφους, του περιβάλλοντος και των κοινωνικοοικονομικών
συνθηκών.
Αειφορία. Το σύστημα είναι αυτόνομο και η παραγωγή
μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόνο
μια ελάχιστη ποσότητα ενέργειας και ύλης πρέπει να
"δανείζεται" από άλλα συστήματα. Αυτό προσεγγίζει ένα
φυσικό οικοσύστημα, το οποίο λειτουργεί εξ ολοκλήρου
από την ενέργεια του ήλιου. Η αειφορία συνεπάγεται όχι
μόνο
τη
μακροπρόθεσμη
σταθερότητα
του
εδάφους/φυτών/ζωικών συμπλεγμάτων, αλλά και του
περιβάλλοντος και της κοινότητας που υποστηρίζει.
Διακρίνονται τρεις τύποι βασικών αγροδασικών
συστημάτων με βάση τον συνδυασμό των διαχειριστικών
μέτρων που εφαρμόζονται. Ο συνδυασμός είναι δυνατό να
υφίσταται στον ίδιο χώρο και χρόνο ή να κλιμακώνεται στο
χώρο ή στο χρόνο. Συγκεκριμένα:
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1. Δασογεωργικά ή αγροδασοκομικά συστήματα
(Agrosilvicultural ή silvoarable):
Τα δασογεωργικά συστήματα αποτελούνται από δύο
μόνο δομικά στοιχεία, τα δέντρα και τη γεωργική
καλλιέργεια. Τα δέντρα μπορεί να βρίσκονται μέσα στο
χωράφι είτε διάσπαρτα είτε σε ομάδες ή σε γραμμές ή και
στα όρια του χωραφιού (π.χ. ανεμοφράκτες). Τα δέντρα
μπορεί να είναι φυσικά ή καλλιεργούμενα. Η γεωργική
καλλιέργεια αποτελείται συνήθως από δημητριακά για την
παραγωγή καρπών ή από λαχανικά, αρωματικά και
φαρμακευτικά φυτά και σπανιότερα από κτηνοτροφικά
φυτά (Παπαναστάσης 2015).
2. Δασολιβαδικά συστήματα (Silvopastoral):
Τα δασολιβαδικά συστήματα αποτελούνται από δέντρα
και ζώα που βόσκουν στο φυσικό λιβάδι του υπόροφου
αποτελούμενο από ποώδη ή θαμνώδη βλάστηση. Επίσης
περιλαμβάνουν και τα βοσκόμενα δάση, δηλαδή τα δάση
που συγκροτούνται από φωτόφιλα δασοπονικά είδη κι
έχουν πλούσιο ποώδη ή θαμνώδη υπόροφο και τα οποία
μπορούν να βοσκηθούν χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η
παραγωγή ξύλου (Papanastasis 1996, Παπαναστάσης 2015).
3. Αγροδασολιβαδικά συστήματα (Agrosilvopastoral):
Είναι δασογεωργικά συστήματα που συνδυάζουν και τη
βόσκηση των αγροτικών ζώων. Κοινά παραδείγματα είναι
οπωρώνες σπαρμένοι με σιτηρά για βόσκηση από πρόβατα.
Στην Ελλάδα η πρακτική αυτή εφαρμόζεται στις ελιές,
καρυδιές, αμυγδαλιές κλπ. Σε φυτείες δασικών δέντρων,
όπως λεύκες, κυπαρίσσια ή πεύκα συνδυάζεται συχνά
σπορά με βίκο, μηδική ή πολυετή αγρωστώδη για βόσκηση
ορισμένες περιόδους του χρόνου ή για σανό
(Παπαναστάσης 2015).
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Ιστορική εξέλιξη της αγροδασοπονίας
Παγκόσμια
Η αγροδασοπονία ως σύστημα δεν είναι κάτι καινούργιο.
Υπάρχει παντού στη φύση που σημαίνει, ότι αποτελεί μια
φυσική κατάσταση. Για παράδειγμα, όλες οι φυσικές
φυτοκοινωνίες είναι μικτές. Έχουν δηλαδή ξυλώδη και
ποώδη φυτά και, όσο πιο πολλά είδη έχουν, τόσο
σταθερότερες είναι οικολογικά. Το γεγονός αυτό έγινε
αντιληπτό από τον άνθρωπο, ο οποίος δημιούργησε τις
καλλιέργειες του μικτές από την αρχή, δηλαδή με ποώδη και
ξυλώδη φυτά. Τα οφέλη μάλιστα της αγροδασοπονίας,
δηλαδή η πρακτική της συγκαλλιέργειας δασικών ή
οπωροφόρων δέντρων με ποώδη φυτά, αλλά και
ταυτόχρονη ίσως βόσκηση, έγιναν αντιληπτά από
προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους (Ισπικούδης 2005,
Σιδηροπούλου 2011).
Έτσι, όταν εκχέρσωσε τα δάση για να δημιουργήσει
χωράφια, δεν έκοψε όλα τα δέντρα. Μάλιστα, εξημέρωσε
μερικά από αυτά για να του δίνουν καρπούς. Τα πράγματα
άλλαξαν ριζικά τον 20ο αιώνα, ιδιαίτερα μετά τον Β΄
παγκόσμιο πόλεμο, όταν μηχανοποιήθηκε η γεωργία και
δημιουργήθηκαν μονοκαλλιέργειες, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν βελτιωμένες ποικιλίες, χημικά λιπάσματα
και φυτοκτόνα για να αυξηθεί η γεωργική παραγωγή. Ο
στόχος αυτός επιτεύχθηκε αρχικά. Γρήγορα όμως
διαπιστώθηκε, ότι η επιτυχία του ήταν πύρρεια, γιατί
συνοδεύτηκε από μεγάλο οικολογικό και οικονομικό
κόστος, δηλαδή από μεγάλο κόστος παραγωγής, κακή
ποιότητα προϊόντων και, προπαντός, υποβάθμιση των
αγρών και του περιβάλλοντος γενικότερα (Παπαναστάσης
2015).
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Σήμερα υπάρχει μια γενική στροφή προς τις
παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας της γης και η
αγροδασοπονία έγινε βασικό θέμα έρευνας και
διδασκαλίας σε πολλά Πανεπιστήμια του κόσμου. Στις
αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα στις τροπικές, τα
παραδοσιακά αγροδασικά συστήματα θεωρήθηκαν ως η
μόνη λύση στο πρόβλημα της εξασφάλισης τροφής στους
υποσιτιζόμενους λαούς από τη μια μεριά και της διάσωσης
των τροπικών δασών από την επιταχυνόμενη καταστροφή
από την άλλη. Για την προαγωγή της αγροδασικής έρευνας
στις αναπτυσσόμενες χώρες ιδρύθηκε το 1978 στο Nairobi
της Kenya το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για την
Αγροδασοπονία (International Centre for Research in
Agroforestry), το οποίο μετονομάστηκε το 2002 σε Διεθνές
Κέντρο Αγροδασοπονίας (World Agroforestry Centre). Το
1982, κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του διεθνούς
περιοδικού για την αγροδασοπονία «Agroforestry Systems»,
το οποίο συνεχίζει να εκδίδεται μέχρι σήμερα
(Παπαναστάσης 2015).
Ιστορικά, τα αγροδασικά συστήματα είναι συστήματα
χρήσης γης από αμνημονεύτων ετών, από τότε που ο
άνθρωπος (Homo sapiens) άρχισε να εξελίσσεται και από τη
ζωή στο δάσος που στηριζόταν στο κυνήγι και τη συλλογή
καρπών έμαθε την τέχνη της αξιοποίησης φυτών και
εξημέρωσης ζώων. Περίπου το 700 π.Χ., το κυνήγι και η
συλλογή τροφής σταδιακά έδωσαν τη θέση τους στα
συστήματα παραγωγής τροφής (Dagar and Tewari 2017).
Μια από τις πρώτες περιγραφές χρήσης δέντρων για
πολλαπλούς σκοπούς σε ‘αγροδασικό’ σύστημα δίνεται στη
Βίβλο (Γεν. 2:8-9), όπου περιγράφονται κήποι με όλα τα είδη
δέντρων που αναπτύσσονται, παρέχοντας τροφή και
αισθητική απόλαυση. O Brownrigg (1985), σε ανασκόπηση
της
βιβλιογραφίας
σχετικής
με
τη
μελέτη
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εικονογραφημένων πάπυρων και περιγραφών, αναφέρει
την ύπαρξη πολύπλοκων περιβολιών-κήπων στην Εγγύς
Ανατολή από το 3.000 π.Χ. και τεκμηριώνει την υπόθεση ότι
αυτά τα περιβόλια έλκουν την καταγωγή τους από το 7.000
π.Χ. περίπου (Soemarwoto 1987). Αρχαίες Ινδικές Γραφές
(1.000 π.Χ.) αναφέρουν εκτενή χρήση του είδους Prosopis
cinerania, είδος δέντρου για πολλαπλές χρήσεις, παραγωγή
ξύλου και βοσκήσιμης ύλης, αλλά και αισθητικά ωραίο
(Robinson 1985). Υπάρχει μια παλιά λαϊκή Ινδική παροιμία
σύμφωνα με την οποία ο θάνατος δεν θα επισκεφθεί έναν
άνθρωπο, ακόμα και σε καιρό λιμού, αν κατέχει ένα δέντρο
Prosopis cinerania, μια γίδα και μια καμήλα, αφού τα τρία
μαζί λέγεται ότι συντηρούν τον άνθρωπο σε μεγάλο βαθμό,
ακόμη και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Ο ρόλος,
στην ινδική λαϊκή ζωή, πολλών κοινών δέντρων, όπως
Prosopis cineraria, Ficus religiosa, Butea monosperma και
Crataeva roxburghii αναφέρεται στην αρχαία βιβλιογραφία
του Rig Veda, Atharva Veda και άλλες ινδικές γραφές (Mann
and Saxena 1980, Dagar and Tewari 2017).
Στις τροπικές περιοχές, η αγροδασοπονία είναι μια
πρακτική που συνεχίζεται και σήμερα και η οποία
υποστηρίζεται ότι έλκει την καταγωγή από τη Νεολιθική
εποχή, το 7.000 π.Χ. περίπου (Swaminathan 1987). Μικτά
συστήματα οπωρώνων-κήπων εφαρμόζονταν στην Κεντρική
Αμερική για αιώνες (Wilken 1977), ενώ ήταν διαδεδομένα
και στην Ασία, όπως μνημονεύεται σε καταστατικό χάρτη
της Ιάβας του 860 μ.Χ. (Soemarwoto 1987). Στο τέλος του
19ου αιώνα, αναπτύχθηκε στη Βιρμανία ένα σύστημα
εγκατάστασης φυτειών δασικών δέντρων (Tectona grandis)
με πολύτιμη ξυλεία Τικ που έγινε γνωστό με τον όρο
Taungya. Αυτό το σύστημα διαδόθηκε και σ’ άλλα τμήματα
της Βρετανικής αυτοκρατορίας και ως το έτος 1896 είχε
εισαχθεί και στην Ινδία, το Μπαγκλαντές και τη Νότια
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Αφρική. Το σύστημα «δάσος - χωριό» της Ταϊλάνδης, είναι
ένα παράδειγμα του συστήματος Taungya που
χρησιμοποιήθηκε από πολλές υπηρεσίες για να
εγκαταστήσει δασικές φυτείες, αλλά και με σκοπό τη
σταθεροποίηση του περιβάλλοντος και την επαύξηση του
εισοδήματος των αγροτών (Σιδηροπούλου 2011).
Η κηπουρική, σε συνύπαρξη με τη γεωργία, βρέθηκε ότι
ήταν διαδεδομένη από την πρώιμη ιστορική περίοδο.
Αρχαιολογικές ανασκαφές επιβεβαιώνουν την πρώιμη
αξιοποίηση δέντρων γύρω από οικισμούς στη Νότια Ασία.
Τα στοιχεία των ευρημάτων αυτών χρονολογούνται από τη
Μεσολιθική περίοδο (10000 έως το 4000 π.Χ.), όταν φρούτα
από 63 φυτά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται σύκα (Ficus
glomerata), φραγκοστάφυλα (Emblica officinalis), τζίτζιφα
(Ziziphus mauritiana), μάνγκο (Mangifera indica) και άλλα,
βρέθηκε ότι καταναλώνονταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
και εξημερώθηκαν κοντά στα ενδιαιτήματα του ανθρώπου.
Ορισμένες διάσπαρτες αναφορές εμφανίζονται σε
διαφορετικά κείμενα της Βεδικής λογοτεχνίας στην Ινδία και
αλλού (Raychaudhuri and Roy 1993, Dagar and Tewari 2016,
Dagar and Tewari 2017, Pathak and Dagar 2000). Για
παράδειγμα, η καλλιέργεια χουρμάδων (Phoenix
dactylifera), μπανανών (Musa paradisiaca), ροδιών (Punica
granatum), τροπικών καρύδων (Cocos nucifera), λεμονιών
(Citrus limon), τζιτζιφιών, φραγκοστάφυλων και πολλών
ποικιλιών άλλων οπωροφόρων δέντρων, αλλά και η
απαραίτητη προϋπόθεση χρήσης αγροτικών ζώων στη
γεωργία ή και η μικτή οικονομία της γεωργίας και της
εκτροφής βοοειδών, μπορούν να ιχνηλατηθούν σε
πρωτοϊστορικές περιόδους χαλκολιθικού πολιτισμού. Οι
Puri and Nair (2004) ανέφεραν ότι η εκτροφή
μεταξοσκώληκα (Bombyx spp) και του εντόμου της λάκας
(Laccifer lacca) εξασκούνταν στην ινδική υποήπειρο κατά
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την επική εποχή των Ramayana and Mahabharata (7.000 και
4.000 π.Χ., αντίστοιχα) (Dagar and Tewari 2017).
H σημασία των αγροδασικών συστημάτων σε παγκόσμια
κλίμακα υπογραμμίστηκε στη Συνθήκη του Ρίο το 1992,
όπου οι αγροδασικές πρακτικές αναφέρθηκαν ως ένας
αειφορικός τρόπος διαχείρισης της γης (Nair 1993,
Mosquera-Losada et al. 2008). Τα αγροδασικά συστήματα
συνεισφέρουν στην πραγματοποίηση των στόχων που
περιέγραψε το Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την
Ανάπτυξη και το Περιβάλλον στην Ατζέντα 21 στα κεφάλαια
11 (καταπολέμηση της αποδάσωσης), 12 (διαχείριση
ευαίσθητων οικοσυστημάτων: καταπολέμηση ξηρασίας και
ερημοποίησης),
13
(διαχείριση
ευαίσθητων
οικοσυστημάτων: αειφορική ανάπτυξη ορεινών περιοχών),
14 (προώθηση αειφορικής αγροτικής ανάπτυξης και
ανάπτυξης της υπαίθρου) και 15 (διατήρηση της
βιοποικιλότητας) (Σιδηροπούλου 2011).
Στις εύκρατες χώρες, η αγροδασοπονία ξεκίνησε από τη
Νέα Ζηλανδία στη 10ετία του 1970, με την εισαγωγή της
ακτινωτής πεύκης (Pinus radiata) σε αραιό φυτευτικό
σύνδεσμο μέσα σε ποολίβαδα, προκειμένου να επιτευχθεί
συνδυασμένη παραγωγή ζωικών προϊόντων και τεχνικής
ξυλείας. Η πρακτική αυτή πέρασε και στην Αυστραλία στη
δεκαετία του 1980. Το 1989, οργανώθηκε στο Εδιμβούργο
της Σκωτίας, το πρώτο διεθνές συνέδριο για την
αγροδασοπονία των εύκρατων κλιμάτων. Μέχρι τη δεκαετία
του 1990, η έρευνα για τα αγροδασικά συστήματα,
αφορούσε τροπικές περιοχές (Van Noordwijk et al. 2003).
Ευρώπη
Η καλλιέργεια της γης και η διαχείριση των οικόσιτων
ζώων ξεκίνησαν και εξαπλώθηκαν ραγδαία σε όλη την
Ευρώπη κατά τη Νεολιθική περίοδο (Pinhasi et al. 2005).
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Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η παραγωγή
γεωργικών προϊόντων στην Ευρώπη στηρίζονταν συχνά σε
δασικές εκτάσεις. Αυτή η εξάρτηση βασίστηκε στην
εκμετάλλευση της αυξημένης γονιμότητας του εδάφους
αμέσως μετά την εκχέρσωση των δασών και την αυξημένη
διαθεσιμότητα φωτός για τις καλλιέργειες, μετά την
αραίωση των δέντρων (Pinhasi et al. 2005). Επιπλέον, η
κοπριά από ζώα που εκτρέφονταν σε δασικές εκτάσεις
χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών
στη γεωργική γη και την αύξηση της παραγωγής των
καλλιεργειών (Castro 2009, Mosquera-Losada et al. 2012).
Στη Γαλλία, μια πρόσφατη μελέτη κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η χρήση δέντρων για την παραγωγή
ζωοτροφών για μηρυκαστικά είχε ήδη εφαρμοστεί στους
νεολιθικούς χρόνους (Thiébault 2005). Ο συγγραφέας
αναφέρει ότι ορισμένα είδη, όπως ο φράξος (Fraxinus spp.)
και οι φυλλοβόλες δρυς (Quercus spp.) επιλέχθηκαν, αφού
ο φυλλοσανός τους συγκεντρώνονταν για να ταΐσουν τα ζώα
κατά τη διάρκεια των εποχών με χαμηλότερη διαθεσιμότητα
βοσκοτόπων. Οι Bergmeier et al. (2010) αναφέρουν ότι τα
δασολιβαδικά συστήματα (ο συνδυασμός δέντρων με
αγροτικά ζώα) ξεκίνησαν πριν από 7.500 χρόνια στη
νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη, πριν από 6.000 χρόνια
στη Βρετανία, τη βορειοδυτική Γερμανία και τη Δανία και
πριν από 4.000 χρόνια στις χώρες της Βαλτικής και της
Σκανδιναβίας. Αγροδασικά συστήματα έχουν καταγραφεί
πριν από περίπου 4.500 χρόνια στα νοτιοδυτικά της Ιβηρικής
Χερσονήσου (Stevenson and Harrison 1992). Η παρουσία
ζώων σε ελαιώνες (Olea europaea) και πορτοκαλεώνες
(Citrus sinensis) ήταν συχνή στη ρωμαϊκή εποχή, ενώ στη
Βίβλο αναφέρονται συγκαλλιέργειες σε ελαιώνες και
συκεώνες (Ficus carica) (Nair 1993, Mosquera-Losada et al.
2012).
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Όταν άρχισε η εκχέρσωση των πρώτων Ευρωπαϊκών
δασών, δέντρα με υψηλή αξία διατηρήθηκαν στο τοπίο.
Αυτά περιελάμβαναν διάφορα οπωροφόρα δέντρα της
οικογένειας Rosaceae, δρυς (Quercus spp.) και οξιές (Fagus
spp.) για την παραγωγή βελανιδιών και καρπών για
ζωοτροφές, καθώς και φράξο (Fraxinus spp.) τα κλαδιά του
οποίου χρησιμοποιήθηκαν για φυλλοσανό (Dupraz and
Newman 1997). Τα δέντρα αυτά αποτελούσαν στοιχεία των
πρώιμων αγροδασικών συστημάτων και εγκαθίστανται
συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, καθώς δεν
εμπόδιζαν τις χειρονακτικές τεχνικές καλλιέργειας (Eichhorn
et al. 2006).
Τα πρώτα αποδεικτικά στοιχεία για σχεδιασμένη
αγροδασοπονία στην Ευρώπη χρονολογούνται από την
εποχή του χαλκού (περίπου 2.500 π.Χ.). Οι Stevenson and
Harrison (1992) εντόπισαν μια αλλαγή στη σύνθεση της
γύρης σε δείγματα εδάφους που συλλέχθηκαν από τη
νοτιοδυτική Ισπανία, με τα μικτά δάση δρυός και πεύκου να
αντικαθίστανται από διάσπαρτες δρυς και ποώδη
βλάστηση. Ένα μεγάλο ποσοστό της αναγνωρίσιμης γύρης
προέρχεται από ζιζάνια καλλιεργειών. Όρισαν αυτή τη
σταδιακή αντικατάσταση ως την απαρχή των dehesas, ένα
σύστημα χρήσης γης που χαρακτηρίζεται από μερική
εκχέρσωση δασών, ακολουθούμενη από εναλλασσόμενη
καλλιέργεια και βόσκηση. Οι Grove and Rackham (2001)
υποστήριξαν ότι η μετάβαση πραγματοποιήθηκε σε μια
περίοδο κλιματικών αλλαγών, όταν η περιοχή γινόταν πιο
άνυδρη. Μια παρόμοια και ταυτόχρονη αλλαγή στην Ιταλία
έχει αναγνωριστεί ως πιθανή στροφή προς τη χρήση της γης
για δασολίβαδα (Eichhorn et al. 2006).
Τα πρώτα στάδια της γεωργίας αφορούσαν συστήματα
εναλλασσόμενων καλλιεργειών, με παρεμβολή γεωργικής
και δασικής χρήσης της γης. Καθώς ο πολιτισμός προχώρησε
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σε πιο σταθερά πρότυπα γεωργίας, τα δασολιβαδικά
συστήματα που ήταν άφθονα, καθώς και η βόσκηση των
δασών, συνέβαλαν σε μια συνεχή μεταφορά θρεπτικών
στοιχείων από δάση σε καλλιεργήσιμη γη με την κοπριά των
βοσκόντων ζώων (Piussi 1994). Τα κλαδιά του φράξου, της
φτελιάς, της λεύκης και άλλων δέντρων συλλέγονταν και
αποθηκεύονταν για την παροχή φυλλοσανού για τα
αγροτικά ζώα (Meiggs 1982, Ispikoudis et al. 2004). Η
διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους βασίστηκε σε μια
αυστηρή σύνδεση μεταξύ της γεωργίας, της κτηνοτροφίας
και της δασοκομίας. Ο Eckert (1995) υπολόγισε ότι, έως το
1500, το 75% του αζώτου και το 90% του φωσφόρου που
απαιτούνταν για τη λίπανση της αρόσιμης γης στην κοιλάδα
Neidlingen (Baden-Wurttemberg, Γερμανία) προέρχονταν
από δασικές εκτάσεις με τη μορφή υπολειμμάτων
ζωοτροφών και απορριμμάτων (η κοπριά συχνά
αναμιγνυόταν με απορρίμματα και απλωνόταν σε χωράφια
ως λίπασμα) ή τέφρας από οικιακές φωτιές. Στην κλασική
εποχή, ο άνθρακας χρησιμοποιήθηκε ως πηγή καλίου για τη
λίπανση των χωραφιών (Scharrer 1958). Η λίπανση αυτή
ήταν ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της βιωσιμότητας
της γεωργίας (Eichhorn et al. 2006).
Ένας άλλος βασικός λόγος για τη διατήρηση των δέντρων
ήταν η παραγωγή φρούτων για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα
φρούτα ήταν ένα ουσιαστικό μέρος της διατροφής,
αποτελώντας μια κρίσιμη πηγή πολλών βιταμινών (Herzog
1998α) και ήταν σημαντικά, πολιτισμικά, για την παραγωγή
οινοπνεύματος. Πολλά, οικονομικά πολύτιμα είδη δέντρων,
είναι ουσιαστικά διπλής κύριας χρήσης, με μια ετήσια
παραγωγή φρούτων και ένα τελικό πολύτιμο προϊόν ξυλείας
(π.χ. κερασιά, καρυδιά), ενώ προσφέρουν επιπλέον και την
ξηροφυλλάδα (σαν φυλλόχωμα) και τα καυσόξυλα
(Eichhorn et al. 2006).
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Στην Ευρώπη, κατά το Μεσαίωνα, ήταν συνηθισμένη
πρακτική η αποψίλωση και καύση των υποβαθμισμένων
δασών και η εγκατάσταση καλλιεργειών για αρκετά χρόνια,
με ταυτόχρονη φύτευση δέντρων (Rois-Diaz et al. 2006). Ο
20ος αιώνας θεωρείται καθοριστικός, όσον αφορά το
διαχωρισμό των χρήσεων γης σε γεωργικές και δασικές
(Rackham 2001). Όχι μόνο απαγορεύτηκε η βόσκηση των
ζώων σε δάση, αλλά και τα δέντρα απομακρύνθηκαν
σταδιακά από τα ευρωπαϊκά αγροτικά τοπία, κυρίως
εξαιτίας της μηχανοποίησης της γεωργικής παραγωγής, των
αναδασμών και της αυξανόμενης εξειδίκευσης των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι δύο ξεχωριστοί, πλέον,
τομείς ακολούθησαν διακριτές διαδρομές και οι
παραδοσιακές, μικτές προσεγγίσεις, διατηρήθηκαν μόνο σε
οριακές περιοχές. Με την εισαγωγή εναλλασσόμενων
καλλιεργειών, η γονιμότητα του εδάφους εξαρτιόταν
λιγότερο από τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών από το δάσος.
Αυτή η διαδικασία επιταχύνθηκε με την εισαγωγή χημικών
λιπασμάτων στα περισσότερα μέρη της Ευρώπης. Παρ’ όλο
που η δασοκομία και η γεωργία είναι διακριτές
δραστηριότητες με λίγες χημικές και ενεργητικές σχέσεις,
πολλές
παραδοσιακές
πρακτικές
αγροδασοπονίας
συνεχίζουν να διατηρούνται. Εντούτοις, ακόμα μέχρι
σήμερα, οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της
αγροδασοπονίας εν γένει και ειδικότερα των
δασογεωργικών συστημάτων, είναι αρκετά ελλιπείς στην
Ευρώπη λόγω της προκατάληψης προς τα συστήματα
μονοκαλλιεργειών, τόσο σε ερευνητικές δραστηριότητες,
όσο και σε θεσμικά ενδιαφέροντα (Eichhorn et al. 2006).
Ωστόσο, καθώς η μονοκαλλιέργεια οδήγησε σε
περιβαλλοντική υποβάθμιση, άρχισε στη δεκαετία του 1970
η αναγνώριση της δυνατότητας χρήσης αγροδασικών
συστημάτων ως πιθανός τρόπος συνδυασμού των δύο
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διαφορετικών τρόπων χρήσης της γης (Nair 1993, RigueiroRodriquez et al. 1999). Επιπλέον, η επιστημονική κοινότητα
άρχισε να συνειδητοποιεί τις λειτουργίες και τα οφέλη των
δέντρων στα αγροτικά τοπία και να παροτρύνει τη
διατήρηση τους (Herzog 2000, Σιδηροπούλου 2011).
Ιχνηλατώντας
την
ιστορία
των
αγροδασικών
συστημάτων, ο King (1987) διατυπώνει την άποψη ότι στην
Ευρώπη, μέχρι τον Μεσαίωνα, αποτελούσε συνήθης
πρακτική η εκχέρσωση υποβαθμισμένων δασών, η καύση
των υπολειμμάτων κοπής, η καλλιέργεια για κάποιες
περιόδους στην εκχερσωμένη περιοχή και η φύτευση ή
σπορά δέντρων πριν, μαζί με ή μετά τη σπορά γεωργικών
καλλιεργειών. Αυτό το «σύστημα γεωργίας» έπαυσε να
είναι δημοφιλές στην Ευρώπη, αλλά ασκούνταν ευρέως στη
Φινλανδία μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα και σε μερικές
περιοχές της Γερμανίας μέχρι το 1920 (King 1968). Επιπλέον,
ο Nair (1993) προσπάθησε να δώσει μια περιγραφή της
ιστορίας των αγροδασικών συστημάτων. Τα δασολίβαδα
(δάση σε συνδυασμό με λιβάδια και καλλιέργειες)
αναφέρεται ότι ασκούνταν από τη Νεολιθική εποχή (6.000
έτη πριν από σήμερα) σε όλη την Ευρώπη. Ένα σύστημα με
εξειδικευμένη πρακτική που ξεκίνησε από τη βορειοδυτική
Γερμανία κατά τον Μεσαίωνα, αποτελούνταν από δασικά
είδη (δρυς και σημύδα Betula spp.) που παρείχαν ξύλο και
κάρβουνο. Μετά τη συγκομιδή των δέντρων,
καλλιεργούνταν δημητριακά για πολλά χρόνια και κατόπιν
ακολουθούσε μια μεγαλύτερη περίοδος αγρανάπαυσης σε
συνδυασμό με κτηνοτροφία μέχρι να αναπτυχθεί η επόμενη
γενιά δάσους (Dagar and Tewari 2017). Τον δέκατο έβδομο
αιώνα, οπωρώνες στην Αγγλία συγκαλλιεργούνταν επίσης
με σιτάρι (Nerlich et al. 2012).
Τα μικτά αγροτικά συστήματα, στα οποία τα δέντρα και
οι θάμνοι συνδυάζονταν σκόπιμα σε καλλιεργούμενες ή
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κτηνοτροφικές περιοχές, υπήρχαν σε ευρεία κλίμακα στο
αγροτικό τοπίο της βορειοδυτικής Ευρώπης κατά τη
διάρκεια των ιστορικών χρόνων (Mosquera-Losada et al.
2012, Nerlich et al. 2012, den Herder et al. 2017, Borremans
et al. 2018, Santiago-Freijanes et al. 2018). Οι τρεις κύριοι
σκοποί των δέντρων στην αγροτική οικονομία ήταν η
παραγωγή ξύλου (ξυλεία ή καυσόξυλα ή οργανικό λίπασμα
-όπως π.χ. καστανόχωμα ή φυλλόχωμα), ζωοτροφών και
φρούτων. Επιπλέον, παρείχαν σκιά και καταφύγιο σε
εργάτες και ζώα, ενώ λειτουργούσαν ως φράχτες και για την
προστασία από τη διάβρωση από τον άνεμο και το νερό
(Eichhorn et al. 2006, Mosquera-Losada et al. 2012). Τέτοια
παραδοσιακά
συστήματα
περιλαμβάνουν
και
παραδείγματα, όπου οπωροφόρα δέντρα καλλιεργούνται
σε γεωργική γη και συνδυάζονται με καλλιέργειες ή
διαχειριζόμενα λιβάδια (Herzog 1998β, Eichhorn et al. 2006,
Smith 2010, Nerlich et al. 2012). Άλλα παραδείγματα
περιλαμβάνουν τη χρήση «κουριζόμενων» δέντρων μέσα ή
δίπλα σε λιβάδια και καλλιεργούμενες εκτάσεις για την
απόκτηση φυλλοσανού για τη διατροφή αγροτικών ζώων ή
και ξύλου για καυσόξυλα ή για εκτροφή χοίρων που
απελευθερώνονται σε δασολίβαδα με οξιές και δρυς για να
τρέφονται με τα βαλανίδια και τα κάρυα οξιάς και σε
οπωρώνες για να τρώνε πεσμένα φρούτα (Eichhorn et al.
2006, Smith 2010, Pardon 2018).
Από το 1990 και μετά έγινε σαφές, ότι η αγροδασοπονία
θα μπορούσε να είναι ένα σύστημα, τόσο περιβαλλοντικά,
όσο και οικονομικά κερδοφόρο και στην Ευρώπη (Zhu 1991,
Dupraz and Newman 1997, Gillespie et al. 2000, Burgess et
al. 2003, Dupraz et al. 2004, Σιδηροπούλου 2011). Έτσι,
ξεκίνησε η χρηματοδότηση των πρώτων ερευνητικών
προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη 10ετία του
1990. Το 2005, η αγροδασοπονία αναγνωρίστηκε ως
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ξεχωριστή πρακτική γης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
ενσωματώθηκε στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για
χρηματοδότηση. Το 2012, ιδρύθηκε στο Παρίσι η
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αγροδασοπονίας (European
Agroforestry Association).
Μεσογειακή λεκάνη
Από την αρχή της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, τα
δέντρα παρέχουν τροφή, καυσόξυλα και ξυλεία στις
κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Στη Μεσόγειο, τα αγροδασικά
συστήματα χρονολογούνται από τη Νεολιθική εποχή και
παρουσίαζαν μια ποικιλία από δέντρα και συστήματα
διαχείρισης. Στη ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, η
καλλιέργεια των δέντρων έχει θεωρηθεί ως «ευγενής»
πράξη που συνδέεται με τις έννοιες του «παραδείσου» και
των αισθητικά επιθυμητών τοπίων. Καθώς από τη μια
πλευρά, τα συστήματα διαχείρισης άρχισαν να γίνονται όλο
και πιο περίπλοκα και αποκτήθηκε περισσότερη γνώση
σχετικά με τη μικρο-οικολογία διαφορετικών ειδών φυτών
και ζώων και από την άλλη, περισσότερα φυτά και ζώα
εισήχθησαν σε διαφορετικές περιοχές, δέντρα, ετήσιες
καλλιέργειες
και
αγροτικά
ζώα
αναμείχτηκαν,
δημιουργήθηκαν πλέον τα συστήματα που σήμερα
ονομάζονται αγροδασικά (Eichhorn et al. 2006, Kizos and
Plieninger 2008).
Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά δέντρα που
χρησιμοποιούνταν στα παλιά αγροδασικά συστήματα είναι
τα παρακάτω: Ελιές, δρυς - βελανιδιές, καστανιές,
χαρουπιές, μηλιές, αμυγδαλιές και χουρμαδιές. Αν και η
«διαχείριση» των ειδών δέντρων είναι μια πιο χρονοβόρα
διαδικασία από εκείνη των ετήσιων καλλιεργειών, οι
περισσότεροι από τους πρώτους αγρότες καλλιεργούσαν
δέντρα σε κανονικές ή ακανόνιστες φυτείες, με όλα τα είδη
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χρήσεων γης. Σε αγροδασικά συστήματα μπορούν επίσης να
βρεθούν και άλλα είδη δέντρων που εισήχθησαν σε
διαφορετικές περιόδους στη Μεσόγειο, όπως αχλαδιές,
πορτοκαλιές, λεμονιές, ροδακινιές, βερικοκιές και πιο
πρόσφατα ακτινίδια, μεταξύ άλλων. Μερικά βέβαια δεν
μπορούν να χαρακτηριστούν αγροδασικά, καθώς
περιλαμβάνουν μόνο την καλλιέργεια δέντρων.
Γεωγραφικά, η εξάπλωση τέτοιων συστημάτων είναι πολύ
μεγάλη, καθώς βρίσκονται τόσο στα ευρωπαϊκά,
αφρικανικά, όσο και ασιατικά τμήματα της λεκάνης, ενώ
συναντώνται από τις ακτές της θάλασσας ως τα δασικά όρια
στα βουνά (Kizos and Plieninger 2008).
Η πρακτική των συστημάτων οπωροφόρων δέντρων σε
αρόσιμη γη ή σε λιβάδια, σε συνδυασμό με αγροτικά ζώα,
είναι διαδεδομένη από την εποχή της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας. Εκείνη την εποχή, τα ελαιόδεντρα (Olea
europaea) συγκαλλιεργούνταν κατά κύριο λόγο με σιτάρι
(Triticum aestivum). Συγγραφείς της Ρωμαϊκής εποχής
περιέγραψαν ευρεία ποικιλία συστημάτων που
περιλάμβαναν δεντροφυτείες, με ταυτόχρονη παραγωγή
ζωοτροφής για αγροτικά ζώα (MacDicken and Vergana 1990,
Σιδηροπούλου 2011).
Τα συστήματα dehesa και montado (4.500 ετών) που
βρίσκονται στη μεσογειακή ζώνη της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας, χαρακτηρίζονται από εκτάσεις τύπου σαβάνα
με αραιά δέντρα που κυριαρχούνται κυρίως από αειθαλείς
δρυς (Quercus spp.) και σε μικρότερο βαθμό από τις
φυλλοβόλες Q. pyrenaica και Q. faginea (Dagar and Tewari
2017). Ο υπόροφος αποτελείται από καλλιεργημένα
δημητριακά (βρώμη, κριθάρι, σιτάρι) ή συνηθέστερα από
κτηνοτροφικά φυτά που βόσκονται από διάφορους τύπους
ζώων (πρόβατα, αίγες, ιβηρικοί χοίροι και βοοειδή).
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Η αλληλεπίδραση μεταξύ δασοκομίας και γεωργίας στον
ίδιο χώρο βασίστηκε είτε στον ταυτόχρονο συνδυασμό
ξυλωδών ειδών με (α) βόσκηση ή αγροτική καλλιέργεια (ή
καλλιέργειες) ή (β) στη χρονική εναλλαγή των ξυλωδών και
αγροτικών συστατικών του συστήματος. Η αλλαγή του
μικροκλίματος που γενικά συμβαίνει με την εφαρμογή
αγροδασικών συστημάτων (ηπιότερη ακτινοβολία,
θερμοκρασία και ξηρότητα) σήμαινε ότι τα ολοκληρωμένα
αυτά συστήματα ήταν καταλληλότερα για το νότιο τμήμα
της Ευρώπης. Η επίδραση αυτή μπορεί να είναι ένας από
τους λόγους για τους οποίους τα υφιστάμενα αγροδασικά
συστήματα είναι πιο εμφανή στη μεσογειακή
βιογεωγραφική περιοχή της Ευρώπης από ό,τι στις
βορειότερες περιοχές (Papanastasis et al. 2009, Pardini
2009). Η μακρά καλοκαιρινή περίοδος ξηρασίας που
εμφανίζει η περιοχή της Μεσογείου έχει ως αποτέλεσμα τη
χαμηλή ανάπτυξη δέντρων και την ασταθή παραγωγή των
καλλιεργειών, οπότε η βόσκηση ήταν πάντα η κυρίαρχη
χρήση γης. Τα ζώα διαχειρίζονταν με παραδοσιακό τρόπο σε
αυτά τα μέρη, βόσκοντας τις καλαμιές και τη σκληρή
βλάστηση των δασών και της αγροτικής γης. Η πυκνότητα
του ζωικού πληθυσμού και η βοσκοφόρτωση μπορεί να
προσαρμοστεί, ώστε να ταιριάζει με τη βοσκοϊκανότητα και
τη διαθεσιμότητα ζωοτροφών ανάλογα με την εποχή και
αυτό είναι ευκολότερο σε μικρότερα μηρυκαστικά, όπως τα
αιγοπρόβατα από ό,τι με τα βοοειδή, λόγω του μικρού
μεγέθους των πρώτων (Pardini 2009). Επιπλέον, οι αγελάδες
βόσκουν τραβώντας το φυτό και μερικές φορές τις ρίζες με
τη γλώσσα τους. Αντίθετα, οι αίγες και τα πρόβατα κόβουν
το γρασίδι λόγω της ειδικής μορφολογίας του στόματός τους
(Mosquera-Losada et al. 1999). Επομένως, οι αίγες ή τα
πρόβατα προτιμούνται από τις αγελάδες που
απογυμνώνουν αρκετά σημεία στο έδαφος που είναι πιο
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δύσκολο να αναγεννηθούν στη Μεσόγειο, παρά σε πιο υγρά
περιβάλλοντα. Κατά συνέπεια, στα μεσογειακά συστήματα,
η κτηνοτροφία είναι στην πραγματικότητα ο κύριος
σύνδεσμος μεταξύ της γεωργίας και της δασοκομίας
(Mosquera-Losada et al. 2012).
Ελλάδα
Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η δασοπονία στην Ελλάδα
έχουν μακραίωνη ιστορία. Υπάρχουν αναφορές από τους
πρώτους ιστορικούς που περιγράφουν καλλιέργειες και
είδη που ευδοκιμούσαν, ζώα που εκτρέφονταν, δάση που
υλοτομούνταν και εκτάσεις που χρησιμοποιούνταν
ποικιλοτρόπως. Στην Ελλάδα, η αγροδασοπονία
χρονολογείται από τη Νεολιθική περίοδο, όταν τα δάση
διανοίχτηκαν από τον άνθρωπο με κοπή ή καύση τους,
προκειμένου να εξυπηρετηθεί η βόσκηση οικόσιτων ζώων,
με αποτέλεσμα τη δημιουργία δασολιβαδικών συστημάτων
(Papanastasis et al. 2009). Γενικά, οι Grove and Rackham
(2001) υποστηρίζουν ότι ανοιχτά δάση τύπου σαβάνας
υπήρχαν ήδη φυσικά στην περιοχή της Μεσογείου κατά τη
διάρκεια αυτής της πρώιμης περιόδου, όπου έβοσκαν άγρια
ή εξημερωμένα ζώα. Από την άλλη, όταν αναπτύχθηκε η
γεωργία και πολλά δάση εκχερσώθηκαν για να μετατραπούν
σε αρόσιμη γη, δέντρα του αρχικού δάσους αφέθηκαν μέσα
ή στα σύνορα του αγροκτήματος για να καλύψουν
πρόσθετες ανάγκες των ανθρώπων για καυσόξυλα, φρούτα
ή φύλλωμα για τα ζώα τους. Εκείνα τα απομεινάρια των
δέντρων στα αγροκτήματα δημιούργησαν τα πρώτα
δασογεωργικά συστήματα. Η σκόπιμη ενσωμάτωση των
δέντρων στα γεωργικά συστήματα, η οποία αποτελεί την
ουσία της σύγχρονης αγροδασικής επιστήμης (Nair 1993),
ξεκίνησε πολύ αργότερα, όταν ελιές και άλλα οπωροφόρα
δέντρα, όπως η καστανιά (Castanea sativa) και η καρυδιά
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(Juglans regia) εισήχθησαν στα ελληνικά γεωργικά
συστήματα (Schultz et al. 1987). Σύμφωνα με τον Sallares
(1991), η συγκαλλιέργεια ελαιόδεντρων (Olea europaea) και
δημητριακών ή οσπρίων ήταν ευρέως διαδεδομένη στην
Ελλάδα κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ. επειδή ήταν πιο
παραγωγική από τις μονοκαλλιέργειες οποιουδήποτε από
αυτά τα φυτά.
Ποια είναι τα "συστατικά" των αγροδασικών
συστημάτων. Από πού προέρχονται αυτά τα συστατικά;
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα δέντρα ήρθαν πρώτα. Η
Ελλάδα είναι γνωστό ότι είχε δασωθεί τουλάχιστον πριν από
την εποχή του Πλειστόκαινου. Στη Λέσβο υπάρχει ένα
απολιθωμένο "δάσος" από 150 κορμούς δέντρων σεκόγιας
(Sequoia sempervirens), ένας από τους οποίους έχει
διάμετρο 2,65 μέτρα. Βρέθηκαν επίσης απολιθωμένα φύλλα
ελιάς, λεύκης, ιτιάς, σκλήθρας και ακακίας. Λιγνιτικές
αποθέσεις από την πρώιμη εποχή του Πλειστόκαινου
δείχνουν την παρουσία κωνοφόρων ειδών που
παρατηρούνται τώρα στη Βόρεια Αμερική: Ψευδοτσούγκα ή
έλατο του Ντάγκλας (Pseudotsuga), Τσούγκα (Tsuga),
λάρικα (Larix), ερυθρελάτη (Picea) και πεύκο (Pinus) (Schultz
et al. 1987).
Οι παγετώνες την περίοδο του Πλειστόκαινου δεν
έφτασαν τόσο νότια, όσο βρίσκεται η Ελλάδα ή η υπόλοιπη
περιοχή της Μεσογείου, αφήνοντας την περιοχή ως
καταφύγιο για φυτά και ζώα. Στοιχεία για τη σύνθεση των
δασών εκείνη την εποχή προέρχονται από μελέτες γύρης.
Πριν από 60.000 έως 80.000 χρόνια παρατηρήθηκε στη
βλάστηση η παρουσία χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis),
ελιάς (Olea europea), δρυών (Quercus calliprinos, Q.
infectoria) και του μαστιχόδεντρου (Pistacia lentiscus). Πριν
από 50.000 χρόνια, τα δάση περιλάμβαναν την οξιά (Fagus),
τη φλαμουριά (Tilia), το έλατο (Abies) και τον γαύρο
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(Carpinus). Όλα αυτά τα γένη και είδη εμφανίζονται στα
αγροδασικά συστήματα σήμερα (Schultz et al. 1987).
Αναλύσεις γύρης και αρχαιολογικά δεδομένα μαρτυρούν
εισαγωγές δέντρων (εποχή του χαλκού και αργότερα) και το
ρόλο που συνέβαλε ο πρώιμος άνθρωπος στη διάδοση των
δέντρων (Bottema 1982, Schultz et al. 1987). Για
παράδειγμα, η καστανιά (Castanea sativa) και η καρυδιά
(Juglans regia) εμφανίζονται ως εισαχθέντα είδη, πρώτα
στην κεντρική Ελλάδα (περιοχή του Κόλπου του Θερμαϊκού),
περίπου στα 1000 π.Χ. και σχεδόν 2.000 χρόνια αργότερα
βρίσκονται 120 χλμ. νοτιοδυτικά (βουνά της Πίνδου). Την
ίδια περίπου εποχή, μαζί με την καστανιά και την καρυδιά,
εμφανίζεται και ο πλάτανος (Platanus orientalis), ένα
ευρέως διαδεδομένο είδος στην Ελλάδα σήμερα. Κάποια
είδη αυξήθηκαν … μειώθηκαν και στη συνέχεια αυξήθηκαν
ξανά. Η ελάτη (Abies borisii-regis) έφτασε στο μέγιστο κατά
την ύστερη εποχή του χαλκού (1600-1400 π.Χ.), στη
συνέχεια εξαφανίστηκε και επανεμφανίστηκε τον 15ο
αιώνα μ.Χ. (Athanasiadis 1975, Schultz et al. 1987).
Αυτό πρέπει να αποτέλεσε την απαρχή των αγροδασικών
συστημάτων (Schultz et al. 1987) που τα αναγνωρίζουμε στα
περιβόλια του Αλκίνοου ή του Λαέρτη, όπως περιγράφονται
στην Οδύσσεια από τον Όμηρο (Σιδέρης 1978, Ισπικούδης
2005, Σιδηροπούλου 2011).
(ω: 240-245)
«Ένα δεντράκι σκάλιζε σκυμμένος ο Λαέρτης
κι αφού κοντά του σίμωσε, του’ πε ο λεβέντης γιος του.
Έι γέρο, βλέπω τη φυτεία πως ξέρεις να φροντίζεις
κι όλα καλά τα νοιάζεσαι, μήτε έχει ένα δεντράκι,
μήτε συκιά, μήτε αχλαδιά, πρασιά κι ελιά και κλήμα,
που να’ ναι απεριποίητο σ’ όλο τον κήπο μέσα»
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και (ω: 332-339)
«κι ακόμα στάσου να σου πω του περβολιού τα δέντρα,
που μια φορά μου χάρισες κι εγώ σου τα ζητούσα
μικρό παιδάκι πίσω σου, στον κήπο ακολουθώντας.
Ανάμεσα περνούσαμε και συ μου τα μετρούσες.
Μου’ δωσες δώδεκα αχλαδιές, συκιές μαζί σαράντα,
δέκα μηλιές και μου’ λεγες κλήματα να μου δώσεις
όργους πενήντα με λογής σταφύλια φορτωμένους,
όταν ερχότανε ο καιρός που θα καρποφορούσαν»
Ο Όμηρος, στην Ιλιάδα, γράφοντας για τον Τρωικό
πόλεμο το 1100 π.Χ. λέει για τον Μενέλαο, σύζυγο της
Ελένης, ο οποίος ήταν αγρότης στην Πελοπόννησο, ότι είχε
κοπάδια αιγοπροβάτων και είχε σκλάβους για να φροντίσει
τη γη του. Ο Όμηρος, ο οποίος έγραψε την ιστορία 300
χρόνια μετά τον Τρωικό πόλεμο, δεν δίνει στοιχεία για
συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές στη γη. Από τον
πρώιμο μινωικό πολιτισμό στην Κρήτη το 2000 π.Χ.,
μαθαίνουμε ότι στο παλάτι της Κνωσού ανήκαν 100.000
αιγοπρόβατα.
Κατά την περίοδο αυτή τα δάση μειώνονταν, μερικώς για
τις ανάγκες των ανθρώπων σε ξύλο και μερικώς με τη
διάνοιξη τους για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η
ναυπήγηση πλοίων εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσε την
περισσότερη ξυλεία (τριήρεις κλπ. απαιτούσαν μεγάλες
ποσότητες ξυλείας). Όπλα, πολιορκητικές μηχανές, όπως
πύργοι, καταπέλτες, πολιορκητικοί κριοί, σκάλες, άρματα
και άμαξες, καθώς και γέφυρες χρειάζονταν πολύ ξυλεία. Οι
πολιορκίες κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες ξύλου (καύση
για την κατάρρευση των τειχών). Αλλά το ξύλο
χρησιμοποιήθηκε επίσης στην κατασκευή γεωργικού
εξοπλισμού - αγροτικών εργαλείων (άροτρα, σβάρνες και
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τσουγκράνες κλπ.). Εκείνες τις μέρες όλοι χρειάζονταν
καυσόξυλα, κυρίως για μαγείρεμα και για θέρμανση, ενώ οι
απαιτήσεις και για βιομηχανικές χρήσεις ήταν μεγάλες
(σιδηρουργία, μεταλλουργία, κλίβανοι, κεραμική και
υαλουργία) (Τσουμής 1985, Schultz et al. 1987).
Ο δεύτερος παράγοντας στη μείωση των δασών ήταν η
εκχέρσωση γης για την καλλιέργεια σοδειών και την παροχή
καλύτερης τροφής (φυλλοσανού) για ζώα. Πολλά από αυτά
έγιναν κατά την χιλιετία πριν από τον Χριστό. Η διαρκής
ανάγκη για καυσόξυλα, πάσσαλους για φράχτες και
στύλους, για σκιά και άλλα προϊόντα δέντρων, καθώς και η
πεποίθηση και μεταδιδόμενη γνώση ότι τα δέντρα
βελτίωναν το έδαφος και το περιβάλλον, ώθησαν τους
αγρότες και κτηνοτρόφους όχι μόνο να μην κόβουν όλα τα
δέντρα, αλλά και να φυτεύουν κι άλλα ντόπια είτε ξενικά. Σ’
αυτό το στάδιο, η γεωργία και η κτηνοτροφία πρέπει να
ασκούνταν με τη μορφή των αγροδασολιβαδικών
συστημάτων, αφού η ανάγκη για μεγάλες ποσότητες
ξυλείας δεν εξέλειπε ποτέ. Οι καλλιέργειες φυτεύονταν
γύρω από πρέμνα ή και ζωντανά δέντρα. Οι ελιές
αναπτύσσονταν ως άγριες, αλλά εμβολιάζονταν με
μοσχεύματα από επιθυμητές ποικιλίες - μια τεχνική ήδη
γνωστή σε αυτήν την περίοδο (εικ. 1 και 2). Αυτή είναι
ουσιαστικά η προέλευση της παράδοσης που εξακολουθεί
να υπάρχει σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Τα ελαιόδεντρα,
ήταν διασκορπισμένα σε τυχαία μοτίβα (διάρθρωση), όπως
συνέβαινε και με τα άγρια δέντρα. Ακόμη και με φυτεμένα
δέντρα είναι αδιανόητο ότι αυτά φυτεύονταν σε σειρές
μέχρι ο Ευκλείδης να εφεύρει την ευθεία γραμμή (Schultz et
al. 1987).
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Εικ. 1. Σαμοθράκη πάνω και Πομακοχώρια - Ροδόπη κάτω:
Αχλαδιές εμβολιασμένες σε άγριες γκορτσιές πάνω από το ύψος
που φθάνουν να βοσκήσουν οι γίδες.
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Εικ. 2. Ορεινή Ροδόπη: Εμβόλια πάνω από το ύψος που
φθάνουν να βοσκήσουν τα πρόβατα σε τυπικό δασολιβαδικό
σύστημα.

Ο Σόλων έγινε άρχοντας στην Αθήνα το 594 π.Χ. Με τη
‘Μεταρρύθμισή’ του, ρύθμισε το αγροτικό ζήτημα. Ευνόησε
σε μεγάλο βαθμό την εκμετάλλευση του εδάφους,
οργάνωσε την αγροτική ασφάλεια, πήρε μέτρα για τις
ασθένειες των ζώων κλπ. Απαγόρευσε την υλοτομία των
ελαιόδεντρων και επέτρεψε την κοινή χρήση φρεάτων
(πηγαδιών) μόνο σε ακτίνα 4 σταδίων (780,6 μέτρα), ώστε
αυτά να πολλαπλασιαστούν. Όρισε πως, όσοι φυτεύουν
δέντρα στους αγρούς, να τα φυτεύουν 5 πόδια μακριά από
τα όρια, τις δε ελιές και συκιές 9 πόδια, ώστε οι ρίζες τους
να μην βλάπτουν τον γειτονικό αγρό, πετυχαίνοντας έτσι
ένα διαρκές πρότυπο προς μίμηση. Παρόμοια, τα σμήνη
των μελισσών που νέο-εγκαθίστανται, έπρεπε να απέχουν
των πρότερων ιδρυμένων, 300 πόδια (σχεδόν 100 μέτρα)
(Κοντός 1929).
Κρατικοποίησε τη λατρεία, όπου λατρεύονταν κυρίως
γεωργικές θεότητες, όπως η Δήμητρα και ο Διόνυσος, η
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Αθηνά, θεά της ελιάς ή η Άρτεμη, θεά του κυνηγιού
(Βραυρώνα) κλπ. Ονόμασε τις ομάδες των τάξεων ανάλογα
με τη ζωή τους «οπλίτες οι μάχιμοι, εργάδεις οι εργάτες,
γελέοντες οι γεωργοί και αιγικορείς οι αιγο-προβατοτρόφοι
και οι διατρίβοντες σε νομές». Η μεσαία τάξη των γεωργών
και των ζευγιτών υποχρεώθηκε σε βαριά στρατιωτική
οπλοφορία και η φάλαγγα αυτών, ως οπλιτών απετέλεσε τη
στρατιωτική δύναμη του Αθηναϊκού κράτους, η οποία ήταν
αυτή που νίκησε τους Πέρσες στον Μαραθώνα (Κοντός
1929).
Διάφοροι τύποι συγκαλλιέργειας ήταν γνωστοί και
πιθανώς χρησιμοποιήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα περίπου
το 300 π.Χ. Ο Θεόφραστος, μεταξύ των σπουδαιότερων
αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και φυσικών επιστημόνων,
σημειώνει ότι το σιτάρι, το κριθάρι και ορισμένα όσπρια θα
μπορούσαν να φυτευτούν σε διάφορες χρονικές στιγμές
κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και συχνά
συνδυάζονταν με την καλλιέργεια με αμπέλια και ελιές,
υποδηλώνοντας
τη
γνώση
της
συγκαλλιέργειας
(Papanastasis et al. 2004).
Η εκχέρσωση των δασών για να δημιουργηθεί χώρος για
καλλιέργεια ήταν ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της
αρχαίας ιστορίας. Δημιουργήθηκαν νέες γεωργικές
εκμεταλλεύσεις σε δασικές περιοχές. Κατά τη διάρκεια του
εποικισμού της Κύπρου, ως ένα είδος εγγύησης
αγροτεμαχίου, προσφέρθηκε δωρεάν γη για εκκαθάριση
των δασών και φύτευση (Strabon 14.6.5). Ο Λουκρήτιος
αναφέρει ότι οι ξυλοκόποι «έκαναν τα δάση να ανέβουν
ψηλότερα στα βουνά, αφήνοντας τους πρόποδες να
καλλιεργούνται και να φροντίζονται» (Lucretius De Rerum
Natura 5.1247–9, 1370–1). Μια παλυνολογική μελέτη στα
βουνά της Μακεδονίας δείχνει ότι το πευκοδάσος
καθαριζόταν περιοδικά για τη φύτευση σιτηρών
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(Athanasiadis 1975). Τα δέντρα ξεριζώθηκαν ή κόπηκαν, τα
χρήσιμα μέρη αφαιρούνταν, τα υπολείμματα καίγονταν και
οι στάχτες χρησιμοποιούνταν ως λίπασμα. Η γεωργία
περιλάμβανε κάποια μορφή δασοκομίας. Οι Έλληνες
αγρότες συχνά δεν καθάριζαν όλη τη γη, αλλά διατηρούσαν
κάποια δασικά τμήματα ως απόθεμα ξύλου, έτσι ώστε το
τσεκούρι και το πριόνι ήταν μέρος του κανονικού αγροτικού
εξοπλισμού (εικ. 3). Φύτευαν δέντρα για ξυλεία, αλλά και
για την ευθυγράμμιση δρόμων, τη χρήση ως καταφύγια και
ως σήμανση ορίων (Kinzl 2006).
Ποικίλες γεωργικές και παραγωγικές πρακτικές
ακολουθήθηκαν σε πολλές περιοχές του ελληνικού κόσμου
για την αποφυγή του κινδύνου αποτυχίας των καλλιεργειών
(Gallant 1991). Έτσι, σε ένα τυπικό αγρόκτημα μπορούσε να
αναπτυχθεί τουλάχιστον μία ή ένας συνδυασμός τεσσάρων
κύριων καλλιεργειών, η τετράδα της Μεσογείου:
δημητριακά (συνήθως σιτάρι και κριθάρι), ελιές, όσπρια και
αμπέλια. Πολλοί αγρότες σε όλο τον ελληνικό κόσμο
ασκούσαν την πολυκαλλιέργεια: όσπρια, σύκα, μέλι και
άλλα οπωροφόρα δέντρα, ήταν όλα μέρος αυτής της
εικόνας. Οι περισσότεροι αγρότες ή ιδιοκτήτες γαιών, ακόμη
και σε αστικό περιβάλλον, μπορεί να είχαν κάποια ζώα
(συνήθως χοίρους). Η κτηνοτροφία ήταν μεγάλης σημασίας
και εκμεταλλευόταν τη γη που δεν ήταν πάντα η πιο
κατάλληλη για τη γεωργία, αλλά ιδιαίτερα κατάλληλη για
κτηνοτροφία (Hodkinson 1988, 2000). Όμως, η απλή
επιθυμία για μια ποικίλη διατροφή θα μπορούσε επίσης να
είχε οδηγήσει στην πρακτική της πολυκαλλιέργειας (Kinzl
2006).
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Εικ. 3. Βόρεια Πίνδος: Εκχέρσωση δάσους οξιάς για να
δημιουργηθεί χώρος για καλλιέργεια πατάτας.

Η πολυκαλλιέργεια ήταν επίσης μια φυσική συνέπεια του
γεωργικού ημερολογίου, στο οποίο διαφορετικές
καλλιέργειες χρειάζονταν σπορά ή συγκομιδή σε
διαφορετικές περιόδους του έτους (Isager and Skydsgaard
1992). Αλλά μερικές φορές η αναγκαιότητα περιόριζε την
ποικιλομορφία. Δεν ήταν όλες οι περιοχές κατάλληλες για
μία ή περισσότερες καλλιέργειες π.χ. για ελιές (Brun 2003)
και ορισμένες περιοχές ευνόησαν ορισμένες μορφές
καλλιέργειας που αφορούσαν μια εντατική γεωργία
συγκεκριμένων καλλιεργειών (Kinzl 2006).
Οι Σπαρτιάτες έπρεπε να δώσουν στη σίτιση τους μια
απλή διατροφή από κριθάρι, κρασί, τυρί και σύκα που
απαιτεί ήδη μια αρκετά ποικίλη γεωργική οικονομία:
δημητριακά, αμπέλια, σύκα και ζώα (πρόβατα/αίγες) για το
τυρί. Πράγματι, η εξελιγμένη αγροτική οικονομία που
ασκούσαν οι Σπαρτιάτες παρήγαγε επαρκές γεωργικό
πλεόνασμα για να προμηθεύσει τα συσσίτια, τον πληθυσμό
των ειλώτων και ένα πλεόνασμα που έφερε σημαντικό
34

οικονομικό όφελος στους Σπαρτιάτες γαιοκτήμονες
(Hodkinson 2000, Kinzl 2006).
Τα δέντρα, τα αμπέλια και άλλα ξυλώδη πολυετή είδη
συμβάλλουν σημαντικά στην ανθεκτικότητα της γης στην
οποία φυτεύονται, ιδιαίτερα σε ένα ξηρό περιβάλλον. Σε
αντάλλαγμα για μια μέτρια κατανομή φωτός και νερού,
κάθε δέντρο αυξάνει τη μέση υγρασία στο άμεσο
περιβάλλον του, συγκρατεί με τις ρίζες του το έδαφος στη
θέση του και συμβάλλει σε μια σταθερή ροή οργανικής ύλης
προς το έδαφος με τη μορφή νεκρών κλαδιών και φύλλων.
Η συγκαλλιέργεια σιτηρών ή οσπρίων μεταξύ οπωροφόρων
δέντρων, είναι επομένως ένας οικολογικός τρόπος αύξησης
της συνολικής μέσης απόδοσης από ένα τμήμα γης. Η
μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε και από τους αρχαίους
μεσογειακούς αγρότες, καθώς και από τους σύγχρονους
απογόνους τους (Thibodeau 2016).
Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, υπήρχε μια μορφή
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δέντρων: οι ενοικιαστές που
φύτευαν ελαιόδεντρα σε ήδη εκχερσωμένη γη, είχαν το
δικαίωμα να διατηρούν την παραγωγή για τα πρώτα δέκα
χρόνια. Έτσι, η φύτευση ελαιόδεντρων ήταν μια πρακτική με
ανταμοιβή (Κοντός 1929).
Η μονοκαλλιέργεια επικράτησε αργότερα, ίσως στη
Βυζαντινή εποχή. Ωστόσο, ο Φ. Κόντογλου, ζωγράφος
βυζαντινών τοπίων, απεικονίζει δέντρα σε σειρές που
αναπτύσσονται μέσα σε αγρούς (Schultz et al. 1987). Δείχνει
τη συγκαλλιέργεια και τη διασπορά των δέντρων σε αγρούς.
Η καλλιέργεια της μουριάς (Morus alba) για παραγωγή
μεταξιού, είναι μια πρακτική σε όλη την Ελλάδα που
χρονολογείται από τα Βυζαντινά χρόνια. Με την ανάπτυξη
της σηροτροφίας τα συστήματα με καλλιέργεια μουριάς
καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας, όπου είναι από τις σημαντικότερες ασχολίες των
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κατοίκων. Στα συστήματα αυτά συγκαλλιεργούνταν
δημητριακά, όσπρια ή χορτοδοτικά φυτά (μηδική) ή
έβοσκαν αγροτικά ζώα, ενώ η ξυλεία της μουριάς
χρησιμοποιούνταν στη κατασκευή βαρελιών, για
πασσάλους για τα αμπέλια ή τα όσπρια κλπ. (Ισπικούδης
2005, Σιδηροπούλου 2011). Ένας άλλος ζωγράφος, ο Α.
Παπάς εμφανίζει παλιά, γερασμένα, παραμορφωμένα,
ροζιασμένα ελαιόδεντρα με γρασίδι και κυπαρίσσια στα
όρια (Schultz et al. 1987).
Οι πληροφορίες από την Οθωμανική περίοδο είναι
περιορισμένες. Εντούτοις υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες
αναφορές , όπως π.χ. για την περιοχή της Πύλης Τρικάλων
(Heuzey 1927), όπου κυριαρχούν καρυδιές, μουριές και
δαμασκηνιές σε αγροδασικά συστήματα. Σε τέτοιες ορεινές
περιοχές κατέφυγαν οι Έλληνες κατά την Οθωμανική
περίοδο και καλλιέργησαν σε πλαγιές με ισχυρές κλίσεις,
διαμορφώνοντας βαθμίδες για να επιβιώσουν, πράγμα που
αναγνωρίζεται ακόμη και σήμερα κατά την ανάλυση των
τοπίων τέτοιων περιοχών. Ίσως αυτό μπορεί να ερμηνεύσει
το παράδειγμα της καστανιάς (Castanea sativa) και της
καρυδιάς (Juglans regia) που μετά την πρώτη εμφάνισή τους
στην περιοχή του Κόλπου του Θερμαϊκού πριν από σχεδόν
2.000 χρόνια, βρέθηκε 120 χλμ. νοτιοδυτικά στα βουνά της
Πίνδου (Bottema 1982, Schultz et al. 1987). Επίσης, με μια
προσεκτική ματιά στις περιγραφές του Οθωμανού
περιηγητή του XVII αιώνα, Εβλιγιά Τσελεπή, αναγνωρίζουμε
πάρα πολλά τυπικά αγροδασικά συστήματα στη Βόρεια
Ελλάδα.
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Παρουσία και χειρισμός των δέντρων
Τα αγροδασολιβαδικά συστήματα και τοπία είναι
συνυφασμένα συνήθως με μια παραδοσιακή διαχείριση των
δέντρων, την κλαδονομή. Στην Ελλάδα, υπάρχουν κυρίως
δύο τεχνικές κλαδονομής, το κλάρισμα (shredding) και η
κουρά ή κούρισμα ή κεφαλωτή κλάδευση (pollarding) (εικ.
4). Το κλάρισμα συνίσταται στο κόψιμο των χαμηλότερων
κλαδιών των δέντρων για φυλλοσανό, ενώ η κουρά αποτελεί
το κόψιμο των κλαδιών ενός δέντρου σε ένα ύψος
τουλάχιστον 2-3 μέτρα του κορμού για διάφορα προϊόντα.
Έτσι τα νέα βλαστάρια δεν εμποδίζουν τις αγροτικές
εργασίες, αλλά είναι και απρόσιτα από τα ζώα.
Η τεχνική της κουράς αποτελούσε τον τρόπο
προστασίας των δέντρων από τη βόσκηση ή τις αγροτικές
εργασίες και χρονολογείται από τα αρχαία χρόνια, αφού
αναφέρεται από τον Θεόφραστο. Σε αυτά τα συστήματα
μόνο δέντρα ψηλότερα από τα βόσκοντα ζώα ήταν δυνατό
να επιβιώσουν. Εκτός από τα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες
(ξυλεία, πάσσαλοι, καυσόξυλα κλπ.), ο φυλλοσανός είναι
ένα βασικό προϊόν των δέντρων και των δασών σε όλο τον
κόσμο. Σανός από βλαστούς και φύλλα που συγκομίζονταν
από τα δέντρα έπαιξε βασικό ρόλο στην κτηνοτροφία και σε
πολλές περιοχές ο αποθηκευμένος φυλλοσανός ήταν
αποφασιστικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτικών
ζώων κατά τη διαχείμαση τους και κατ’ επέκταση ασφαλώς
για την επιβίωση των ανθρώπων. Πολλές φορές ήταν το
κύριο αντικείμενο διαχείρισης. Αλλά η χρήση των δέντρων
για φυλλοσανό ελάχιστα κατανοήθηκε και κατά μεγάλο
βαθμό αγνοήθηκε από γεωγράφους, ιστορικούς,
οικολόγους κλπ.
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Κλάρισμα (sredding)

Κούρισμα ή κεφαλωτή κλάδευση (pollarding)
Εικ. 4. Οι δύο τεχνικές κλαδονομής (φωτ. 2005)

38

Η πρακτική συλλογής βλαστών και φύλλων για τα
οικόσιτα ζώα είναι πιθανόν η αρχαιότερη μορφή
συγκομιδής σανού. Σε αντίθεση με τη συγκομιδή
χορτοσανού που απαιτεί κοφτερά δρεπάνια ή κοσιά, ο
φυλλοσανός ήταν δυνατό να συγκομιστεί χωρίς εργαλεία. Η
κλαδονομή έχει επηρεάσει σημαντικά την οικολογία τοπίου
στην ορεινή Ελλάδα (Halstead, 1998).
Ο σανός έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και
διατήρηση της μικτής γεωργίας-κτηνοτροφίας σε οριακά
αγροτικά περιβάλλοντα.
Μαζί με τη βόσκηση, φωτιά, υλοτομία και καλλιέργειες,
η συγκομιδή φυλλοσανού θα έπρεπε να θεωρείται ως μια
από τις κύριες παραδοσιακές δραστηριότητες που
επηρέασαν το ιστορικό, πολιτισμικό τοπίο. Η κλαδονομή είχε
ευρύτατη και δραστική επίπτωση πάνω στα τοπία της
ορεινής Ελλάδας.
Η συγκομιδή φυλλοσανού επηρέασε τα τοπία της
Ελλάδας και με την έννοια ότι αρκετές περιοχές
διατηρούνταν ως αποθέματα φυλλοσανού με απαγορεύσεις
υλοτομίας και βόσκησης. Η επιλογική υλοτομία άλλων ειδών
εκτός των δρυών ουσιαστικά διαφοροποίησε τη σύνθεση
των αποθεμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αμιγή
δασολίβαδα δρυών στη θέση των μικτών δασών από
κωνοφόρα και φυλλοβόλα πλατύφυλλα είδη (εικ. 5).
Για παράδειγμα, σε ένα Ελληνικό χωριό, όπου υπήρχαν
συνολικά 2.000 περίπου γιδοπρόβατα απαιτούνταν από
60.000 έως 100.000 δεμάτια φυλλοσανού για κάθε
χειμώνα, για τα οποία χρειάζονταν να κλαδονομηθούν από
3.000 έως 10.000 ώριμες δρυς ή από 30.000 έως 70.000
μικτά νεαρά και ώριμα δέντρα ή 1.200 έως 2.000 μεγάλες
οξιές (Halstead, 1998).
Έτσι η κλαδονομή και η συγκομιδή βλαστο - και
φυλλοσανού έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του
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πολιτισμικών μας τοπίων και ιδιαίτερα στη δομή και
σύνθεση της βλάστησης, καθώς επίσης και στις μορφές των
δέντρων.

Εικ. 5. Ορεινή Ξάνθη (φωτ. 2005): Προστατευόμενη έκταση
αποκλειστικά από δρυς ως απόθεμα για φυλλοσανό, για έκτακτες
περιπτώσεις σε δύσκολες χρονιές.

Τα συγκομιζόμενα δεμάτια έπρεπε να ξηραθούν είτε
μέσα σε ιδιαίτερα κτίσματα είτε στο ύπαιθρο. Οι αγρότες
είχαν ειδικές μόνιμες θέσεις για θημωνιές. Δημιουργούσαν
επίσης μικρές ημι-μόνιμες θημωνιές πάνω σε κουριζόμενα
δέντρα (κούπες), ώστε να μην τις φθάνουν τα ζώα.
Όλες αυτές οι θημωνιές, αχυρώνες, χορταποθήκες και
άλλες κατασκευές με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, αλλά ειδικά
τα αρχαία, υπεραιωνόβια, κουριζόμενα δέντρα, με τις
ασυνήθιστες, αξιοπερίεργες μορφές τους, αποτελούν
χαρακτηριστικά μοναδικών τοπίων που μερικές φορές
σημαδεύουν μια περιοχή.
Η εκμετάλλευση των δέντρων ήταν αποτέλεσμα
εμπειρίας που μεταβιβάστηκε από γενιά σε γενιά. Ίσως το
πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι πρακτικές συγκομιδής
φυλλοσανού σχετίζονται και με τη διαφοροποίηση των
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φύλων. Οι πρακτικές που οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν για
την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων των δέντρων συχνά
ήταν πιο επιδέξιες (έξυπνες) από αυτές των ανδρών. Ο
ρόλος των γυναικών στην προστασία και χρήση του
περιβάλλοντος ήταν συχνά αποφασιστικός, αφού αυτές
έκαναν τη λεπτοδουλειά της κλαδονομής. Άλλωστε τον
περισσότερο χρόνο οι άνδρες έλειπαν για δουλειές εκτός
χωριού (κτίστες κλπ.) (Ispikoudis and Sioliou 2005).
Οι παραδοσιακές τεχνικές χειρισμού των δέντρων ήταν
διαδεδομένες σε αγροδασολιβαδικά τοπία, αλλά στις
περισσότερες των περιπτώσεων έχουν πλέον εξαφανιστεί.
Όμως τα δέντρα αυτά αποτελούν την πολιτισμική,
κοινωνική, οικονομική και οικολογική κληρονομιά της
ανθρωπότητας.
Αν και η κλαδονομή για συγκομιδή φυλλοσανού ήταν μια
πρακτική ευρέως γνωστή και διαδεδομένη σε πολλές χώρες,
πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν πλέον την τεχνική ή
αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της, όχι μόνο στην
οικονομία ενός μικρού αγροκτήματος, στην υγεία των ζώων,
αλλά και ως ένα σημαντικό παράγοντα στην οικολογία των
πολιτισμικών τοπίων ή στην ελκυστικότητα των τοπίων
αυτών για αναψυχή και τουρισμό.
Έχει αποδειχθεί ότι οι τεχνικές αυτές, όπως η κουρά,
παρατείνει τη διάρκεια ζωής ενός δέντρου, αφού το δέντρο
αυτό νεανίζει. Η ετυμολογία των όρων ‘κουρί’ και
‘κουριζόμενο δέντρο’ υποδηλώνει ακριβώς αυτό το
πράγμα, αφού προέρχεται από τις λέξεις: κουρίζω=νεανίζω,
κούρος=νέος, έφηβος και κόρη=νεαρά και έλκει την
καταγωγή από την αρχαιότητα, αφού αναφέρεται από τον
Θεόφραστο (κουριζόμενη κυπάριττος). Το τοπωνύμιο
“Κουρί” βρίσκεται παντού στην Ελλάδα. Όλες οι θέσεις
“Κουρί” βρίσκονται σε περιοχές, όπου υπήρχε μεγάλη πίεση
βόσκησης. Πολλές θέσεις “Κουρί” συμπίπτουν είτε με
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περιοχές είτε με διαδρομές των κοπαδιών των νομάδων και
κυριαρχούνται από τις εντυπωσιακές μορφές αρχαίων,
κουριζόμενων δέντρων. Η διακοπή όμως σήμερα της
κλαδονομής (κούρισμα και κλάρισμα) έχει ως αποτέλεσμα
τη σημαντική απώλεια της κληρονομιάς μας, αφού τα
κουριζόμενα ή τα κλαριζόμενα δέντρα νεκρώνονται, αφού
πλέον δεν νεανίζουν και εξαφανίζονται από τα τοπία μας
(εικ. 6)
και δυστυχώς εξαφανίζονται ταχύτατα, ενώ δεν
δημιουργούνται νέα.
Για παράδειγμα, αγροδασικά συστήματα στη Λέσβο
είναι η καλλιέργεια βαλανιδιάς σε συνδυασμό με βόσκηση.
Είναι ένα αρχαίο σύστημα που αφορά τις συγκεκριμένες
χρήσεις γης (βαλανιδιές και βόσκηση), αλλά οι
συγκεκριμένες πρακτικές έχουν άγνωστη ιστορία στη Λέσβο.
Οι βαλανιδιές αναφέρονται από οθωμανικές πηγές σε
συγκεκριμένες περιοχές του νησιού (Karidis and Kiel 2000),
ενώ μνημονεύονται και πρόβατα (Kizos and Koulouri 2006),
αλλά δεν υποδεικνύεται άμεσα ένα μικτό σύστημα, αν και
πιθανότατα θα μπορούσε να βρεθεί. Απαντήθηκε σίγουρα
τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα στους βοσκότοπους
και στις ενδιάμεσες ζώνες του τοπίου (Kizos and Plieninger
2008).
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Εικ. 6. Περτούλι – Νότια Πίνδος: Φτελιά κουριζόμενη, σχεδόν
1000 ετών (φωτ. 1995). Βρίσκονταν στην αυλή της εκκλησίας. Δεν
υπάρχει πλέον γιατί «ειδικοί» θεώρησαν ότι έπρεπε να κοπεί.

Ιστορικές κοινωνικο-οικονομικές επιδράσεις στην
αγροδασοπονία
Επίδραση του κοινωνικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι
και των διαφόρων φυλετικών ομάδων στην ιστορική
εξέλιξη του τοπίου
Το τοπίο είναι ένα ενιαίο και μοναδικό σύνολο, το οποίο
περιλαμβάνει φυσικά, γεωμορφολογικά, βιολογικά και
πολιτισμικά χαρακτηριστικά, άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ
τους. Σαφείς και αρμονικοί συσχετισμοί μεταξύ του φυσικού
περιβάλλοντος και της τοπικής πολιτισμικής κατάστασης
έχουν ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό τυπικών
διαρθρώσεων οικισμών, οδικού δικτύου, χρήσεων γης και
επιφανειακών δομών που χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά43

πολιτισμικά τοπία (Antrop 1997). Τις τελευταίες δεκαετίες,
τα πολιτισμικά τοπία της χώρας, κυρίως λόγω των
κοινωνικοοικονομικών αλλαγών που συντελούνται,
υπόκεινται σε σημαντικές μεταβολές ως προς τη μορφή και
τη δομή τους, τείνοντας να χάσουν την ποικιλομορφία τους
(Bankov 1998). Η αναγνώριση των χρήσεων γης, η
απογραφή, η ερμηνεία και η αξιολόγηση του πολιτισμικού
τοπίου καθορίζουν τη διαχείριση των φυσικών και
πολιτισμικών πόρων και μέσω των προγραμμάτων
ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης και εκπαίδευσης του
κοινού διασφαλίζουν τη διατήρηση των πολιτισμικών
τοπίων και την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, όπως και ο
οικοτουρισμός, είναι ήπιες μορφές τουρισμού και
αποτελούν υποκατηγορίες του αειφορικού τουρισμού. Ο
αειφορικός τουρισμός, όπως ορίζεται από τον CeballosLascuráin (1996), είναι «ο τουρισμός που αναπτύσσεται και
διαχειρίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι τουριστικές
δραστηριότητες, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο εστιάζονται
σε κληρονομικές πηγές (είτε φυσικές, είτε πολιτισμικές), να
συνεχίζονται επ’ αόριστο». Η εφαρμογή και η ανάπτυξη του
οικοτουρισμού στα πολιτισμικά τοπία προάγει την
περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση των
επισκεπτών και τη διαχείριση του περιβάλλοντος με
βιώσιμο τρόπο. Η δυσκολία αναπλήρωσης της απώλειας
των πολιτισμικών τοπίων τονίζει την αναγκαιότητα της
αναγνώρισης, της καταγραφής και της αξιολόγησης τους.
Στα τοπία ο άνθρωπος αναπτύχθηκε και οργανώθηκε από
την αρχή της ύπαρξης του στη γη, με διάφορους τρόπους και
ποικίλες μεθόδους, όπως αρχικά το κυνήγι και η
κτηνοτροφία και αργότερα η καλλιέργεια της γης, η
εκμετάλλευση των δασών και η ίδρυση οικισμών. Έτσι
γίνεται κατανοητό, ότι σήμερα ο άνθρωπος ζει μέσα σε
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τοπία, τα οποία εκπληρώνουν τις βασικές και καθημερινές
του ανάγκες μέσα από την ποικιλία των υπηρεσιών και
αγαθών που του προσφέρουν και που, επιπλέον, του
παρέχουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης μέσα από την
παρατήρηση των αισθητικών τους στοιχείων.
Τα τοπία, όταν περιλαμβάνουν πολυάριθμα είδη
χλωρίδας και πανίδας (υψηλή βιοποικιλότητα) και
διατηρούν πλούσια εναλλαγή του μωσαϊκού των
οικοσυστημάτων τους, περιέχουν υψηλή αισθητική και
αναψυχική αξία για τον άνθρωπο που τα επισκέπτεται ή ζει
μέσα σε αυτά. Τα τοπία αυτά, στα πλαίσια που επιτρέπουν
την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης, μπορούν να
αποτελέσουν μοντέλα αειφορικής χρήσης της γης,
απαραίτητης για τη μελλοντική εξασφάλιση του ανθρώπου
στη γη.
Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους στη μελέτη
των τοπίων αποτελεί η διερεύνηση της εξέλιξης των
χρήσεων/κάλυψης γης. Μέσα από την ανάλυση αυτή
διαπιστώνονται οι αλλαγές που έχουν υποστεί τα τοπία σε
σχέση με τα συγκεκριμένα αίτια που τις προκαλούν (π.χ.
αλλαγές στις χρήσεις γης), ενώ δίνεται η δυνατότητα
καθορισμού συγκεκριμένων μέτρων για τη διατήρηση τους
(Vos and Stortelder 1992). Εξάλλου, οι αλλαγές των
χρήσεων/κάλυψης γης αντανακλούν με τον πιο ξεκάθαρο
τρόπο την ανθρώπινη επίδραση πάνω στα τοπία.
Αλληλεπίδραση φυσικού περιβάλλοντος, ιστορικών
γεγονότων και διάφορων πολιτισμών στις ορεινές
περιοχές
Ο ορεινός χώρος αποτέλεσε, διαχρονικά, καταφύγιο των
ανθρώπων. Τον 15ο και 16ο αι. ο τουρκοκρατούμενος
ελληνικός λαός κατέφυγε στα βουνά αναζητώντας
προστασία από τους διωγμούς και ασφάλεια από τις
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ληστρικές επιδρομές. Εκεί δημιουργεί τους πρώτους
οργανωμένους ορεινούς οικισμούς, οι οποίοι θα φτάσουν
στην ακμή της ανάπτυξης τους κατά τον 17ο και 18ο αιώνα
και θα αποτελέσουν τη βάση της μελλοντικής κοινωνικής,
πολιτισμικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
Ορισμένοι πυρήνες ορεινών οικισμών στη Μακεδονία και
στην Πίνδο φαίνεται να προϋπήρχαν, ακόμη και από την
εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και της
Ρωμαϊκής (Κοντός 1929).
Ο ορεινός χώρος δημιούργησε ιδιαίτερους πολιτισμούς
προσαρμοσμένους στο τοπικό φυσικό οικοσύστημα, μακριά
από τον πολιτισμό των πόλεων, απομονωμένους σχεδόν,
λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Οι συνθήκες
διαβίωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Οι κάτοικοι των
ορεινών περιοχών ήταν αναγκασμένοι να ζουν αυτόνομα –
να παράγουν μόνοι τους όλους τους απαραίτητους για τη
διαβίωση τους πόρους. Το έκαναν προσαρμόζοντας τις
ανάγκες τους στους περιορισμούς του φυσικού
περιβάλλοντος (δεν είχαν εξάλλου άλλη επιλογή) και
αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που
αυτό πρόσφερε.
Οι παραδοσιακές ορεινές κοινωνίες είναι αγροτικές
(στην πραγματικότητα, αγροδασολιβαδικές) και αυτάρκεις,
γεγονός που επιβάλλεται από το φυσικό περιβάλλον. Γύρω
από τον οικισμό βρίσκονται οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι
οποίες αναπτύσσονται σε ζώνες, με τα κηπευτικά στην πιο
κοντινή στον οικισμό και οι βοσκότοποι στην πιο
απομακρυσμένη ζώνη. Οι παραδοσιακές ορεινές κοινωνίες
είναι, κατά κανόνα, κλειστές. Αυστηρά ήθη και παραδόσεις
συντηρούν τις κοινωνικές δομές και συντηρούνται από
αυτές. Η γεωγραφική απομόνωση εμποδίζει την εύκολη
επαφή με άλλους πολιτισμούς και αναπόφευκτα δημιουργεί
κοινωνίες κλεισμένες στο μικρόκοσμο τους, επιφυλακτικές
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απέναντι στο καινούριο. Η αυτάρκεια και η ανόθευτη
διαχρονική διατήρηση της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας είναι
τα θετικά στοιχεία της απομόνωσης.
Για παράδειγμα, το Παλιούρι στην Κασσάνδρα
Χαλκιδικής έχει, για λόγους επιβίωσης (αλλά και
προστασίας π.χ. από τις πυρκαγιές), αναπτυχθεί σε τρεις
ζώνες, με την κεντρική να αποτελεί τη διακεκομμένη αστική
δόμηση, όπου ένα μέρος της έκτασης είναι καλυμμένο από
κτίσματα με κάποιες ζώνες βλάστησης και ελεύθερο χώρο
που καλύπτουν ασυνεχείς, αλλά εκτενείς επιφάνειες. Στην
επόμενη ζώνη συναντώνται τα σύνθετα - αγροδασολιβαδικά
συστήματα, όπου αναπτύσσονται διάφορες ετήσιες και
πολυετείς γεωργικές καλλιέργειες σε μικρά αγροτεμάχια, σε
συνδυασμούς με διάφορα είδη δέντρων (ελιές, αχλαδιές,
πεύκα κλπ.), αλλά και βοσκότοποι. Η τρίτη, πιο
απομακρυσμένη από τον οικισμό ζώνη, απαρτίζεται από
εκτάσεις που καλλιεργούνται τακτικά κάτω από ένα
σύστημα
εναλλαγής
καλλιέργειας
(δημητριακά,
καλλιέργειες ζωοτροφών, φυτώρια και οπωρώνες) ή σε
άλλες περιπτώσεις από σημαντικές εκτάσεις φυσικής
βλάστησης, όπως π.χ. θαμνολίβαδα. Τέλος, στη περίμετρο
αυτών των ζωνών, υπάρχει πευκοδάσος, αλλά και μικτό
δάσος με θαμνολίβαδα (εικ. 7).
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Εικ. 7. Κασσάνδρα – Χαλκιδική: Πρώτη ζώνη: συγκαλλιέργεια αχλαδιές, ελιές και σιτάρι, δεύτερη ζώνη: θαμνολίβαδα - βόσκηση,
τρίτη ζώνη: πευκοδάσος - ρητίνευση, υλοτομία.

Η νομαδική κτηνοτροφία υπήρξε επί αιώνες μια
συνηθισμένη δραστηριότητα, στενά συνυφασμένη με τον
τρόπο ζωής, τη θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα του λαού.
Συνίσταται στην ετήσια, κατακόρυφη, μετακίνηση των
αγροτικών ζώων (αιγοπροβάτων και βοοειδών) μεταξύ
προσδιοριζόμενων σημείων σε διακεκριμένα λιβάδια κατά
μήκος της Ελλάδας και των Βαλκανίων για την εκμετάλλευση
της εποχιακής ανάπτυξης της βλάστησης, με κυριότερο
χαρακτηριστικό την έλλειψη κάποιας σταθερής κατοικίας ως
βάσης (Ispikoudis et al. 2004). Οι νομαδικοί πληθυσμοί ζουν
το καλοκαίρι στο βουνό και το χειμώνα στα χειμαδιά.
Κατοικούν σε ελαφρές κατασκευές τις οποίες
εγκαταλείπουν κατά τη μετακίνηση τους. Αντίστοιχο τρόπο
ζωής ακολουθούν και οι ημινομαδικοί πληθυσμοί, οι οποίοι
ωστόσο έχουν μόνιμη βάση και μετακινούνται εποχιακά. Ο
νομαδικός τρόπος ζωής αναγκάζει τους πληθυσμούς να ζουν
σε συνθήκες διαβίωσης εξαιρετικά δύσκολες, γεγονός που
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τους ωθεί να γίνουν ιδιαίτερα ευέλικτοι και εφευρετικοί.
Βρίσκονται, περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνική ομάδα,
σε άμεση επαφή με τη φύση. Αναπτύσσουν ιδιαίτερους
μηχανισμούς προσαρμογής στο φυσικό περιβάλλον, οι
οποίοι μπορούν πολύ καλά να μελετηθούν μέσα από τις
κατασκευές τους, τα υλικά που χρησιμοποιούν, τις τεχνικές
που αναπτύσσουν και τη μορφή της κοινωνικής ανάπτυξης
που έχουν (εικ. 9). Η νομαδική κατοικία είναι πολύ καλά
οργανωμένη (όσο και η σταθερή κατοικία των χωριών) μέχρι
και την παραμικρή λεπτομέρεια. Υπάρχει κοινωνική
ιεράρχηση στις νομαδικές κοινότητες, εμφανής και από τον
τρόπο δομής των οικισμών (μορφή και θέση κτισμάτων). Οι
νομαδικές κατασκευές χαρακτηρίζονται από τέλεια
προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον – εδαφικό ανάγλυφο,
κλιματικά δεδομένα. Είναι κοινωνίες προφανώς αυτάρκεις
και παράγουν οι ίδιες όλα τα απαραίτητα για την επιβίωση
τους.
Η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τη φύση. Ανέκαθεν ο άνθρωπος έπαιρνε
από το περιβάλλον του τις απαραίτητες πρώτες ύλες για να
επιβιώσει και από αυτό εμπνεύστηκε για να αναπτύξει τον
πολιτισμό του, με αποτέλεσμα να το επηρεάσει. Πριν την
επικράτηση του ημερολογίου που ισχύει σήμερα σε όλους
τους ευρωπαϊκούς λαούς, η αντίληψη του κόσμου για την
αρχή και το τέλος του έτους δεν ήταν ενιαία. Για τη διαίρεση
του σημασία είχαν οι ασχολίες της αγροτικής ζωής που ήταν
εξαρτημένες από τις καιρικές συνθήκες. Όταν κύρια ασχολία
των ανθρώπων ήταν η κτηνοτροφία, η αρχή του χρόνου
καθοριζόταν από την έξοδο των κοπαδιών στις ορεινές
βοσκές, ενώ μέχρι και σήμερα το έτος διαιρείται από το λαό
σε δύο κυρίως περιόδους, τη θερινή και τη χειμερινή. Όλα
αυτά απαιτούσαν εξασφάλιση τροφής, καταφυγίου,
φαρμάκων κλπ. και στους τόπους διαμονής (θέρετρα και
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χειμαδιά), αλλά και κατά μήκος των διαδρομών (Ispikoudis
et al. 2004, Sioliou-Kaloudopoulou and Ispikoudis 2005) (εικ.
8, 9, 10).
Η θρησκεία είχε υπό το κύρος της την ιατρική, οι δε ιερείς
ήταν και γιατροί υποδεικνύοντας τη νηστεία συχνά ως
προληπτικό και θεραπευτικό μέσο. Η νηστεία, ως
θρησκευτικός και μυστηριακός θεσμός απέβλεπε στον
αγνισμό της ψυχής και στην υγεία του σώματος.
Ταυτόχρονα, καθιερώθηκε και προσαρμόστηκε στα πλαίσια
των μεγάλων εορτών της Ορθοδοξίας μέσα στον ετήσιο
κύκλο λειτουργίας της φύσης. Έτσι, οι κτηνοτρόφοι, οι
οποίοι ρύθμιζαν τον αριθμό των ζώων, την περίοδο
αναπαραγωγής, την μετακίνηση των κοπαδιών κλπ.
ανάλογα με την επάρκεια βοσκήσιμης ύλης στη φύση,
λειτούργησαν πλέον ακολουθώντας και τις θρησκευτικές
παραδόσεις. Η αλληλεξάρτηση χριστιανικής παράδοσης –
εορτών – νηστειών – φύσης – κτηνοτρόφων – προτίμηση σε
αιγοπρόβατα – μείωση αριθμού ζώων (Πάσχα) κλπ., μέσα
στον ετήσιο κύκλο, δημιούργησε στην περιοχή της
Μεσογείου μια δυναμική περιβαλλοντική ισορροπία. Αυτή
η σχέση αποτέλεσε ουσιαστικά και την πρώτη προσέγγιση
διαχείρισης των δασολιβαδικών πόρων με ταυτόχρονη
προστασία του περιβάλλοντος (Παρατσικίδου κ.ά. 2003).
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Εικ. 8. Χάρτης με τις προτεινόμενες περιοχές NATURA 2000. Οι
περισσότερες συμπίπτουν με θέσεις (θέρετρα και χειμαδιά), αλλά
και τις διαδρομές των νομάδων (ενδεικτικές διαδρομές). Οι
πλειονότητα
των
θέσεων
συμπίπτουν
με
τυπικά
αγροδασολιβαδικά συστήματα (κουκίδες) (Ispikoudis et al. 2004)
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Εικ. 9. Γυφτόκαμπος – Ζαγοροχώρια – Ιωάννινα: Κονάκια
Σαρακατσάνων, σε θέρετρο – θερινό δασολίβαδο. Τώρα υπαίθριο
πολιτισμικό μουσείο.

Εικ. 10. Λίμνη Χειμαδίτιδα – Φλώρινα – Δυτική Μακεδονία:
Χωροταξία σ’ ένα χειμαδιό.
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Σταδιακά, κάποιοι αρχίζουν να εγκαθίστανται μόνιμα σε
οικισμούς και χωριά. Αρκετοί εγκαταλείπουν τον
παραδοσιακό νομαδικό τρόπο ζωής τους, στρέφονται σε
άλλα επαγγέλματα - γεωργία, εμπόριο, υπηρεσίες και
αναμιγνύονται, κοινωνικά, με άλλους πληθυσμούς. Σε
κάποιο στάδιο ανάπτυξης των ορεινών οικισμών η
γεωργοκτηνοτροφία δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες
επιβίωσης, γεγονός που οδηγεί τους πληθυσμούς στην
αναζήτηση άλλων οικονομικών διεξόδων. Η ανάπτυξη του
εμπορίου (που συνεπάγεται και την επαφή με άλλους
πολιτισμούς) ενισχύεται από το δύσκολο ορεινό περιβάλλον
(εναλλακτικός τρόπος επιβίωσης) και επιδρά σε αυτό
(διάνοιξη μονοπατιών, κατασκευή γεφυριών, χάνια κλπ.)
(εικ. 11).

Εικ. 11. Βωβούσα: Τοξωτό γεφύρι

Το εμπόριο συνοδεύεται από έθιμα και παραδόσεις που
διαμορφώνουν ισχυρά την κοινωνική ζωή του χωριού και
εισάγει νέες μορφές πολιτισμού – στην αρχιτεκτονική, στην
ένδυση, στον τρόπο ζωής. Κινείται ανάμεσα σε / και συνδέει
δύο κόσμους – αυτών που μένουν κι αυτών που ταξιδεύουν.
Η ανάπτυξη τοπικών μορφών τέχνης και τεχνικής
(οικοδομική, υλοτομία, βυρσοδεψία, υφαντουργία,
53

βαρελοποιία, ξυλογλυπτική, ζωγραφική) προκύπτει ως
ανάγκη επιβίωσης, στηρίζεται στα τοπικά φυσικά διαθέσιμα
(πέτρα, δάση – ξυλεία, κτηνοτροφία – δέρματα και μαλλί,
φυτικές πρώτες ύλες για την παραγωγή χρωμάτων, αλλά
και δεψικών υλών) και εξελίσσεται σε βασική μορφή
οικονομίας, αλλά και τέχνης. Η ανθρώπινη τεχνική αξιοποιεί
αυτά που βρίσκει στη φύση για να κατασκευάσει κτίρια,
εργαλεία, σκεύη σπιτιού, βαρέλια αποθήκευσης τυριού κλπ.
αλλά και να δημιουργήσει αντικείμενα μοναδικής
χειροποίητης τέχνης (ξυλόγλυπτα τέμπλα εκκλησιών,
σκαλιστά έπιπλα, μουσικά όργανα κλπ.). Η αγιογραφία και
η ζωγραφική, ειδικά, αναπτύσσεται ακριβώς εξαιτίας του
άγονου εδάφους – όταν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα
επιβίωσης, οπότε γίνεται μοναδική πηγή εισοδήματος. Ως
τέχνη αποτελεί έκφραση βαθύτερων ατομικών και
συλλογικών
συναισθημάτων,
αντικατοπτρίζει
την
καθημερινή ζωή (ο λαϊκός ζωγράφος αναζητά στο άμεσο
κοινωνικό και φυσικό του περιβάλλον τις πρώτες πηγές
έμπνευσης για το έργο του) και μένει ως σημαντική
πολιτισμική μαρτυρία που μας άφησε πληθώρα εικόνων με
αγροδασικά τοπία. Το φυσικό περιβάλλον λειτουργεί ως
γενεσιουργός αιτία, πηγή πρώτων υλών και αφετηρία
έμπνευσης.
Η μετακίνηση των αντρών της οικογένειας από τόπο σε
τόπο για επαγγελματικούς λόγους είναι χαρακτηριστικό των
παραδοσιακών κοινωνιών. Αφορά κυρίως στις συντεχνίες
των εμπόρων, των μαστόρων και των ζωγράφων ή
αγιογράφων, οι οποίοι ταξιδεύουν σε πόλεις της Ελλάδας
και του εξωτερικού για να εργαστούν. Η κοινωνική
οργάνωση του ορεινού χώρου στηρίζεται στη μεγάλη,
διευρυμένη οικογένεια. Η συγγενική ομάδα αποτελεί τη
βάση της παραδοσιακής κοινωνίας. Οι γυναίκες, τα παιδιά
και οι ηλικιωμένοι παραμένουν συνήθως στο χωριό και
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έχουν την ευθύνη της οργάνωσης του σπιτιού, της
καλλιέργειας των χωραφιών και της συντήρησης των ζώων,
επιτυγχάνοντας την ισορροπία με τέλεια οργανωμένα
αγροδασολιβαδικά συστήματα μέσα στον μικρό ζωτικό
χώρο που τους αναλογεί, ενώ η πλειοψηφία των αντρών
μετακινείται εκτός του χωριού
ασκώντας κάποιο
επάγγελμα. Οι επιμέρους παραγωγικές δραστηριότητες
συνοδεύονται από τα ανάλογα κτίσματα: μύλοι, νεροτριβές
(δριστέλες), πριστήρια, ανθρακοκάμινα, τυροκομεία,
λατομεία, αλώνια, στάνες, ταμπάκικα (βυρσοδεψεία) κλπ.
(εικ. 12).

Εικ. 12. Ροπωτό - Τρικάλων, στην Νότια Πίνδο: Νεροτριβή
(δριστέλα).

Για τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ο Heuzey (1927)
παραθέτει μαρτυρίες για τη βλάστηση της Θεσσαλίας
(καρυδιές, μουριές και δαμασκηνιές), καθώς και για τα
μνημεία και για το ανάγλυφο της και περιγράφει την πυκνή
δάσωση της Τσούκας (Νότια Πίνδος). Αναφέρει ως κύρια
ασχολία των κατοίκων την κτηνοτροφία και ότι πολλές
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οικογένειες ασχολούνταν με το επάγγελμα του ράφτη,
άμεση συνέπεια της αφθονίας των μάλλινων υφαντών, από
όπου και το επώνυμο Ράπτης, το οποίο είναι κοινότατο στην
περιοχή, όπως άλλωστε και σε πολλές άλλες περιοχές της
Ελλάδας.
Ολόκληρος ο ορεινός χώρος είναι γεμάτος ονομασίες –
χωριά, τοποθεσίες, φυσικά τοπία, ποτάμια, λίμνες κλπ. που
περιγράφουν το χώρο και η επιλογή τους δεν είναι τυχαία.
Οι ονομασίες των χωριών είναι δηλωτικές του
επαγγέλματος των κατοίκων του ή προέρχονται από το
άμεσο φυσικό περιβάλλον και δηλώνουν κάτι που έχει
σχέση μ’ αυτό. Το όνομα και μόνο ενός χωριού προϊδεάζει
για τη θέση του, το είδος της βλάστησης που το περιβάλλει,
το είδος των πουλιών ή των ζώων που ζουν εκεί, το
υψόμετρο, τη γεωμορφολογία του εδάφους κλπ. αλλά
κυρίως των δέντρων και χρήσιμων φυτών (π.χ. καλαμιά) που
είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη ζωή τους π.χ.
Αράχωβα, Καρυά, Καρυδιά, Καλαμιά, Καλαμωτή,
Καστανιά, Καστανερή, Κρανιά, Λιδορίκι, Μουριές,
Πλατανιά, Σκαμνιά και εκατοντάδες άλλα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις το όνομα του χωριού δηλώνει
την αιτία της δημιουργίας του, ενώ σε άλλες το είδος των
προϊόντων που παράγει ή την εξάρτηση του από είδη
χρήσιμης βλάστησης. Αντίστοιχα δηλωτικά στοιχεία
περικλείονται στα ονόματα των ποταμών, των λιμνών ή των
έργων υποδομής ενός χωριού (βρύσες, μύλοι, γεφύρια).
Πολύ συχνά βέβαια είναι και τα ονόματα προσώπων που
συνδέονται με κάποιο τρόπο με αυτά ή διάφορα ιστορικά
γεγονότα. Η ποικιλία του φυσικού περιβάλλοντος από τόπο
σε τόπο ευθύνεται για την ποικιλία των ονομάτων και η
ομοιότητα που συχνά παρατηρείται δηλώνει ακριβώς την
αντίστοιχη
ομοιότητα
των
περιβαλλοντικών
χαρακτηριστικών των ορεινών περιοχών.
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Ιστορική ιδιοκτησία της γης και η μεγάλη ανάπτυξη
αγροδασικών συστημάτων
Οι βοσκότοποι κατά τους πρώτους Ομηρικούς χρόνους
είχαν πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια από τις γεωργικά
καλλιεργούμενες εκτάσεις, όπως και η κτηνοτροφία ήταν
πολύ μεγαλύτερη δραστηριότητα σχετικά με τη γεωργία.
Γενικά κατά τα Ομηρικά χρόνια υπερίσχυε στην Ελλάδα η
μεγάλη φεουδαρχική ιδιοκτησία εδάφους, ιδίως δασικών
βοσκότοπων (δασολίβαδα), δεύτερες σε έκταση έρχονταν
οι κοινόχρηστοι δασικοί βοσκότοποι (βοσκές), ενώ
μικρότερες από όλες ήταν οι γεωργικές καλλιεργούμενες
εκτάσεις. Από όσα ο Όμηρος αναφέρει, ……….. φαίνεται ότι
τα μεν αιγοπρόβατα του Οδυσσέα θα έβοσκαν σε φτωχές
δασικές εκτάσεις, τα ποίμνια χοίρων θα έβοσκαν μέσα σε
δάση δρυός ή σε έλη, ενώ τα ποίμνια βοών και ίππων θα
έβοσκαν είτε σε αρδευόμενα λιβάδια είτε σε αραιές, αλλά
χλοερές δασικές εκτάσεις με άφθονο υψηλό χόρτο
(δασολίβαδα τύπου σαβάνας). Το ιδιόκτητο λιβάδι του
Οδυσσέα στην Ιθάκη, ήταν τόσο εκτεταμένο και πυκνό,
ώστε χωρίς οδηγό ήταν αδύνατο κάποιος να διέλθει από
αυτό (Κοντός 1929).
Οι γαίες των μεγάλων γαιοκτημόνων και τα ποίμνια τους
καλλιεργούνταν και φυλάσσονταν ή από δούλους ωνήτες ή
δουλοπάροικους χωρικούς ή από πένητες μισθωτούς που
ονομάζονταν θήτες, ενώ οι ελεύθεροι χωρικοί
εκμεταλλεύονταν τους δικούς τους αγρούς και τα δικά τους
ιδιόκτητα ποίμνια που έβοσκαν στους κοινόχρηστους
βοσκότοπους (βοσκές).
Τα δάση στην Ελλάδα, πριν από την κάθοδο των Ελλήνων
και λίγο μετά την κάθοδο ήταν μάλλον αφθονότατα και
πυκνότατα, γιατί εκμεταλλεύονταν κυρίως θηρευτικά και
κτηνοτροφικά και λιγότερο για παραγωγή καυσίμου και
τεχνικού ξύλου. Μετά την κάθοδο των Δωριέων, από το 700
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π.Χ. άρχισε η εκχέρσωση. Αντίθετα στη Ρώμη, τα Ρωμαϊκά
και Ιταλικά φύλα ήταν κυρίως γεωργοί και λιγότερο
ποιμένες. Η διαχείμαση των ποιμνίων στο κλίμα της Ιταλίας
ήταν δύσκολη. Ακόμη και στους μεταγενέστερους χρόνους
οι Ρωμαίοι θεωρούσαν τον γεωργό ως ασκούντα πολύ
ευγενέστερο έργο από ό,τι οι μικροβιοτέχνες και
μικρέμποροι. Για το λόγο αυτό η βοσκήσιμη έκταση δεν
διανέμονταν μεταξύ των πολιτών. Ήταν ιδιοκτησία του
κράτους, το οποίο επέτρεπε τη βόσκηση αντί κάποιας
αμοιβής ή μισθώματος. Οι κοινόχρηστοι βοσκότοποι,
περιορισμένοι σε έκταση, δεν ήταν στην Ιταλία τόσο
σπουδαίοι από άποψη Εθνικής Οικονομίας, όσο στην
Ελλάδα. Στις κατακτημένες επαρχίες οι κοινόχρηστοι
βοσκότοποι διανέμονταν μεταξύ των εποίκων ως αγρός
(Κοντός 1929).
Η φορολογική μονάδα εδάφους ονομάζονταν κατά τους
Ρωμαϊκούς χρόνους, caput ή jungum. Το jungum ισούται με
2 βασιλικά στρέμματα και 528 m2 . Το βασιλικό στρέμμα
είναι ίσο με 1270 m2. Στα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα
Διοκλητιανού (284-305 μ. Χ.) το jungum στις χώρες του
ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους ήταν για αμπέλια 5 jugera,
για αγρούς 20 jugera, για ορεινούς και δεύτερης ποιότητας
αγρούς 40 jugera, για τρίτης ποιότητας αγρούς 60 jugera.
Στους ελαιώνες το jungum περιλάμβανε 225 παλιά
ελαιόδεντρα, στη δε ορεινή χώρα 450 ελαιόδεντρα.
Δηλαδή το jungum ισούται με 3.068 m2 που σημαίνει 13,6
δέντρα ανά στρέμμα και 6,8 δέντρα ανά στρέμμα
αντίστοιχα. Οι ορεινοί και βοσκήσιμοι τόποι, άρα και τα
δάση, δεν καταμετρούνταν, αλλά απλά εκτιμούνταν η
πρόσοδος τους για λόγους κυρίως φορολογικούς (Κοντός
1929).
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Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες από την Βυζαντινή
και την Οθωμανική περίοδο είναι σπάνιες και κυρίως οι
πληροφορίες για τον τρόπο ανάπτυξης της αγροτικής
παραγωγής
(π.χ.
είδη
καλλιεργούμενα,
τρόποι
καλλιέργειας, τεχνικές, χειρισμοί δέντρων κλπ.), το αρχειακό
υλικό που φυλάσσεται στα ορθόδοξα μοναστήρια, αλλά και
οι οθωμανικές αρχειακές σειρές, όπως τα κατάστιχα
καδήδων (kadı sicilleri) και τα κατάστιχα απογραφής (tahrir
defterleri), κυρίως για φορολογικούς σκοπούς, έχουν
αποδειχθεί πολύτιμες πηγές για τις κοινωνικές και
οικονομικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Μας παρέχουν
μια ευρύτερη εικόνα της καθημερινής ζωής του
χριστιανικού αγροτικού πληθυσμού, ο οποίος, εκτός από
πνευματικούς δεσμούς, είχε και οικονομικές σχέσεις με τους
ορθόδοξους μοναχούς (Καμπουρίδης 2018).
Βυζαντινή περίοδος
Οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου πορίζονταν τα χρήματα
από πολυειδείς φόρους, από την κρατική κτηματική
περιουσία, από βιομηχανικά εργοστάσια και τέλος από
μονοπώλια. Από τους φόρους, σοβαρότεροι ήταν οι άμεσοι,
ενώ οι έμμεσοι ήταν ελάχιστοι. Από τους άμεσους φόρους
σπουδαιότερος ήταν ο φόρος επί της γης ή έγγειος. Ο
φόρος αυτός εισπράττονταν με βάση την αναγραφή ή
απογραφή των κτημάτων που είχε γίνει από τους Ρωμαίους
Αυτοκράτορες. Ήταν, όπως θα λέγαμε σήμερα,
στρεμματικός, με όλα τα μειονεκτήματα του στρεμματικού
φόρου, ιδίως όταν δεν είναι ελαφρύς, αλλά βαρύς. Η
φορολογική μονάδα εδάφους ονομάζονταν κατά τους
Ρωμαϊκούς χρόνους, caput ή jungum, ενώ κατά τους
μεταγενέστερους Βυζαντινούς χρόνους ζυγοκεφαλή ή
ζευγάριον. Ο φόρος αυτός αναλογούσε σε διαφορετική
έκταση σε στρέμματα κατά τόπους, αλλά τόση περίπου, όση
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μπορεί να οργώσει ένα ζευγάρι βοδιών σε ένα έτος. Από
αυτό προέρχεται και το όνομα ζευγάριον. Το ζευγάριον οι
Τούρκοι το ονόμαζαν τζιφτ και από αυτό το όνομα προήλθε
το τσιφλίκι (τζιφτλίκ), δηλαδή άθροισμα ζευγαρίων, ενώ το
βυζαντινό του όνομα ήταν στασίαν. Οι Βυζαντινοί το
αναφέρουν και ως ζευγολάτιον, δηλαδή σύνολο πολλών
ζευγαρίων, άρα το τσιφλίκι. Έτσι, αφού το όνομα και μόνο
κάποιου χωριού προϊδεάζει για τη θέση του, το είδος της
βλάστησης που το περιβάλλει, όπως ήδη αναφέρθηκε και οι
ονομασίες των χωριών είναι δηλωτικές του επαγγέλματος
των κατοίκων του ή προέρχονται από το άμεσο φυσικό
περιβάλλον και δηλώνουν κάτι που έχει σχέση μ’ αυτό. Σαν
παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι το χωριό Ζευγολατειό
στην Πελοπόννησο έχει όνομα Βυζαντινής προέλευσης
(Κοντός 1929, Γρίσπος 1973).
Οι καταμετρήσεις που γίνονταν σε κάθε περιφέρεια
αναγράφονταν σε φορολογικά βιβλία, πολύπτυχα, τα
tabulae publicae. Τα βιβλία αυτά διασωθέντα μέχρι τον
μεσαίωνα μετονομάστηκαν capitastra, αφού περιείχαν τα
capita, πληθυντικός του caput, κατά συγκοπή catastra και
από αυτό προέκυψε και το γαλλικό cadastre, δηλαδή
κτηματολόγιο. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους τηρούνταν
τα πρωτότυπα όλων των φορολογικών βιβλίων στο γενικό
σεκρέτον της Κωνσταντινούπολης. Το ίδιο σύστημα
τήρησαν και Οθωμανοί που συγκέντρωσαν όλες τις πράξεις
περί κτήσεως ακινήτων στο λεγόμενο Δεφτερχανέ της
Κωνσταντινούπολης, τμήμα του οποίου είναι ο
Κουτούκχανες (κτηματολόγιο). Με βάση τις αναγραφές στα
κτηματικά βιβλία του γενικού σεκρέτου καθορίζονταν κάθε
φορά η επινέμησις (indictio), δηλαδή η κατανομή του
επιβλητέου και εισπρακτέου εγγείου φόρου. Ο φόρος
καταβάλλονταν σε χρήμα ή σε είδος και ονομάζονταν
εδαφικόν τέλεσμα, (capitation). Γεώμορο λεγόταν το
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τμήμα της συγκομιδής που δίνει ο καλλιεργητής ως
μίσθωμα
στον
ιδιοκτήτη
του
κτήματος
και
γεώμορο ουδέτερο… η ποσότητα, το μερτικό που δίνει ο
καλλιεργητής της γης στον ιδιοκτήτη της. Τα καταβαλλόμενα
είδη, τρόφιμα, ξυλεία, φορβή, ιματισμός κλπ. παραδίδονταν
σε δημόσιες αποθήκες, από όπου λαμβάνονταν για τις
ανάγκες του στρατού κλπ. (Κοντός 1929, Γρίσπος 1973).
Η φορολογία μόνο της γης όμως, επειδή εύκολα
βεβαιώνεται, «καταδικάζει κάθε κοινωνία σε θάνατο»,
διότι συνεπάγεται τον μαρασμό της γεωργίας και την
παρεμπόδιση ανάπτυξης άλλων τεχνών, αφού η γεωργία
προμηθεύει πρώτες ύλες σε αυτές. Η ακίνητη περιουσία του
Βυζαντινού Κράτους ήταν μεγάλη και ποικίλη και
περιλάμβανε όχι μόνο πολλά αγροτικά κτήματα, λιβάδια,
δάση και ποίμνια, αλλά και αστικά κτήματα και πολυσχιδή
βιομηχανικά εργοστάσια. Οι άμεσοι φόροι, όπως ο
στρεμματικός κλπ. εισπράττονταν κατά επαρχία από τους
αρμόδιους οικονομικούς υπαλλήλους. Αυτό δυστυχώς είχε
συνέπειες. Ο πλούτος της Κωνσταντινούπολης προέρχονταν
αποκλειστικά από τη βιομηχανία και το εμπόριο. Αντίθετα
οι συνθήκες της γεωργικής, κτηνοτροφικής και δασικής
εκμετάλλευσης του εδάφους κατά τη Βυζαντινή περίοδο
ήταν τόσο κακές, ώστε αποτέλεσαν την κυριότατη αιτία
κατάπτωσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (Γρίσπος 1973).
Στην εκμετάλλευση του εδάφους κυριαρχούσε στην
Ελλάδα η μεγάλη ιδιοκτησία στους Μακεδονικούς και
Ρωμαϊκούς
χρόνους.
Αυτή
δημιουργήθηκε
από
καταπατήσεις γαιών, από χρέη μικρογεωργών κλπ. Η
κατάσταση αυτή δεν μεταβλήθηκε στα Βυζαντινά χρόνια.
Για παράδειγμα, τα μετόχια, τα κτήματα των μονών εκτός
Αγίου Όρους, τα καλλιεργούσαν οι πάροικοι, δηλαδή οι
κάτοικοι των γύρω χωριών που πληρώνονταν από τις μονές
για την εργασία τους. Ένας λόγος που οι αυτοκράτορες
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δώριζαν γη στα μοναστήρια ήταν για να απασχολούν του
κατοίκους και να παράγονται αγαθά για την αυτοκρατορία,
όπως σιτηρά και κρασί. Οι κάτοικοι εργάζονταν στα
μοναστηριακά κτήματα είτε ως εργάτες είτε σύμφωνα με το
μισάρικο σύστημα, καλλιεργούσαν τη μοναστηριακή γη και
μοιράζονταν τη σοδειά. Η κατοχή όμως εδαφών και ιδίως
αμπελιών έφερε προστριβές από τα πρώτα χρόνια της
ίδρυσης των μονών. Στα μετόχια στέλνονταν ως οικονόμοι
αγιορείτες πατέρες που είχαν την επίβλεψη της περιουσίας.
Στα αγιορείτικα έγγραφα καθορίζονται λεπτομερώς
περιοχές, σύνορα, έκταση των κτημάτων ακόμα και τι
δέντρα υπάρχουν. Παράδειγμα: «αμπέλιον μοδίου
τετάρτου εν ώ και δέντρα υπόκλημα, καρύα α΄» (Lavra II
εγρ. 109), όπου ο μόδιος είναι 1 στρέμμα (Κεφαλοπούλου
2014).
Η Μονή Μεγίστης Λαύρας ήταν από τις πλουσιότερες σε
κτήματα. Γνωστή ήταν η διαμάχη της με τη Μητρόπολη
Θεσσαλονίκης, καθώς κατείχε πολλή γη στην περιοχή, αλλά
και τα πλοία της εμπορεύονταν στο λιμάνι της πόλης. Στα
τέλη του 11ου αιώνα υπήρχαν προστριβές ανάμεσα στη
Μονή και τους Ανεμάδες για αγρόκτημα με κτίρια και
παροίκους στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Το 1196 στην
Κωνσταντινούπολη εκδικάστηκε μια διαφορά της Λαύρας
με το σεκρέτο της θάλασσας, την τότε υπηρεσία εμπορικής
ναυτιλίας. Το σεκρέτο επέμενε ότι αφού η μονή
εμπορευόταν κρασί έπρεπε να πληρώνει το φόρο της
δεκάτης. Η Λαύρα ζήτησε από τον αυτοκράτορα Αλέξιο Γ΄
Άγγελο να αντιγραφεί το χρυσόβουλο του 1102 με το οποίο
ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός έδινε στη μονή εξκουσσεία
(φοροαπαλλαγή) για 4 πλοία συνολικής χωρητικότητας
6.000 μοδίων και να αναφέρεται ρητά η εξαίρεση των
πλοίων της από τη φορολογία. Τελικά η μονή κέρδισε το
δικαστήριο και εξαιρέθηκε του φόρου (Γερολυμάτου 2002).
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Από το 1261 οι Παλαιολόγοι προσπαθούν να
συντηρήσουν την ελληνική κληρονομιά, αλλά η ένωση με τη
Ρώμη προκαλεί σφοδρές ταραχές στο Άγιο Όρος. Όταν ο
Ανδρόνικος Β΄ αποκηρύσσει την ένωση οι μονές
ευεργετούνται. Τότε όμως γίνονται οι επιδρομές των
Καταλανών και το Άγιο Όρος ζει μια τρομακτική περίοδο
(Σπηκ 2005). Μετά το 1330 με την ενίσχυση από το Βυζάντιο,
αλλά και τη σημαντική βοήθεια από Ρώσους και Σέρβους
ηγεμόνες τα μοναστήρια αρχίζουν να ακμάζουν. Τον 14 με
15ο αιώνα ιδρύονται άλλες 7 μονές. Σήμερα τα
σκευοφυλάκια και οι βιβλιοθήκες φανερώνουν τη
λαμπρότητα και την πολυτέλεια που παρουσίαζαν τα
μοναστήρια το 14 με 15ο αιώνα. Με τους Παλαιολόγους
στην εξουσία οι μονές στον Άθω ανθίζουν και μαζί και τα
αμπέλια τους. Στους επόμενους 4 αιώνες οι μοναχοί
εξακολουθούν να φτιάχνουν κρασιά και να φυτεύουν
κλήματα διαβάζοντας την ευχή: «Κύριε, Ιησού Χριστέ, συ η
άμπελος η αληθινή και ο πατήρ σου ο γεωργός εστί».
Τα μεγάλα κτήματα καλλιεργούνταν είτε από δούλους
πριν από την κατάργηση της δουλείας είτε από
δουλοπάροικους (coloni), δηλαδή εκ του νόμου ή εκ των
πραγμάτων υποταγμένων σε μια μέση κατάσταση μεταξύ
δουλείας και ελευθερίας ευρισκόμενων χωρικών που ήταν
προσκολλημένοι στη γη, αλλά είχαν μόνο ως απασχόληση
τη γεωργία. Τους δουλοπάροικους, που επικρατούσαν σε
ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι Βυζαντινοί τους
ονόμαζαν εναπογράφους (abscripti censiti) από την αρχή
(330 μ.Χ.) και στη συνέχεια απλά πάροικους. Τα μεγάλα
κτήματα αποτελούσαν επιπλέον ιδιαίτερη κοινοτική και
φορολογική περιφέρεια και αυτό συνέβαλε σε μεγάλο
βαθμό στο να μεγαλώσουν επιπλέον. Οι δουλοπάροικοι
προήλθαν από απόρους που δεν μπορούσαν να πληρώσουν
τον προσωπικό κεφαλικό φόρο (χαράτσι) και κατέφευγαν
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στα κτήματα των μεγαλοκτηματιών, όπου εργάζονταν με τον
όρο αυτοί να αναλάβουν την καταβολή του κεφαλικού
φόρου. Επί αιώνες, στα δημόσια βιβλία που οι Βυζαντινοί
ονόμαζαν πολύπτυχα ή κήνσος αναγράφονταν κατά
επαρχίες τα κτήματα με το όνομα του κάθε ιδιοκτήτη, καθώς
και τα ονόματα εκείνων που εργάζονταν και τους πλήρωνε
τον κεφαλικό φόρο. Επειδή ίσως στην Πίνδο υπήρξαν οι
μόνες επαρχίες, όπου δεν ίσχυσαν οι δουλοπαροικίες και
οι εγγραφές, συμπεραίνεται από κάποιους ότι η περιοχή
αυτή ονομάστηκε Άγραφα (Κοντός 1929, Γρίσπος 1973).
Σημαντική αιτία παρακμής ήταν η βαριά, μονόπλευρη
και άκαμπτη φορολογία της γης. Εξαιτίας αυτής της βαριάς
φορολογίας πολλοί μικρογεωργοί κατέφευγαν στα ορεινά,
όπου οργάνωναν τη γη από μόνοι τους ή υπό την προστασία
των πλουσίων κτηματιών, στους οποίους άφηναν την
ιδιοκτησία της γης τους και απέβαιναν έτσι εναπόγραφοι ή
δουλοπάροικοι. Αλλά και οι μεγαλοκτηματίες, μη
αντέχοντας πολλές φορές την πιεστική φορολογία, άφηναν
τα κτήματα τους, τα οποία περιέρχονταν με τη λεγόμενη
επιβολή στους ελευθερωμένους εναπόγραφους, εάν
προθυμοποιούνταν να πληρώνουν τους φόρους. Έτσι
αύξαναν τα χωριά, μακριά από τα αστικά κέντρα, τα οποία
ονομάζονταν μητροκομίες, δηλαδή κεφαλοχώρια ή
ελευθερικά. Επιπλέον, οι επιδρομές αραίωναν τον γηγενή
πληθυσμό, με συνέπεια την αύξηση όχι μόνο του
στρεμματικού φόρου, αλλά και των φόρων και μονοπωλίων
για τη συντήρηση μισθοφορικών στρατών κατά των
επιδρομέων. Ο στρεμματικός φόρος, διάφορος ανάλογα με
τη γονιμότητα του εδάφους, εισπράττονταν σε χρήμα ή σε
είδος από τους αναγραφόμενους ως κτηματίες στο
κτηματολόγιο κατά Κοινότητα. Επειδή όμως εξαιτίας των
επιδρομών και εγκαταστάσεων των βαρβάρων πολλά
κτήματα δεν μπορούσαν να καταβάλλουν τον στρεμματικό
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φόρο, η δε κυβέρνηση επιδίωκε την είσπραξη τους ενεργά,
πολλοί γεωργοί δραπέτευαν προς τα ορεινά και άφηναν τα
κτήματα τους στα πεδινά έρημα. Ήδη ο Λακτάντιος γύρω
στο 300 μ.Χ. βεβαιώνει ότι οι γαίες μεταβάλλονταν σε δάση
(Κοντός 1929, Γρίσπος 1973).
Γενικά όμως η βαριά και άκαμπτη φορολογία της γης
είχε ως αναπότρεπτη συνέπεια την εγκατάλειψη της
εντατικής εκμετάλλευσης του εδάφους με τη γεωργία, την
επάνοδο στον νομαδικό βίο, την ερήμωση της πεδινής
χώρας και τη διάνοιξη των δασών στα ορεινά, όπου
οργανώνονταν η ζωή των κατοίκων πλέον σε άλλη βάση,
την αγροδασολιβαδική. Η κατάσταση χειροτέρεψε κατά
την Οθωμανική Περίοδο (εικ. 13, 14).
Οθωμανική Περίοδος (14ος - 19ος αιώνας) Τουρκοκρατία
Οι δυο πρώτοι αιώνες της Τουρκοκρατίας ήταν οι
δυσκολότεροι για τους Χριστιανούς. Οι δημογραφικές,
οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές ήταν μεγάλες.
Αρκετοί κάτοικοι μετακινήθηκαν σε ορεινές περιοχές της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μέσα στην Αυτοκρατορία, οι
Έλληνες ζούσαν δύσκολα, καθώς αντιμετώπιζαν πολλές
διακρίσεις. Πολλές από αυτές είχαν σχέση με τη φορολογία.
Μετά την τουρκική κατάκτηση, οι περισσότερες από τις
επιφανείς βυζαντινές οικογένειες που επέζησαν
μετανάστευσαν κυρίως σε λατινοκρατούμενες περιοχές ή
στη Δυτική Ευρώπη. Οι Χριστιανοί υποχρεώνονταν να
κατοικούν σε φτωχικές συνοικίες των πόλεων. Υπηρετούσαν
στον στρατό μόνο σε βοηθητικές υπηρεσίες είτε ως ναύτες
και οδηγοί. Απαγορεύονταν επίσης οι λιτανείες, αλλά και οι
σοβαρές δικαστικές υποθέσεις που αφορούσαν Χριστιανούς
εξετάζονταν στα μουσουλμανικά ιεροδικεία και όχι στα
εκκλησιαστικά δικαστήρια (Κολιόπουλος κ.ά. 2019).
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Οθωμανική Περίοδος (14ος – 19ος αιώνας) – Φορολογία
Αν και θεωρητικά οι Οθωμανοί Σουλτάνοι
παραχωρούσαν κάποιες ελευθερίες στους «άπιστους»
υπηκόους τους, στην καθημερινή ζωή οι περιορισμοί ήταν
πολλοί, ιδιαίτερα τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας.
Οι σημαντικότερες διακρίσεις όμως αφορούσαν την
κατανομή των φόρων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία
ενδιαφερόταν εξαιρετικά για την είσπραξη τους, καθώς στα
έσοδα από τη φορολογία στήριζε κατά μεγάλο μέρος τη
συντήρηση της. Οι Χριστιανοί επιβαρύνονταν οικονομικά
πολύ
περισσότερο
από
τους
Μουσουλμάνους,
πληρώνοντας πολλούς τακτικούς φόρους, όπως τον
κεφαλικό φόρο1, τον φόρο εστίας για τις κατοικίες τους, τον
έγγειο φόρο (φόρος για την κατοχή και χρήση γης), αλλά και
τη δεκάτη2 (φόρος για την αγροτική παραγωγή). Εκτός από
τους τακτικούς, υπήρχαν και έκτακτοι φόροι, καθώς και
αγγαρείες. Οι διακρίσεις σε βάρος των χριστιανών ήταν πιο
έντονες σε απομακρυσμένες περιοχές.

1

Κεφαλικός φόρος: Σύμφωνα με τον νόμο του Ισλάμ, τον φόρο
αυτό τον πλήρωναν όσοι δεν ήταν Μουσουλμάνοι.
Απαλλάσσονταν οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ανάπηροι, οι ιερωμένοι
και όσοι κατείχαν κρατικά αξιώματα.
2
Δεκάτη: Φόρος ίσος με το 1/10 της αγροτικής παραγωγής.
Συνήθως καταβάλλονταν σε είδος (π.χ. σιτάρι, ελιές) και σπάνια
σε νόμισμα.

66

Εικ. 13. Πάικο – Γουμένισσα – Κιλκίς: Δάσος οξιάς, όπου πολλοί
γεωργοί που δραπέτευαν από τα πεδινά προς τα ορεινά,
διάνοιγαν τα πυκνά δάση και δημιουργούσαν ανάλογα με την
περίσταση αγροδασολιβαδικά συστήματα … όπως π.χ. στην
εικόνα 14 (Φωτ. Ν. Χαβάκη).
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Εικ. 14. Πάικο – Γουμένισσα – Κιλκίς: Κερασιές, πεύκα και οξιές
κουριζόμενες για φυλλοσανό και καλλιέργεια κυρίως πατάτας,
φασολιών κ.ά. για την επιβίωση (Φωτ. Ν. Χαβάκη).
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Οι τοπικοί διοικητές, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η
κεντρική εξουσία δεν μπορούσε εύκολα να τους ελέγξει, δεν
δίσταζαν να τους καταπιέζουν και να τους
κακομεταχειρίζονται, ιδίως σε περιόδους ταραχών, αλλά και
για την ενίσχυση του προσωπικού τους ταμείου. Για να
αποφύγουν τη σκληρή φορολογία, καθώς και άλλα σκληρά
μέτρα,
πολλοί
Χριστιανοί
αναγκάστηκαν
και
αλλαξοπίστησαν.
Τα πιο σκληρά μέτρα που αντιμετώπισαν οι Χριστιανοί,
ιδιαίτερα τους πρώτους αιώνες της κατάκτησης, ήταν οι
σφαγές και οι αιχμαλωσίες και η πώλησή τους ως σκλάβων,
οι βίαιοι εξισλαμισμοί, το παιδομάζωμα, καθώς και η
εγκατάσταση τουρκικών και άλλων φύλων σε εύφορα
εδάφη, με συνέπεια την αναγκαστική μετακίνηση ελληνικών
πληθυσμών στο εξωτερικό ή σε απομονωμένα και ορεινά ή
και νησιώτικα μέρη στο εσωτερικό. Τα πιο εύφορα κτήματα
ανήκαν στον Σουλτάνο και τους Οθωμανούς (κυρίως
Σπαχήδες). Αντίθετα, οι περισσότεροι υπόδουλοι κατείχαν
εκτάσεις γης κυρίως σε άγονες περιοχές (ορεινές,
απομακρυσμένες, δύσβατες κλπ.) και σε νησιά ή απλά
νοίκιαζαν από κατακτητές ή μοναστήρια τη δικιά τους γη,
προκειμένου να βρουν τρόπους να επιβιώσουν. Οι συνθήκες
ιδιοκτησίας της γης είναι χαρακτηριστικές επί
Τουρκοκρατίας (Κοντός 1929, Γρίσπος 1973):
«..…. Όλα τα εδάφη του Μουσουλμανικού Κράτους
είναι ιδιοκτησία του Θεού και της σκιάς αυτού επί της γης,
του Χαλίφη ή Σουλτάνου……..….. η υπό των μουσουλμάνων
κάθε φορά κατακτώμενη γη απέβαινε λεία των
κατακτητών. Της λείας αυτής το ένα πέμπτο περιέρχονταν
στον δημόσιο θησαυρό, δηλαδή στον αρχηγό των
Μουσουλμάνων, ως απόλυτο Μονάρχη, ενώ τα υπόλοιπα
4/5 διανέμονταν μεταξύ των πολεμιστών, από τους
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οποίους οι ιππείς λάμβαναν διπλάσια μερίδα από ό,τι οι
πεζοί».
Κάποιες φορές όμως, κατά την κρίση του αρχηγού των
κατακτητών Μουσουλμάνων, η κατακτώμενη γη δεν
χαρακτηρίζονταν ως λεία, αλλά παρέμενε στην κατοχή των
κατακτώμενων, μη μουσουλμανικών λαών, υπό τον όρο ότι
οι τέως κύριοι των γαιών θα κρατήσουν για τον εαυτό τους
μόνο την κάρπωση ή την εξουσίαση αυτών των γαιών, των
οποίων η ψιλή κυριότητα θα περιέρχονταν στον δημόσιο
θησαυρό. Έτσι οι παλιοί ιδιοκτήτες υποβιβάζονταν σε
απλούς καρπωτές, υπόχρεους σε πληρωμή προς το δημόσιο
Μουσουλμανικό Ταμείο ενός φόρου υποτελείας ή
επικαρπίας. Με την τακτική αυτή οι μουσουλμανικές
κατακτήσεις δημιουργούσαν από τότε, άλλοτε γαίες
πλήρους ιδιοκτησίας (μούλκ), οι οποίες περιέρχονταν στους
κατακτητές και άλλοτε γαίες που ονομάσθηκαν
υποδημόσιες (μιριγιέ), στις οποίες οι παραμένοντες
καρπωτές δεν ασκούσαν πλήρη κυριότητα, αλλά μόνο
κάποια περιορισμένα δικαιώματα. Το δικαίωμα πλήρους
ιδιοκτησίας (μούλκ), όπου παραχωρούνταν, περιλάμβανε
τόσο την ψιλή κυριότητα (ρεκαμπέ), όσο και την κάρπωση
(τεσσαρούφ). Εντός πόλεων ή χωριών ήταν μούλκ. Ιδιαίτερη
κατηγορία γης ήταν η μακριά από κατοικημένες περιοχές
και χωρίς ιδιοκτήτες γη. Αυτή ονομάζονταν νεκρή (μεβάτ)
(ουσιαστικά η σημερινή δημόσια γη). Άλλη κατηγορία ήταν
αυτή που αφήνονταν ως κοινόχρηστη χωριών (μετρουκέ)
(Κοντός 1929).
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Εικ. 15. Σκηνή από την αγροτική ζωή, Παρίσι, Εθνική
βιβλιοθήκη (πηγή, https://digitalzoot.weebly.com/6-eta).

Οθωμανική Περίοδος (14ος–19ος αιώνας) - Ιδιοκτησιακό
καθεστώς
Είναι πολύ ενδιαφέρον να γίνει ανάλυση του
ιδιοκτησιακού, γιατί είναι μια από τις βασικές αιτίες που
οδήγησαν στη δημιουργία των αγροδασολιβαδικών
συστημάτων (Κοντός 1929).
1. Μούλκια
Τα μούλκια ήταν:
Α) οι γαίες που βρίσκονταν στο εσωτερικό των χωριών
και των συνοικισμών, καθώς και αυτές που βρίσκονταν σε
κάποια ακτίνα γύρω από αυτά ως εξαρτήματα των οικιών,
ανεξάρτητα αν καλλιεργούνταν ή όχι, ως αυλές, τόποι
αποθήκευσης των καυσόξυλων κλπ. μέχρι 800
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τετραγωνικούς πήχεις3 συνολικά για κάθε οικία, κήποι, γαίες
φυτεμένες με ήμερα δέντρα, αμπέλια κλπ. Στην Τουρκία
ίσχυε γενικά ο νομικός κανόνας ότι οι οικοδομές και τα
ήμερα δέντρα αποτελούν τρόπον τινά ξεχωριστή
ιδιοκτησία, ανεξάρτητη από το έδαφος και ότι στην
ιδιοκτησία αυτή των επικείμενων υπόκειται και η
υποκείμενη γη, αντίθετα με τον κανόνα του Ρωμαϊκού
Δικαίου ότι τα «επικείμενα είκει τοις υποκειμένοις». Επί
των Βυζαντινών χρόνων οι κήποι και τα αμπέλια δεν
υπόκεινταν σε κτηματολογική απογραφή (κñνσον),
επομένως αφού δεν υπήρχε φορολογικό ενδιαφέρον, το
κράτος δεν ασκούσε σε αυτά άγρυπνη επιτήρηση, όπως για
τις ασκεπείς, γεωργικώς καλλιεργούμενες γαίες, (δηλαδή
τις καλλιέργειες χωρίς την κάλυψη από δέντρα), οι οποίες
αποτελούσαν τόσο για τους Βυζαντινούς, όσο και για τους
Τούρκους την κυριότερη φορολογική πηγή.
Β) Οι τέως δημόσιες γαίες που παραχωρούνταν με
διάταγμα από τον Σουλτάνο ως πλήρης ιδιοκτησία συνήθως
σε μουσουλμάνους για εξαιρετικές ως επί το πλείστο
πολεμικές υπηρεσίες τους.
Γ) Οι κατακτηθείσες από τους μουσουλμάνους γαίες που
διανέμονταν ως γη πλήρους ιδιοκτησίας είτε μεταξύ των
νικητών είτε μεταξύ μουσουλμάνων μεν, αλλά μη νικητών.
Τέτοιες ήταν οι γαίες που παρέμειναν στα χέρια των
μουσουλμάνων τέως κυρίων τους, μετά την κατάκτηση τους.
Οι γαίες αυτές ονομάζονταν ουσριγιέ (δεκατιζόμενες) και
υποβάλονταν στην πληρωμή απλής δεκάτης ως φόρου, γιατί
και οι μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες μουλκίων πλήρωναν ως
φόρο το ένα δέκατο της συγκομιδής, τίποτε όμως άλλο.

3

Ο πήχης είχε μήκος 0,75 περίπου του μέτρου. Το τουρκικό
στρέμμα κατά το νόμο «περί γαιών του 1858» είχε 1.600 περίπου
τετραγωνικούς πήχεις, δηλαδή 900 περίπου τετραγωνικά μέτρα.
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Δ) Οι από την κατάκτηση και μετά γαίες που αφέθηκαν
σε χέρια μη μουσουλμάνων, τέως ιδιοκτητών, ως γη
πλήρους ιδιοκτησίας, χαρατσιέ (φορολογούμενη). Οι γαίες
αυτές υποβάλλονταν στην πληρωμή φόρου ή χαρατσιού και
ονομάζονταν φορολογούμενες, διότι φορολογούνταν πολύ
πιο βαριά από ότι οι δεκατιζόμενες γαίες, ουσριγιέ. Το
χαράτσι αυτό αποτελούνταν από δύο μέρη. Το πρώτο ήταν
ανάλογο προς τη γονιμότητα του εδάφους και ποίκιλε από
το δέκατο μέχρι το μισό της συγκομιδής, ενώ το δεύτερο
ήταν σταθερό και επιβάλλονταν σε χρήμα κατ’ αποκοπή επί
της γης κατά στρέμμα. Η δεκατιζόμενη, ουσριγιέ και η
φορολογούμενη, χαρατσιέ, γη αν οι ιδιοκτήτες της
πέθαιναν χωρίς κληρονόμο περιέρχονταν στο Τουρκικό
δημόσιο ως υποδημοσία πλέον γη. Αντίθετα, η γη στο
εσωτερικό των χωριών και αυτή που ήταν ως εξάρτημα των
οικιών, καθώς και η γη που παραχωρήθηκε από τον
Σουλτάνο στην πλήρη κυριότητα κάποιου προσώπου, αν οι
ιδιοκτήτες της πέθαιναν χωρίς κληρονόμο, περιέρχονταν στο
Τουρκικό δημόσιο ως μουλκ, ήταν δυνατό να πουληθεί με
δημοπρασία από το κράτος και να γίνει πλήρης ιδιοκτησία
του αγοραστή και όχι ως υποδημοσία γη που ήταν
διαθέσιμη μόνο με ταπί και μη δυνάμενη να πουληθεί με
δημοπρασία.
2. Υποδημοσία γη – Εραζή Μιριγιέ.
Η κυριότητα της γης αυτής ανήκε στο Τουρκικό Δημόσιο,
ενώ η εξουσίαση (επικαρπία ή νομή) ή και κατοχή
ορισμένης έκτασης από αυτή, αποκτιόνταν από ορισμένους
ιδιώτες, ενός ή περισσότερων, όχι όμως από χωριά, για
απεριόριστο χρόνο, με καταβολή τιμήματος (μισθώματος)
και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας δημόσιας αρχής, η οποία
ως εκπροσωπούσα το κράτος ως ιδιοκτήτη, χορηγούσε προς
τούτο τον οικείο τίτλο εξουσίασης. Το δημόσιο με την
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παραχώρηση της υποδημόσιας γης σε κάποιο πρόσωπο
ενοικίαζε τη γη αυτή για απεριόριστο χρόνο. Ο εξουσιαστής
(επικαρπωτής) που λάμβανε τη γη, θεωρούνταν κατά
κάποιο τρόπο ενοικιαστής και πλήρωνε διπλό ενοίκιο. Από
αυτό το ενοίκιο το ένα ήταν προκαταβολικό, ως αντάλλαγμα
για την έκδοση του τίτλου ή ταπίου και για την παροχή του
δικαιώματος εξουσίασης της γης και ισοδυναμούσε προς
την αξία της χορηγούμενης υποδημόσιας γης, ενώ το άλλο
πληρώνονταν σε ορισμένες προθεσμίες ως δεκάτη ή φόρος.
Η παραπάνω προκαταβολή που εκπροσωπούσε την αξία του
εδάφους ονομάζονταν ταπί, αφού η λέξη ταπί στα αρχαία
τουρκικά σημαίνει έδαφος και καταβάλλονταν στον
αρμόδιο υπάλληλο για λογαριασμό του κράτους, αμέσως με
την παραχώρηση του τίτλου κατοχής. Η δεκάτη ή ο φόρος
που καταβάλλονταν από τον εξουσιαστή σε ορισμένα
χρονικά διαστήματα, πλην της παραπάνω προκαταβολής,
ήταν τριών ειδών (Κοντός 1929, Γρίσπος 1973).
α) Το πρώτο είδος φόρου αποτελούνταν από το ένα
δέκατο της συγκομιδής σε είδος. Τα λιβάδια, των οποίων
το χόρτο θερίζονταν με δρεπάνι θεωρούνταν ως
καλλιεργούμενη γη και πλήρωναν γι’ αυτή επίσης το ένα
δέκατο.
β) Το δεύτερο είδος πληρωμής αποτελούνταν από
καταβολή που είχε αξία ίση με το δέκατο της συγκομιδής.
γ) Για δάση, των οποίων τα δέντρα ήταν αυτοφυή και
χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες θέρμανσης, το κράτος
εισέπραττε ως έγγειο φόρο το δέκατο.
3. Βακουφικά ακίνητα
Τα εδάφη που κατακτούσαν οι Τούρκοι περνούσαν στην
κατοχή του κράτους και αποτελούσαν τις δημόσιες γαίες.
Αυτές μοιράζονταν ως τιμάρια στους στρατηγούς, π. χ. στο
Γαζή Εβρενός δόθηκαν ως πολεμική λεία οι πεδινές περιοχές
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της Κομοτηνής, ενώ μικρότερες γαίες δίνονταν στους
Σπαχήδες, δημιουργώντας έτσι την τούρκικη φεουδαρχία.
Παράλληλα, δημόσιες γαίες, τα λεγόμενα βακούφια,
παραχωρούνταν στα θρησκευτικά ιδρύματα. Οι γαίες αυτές
παραχωρούνταν κυρίως σε μοναστηριακά τάγματα
(δερβίσηδες), τους λεγόμενους τεκέδες και ως αντάλλαγμα
αναλάμβαναν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: συστράτευση με
τα τουρκικά στρατεύματα, φροντίδα για τους εποίκους που
διέρχονταν από την περιοχή και παροχή σε αυτούς στέγης,
τροφής και εργασίας.
Βακούφια: Τα βακούφια δημιουργήθηκαν επί
οθωμανικής αυτοκρατορίας ως ιερή θρησκευτική
περιουσία αφιερωμένη σε κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς
και ιδιαίτερα θρησκευτικούς σκοπούς, εκπίπτουσα του
φόρου, αλλά και της περίφημης σουλτανικής
πανιδιοκτησίας, κατά την οποία κατ` ουσία ψιλός κύριος
(ήτοι έχων την κυριότητα) ήταν ο Σουλτάνος, ενώ
επικαρπωτές (δηλαδή οι έχοντες όλη την εκμετάλλευση και
διαχείριση) ήταν οι υπήκοοι του, εμφανιζόμενοι βέβαια ως
«δούλοι» του σουλτάνου.
Πολλοί μάλιστα από τους ανώτατους υπηκόους του
Σουλτάνου, όπως οι τουρκογενείς έφιπποι πολεμιστές
«Σπαχήδες», καθώς και οι Γενίτσαροι, Γραμματείς κ.ο.κ.
επεδίωκαν τον χαρακτηρισμό της δοθείσας σε αυτούς
ιδιοκτησίας ως «βακούφι», καθόσον έτσι αποκτούσαν
ουσιαστικά μία έκταση ελεύθερη από κάθε είδους
σουλτανικής, βεζύρικης, πασάδικης και εν γένει διοικητικής
φύσης συναλλαγή (Γρίσπος 1973).
Το βακούφι είναι δωρεά, συνήθως κτηματική, η οποία
παραχωρείται
σύμφωνα
με
τον ισλαμικό
νόμο,
για μουσουλμανικούς θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς
σκοπούς, χωρίς πρόθεση ανάκτησης των περιουσιακών
στοιχείων. Η δωρεά περιουσιακών στοιχείων μπορεί να
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κατέχεται από φιλανθρωπικό ίδρυμα. Το πρόσωπο που
κάνει τη δωρεά είναι γνωστό ως waqif (δωρητής). Στο
οθωμανικό δίκαιο, το βακούφι ορίστηκε ως επικαρπία
κρατικής γης (ή περιουσίας) της οποίας τα κρατικά έσοδα
είναι εξασφαλισμένα σε ευσεβή ιδρύματα. Βακούφιο
(vakif) κατά τον ιερό μουσουλμανικό νόμο (Σαρία) είναι
περιουσιακό στοιχείο, το οποίο αφιερώνεται προς
εκπλήρωση διηνεκούς ευαγούς σκοπού, έτσι ώστε αυτό να
θεωρείται ως θείο πράγμα, του οποίου η ωφέλεια ανήκει
στους ανθρώπους. Σε περίπτωση που τα βακούφια είναι
ακίνητα διακρίνονται, αναλόγως των παρεχόμενων
δυνατοτήτων εκμετάλλευσης αυτών σε: α) γνήσια, εκείνα
των οποίων ο αφιερωτής είχε πλήρη κυριότητα επί του
κτήματος κατά τη σύσταση του αφιερώματος, καθώς και
εκείνα που προέρχονται από δημόσιες γαίες με αφιέρωση
υπέρ ευαγούς σκοπού από τον Σουλτάνο, ο οποίος όμως
παραιτείται και από την ψιλή κυριότητα υπέρ του
βακουφίου και β) μη γνήσια, όσα είναι τμήματα δημόσιας
γης, των οποίων οι πρόσοδοι αφιερώθηκαν από τον
Σουλτάνο υπέρ ευαγούς σκοπού, χωρίς να αποβάλουν την
ιδιότητα της δημόσιας γης. Τα προσοδοφόρα ακίνητα
διακρίνονταν, ανάλογα με τον χαρακτήρα παραχώρησης
προς τρίτους, σε τρία είδη
α) τα λεγόμενα μονοτελή, επί των οποίων ο ιδιώτης
αποκτά για ορισμένο χρόνο (π.χ. μήνα ή έτος) έναντι
καταβολής μισθώματος μόνο το εποχικό δικαίωμα χρήσης
και κάρπωσης, το οποίο δεν είναι μεταβιβαστό
β) τα λεγόμενα διτελή, επί των οποίων ο ιδιώτης αποκτά
το δικαίωμα χρήσης και κάρπωσης στο διηνεκές έναντι
καταβολής διπλού μισθώματος (τόσο κατά την
παραχώρηση, όσο και ετησίως ή σε μεγαλύτερα χρονικά
διαστήματα) με εμπράγματο χαρακτήρα, μεταβιβαστό,
κληρονομητό και δεκτικό υποθήκης και
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γ) τα λεγόμενα μουκαταλή, επί των οποίων ο ιδιώτης
αποκτά δικαίωμα ανέγερσης και διατήρησης οικοδομής ή
φύτευσης δέντρων επί του εδάφους έναντι καταβολής
ετησίου μισθώματος (μουκατά), το οποίο δικαίωμα είναι
μεταβιβαστό, κληρονομητό χωρίς όμως κυριότητα επί του
εδάφους, το οποίο ανήκει στο αφιέρωμα, το οποίο
προσομοιάζει προς το δικαίωμα επιφάνειας.
Σήμερα βακούφια υπάρχουν στα Δωδεκάνησα και τη
Δυτική Θράκη
(http://forum.elefsis.com.cy/index.php?topic=226.0).
Η οθωμανική κατάκτηση των Βαλκανίων υποχρέωσε τις
ορθόδοξες χριστιανικές εκκλησίες και μοναστήρια που είχαν
επιλέξει την επιβίωση να αναζητήσουν ενεργά προστασία
για τους θεσμούς και τις περιουσίες τους από τους νέους
κυρίαρχους. Από τη δική τους πλευρά, οι Οθωμανοί
Σουλτάνοι, ακολουθώντας μια ρεαλιστική πολιτική,
παρείχαν προστασία σε επιλεγμένους θρησκευτικούς
θεσμούς των ορθοδόξων υπηκόων τους, θεωρώντας ότι
αυτοί το εκλάμβαναν ως ένα σιωπηλό μήνυμα
υποταγής. Με την πολιτική τους απέναντι στον κλήρο και τα
μοναστήρια οι Οθωμανοί δημιούργησαν δεσμούς με το
Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη και ένα τρόπο
συνύπαρξης με την ορθόδοξη εκκλησιαστική ηγεσία. Οι
περιπτώσεις ορθόδοξων μοναστηριών στις ελληνικές
περιοχές, τα οποία κατά τη μετάβαση από τη βυζαντινή στην
οθωμανική κυριαρχία απέσπασαν διάφορα προνόμια από
τους Σουλτάνους είναι λίγες και αφορούν στα πιο
προβεβλημένα από αυτά, όπως τα Αθωνικά μοναστήρια, οι
μονές των Μετεώρων και η μονή Αγίου Ιωάννη
του Θεολόγου στην Πάτμο. Στη Μακεδονία οι μοναχοί του
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, κοντά στις Σέρρες
εξασφάλισαν προστασία από τον Σουλτάνο Μουράτ Α΄
(1362-1389) για τους ίδιους και τις περιουσίες τους το 1373,
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δέκα χρόνια πριν από την κατάκτηση των Σερρών το 1383.
Σύμφωνα με τη σωζόμενη ελληνική μετάφραση του
πρωτοτύπου
οθωμανικού
εγγράφου, ο
Σουλτάνος
αναγνώρισε τις περιουσίες των μοναχών, τα κτήματα τους
– προφανώς μούλκια, τους αμπελώνες τους, τους αγρούς
και τα αφιερώματα τους (βακούφια) (Καμπουρίδης 2018).
Οι καλύτερα τεκμηριωμένες περιπτώσεις ως προς την
τύχη μοναστικής ακίνητης περιουσίας, η οποία αποκτήθηκε
κατά την προ-οθωμανική περίοδο, είναι αυτές των μοναχών
του Αγίου Όρους, οι οποίοι, ακολουθώντας από τα τέλη του
14ου και τις αρχές του 15ου αιώνα πολιτική υποταγής προς
την οθωμανική εξουσία, έλαβαν την αναγνώριση της
ακίνητης περιουσίας τους ως mülk (καθαρή ιδιοκτησία) και
vakif (αφιερωμένη περιουσία) και κατάφεραν να
συγκρατήσουν, ως έναν βαθμό, την ακίνητη περιουσία που
κατείχαν. Οι Οθωμανοί είχαν παράσχει προστατευτικό
καθεστώς στις μονές του Αγίου Όρους περίπου το 1350, με
τη μεσολάβηση του Ιωάννη Καντακουζηνού, πεθερού του
Ορχάν μπέη (1324-1362). Σε κάθε περίπτωση, οι μονές του
Αγίου Όρους και οι περιουσίες τους στην ύπαιθρο της
Θεσσαλονίκης πέρασαν στην οθωμανική κυριαρχία από το
1383 έως και το 1403. Αν και έχασαν κάποιες από τις
περιουσίες τους, διατήρησαν ένα υπολογίσιμο μέρος από
αυτές. Η σημαντική περιουσία των μονών του Αγίου Όρους,
οι οποίες, ιδιαίτερα από τον 10ο αι. και μετά, δέχθηκαν με
τη μορφή δωρεάς ακίνητης περιουσίας πολλές ευεργεσίες
εκ μέρους των βυζαντινών αυτοκρατόρων, καθώς και των
κατά καιρούς δεσποτών της περιοχής, διατηρήθηκε σχεδόν
αλώβητη κατά τον πρώτο αιώνα της οθωμανικής
κυριαρχίας. Τελικά τα ορθόδοξα μοναστήρια επέδειξαν
αξιοσημείωτη αντοχή στον χρόνο, χωρίς να παραγνωρίζεται
το γεγονός ότι κάποια από αυτά εγκαταλείφθηκαν, άλλα
είχαν πολυκύμαντο βίο ή και ιδρύθηκαν κατά την
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οθωμανική περίοδο (Καμπουρίδης 2018). Η κατά τα
φαινόμενα αξιόλογη οικονομική επιφάνεια τους και η
ικανότητα τους να συνδιαλέγονται με το κράτος
δημιούργησαν την εντύπωση ότι αποτελούσαν μια τοπική
ελίτ στις οθωμανικές επαρχίες. Βασισμένα στη συμβολική
πνευματική εξουσία τους, την οποία χειρίζονταν με επιτυχία
και σε ένα εκτεταμένο δίκτυο ακινήτων εκτάσεων, τις οποίες
απέκτησαν χάρη στις οικονομικές στρατηγικές και την
πολιτική ευελιξία που επεδείκνυαν, τα περισσότερα από τα
ορθόδοξα μοναστήρια αποτελούσαν μέλος της κοινωνικής
ελίτ των μη μουσουλμανικών τοπικών κοινωνιών
(Κεφαλοπούλου 2014).
Στη Θεσσαλία, φορολογικές ατέλειες στις μονές των
Μετεώρων και στις περιουσίες τους δόθηκαν από τον
Σουλτάνο Βαγιαζήτ Α΄ (1389-1402). Πρώιμες οθωμανικές
αναφορές σε μοναστικές περιουσίες υπάρχουν και σε
διαταγή του Σουλτάνου Μουράτ Β΄ (1421-1451), η οποία
εκδόθηκε το 1430, λίγες μέρες μετά την άλωση της
Θεσσαλονίκης, προς όφελος των αγιορείτικων μονών. Στο
έγγραφο γίνεται μνεία σε αφιερώματα ή αφιερώσεις (vakif)
και σε πλήρεις ιδιοκτησίες (mülk), τις οποίες οι μοναχοί
κληρονόμησαν από τους προγόνους τους. Η διαταγή του
Μουράτ Β΄ επικυρώνει παλαιότερα έγγραφα του πατέρα
του, Σουλτάνου Μεχμέτ Α΄ (1413-1421), ο οποίος,
προφανώς, είχε αναγνωρίσει βακούφια. Ο όρος «βακούφι»
απαντά στο έγγραφο δύο φορές, αλλά με ελαφρώς
διαφορετικές σημασίες. Στην πρώτη περίπτωση, ο όρος
χρησιμοποιείται ξεχωριστά από τις πλήρεις ιδιοκτησίες
(mülk) των μοναχών, με την έννοια, πιθανότατα, των
περιουσιών που είχαν δωρηθεί προς τα μοναστήρια του
Αγίου Όρους, ενώ στη δεύτερη φαίνεται σαν όλες οι
περιουσίες των μοναστηριών να θεωρούνται «βακούφια»,
κάτι ανάλογο προς τα ισλαμικά φιλανθρωπικά ιδρύματα.
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Κάτω από τις νέες πολιτικές συνθήκες που δημιούργησε η
οθωμανική κατάκτηση και το ισλαμικό νομικό πλαίσιο
σχετικά με τις δωρεές σε ευαγή ιδρύματα, φαίνεται πως οι
μοναχοί προσπάθησαν να προσαρμόσουν την οικεία –
σύμφωνα με το βυζαντινό και εκκλησιαστικό δίκαιο – έννοια
της δωρεάς προς το ισλαμικό βακούφι (Καμπουρίδης 2018).
Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο τα χριστιανικά
αφιερώματα προς το μοναστήρια, τα οποία στο οθωμανικό
κατάστιχο χαρακτηρίζονται ως βακούφια, «ευαγή
καθιδρύματα», άσχετα από το μέγεθος τους, υπήρξαν
καθόλα σύννομα, αν δηλαδή ιδρύθηκαν και λειτούργησαν
σύμφωνα με την οθωμανική εκδοχή του ισλαμικού δικαίου.
Ενσωματώθηκαν στο οθωμανικό ιερονομικό και κοσμικό
θεσμικό σύστημα, σύμφωνα με τους καθιερωμένους
θρησκευτικούς και νομολογικούς όρους, προσεγγίζοντας
την κατηγορία των ισλαμικών βακουφίων; Στο ζήτημα του
νομικού καθεστώτος της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής
περιουσίας, οι Οθωμανοί νομομαθείς του 15ου αι.
αποδέχτηκαν την πραγματικότητα που είχε δημιουργηθεί
και προσπάθησαν να τη νομιμοποιήσουν σύμφωνα με τους
όρους του ισλαμικού δικαίου. Το θέμα αυτό διευθετήθηκε,
ώστε το ισλαμικό οθωμανικό δίκαιο να επιτρέψει
την κληροδότηση και την αφιέρωση περιουσίας των μη
μουσουλμάνων στα ευαγή τους ιδρύματα και φαίνεται να
αναγνωρίζει τα χριστιανικά ιδρύματα ως vakifs, παραβλητά
με τα αντίστοιχα ισλαμικά (Καμπουρίδης 2018).
Η ανεκτική αναγνώριση των χριστιανικών «βακουφίων»
(vakif) από τους Οθωμανούς νομικούς οδήγησε τους
ορθόδοξους χριστιανούς στην προσπάθεια νομιμοποίησης
των δωρεών τους προς τα μοναστήρια ως βακούφια με
ισλαμικά νομικά έγγραφα, παρά το γεγονός ότι οι δωρεές
είχαν την αρχή τους από το βυζαντινό-ρωμαϊκό δίκαιο. Η
παλαιότερη γνωστή περίπτωση είναι αυτή της Μάρα
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Μπράνκοβιτς (πριγκίπισσα της Σερβίας), η οποία δόθηκε ως
νύφη στον Σουλτάνο Μουράτ Β΄ και αργότερα μητριάς του
Μεχμέτ Β΄ του Πορθητή, η οποία όμως διατήρησε τη
χριστιανική της πίστη. Το 1471, με έγγραφο δωρίζει ως
βακούφι στην αθωνική μονή του Αγίου Παύλου τις γαίες της
που κατείχε με πλήρη κυριότητα (mülk). Στην περίπτωση
αυτή, αν και ο αποδέκτης της δωρεάς είναι ένα χριστιανικό
μοναστήρι, ο καδής επιβεβαίωσε ότι το βακούφι ήταν
έγκυρο, σύμφωνα με τον ισλαμικό ιερό νόμο και τον
σουλτανικό νόμο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι
περιουσίες εκκλησιών και μοναστηριών αναγνωρίστηκαν
από τις οθωμανικές αρχές, γενικώς ως βακούφια, με την
έννοια ευσεβών ιδρυμάτων αντίστοιχων με τα
ισλαμικά βακούφια, σχηματίζοντας έτσι τον υβριδικό όρο
«μοναστηριακό βακούφι» ή και «εκκλησιαστικό
βακούφι». Μάλιστα, στο κατάστιχο Tapu Defteri 167, το
οποίο χρονολογείται από τα έτη 1529/30 και το οποίο
περιέχει, απογραφές διοικητικών περιφερειών στα
Βαλκάνια, καταγράφονται, μαζί με τα ισλαμικά βακούφια
και χριστιανικά βακούφια ως «βακούφια μοναστηριών και
εκκλησιών» (Καμπουρίδης 2018).
Αυτή η νόθα νομική πραγματικότητα των
«μοναστηριακών
/
εκκλησιαστικών
βακουφίων»,
αποτέλεσμα της σύνθετης πραγματικότητας που
δημιουργήθηκε από την οθωμανική κατάκτηση των
Βαλκανίων έφτασε, από νομική άποψη, στο τέλος της κατά
τη διάρκεια της βασιλείας του Σουλτάνου Σελίμ Β΄ (15661574). Σε μια περίοδο οικονομικής αστάθειας, ο Σελίμ Β΄
διέταξε το 1568 τη δήμευση της εκκλησιαστικής και
μοναστηριακής περιουσίας σε όλη την αυτοκρατορία και την
οργάνωση της πάνω σε νέες νομικές βάσεις. Σύμφωνα με
ιερονομική γνωμάτευση, όλα τα βακούφια που είχαν
ιδρυθεί σε κρατική γη θα έπρεπε να δημευτούν, αν τα
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ιδρυτικά έγγραφα του βακουφίου όριζαν ως αποδέκτες της
αφιέρωσης τόπους λατρείας, όπως εκκλησίες και
μοναστήρια και όχι φυσικά πρόσωπα, όπως μοναχούς,
επισκέπτες και προσκυνητές μιας μονής. Έτσι, πολλές
υποδημόσιες γαίες παραχωρούνταν, όχι ως βακουφική γη
στο κοινωφελές ή φιλόθρησκο νομικό πρόσωπο, όπως μονή,
εκκλησία κλπ., αλλά με μεταβίβαση του τίτλου της
υποδημοσίας γης σε ένα μοναχό ή ιερέα προς εξουσίαση, ως
ιδιωτικό κτήμα κατά κάποιον τρόπο, πράγμα που ήταν
επίσης ευκολότερο. Ο μοναχός αυτός ή ιερέας πριν από τον
θάνατο του μεταβίβαζε σε άλλον μοναχό ή ιερέα με
ιδιαίτερη προφορική παρακαταθήκη ή και γραπτή ομολογία
προς άλλους μοναχούς, ότι επρόκειτο πάντοτε περί
κτήματος της μονής ή της εκκλησίας κλπ. Έτσι, σε ένα
βακούφι, ήταν δυνατό τα δέντρα να ανήκαν στους αγρότες
και να τα εκμεταλλεύονταν μαζί με την οποιαδήποτε
καλλιέργεια
ή
βόσκηση
σε
οργανωμένα
αγροδασολιβαδικά συστήματα πάνω στη γη που ήταν μεν
παλιά δική τους, αλλά τώρα ανήκε στο μοναστήρι ή στην
εκκλησία ή σε κάποιο μοναχό ή ιερέα που τους επέτρεπε
να την καλλιεργήσουν.
Είναι άξιο λόγου ότι δεν αναφέρεται παράδειγμα
μοναχών ή ιερέων, οι οποίοι να καταχράστηκαν την
εμπιστοσύνη προς αυτούς (Κοντός 1929).
Με τον τρόπο αυτό, η φορολογία ήταν πολύ μικρότερη
(μόνο για τη δεκάτη επί της παραγωγής, αλλά όχι και για
την έγγειο). Τα βακούφια ως ιερά θρησκευτική
περιουσία αφιερωμένη σε κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς
και ιδιαίτερα θρησκευτικούς σκοπούς, εκπίπτουν του
φόρου
(Γρίσπος
1973).
Επίσης,
από
τα
λεγόμενα μουκαταλή βακούφια, επί των οποίων ο ιδιώτης
έναντι καταβολής ετησίου μισθώματος (μουκατά) έχει
δικαίωμα φύτευσης δέντρων επί του εδάφους, το οποίο
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δικαίωμα είναι μεταβιβαστό ή κληρονομητό, χωρίς όμως
κυριότητα επί του εδάφους, το οποίο ανήκει στο
αφιέρωμα. Έτσι κληρονομούνται ή δίνονται ως προίκα
μόνο τα δέντρα π.χ. τόσες ρίζες ελιές ή τόσα υπόκλημα
δέντρα (ελιές ή αχλαδιές ή άλλο δέντρο, αν υπήρχε και
αμπέλι πάνω στο δέντρο) και όχι τόσα στρέμματα με ελιές.
Σε οθωμανική απογραφή των αρχών του 16ου αιώνα, για
παράδειγμα, καταγράφηκε στα Σέρβια μια μικρή αγροτική
περιουσία από αμπέλια, μουριές και καρυδιές, αφιερωμένη
στο Μοναστήρι της Επισκοπής [Σερβίων], ως «Evkaf-i
manastır-i Piskopi». Την ακίνητη περιουσία του
μοναστηριού φαίνεται ότι νέμονταν ο ίδιος ο επίσκοπος
Σερβίων Ιωσήφ (Καμπουρίδης 2018). Η σχετική εγγραφή
έχει ως εξής:
«Βακούφια του μοναστηριού της Επισκοπής στην πόλη
Σέρβια,
στην κατοχή του επισκόπου Ιωσήφ.
Μέσα στην πόλη Σέρβια
3 κομμάτια αμπέλια, πρόσοδος 800 [άσπρα].
Μουριές, πρόσοδος 200 [άσπρα]
Μέσα στο χωριό Λαβανίτσα
11 καρυδιές, πρόσοδος 60 [άσπρα]
Σύνολο 1.060 [άσπρα]
Τη δεκάτη της ειρημένης παραγωγής τη δίνει στο
ζεαμέτι των Σερβίων,
το υπόλοιπο το νέμεται ο ίδιος»
Δηλαδή το μοναστήρι εκμεταλλεύονταν 3 αμπέλια και
μουριές. Επίσης ένα μικρό κομμάτι της βακουφικής
περιουσίας βρισκόταν και στο χωριό Λαβανίτσα, σημερινή
Λάβα, όπου το μοναστήρι κατείχε 11 καρυδιές. Την ακίνητη
περιουσία του μοναστηριού κατείχε ή διαχειριζόταν ο ίδιος
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ο επίσκοπος, ο οποίος απέδιδε ως δεκάτη των καλλιεργειών
που αναφέρθηκαν. Η καταχώριση των «Βακουφιών του
Μοναστηριού της Επισκοπής» (Evkaf-i manastır-i Piskopi)
στα επίσημα οθωμανικά έγγραφα είναι μια μαρτυρία της
προσαρμογής των χριστιανικών μοναστικών ιδρυμάτων
στην ισλαμική νομική τάξη, καθώς επίσης του ευέλικτου και
αδιαμφισβήτητου τρόπου με τον οποίο ο όρος vakıf ή
evkaf εφαρμοζόταν από τους κρατικούς αξιωματούχους και
τους ορθόδοξους μοναχούς στις αρχές τους 16ου αιώνα.
Ένα σημαντικό μέρος
της
γαιοκτησίας
πολλών
ορθόδοξων μοναστηριών του ελληνικού χώρου υπήρχε ήδη
από την εποχή της βυζαντινής περιόδου. Τέτοια περίπτωση
αποτελούν τα «μετόχια» του Αγίου Όρους δηλ. τα κτήματα
των μονών εκτός Αγίου Όρους που τα καλλιεργούσαν οι
πάροικοι, δηλαδή οι κάτοικοι των γύρω χωριών που
πληρώνονταν από τις μονές για την εργασία τους. Αυτή η
γαιοκτησία αναγνωρίστηκε ως τέτοια από τους Οθωμανούς,
ενώ ένα άλλο μέρος της δημιουργήθηκε από περιουσίες που
αποκτήθηκαν κατά την οθωμανική περίοδο. Μετά το 1453,
οι Οθωμανοί νομομαθείς προσπάθησαν να δημιουργήσουν
τις προϋποθέσεις, ώστε να επιτραπεί από το ισλαμικό
οθωμανικό δίκαιο η κληροδότηση και αφιέρωση
περιουσιών χριστιανών προς τα δικά τους ευαγή ιδρύματα
ως
«βακούφια», αντίστοιχα
με
τα
ισλαμικά,
δημιουργώντας, με τον τρόπο αυτό, τη νόθα νομική
πραγματικότητα των «μοναστηριακών βακουφιών».
Στην Οθωμανική περίοδο, μια ομάδα χωριών της
Χαλκιδικής, τα Χασικοχώρια ή τα Χάσια, τα 15
ελευθεροχώρια, υπάγονταν απευθείας στο ταμείο του
αυτοκρατορικού οίκου και βρίσκονταν ΝΔ της περιοχής των
Μαντεμοχωρίων. Δηλαδή τα Χασικοχώρια περιλάμβαναν
όλα τα «ήμερα βουνά», όπως ονόμαζαν τα καλλιεργήσιμα
υψώματα και την περιοχή που εκτείνεται ως τον Τορωναίο
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και ως τον Θερμαϊκό κόλπο. Το βόρειο μέρος αποτελούσε τη
γνωστή από τα βυζαντινά χρόνια περιοχή της Καλαμαριάς,
μια από τις πιο παραγωγικές περιοχές της Μακεδονίας.
Εξαιρώντας τα τουρκικά τσιφλίκια και τα μετόχια του Αγίου
Όρους, όλη η υπόλοιπη γη υπάγονταν στα Χασικοχώρια.
Εκεί υπήρχαν εξαίρετοι βοσκότοποι, αγροί που παρήγαγαν
άφθονο σιτάρι καλής ποιότητας, βαμβάκι, μέλι, κερί κ.λπ.
Επίσης οι κάτοικοι καταγίνονταν με τη σηροτροφία, κυρίως
στις δυο κύριες κωμοπόλεις Πολύγυρο και Ορμύλια που
είχαν 400-500 αργαλιούς. Προτιμήθηκαν οι ορεινές
περιοχές λόγω της ύπαρξης των ελών, καθώς και των
μετοχικών συγκροτημάτων που περιόριζαν τις ελεύθερες
εκτάσεις στα παράλια. Επιπλέον, η ενδοχώρα τους
προφύλασε από τις αρρώστιες που μάστιζαν τις παράλιες
περιοχές εξαιτίας των ελών (ελονοσία), διευκόλυνε την
υλοτομία ξυλείας, αν και τους δυσχέραινε στις γεωργικές
καλλιέργειες και ειδικότερα στην ανάπτυξη εντατικών
καλλιεργειών. Συνολικά τα μετόχια λέγεται ότι ήταν 110,
καταγεγραμμένα όμως, από συλλογή στοιχείων διάφορων
καταγραφών φαίνεται ότι ήταν περίπου 90. Ακόμα έχει
βρεθεί «ιδιόκτητος οικισμός» 8-10 οικίσκων, το Γκαργή
λεμάν (Νέα Μουδανιά), ο οποίος ουσιαστικά ήταν μικρής
κλίμακας τσιφλίκι. Η Πορταριά επίσης αναφέρεται ως
τσιφλίκι, σε ελώδη περιοχή με 56 οικογένειες. Τσιφλίκι
αποτελούσε και το χωριό Ολυμπιάδα, στα παλαιότερα όμως
αρχεία δεν αναφέρεται το καθεστώς της γης του
(Βακαλόπουλος 1992, Σαπουντζής 1998, ΛιλιμπάκηΣπυροπούλου 2004, Κασάπη 2007).
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Οθωμανική Περίοδος (14ος–19ος αιώνας) – Κλιματικές
συνθήκες
Ένας άλλος, πολύ βασικός και σημαντικός λόγος που
οδήγησε τόσο στην οργάνωση προστατευμένων
αγροδασικών συστημάτων, όσο και στην επιλογή των
κατάλληλων λίγο-πολύ δέντρων και καλλιεργειών,
ανθεκτικών, αλλά και παραγωγικών ταυτόχρονα, κάτω από
δυσμενείς συνθήκες, (ανθεκτικών στα ορεινά π.χ. δρυς σίκαλη), ήταν η συγκυρία των κλιματικών συνθηκών κατά
την εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας.
Κατά τους ιστορικούς χρόνους εκδηλώνονταν κλιματικές
αλλαγές. Οι χρονολογίες συγκομιδής ορισμένων
καλλιεργειών, οι ιστορικές αφηγήσεις για πολύ ψυχρούς
χειμώνες ή για πολύ θερμά καλοκαίρια και οι μεταβολές του
πάχους των ετησίων δακτυλίων, μεταξύ άλλων, επιτρέπουν
την περιγραφή με σχετική ακρίβεια των διακυμάνσεων του
κλίματος.
Περίοδος μεσαιωνικής θέρμανσης (800 - 1300 μ.Χ.):
Ειδικά η περίοδος 900–1200 μ.Χ. έχει ονομαστεί Μικρό
Κλιματικό Βέλτιστο και αντιπροσωπεύει ένα θερμότερο
κλίμα στην Ευρώπη από τις σημερινές κλιματικές συνθήκες.
Η αύξηση της θερμοκρασίας οδήγησε στην τήξη μεγάλων
ποσοτήτων πάγου. Είναι η περίοδος της εξάπλωσης των
Βίκινγκς που ίδρυσαν οικισμούς σε περιοχές, όπως η
Ισλανδία και η Γροιλανδία. Στοιχεία, δείχνουν ότι οι υψηλές
θερμοκρασίες που επικράτησαν στη βόρεια Ευρώπη
βοήθησαν στην καλλιέργεια της αμπέλου, ακόμη και σε
περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας. Κατά την περίοδο αυτή η
αμπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή κρασιού στην Αγγλία
υποδηλώνουν θερμότερα καλοκαίρια. Η παγκόσμια άνοδος
της θερμοκρασίας βέβαια δεν ήταν ομοιόμορφη. Κατά τη
διάρκεια του 13ου και 14ου αιώνα παρατηρήθηκε μείωση
της μέσης θερμοκρασίας αέρος. Κατά τον 15ο και στις αρχές
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του 16ου αιώνα, οι συνθήκες βελτιώθηκαν εκ νέου.
Υπάρχουν αρχεία που έχουν καταγράψει πλημμύρες,
ξηρασίες και άλλες ακραίες εποχιακές διακυμάνσεις του
κλίματος έως το 1400. Η περιοχή μεταξύ της σημερινής
Σωζόπολης και της σημερινής Ν. Τρίγλιας στη Χαλκιδική,
ονομάζονταν κατά το χρονικό διάστημα 1302 - 1387
Διαβολόκαμπος, ενώ από 1409 - 1509 Καλόκαμπος.
Από το 1500 ξεκινάει μια καινούρια φάση ψύξης στην
Ευρώπη και στην Αμερική. Οι επιστήμονες αποκαλούν αυτό
το χρονικό διάστημα:
Μικρή Εποχή των Παγετώνων ή Μικρή Παγετώδη
Περίοδο (1500 - 1850 μ.Χ.): Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, η μέση ετήσια θερμοκρασία στο βόρειο
ημισφαίριο ήταν χαμηλότερη από τη σημερινή. Δριμύ
ψύχος στην Ευρώπη, χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικά
εναλλαγές θερμών περιόδων. Ποταμοί (Τάμεσης) και
κανάλια (Ολλανδία) πάγωναν το χειμώνα τόσο που οι
άνθρωποι μπορούσαν να περπατούν επάνω τους. Κατά την
περίοδο 1580–1600, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
συντέλεσαν σε κακή συγκομιδή δημητριακών και οδήγησαν
σε λιμό στην Ευρώπη. Ο κρύος καιρός στην Ισλανδία από το
1753 και 1759 προκάλεσε τον θάνατο του 25% του
πληθυσμού εξαιτίας της αποτυχίας των καλλιεργειών και
της πείνας που ακολούθησε. Οι επιπτώσεις ήταν τόσο
έντονες που αποτυπώνονται πολύ συχνά ακόμη και στις
τέχνες. Το 1816 έμεινε γνωστό ως το έτος χωρίς καλοκαίρι4.

4

(Ιστορικά δεδομένα: οι κύριες πηγές των ιστορικών εναλλακτικών
δεδομένων είναι επιστημονικά κείμενα, οι αρχαίες επιγραφές, χρονικά
και χρονογραφήματα, κυβερνητικά έγγραφα, ημερολόγια και επιστολές,
ναυτικά και εμπορικά κατάστιχα, ακόμα και μύθοι και θρύλοι).
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/4668/1/13_chapter_12.p
df.
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Μέσα σε δεκαετίες γίνονται εναλλαγές ψυχρών και
θερμών περιόδων, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα, η
οποία πλέον βρίσκεται κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία.
1435 – 1477, 1812 – 1817 … Διαδοχικά ψυχρά καλοκαίρια
δεν επιτρέπουν ωρίμανση των φρούτων (π.χ. σταφυλιών).
1680 – 1681, 1695 – 1696, 1712 – 1714 … Φθινόπωρο και
χειμώνας χωρίς καθόλου βροχή (σαν να είναι καλοκαίρι).
1684 – 1685 … Συνεχείς βροχές δημιουργούν πλημμύρες
που δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.
1699 – 1700 … Πυκνές χιονοπτώσεις, μόνιμα χιόνια σε
όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμη και στην Κρήτη.
1686 – 1687 … Κρύοι χειμώνες, με αποτέλεσμα πολλές
λίμνες (π.χ. Ιωαννίνων) να μένουν παγωμένες για τρεις
μήνες.
Η εποχή αυτή στο σύνολο της (1453 – 1821) συμπίπτει με
τα σκοτεινά χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, όπου οι
Έλληνες είναι αναγκασμένοι να επιβιώσουν στα ορεινά
κάτω από τις χειρότερες συνθήκες (ιστορικές, κοινωνικές,
κλιματικές, περιβαλλοντικές).
Ανάλυση οικολογικών ιχνών στο τοπίο
Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
επηρεάστηκε λιγότερο από τις αλλαγές από την
τουρκοκρατία μέχρι και την νεότερη ιστορία. Είναι πιθανόν,
η δομή των οικισμών, καθώς και το μωσαϊκό του τοπίου να
διαμορφώθηκαν κυρίως κατά τη βυζαντινή εποχή, αφενός
λόγω του δυσπρόσιτου χαρακτήρα της ορεινής Ροδόπης,
αφετέρου γιατί, οι μετακινήσεις πληθυσμών αφορούσαν
στην πλειονότητα τους τις πεδινές ή ημι-ορεινές περιοχές
της Ροδόπης (Dalègre, 1997). Τα ευρήματα της επιτόπιας
έρευνας, η ετυμολογία τοπωνυμίων και η σύγκριση δασικών
χαρτών αποδεικνύουν, ότι το τοπίο διαμορφώθηκε κατά τη
88

Βυζαντινή εποχή από τις μοναστηριακές κοινότητες και ότι
οι μονάδες του τοπίου διατηρήθηκαν από τους Πομάκους
κατοίκους της περιοχής (Καμπά 2014). Χαρακτηριστικό είναι
το παράδειγμα του Ληνού (Küplü) (χωριό στους πρόποδες
της Ροδόπης, κοντά στον Ίασμο - Jasiköj). Αμφότερες οι
ονομασίες των τοποθεσιών, ελληνικής και τουρκικής
προέλευσης, παραπέμπουν σε αμπέλια: Ληνός είναι η μικρή
δεξαμενή, μέσα στην οποία πατιούνται τα σταφύλια, για να
βγει ο μούστος – το πατητήρι - (Μπαμπινιώτης 2002), ενώ
το Κιουπλού σημαίνει καπηλειό και το Εσκί Κιουπλού
ερμηνεύεται σαν παλιός κρασοπατέρας (Εσκί= παλιός,
αρχαίος) (Καρατζάς 2000). Η ονομασία του Εσκί Κιουπλού
άλλαξε το 1967 σε Παλαιοχώρι (Kampa and Ispikoudis 2010).
Παλαιότεροι οικισμοί στην περιοχή που σήμερα
απεικονίζονται μόνο σε χάρτες των αρχών του 20ου αιώνα
(εικ. 16) παραπέμπουν και αυτοί σε προϊόντα
αμπελοκαλλιεργειών. Δεν είναι τυχαία η ονομασία Petmez
Aghili που φέρει συνολικά η περιοχή, δηλαδή η αγγύλη του
πετιμεζιού, καθώς εξηγεί τη μεταγενέστερη χρήση των
αμπελοκαλλιεργειών της μοναστικής βυζαντινής περιόδου.
Τα αμπέλια που προϋπήρχαν, προστατευμένα μέσα στην
«αγκύλη» του Kartal dag (το βουνό των αετών – σημερινό
Παπίκιο Όρος), χρησιμοποιήθηκαν από τους Πομάκους, για
την παραγωγή πετιμεζιού και όχι πια κρασιού, καθότι οι
μουσουλμάνοι δεν το καταναλώνουν.
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Εικ. 16. Ορεινή Ροδόπη – Βoρειοδυτικά της Κομοτηνής
(GÜMÜLDZINA): Petmez Aghili στο Kartal dag (το βουνό των
αετών). Στις υπώρειες (χωριά του γιακά) είναι εμφανής η
χαρτογράφηση αγροδασικών συστημάτων (Συμβολίζονται με
κουκκίδες – δέντρα, ενώ τα δάση ή πυκνοί θαμνώνες με πράσινο
χρώμα). Φύλλο χάρτη του 1907: Στρατιωτικός χάρτης απογραφής
της Αυστρο-Ουγγαρίας, 1910.

Πληροφορίες για είδη και ποικιλίες, τεχνικές και τρόπους
καλλιέργειας σπανίζουν.
Υπάρχουν βέβαια κάποιες
μαρτυρίες, αλλά αυτές προέρχονται κυρίως από τους ξένους
περιηγητές και γνώστες των κρασιών, οι οποίοι σημειώνουν
αν το κρασί που τους πρόσφεραν κάπου ήταν καλό ή όχι.
Ακόμη, κάποιες φορές καταχωρούν ανάμεσα στις
εντυπώσεις τους και τον θαυμασμό τους για τις κατάφυτες
με κλήματα πλαγιές του τόπου που επισκέφθηκαν. Πρέπει
όμως να σημειωθεί ότι οι περιηγητές απέφευγαν γενικώς το
νερό από τον φόβο ασθενειών και όταν το έπιναν,
υποχρεωτικά έπρεπε να περιέχει κρασί. Παραλλήλως με την
περιηγητική μαρτυρία, οι προξενικές εκθέσεις έδιναν
90

στοιχεία για το εμπόριο του κρασιού ή της σταφίδας
ορισμένων περιοχών, όπως η βορειοδυτική Πελοπόννησος,
η Κρήτη, τα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά, τα Επτάνησα κλπ.
Μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, αποκλειστικές πηγές
πληροφοριών για την ιστορία του κρασιού προέρχονταν
από τους δυτικούς (Μπαλιά 2006). Η αξία όμως των
φορολογικών οθωμανικών κατάστιχων για την ιστορία της
αμπελοκαλλιέργειας στον μακεδονικό χώρο υποστηρίχτηκε
από το 1993. Όντως, χάρη στην εκμετάλλευση των
οθωμανικών φορολογικών πηγών, σήμερα διαθέτουμε ένα
σώμα πληροφοριών για την αμπελοκαλλιέργεια και την
οινοπαραγωγή στην Εύβοια, τη Λοκρίδα και τα Μέγαρα του
15ου και 16ου αιώνα, στη Σαντορίνη και την Κρήτη στα τέλη
του 17ου, στο Άγιον Όρος τον 18ο αιώνα, στην Επανομή και
την περιοχή της Χαλκιδικής στα τέλη του 19ου και τις αρχές
του 20ου κ.λπ. Τα αμπέλια στις φορολογικές απογραφές των
πρώτων
αιώνων
της
οθωμανικής
κυριαρχίας
καταγράφονται με δυο τρόπους: ως εδαφική έκταση όταν
πρόκειται για αμπέλια που ανήκουν σε μουσουλμάνους
και ως δεκάτη, όταν ανήκουν σε χριστιανούς. Στους
επόμενους αιώνες, από τα τέλη του 17ου αιώνα για τα
νησιά και την Κρήτη και από τον 18ο για τον Μοριά,
καταγράφονται οι εκτάσεις των αμπελοφυτειών και ο
φόρος γίνεται στρεμματικός. Ασφαλώς σ' αυτές τις πηγές
δεν ανιχνεύονται πληροφορίες για καλλιεργητικές
πρακτικές ή ποικιλίες. Οι λίγες μέχρι τώρα μελέτες που
έγιναν συγκλίνουν σε κάποια κοινά συμπεράσματα ως προς
τη διάδοση της αμπελοκαλλιέργειας, τις αποδόσεις, την
ανυπαρξία εξειδίκευσης κλπ. Τα δυο βασικά στοιχεία όμως,
τα οποία κατέδειξε η μέχρι τώρα έρευνα είναι ότι το αμπέλι
είχε μεγάλη γεωγραφική διάδοση στον ελλαδικό χώρο και
ότι αποτελούσε βασικό παράγοντα στο εισόδημα του
καλλιεργητή. Σ' αυτό συνέτεινε το γεγονός ότι το κρασί
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αποτελούσε βασικό συμπλήρωμα διατροφής και ότι η
εμπορευματοποίηση του, η πώληση του στην αγορά της
γειτονικής πόλης ή στον έμπορο που κατέφτανε στο λιμάνι
για να φορτώσει, άφηνε στον παραγωγό το χρήμα που
κάλυπτε τις άλλες του υποχρεώσεις (Μπαλιά 2006).
Αναδεντράδες
Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, στα αγιορείτικα
έγγραφα καθορίζονται λεπτομερώς περιοχές, σύνορα,
έκταση των κτημάτων ακόμα και τι δέντρα υπάρχουν.
Παράδειγμα: «αμπέλιον μοδίου τετάρτου εν ώ και δέντρα
υπόκλημα, καρύα α΄» (Lavra II εγρ. 109), όπου ο μόδιος
είναι 1 στρέμμα (Κεφαλοπούλου 2014). Δηλαδή Υπόκλημα
δέντρα ή αναδεντράδες άμπελους (αμπέλια πάνω στα
δέντρα). Η αναφορά τους πλέον είναι συνεχής. Συχνά οι
Χριστιανοί σε πάρα πολλές περιοχές, όπως π.χ. οι Θράκες,
άφηναν τις κληματαριές να τυλίγονται πάνω σε φυτεμένα
ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό δέντρα, διαμορφώνοντας έτσι
γιρλάντες μεταξύ τους.
Στην περιοχή της ορεινής Θράκης, όπως και σε πάρα
πολλές άλλες περιοχές της ορεινής Ελλάδας, όπου
κατέφυγαν οι Έλληνες, εντοπίστηκαν λείψανα αγροδασικών
συστημάτων που σχετίζονται με την αμπελοκαλλιέργεια με
αυτή τη μορφή (εικ. 17). Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν
υπολείμματα υπόκλημων δέντρων (αναδεντράδων),
γνωστών από το Βυζάντιο, τα οποία αποτελούνται κατά
κύριο λόγο από κλήματα που μεγαλώνουν αναρριχώμενα σε
διάφορα δέντρα, όπως π.χ. η δρυς. Υπάρχουν περιγραφές
για το πώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δέντρα για
να στηρίξουν τα αμπέλια (κληματαριές) (αναφέρονται ως
αναδεντράδες άμπελοι, στην κλασική εποχή ή και ως
υπόκλημα δέντρα κατά τη βυζαντινή περίοδο και
αργότερα).
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Εικ. 17. Παραδείγματα από εναπομείναντα υπόκλημα δέντρα
(αναδενδράδες άμπελοι), στη Ροδόπη (ορεινή Θράκη, αριστερά)
και στην Πίνδο (δεξιά).

Στα Γεωπονικά τον 10ο αιώνα αναφέρονται τα εξής
(Βάσσος 2008):
Περί αναδεντράδων αμπέλων: «Αι αναδενδράδες τοις
πάσι χρησιμώτεραι. Και γαρ καλλίονα τον οίνον και
μονιμώτερον και γλυκύτερον αποτελούσι, και εκ
διαστημάτων δε τεθείσαι, συγχωρούσι την εν αυταίς γην
παρά δύο έτη σπείρεσθαι»….
Δηλαδή
«Οι αναδεντράδες άμπελοι έχουν μεγάλη χρησιμότητα
για όλους. Διότι, παράγουν την καλύτερη ποιότητα του
κρασιού, το οποίο είναι το πιο γλυκό και για το πιο μεγάλο
διάστημα διατηρούμενο και αν φυτεύονται αραιά,
επιτρέπουν καλλιέργεια κάθε δύο χρόνια στη γη μεταξύ
τους….
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Αυτή είναι μια περιγραφή ενός καλά οργανωμένου
συστήματος αγροδασοκομίας.
Δεν μπορούν όλα τα δέντρα να είναι αναδεντράδες,
αλλά μόνο εκείνα, τα οποία έχουν βαθύρριζο
(κατακόρυφο) σύστημα ρίζας ή εκείνα, τα οποία έχουν τις
ρίζες τους απλωμένες και το φύλλωμά τους δεν είναι πάρα
πολύ πυκνό, ώστε να μην σκιάζονται όλα τα αμπέλια. Και
αυτά τα δέντρα είναι φτελιές, ορθόκλαδες λεύκες, μελιές
και σφενδάμια. Και πρέπει να έχουν ύψος τριάντα πόδια
(10 μέτρα)…. ».
Ο τρόπος της διαμόρφωσης ποικίλλει κατά τόπους. Το
σύστημα είναι εφαρμόσιμο σε γόνιμα εδάφη και έχει το
πλεονέκτημα ότι διευκολύνει το σκάψιμο και το όργωμα του
αγρού και επιτρέπει την καλλιέργεια και λαχανικών εντός
αυτού. Άλλη μια περιγραφή ενός καλά οργανωμένου
συστήματος
αγροδασοκομίας.
Υπάρχουν
επίσης
περιγραφές, πώς και πότε να φυτευτούν αυτά τα δέντρα σε
κήπους/περιβόλια.
«Τον μήνα Οκτώβριο… … και είναι επίσης δυνατό να
φυτέψετε σε παραδείσους (κήπους) ελιές, αμυγδαλιές και
κερασιές και όλα τα οπωροφόρα δέντρα και τις φτελιές και
τις λεύκες και τις μελιές…»
Από την αρχαιότητα η φτελιά χρησιμοποιήθηκε και στην
Ιταλία ως στήριγμα για αναδεντράδες αμπέλους, γι’ αυτό
και χαρακτηρίζεται από τον Βιργίλιο ως φίλη της αμπέλου
(amica vitumus ulmi) (Γεννάδιος 1997). Στα όρια σχεδόν
όλων των αγρών στη Θράκη, αλλά και αλλού στη Βόρεια
Ελλάδα, αναπτύσσονταν φτελιές γι’ αυτό το σκοπό.
Από το ποίημα στον Ιωάννη Β΄ του Θεόδωρου
Προδρόμου, XVIII, 13-24 του 12ου αι. πληροφορείται κανείς
μέσα από τη φυτολογική εξεικόνιση της δυναστείας των
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Κομνηνών την αναφορά σε αναδεντράδες (Δεληβοριά
2002).
«Χαίρε μοι, τύχη Κομνηνίς υπέρ αμπέλους ευρυθέν,
υπέρ αναδεδράδας...».
Αλλά και στα χρόνια της τουρκοκρατίας φαίνεται ότι
επεκτάθηκε πάρα πολύ ο θεσμός των αναδενδράδων
αμπέλων παντού στη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα σε
βακούφια, όπως φαίνεται σε προικώα ή κληρονομιές για
παράδειγμα στη Χαλκιδική. Έτσι απέφευγαν την πολλαπλή
φορολογία που επιβάλλονταν στους Χριστιανούς, αφού η
φορολογία ήταν μικρότερη (μόνο για τη δεκάτη επί της
παραγωγής) και τα βακούφια εκπίπτουν του φόρου. Το
δικαίωμα φύτευσης δέντρων είναι μεταβιβαστό,
κληρονομητό, δηλ. κληρονομούνται ή δίνονται ως προίκα
και ως υπόκλημα δέντρα (ελιές ή αχλαδιές ή άλλο δέντρο,
αν υπήρχε και αμπέλι πάνω στο δέντρο) (Γρίσπος 1973).
Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων στην περιοχή της
Ροδόπης, τα υπόκλημα δέντρα ήταν συνηθισμένη μορφή
πολυκαλλιέργειας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι αν και
οι
μουσουλμάνοι
διατήρησαν
τις
καλλιέργειες,
διαφοροποιήθηκε η χρήση των προϊόντων, λόγω της
θρησκευτικής τους ταυτότητας, όπως για παράδειγμα
συνέβη με το πετιμέζι (Kampa et al. 2008).
Παπίκιο όρος
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τοπίου του Παπίκιου
Όρους (Θράκη – Ροδόπη), όπως άλλωστε και σε πάρα
πολλές περιοχές της ορεινής Ελλάδας, όπου κατέφυγαν οι
Έλληνες, είναι ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν δύο μορφές
οικιστικής δομής: οι ορεινοί οικισμοί, οι οποίοι σε αντίθεση
με τα ημιορεινά χωριά, δεν έχουν τη μορφή συμπαγών
χωριών, αλλά αθροίσματος διάσπαρτων οικισμών. Η
διάρθρωση του μωσαϊκού των χρήσεων γης είναι επίσης
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διαφορετική στα πεδινά από ότι στα ορεινά. Στα χωριά του
γιακά, όπως λέγονται οι οικισμοί στις υπώρειες του
Παπίκιου όρους, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και τα
περιβόλια βρίσκονται περιφερειακά του χωριού, όλα με τη
μορφή αγροδασικών συστημάτων, ενώ οι βοσκότοποι
τοποθετούνται κυρίως ορεινά, χωρίς όμως να υπάρχει
σήμερα σαφής χωρικός διαχωρισμός (εικ. 16 και 137). Η
έκταση κλαδονομής είναι κοινόχρηστη, συνήθως για το
σύνολο του χωριού και τοποθετείται σε κοντινή απόσταση
στον ορεινό όγκο. Είναι χαρακτηριστικότατα τα τοπία σαν
μονοκαλλιέργειες δρυών (εικ. 5). Αντίθετα, στους ορεινούς
οικισμούς του Παπίκιου όρους οι καλλιεργούμενες εκτάσεις
είναι διάσπαρτες είτε γύρω από τις μεμονωμένες κατοικίες
είτε σε αναβαθμίδες είτε κοντά σε ρέματα. Η έλλειψη
διαθέσιμου καλλιεργήσιμου χώρου ευνοεί ιδιαίτερα τις
πολυκαλλιέργειες. Οι πεζούλες που εντοπίστηκαν στις
αεροφωτογραφίες του κτηματολογίου αποδεικνύουν την
παρουσία αναβαθμίδων πιθανότατα από τη βυζαντινή
περίοδο, καθώς εντοπίζονται δίπλα στα ερείπια των
βυζαντινών μοναστηριών. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα του Ληνού που αναφέρθηκε παραπάνω. Το
τοπίο της περιοχής αποτελείται από εναλλασσόμενες
καλλιέργειες με σιτηρά, περιβόλια, δεντροκαλλιέργειες,
δάση και λιβάδια, καθώς και κοπάδια αγελάδων, προβάτων
και γιδιών, ενώ υπεραιωνόβια δέντρα (καρυδιές, κακαβιές
κλ.π), κυριαρχούν με την ιδιαίτερη μορφή τους. Η
απλοποίηση της αρχιτεκτονικής του δάσους, αλλά και η
μορφή των δέντρων, προκύπτουν από την πίεση της
βόσκησης που απαλείφει τους ενδιάμεσους ορόφους.
Η διαχείριση των δασών με πρεμνοφυή μορφή έχει
κληρονομηθεί από τους προγόνους και μπορεί να
ιχνηλατηθεί χιλιάδες χρόνια πίσω στις ρίζες του πολιτισμού.
Τα πρεμνοβλαστήματα, έπρεπε να προστατευθούν από τα
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αγροτικά ή και τα άγρια ζώα. Όπου ο έλεγχος της βόσκησης
ήταν δύσκολος, εναλλακτική λύση ήταν η «κουρά». Τα
«κουριζόμενα» δέντρα «κουρεύονταν» σε ύψος 1,5-2 ή
κάποιες φορές και 3 μέτρα περίπου, δηλαδή
«υλοτομούνταν», όπως και στην πρεμνοφυή μορφή, αλλά
σε ύψος μεγαλύτερο από αυτό που φθάνουν τα βόσκοντα
ζώα, ιδιαίτερα σε περιοχές, όπου υπήρχε πίεση από την
κτηνοτροφία.
Ως φυσική μορφή μιας δρυός κάποιος αντιλαμβάνεται
την εικόνα ενός «ελεύθερα ιστάμενου δέντρου» που όμως,
είναι δημιούργημα ανθρώπου, με την έννοια, ότι κάποιος
δημιούργησε το ανοιχτό πεδίο γύρω από το δέντρο και του
παρείχε προστασία και ιδιαίτερη μεταχείριση για να
αναπτυχθεί και να παράγει. Τα μεμονωμένα δέντρα
μεγάλης ηλικίας, αν είναι υπολείμματα πυκνών συστάδων,
θα έπρεπε να έχουν ευθυτενή, άκλαδη μορφή (Rackham
1989). Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν πολλά
υπεραιωνόβια δέντρα στην περιοχή μαρτυρούν, ότι δεν
είναι υπολείμματα παλιού σπερμοφυούς ή πρεμνοφυούς
δάσους, αλλά δέντρα που τα έχουν μεταχειριστεί με ένα
ιδιαίτερο τρόπο στο παρελθόν, μέσα σ’ ένα μωσαϊκό
χρήσεων γης με καλλιέργειες, λειμώνες, λιβάδια κλπ. Η
ύπαρξη δέντρων κουριζόμενων, αλλά και κλαδονομημένων
(δρυς), επιβεβαιώνει το μέγεθος της κτηνοτροφίας στην
περιοχή, αλλά και τη συνδυασμένη γεωργική καλλιέργεια
ανάμεσα τους. Τα δέντρα αυτά παρέχουν υλογενή προϊόντα
και αποκτούν ιδιαίτερη οικολογική αξία ως ενδιαιτήματα
για είδη της άγριας ζωής, ειδικά για εξειδικευμένα
πλάσματα, όπως πουλιά, τρωκτικά, νυχτερίδες, λειχήνες,
βρύα κ.λπ. ενώ ταυτόχρονα μαρτυρούν την εξέλιξη του
τοπίου. Στην περιοχή των οικισμών του Παπίκιου
κυριαρχούν οι δρυς, οι οποίες κουρίζονται ή
κλαδονομούνται ακόμα και σήμερα και τα κλαδιά
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αποθηκεύονται για τη διατροφή των ζώων το χειμώνα είτε
πάνω στα δέντρα με τις χαρακτηριστικές μορφές (κούπες αποθήκευση του φυλλοσανού σε θημωνιές πάνω στα
κουριζόμενα δέντρα) είτε σε ειδικά κτίσματα, με ιδιαίτερο
αρχιτεκτονικό ρυθμό, χαρακτηριστικό της περιοχής που
είναι ένας υπερυψωμένος όροφος πάνω από το πετρόχτιστο
ισόγειο του χώρου των στάβλων.
Στις αρχές του 20ου αιώνα η παράδοση έχει στερεότυπα
επηρεασμένα από τις επαγγελματικές ενασχολήσεις των
διαφόρων πολιτισμικών ομάδων της Ροδόπης: οι Πομάκοι
καταγράφονται ως κτηνοτρόφοι (Dalègre, 1997). Η τούρκικη
ονομασία του Παπίκιου όρους - Καρτάλ Νταγ - σημαίνει το
βουνό των αετών (αρπακτικών). Η οικολογία των
αρπακτικών απαιτεί διάκενα, τα οποία ως επί το πλείστο
δημιουργούνται από τη πίεση της βόσκησης και της ανάγκης
για καλλιέργειες. Τα διάκενα όμως μάλλον είχαν
δημιουργηθεί και από τα βυζαντινά χρόνια. Οι μοναχοί
εκμεταλλεύτηκαν την κλίση του εδάφους και την ύπαρξη
νερού για τη δημιουργία του λουτρώνα σε κάθε μοναστήρι.
Είναι πιθανόν ότι η δημιουργία λουτρώνα και η χρήση των
δασών για καύσιμη ύλη, δημιούργησε διάκενα, από τα
οποία επωφελήθηκαν οι Πομάκοι αγρότες και βοσκοί
(Kampa and Ispikoudis 2010).
Σύστημα διαχείρισης των κλαδονομούμενων δέντρων
Το κλαδονομικό σύστημα διαχείρισης είναι αρχαιότατο,
αλλά μπορεί να λεχθεί ότι άκμασε καθ’ όλη τη διάρκεια της
τουρκοκρατίας. Το σύστημα ακολουθεί την τύχη των
δρυοδασών και κατά συνέπεια υποχωρεί όπου τα
δρυοδάση εξαφανίζονται. Στην Ελλάδα έχει σχεδόν
εξαφανιστεί από πολλές περιοχές εξαιτίας του νόμου
Α.Ν.875/1937, αρθρο 14, με τον οποίο απαγορεύθηκε σε
όλα τα δάση της χώρας, δημόσια και μη. Φαίνεται όμως ότι
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ο νόμος αυτός δεν εφαρμόστηκε ομοιόμορφα σε όλα τα
διαμερίσματα της χώρας, όπως για παράδειγμα στην
Θράκη, όπου δεν έτυχε καμιάς εφαρμογής, αλλά και στην
Ήπειρο και αλλού (Γρίσπος 1973, Halstead, 1998).
Ο Γρίσπος (1973) περιγράφει λεπτομερώς το σύστημα
διαχείρισης των κλαδονομούμενων δέντρων στην περιοχή
της Θράκης. Η οικονομία του «κλαδερού», όπως
ονομάζεται, έχει όλα τα στοιχεία διαχειριστικού
συστήματος. Σκοπός του συστήματος είναι η παραγωγή
κλαδοφυλλώματος (φυλλοσανού) για τη διατροφή των
ποιμενικών ζώων, ιδιαίτερα κατά τον χειμώνα. Για το σκοπό
αυτό, το κλαδοφύλλωμα, υλοτομούνταν στην αρχή του
φθινοπώρου μετά τις πρώτες βροχές για να ξεπλυθούν τα
φύλλα από τη σκόνη που επικάθεται πάνω τους, αλλά πριν
από την έναρξη φυλλοβολίας, αποθηκεύεται στο ύπαιθρο,
κατά το σύστημα των εναέριων θημωνιών (στις κούπες), οι
οποίες στην υπόλοιπη Ελλάδα ονομάζονται «κλαδαριές»
και στη Θράκη «γιαπράκια». Όταν η φυσική χορτονομή
ελαττωθεί ή λείψει παντελώς αρχίζει η διατροφή με το
κλαδοφύλλωμα, δηλ. με ξηρά τροφή, αφού στο μεταξύ
έχουν αφυδατωθεί τα κλαδιά και τα φύλλα. Η
αποθηκευμένη τροφή προβλέπονταν να διαρκεί μέχρι την
άνοιξη, δηλ. περίπου για ένα τρίμηνο διάστημα, έως ότου
τα δέντρα και ιδίως τα νεαρά άτομα δρυός αποκτήσουν το
νέο φύλλωμα τους και προ παντός άφθονο μπουμπούκι, το
λεγόμενο «μούγκρο», το οποίο είναι πολύ περιζήτητο από
τα ζώα και ιδίως από τα νεογέννητα αρνάκια και κατσικάκια.
Τότε στο τρυφερό φύλλωμα λαμβάνει χώρα «η εαρινή»
κλαδονομή, η οποία όμως ουσιαστικά είναι θερισμός των
νεαρών δενδρυλλίων. Κανονικά, η αποκλάδωση
επιτρέπονταν κατά τα 3/4 της κόμης και η διατήρηση του
επάκριου βλαστού. Κατά τον χειμώνα όμως του 1945-46 οι
κτηνοτρόφοι στα ορεινά της Ξάνθης σχεδόν θέρισαν τα
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δενδρύλλια για τη διατροφή των κοπαδιών τους που
απειλούνταν από λιμό, λόγω του ιδιαίτερα δύσκολου
χειμώνα. Το καθεστώς αυτό συνεχίστηκε και μετά τον
πόλεμο και επεκτάθηκε και στα ανατολικά, σε δάση δρυός
και οξιάς.
Το ιδιαίτερο κλαδονομικό σύστημα που αναπτύχθηκε
στη Θράκη με την ονομασία Κισλάς, αποτελεί το μέσο που
κατέστησε την κλαδονομή στη Θράκη βασικό παράγοντα
μετατροπής της νομαδικής κτηνοτροφίας σε σταθερή,
δηλαδή χειμώνα και καλοκαίρι στον ίδιο χώρο και απέτρεψε
τη μετακίνηση των κοπαδιών μεταξύ των ορεινών και
χειμερινών λιβαδιών. Ο κισλάς είναι κτηνοτροφική
εγκατάσταση στα ορεινά λιβάδια, ανάλογη προς τα
«καλύβια» ή «ξωμονάρια» των Αγράφων ή περισσότερο
προς τις «κατούνες» του Βάλτου και του Ξηρόμερου κ.ά.
μερών.
Ο κισλάς όμως, δεν είναι ξεκάθαρα μια αμιγώς
κτηνοτροφική
εγκατάσταση,
αλλά
είναι
μια
γεωργοκτηνοτροφική (ή καλύτερα μια αγροδασολιβαδική)
(Εικ. 18, 19, 20). Γύρω από τον κισλά βρίσκονται οι αγροί του
ορεινού αγρότη, αγροί που προέκυψαν από την εκχέρσωση
του δάσους, δηλ. εκχέρσωση κάποιων επίπεδων λίγο-πολύ
εκτάσεων, με μικρή συνήθως γονιμότητα, στους οποίους
καλλιεργεί τη σίκαλη που αποτελεί την τροφή του σε ψωμί.
Τμήματα επίσης ορεινού εδάφους χρησιμοποιούνται και για
άλλες καλλιέργειες. Δίπλα στους αγρούς είναι
εγκατεστημένη η «κολιούμπα» (καλύβα), ξυλοκατασκευή
που χρησιμεύει ως καλοκαιρινή κατοικία και ως αποθήκη
των γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών και άλλων σκευών
και
εργαλείων,
χρήσιμων
στην
άσκηση
της
γεωργοκτηνοτροφικής οικονομίας του ιδιοκτήτη του κισλά.
Στον ίδιο χώρο υπάρχει και το «ντάμι» που χρησιμεύει, όχι
ως αποθήκη χόρτου κλπ., αλλά ως μαντρί στεγασμένο για τη
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διαμονή σ’ αυτό των ποιμενικών ζώων κατά τον χειμώνα, για
να προφυλαχτούν από τον βαρύ χειμώνα της Ροδόπης, αλλά
και για προστασία από λύκους και τσακάλια που αφθονούν
στην περιοχή. Γύρω από το ντάμι είναι η μάντρα που είναι
μη στεγασμένο ποιμνιοστάσιο, όπου οδηγούνται τα ζώα
από το ντάμι και εκεί τους δίδεται το ημερήσιο σιτηρέσιο σε
κλαδί που μεταφέρεται από την κλαδαριά ή το γιαπράκι.
Πέρα από την κολιούμπα και τους αγρούς εκτείνεται το
κλαδερό με έκταση και αριθμό δέντρων ανάλογο προς τον
αριθμό των αγροτικών ζώων του αγρότη (εικ. 18, 19).

Εικ. 18. Ορεινή Θράκη – Ροδόπη: (φωτ. 2005 – 2010) (φωτ. Σ.
Νικούδη).
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Εικ. 19. Ορεινή Θράκη – Ροδόπη: (φωτ. 2005 – 2010) (φωτ. Σ.
Νικούδη)
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Εικ. 20. Η ζωή στην ορεινή Θράκη παραμένει ίδια (φωτ. 2005 –
2010) (φωτ. Σ. Νικούδη, Π. Καπαρτή και Ι. Ισπικούδη)

Το σύνολο όλης αυτής της εγκατάστασης αποτελεί τον
κισλά, όρος που αντιστοιχεί με τον όρο στάνη της
υπόλοιπης Ελλάδας, αλλά η σύνθεση διαφέρει. Πέρα από
τον κισλά εκτείνεται το δάσος το οποίο, σύμφωνα με το
καθεστώς περί γαιών της παλιάς οθωμανικής νομοθεσίας,
αποτελούσε νεκράν γην (εραζίι μεβάτ. Άρθρ. 103 ν. της 7
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Ραμαζάν 1274/1856), ενώ σύμφωνα με το ελληνικό
καθεστώς αποτελεί δημόσια έκταση και το δάσος που
βρίσκεται σ’ αυτήν χαρακτηρίζεται ως δημόσιο. Η
κατάσταση όμως της οθωμανικής νομοθεσίας κάτω από το
κράτος «περί των νεκρών γαιών» ήταν διαφορετική.
Σύμφωνα με αυτήν, ο καθένας ήταν ελεύθερος και χωρίς
καταβολή φόρου να ανοίξει αγρό και να αποκτήσει έτσι
δικαίωμα εξουσίασης, δηλ. επικαρπίας που μεταβιβάζονταν
κληρονομικά και αναγνωρίζονταν από το δημόσιο με τη
χορήγηση ταπίου. Επίσης μπορούσε να υλοτομεί για
ατομική χρήση ή για εμπορία, παράγοντας καυσόξυλα ή
τεχνική ξυλεία ή ξυλοκάρβουνα.
Είναι φανερό ότι η οικονομία της κλαδονομικής
κτηνοτροφίας προϋποθέτει μια βάση, η οποία είναι το
κυρίως κλαδονομούμενο τμήμα του δάσους (κλαδερό) (Πιν.
1).
Πίνακας 1. Ανάλυση των εκτάσεων στην ορεινή Ροδόπη.
Προκύπτει, ότι η έκταση των κλαδερών που ανέρχεται σε 250.000
στρ. αντιπροσωπεύει το 1/3 περίπου της συνολικής δασικής
έκτασης (πίνακας 1950 του Λιάνη που αναφέρεται από τον Γρίσπο
(1973)
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Εικ. 21. Κούπες/θημωνιές

Εικ. 22. Πομακοχώρια – Ροδόπη: Κούπες/θημωνιές Kλαδονομημένα δέντρα που χρησιμοποιούνται και για την
αποθήκευση χορτοσανού ή φυλλοσανού (γιαρμάς) (φωτ. Σ.
Νικούδη)

Χαρακτηριστικό στοιχείο επίσης της βλάστησης της
περιοχής είναι και η παρουσία συγκεκριμένων δέντρων που
είναι κληρονομιά από το βυζαντινό τοπίο (εικ. 22).
Για παράδειγμα, εντοπίστηκε η παρουσία μιας ποικιλίας
ελιάς που απαντάται, μαζί με τα αμπέλια, προστατευμένη
μέσα στην «αγκύλη» του Kartal dag (το βουνό των αετών).
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Η επιλογή της τοποθεσίας από τους μοναχούς ευνοούσε
τους ελαιώνες και οπωσδήποτε δεν ήταν τυχαία. Η θέση
προστατεύται από τους βόρειους παγερούς ανέμους και τις
καταιγίδες, αποτελεί δηλαδή την ανεμοσκιά ή και
χιονοσκιά της περιοχής και αυτό βοηθά την καλλιέργεια της
ελιάς, ένα δέντρο απαραίτητο στον καθημερινό μοναστικό
βίο, τόσο για τον καρπό και το λάδι του, όσο και για την
ξυλεία του. Το λάδι στην περίπτωση των μοναστηριών δεν
αποτελούσε μόνο βασικό συστατικό μαγειρικής, αλλά ήταν
απαραίτητο και για τα καντήλια. Η ελιά αναπτύσσεται
σχεδόν σε όλα τα εδάφη, ακόμα και στα εντελώς πετρώδη,
αποδίδει όμως μόνο εκεί που το έδαφος είναι βαθύ, ώστε
να κρατάει σχετική υγρασία. Στην περιοχή της ανεμοσκιάς,
τα ρέματα βοήθησαν οπωσδήποτε στην ευδοκίμηση της
ελιάς (Καββάδας 1956-1964). Τα χλωρά κλαδιά και τα φύλλα
της ελιάς αποτελούσαν άριστη τροφή για τα πρόβατα. Τα
φύλλα του δέντρου όταν καίγονται αναδύουν ευχάριστη
μυρωδιά, κατάλληλη για θυμίαμα. Όπως αναφέρει ο
Γεννάδιος (1997) «Ως άρωμα προς θυμίασιν
χρησιμοποιείται ωσαύτως ενιαχού και η από του κορμού
και των κλάδων της Ελαίας εκκρινόμενη ενίοτε κομμεώδης
ουσία, η ονομαζομένη ελαιοδάκρυον» (Δεληβοριά 2002).
Στην ίδια περιοχή, μαζί με τις ελιές και τις αναδεντράδες
αμπέλους, υπάρχουν και πολλές υπεραιωνόβιες καρυδιές
(εικ. 23). Οι καρυδιές αποτελούν φυτικό είδος πολλαπλών
χρήσεων, καθώς πέρα από παραγωγή ξυλείας,
χρησιμοποιούνταν και για την παραγωγή καρπών, λαδιού,
αλλά και για φαρμακευτική χρήση. Ο Μπασιώτης (1970)
αναφέρει σχετικά με το ξύλο της καρυδιάς «ενδιαφέρων
είναι ο βιότυπος εις την περιοχήν της Ροδόπης, παράγων
εξαιρετικής ποιότητος ξύλον με θαυμάσιαν σχεδίασιν
«λούπος». Για την καρποφορία του απαιτείται ήπιο κλίμα
με «μακράν βλαστικήν περίοδον». Η καρυδιά προτιμά
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θέσεις θερμές με ήλιο, προστατευμένες από τους
παγερούς ανέμους. Επιπλέον, εντοπίστηκαν ιτιές που
υποδεικνύουν την ενασχόληση με την καλαθοπλεκτική,
σχετίζονται, όμως και με τη φαρμακευτική, καθώς διάφορα
μέρη της ιτιάς χρησιμοποιούνται και σε περιπτώσεις
κρυολογήματος, πυρετού κ.ά.

Εικ. 23. Σώστης – Ροδόπη – Κομοτηνή: Υπεραιωνόβια καρυδιά,
άνω των 500 ετών δίπλα στο μύλο των κατεστραμένων
μοναστηριών, στο Παπίκιο Όρος, στη θέση Κιλισέ Ντερέ (Ρέμα της
Εκκλησίας).
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Δημιουργία και οργάνωση αγροδασικών συστημάτων
Αποτέλεσμα των ιστορικών, κοινωνικών, κλιματικών και
περιβαλλοντικών συνθηκών ήταν η αναπόφευκτη
εγκατάλειψη της εντατικής γεωργίας, η επάνοδος στον
νομαδικό βίο, η ερήμωση της πεδινής χώρας και η διάνοιξη
των δασών στα ορεινά, όπου οργανώθηκε η ζωή των
κατοίκων πλέον σε άλλη βάση, με βάση τα
αγροδασολιβαδικά συστήματα.
Πώς τα κατάφεραν; Ποιά ήταν αυτά τα συστήματα; Πού
οργανώθηκαν; Με ποιά είδη και γιατί;
Τα ερωτήματα αυτά οδηγούν στην ανάγκη να γίνει μια
ανάλυση και αξιολόγηση των αγροδασικών συστημάτων
στην Ελλάδα, εξερευνώντας και συζητώντας ταυτόχρονα τη
μελλοντική τους εξέλιξη (Papanastasis et al. 2009).
•
Οι Έλληνες κατέφυγαν στα ορεινά, όπου ανέπτυξαν
κυρίως κτηνοτροφία
•
Άνοιξαν
τα
δάση
και
δημιούργησαν
αγροδασολιβαδικά συστήματα και υποτυπώδη ατομική
γεωργία (περιβόλια- δεντροπερίβολα)
•
Κράτησαν δέντρα ή και φύτεψαν δέντρα, τα οποία
διαδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλο
•
Άλλαξαν επαγγέλματα, σ’ αυτά προσάρμοσαν τα
δέντρα ή προσαρμόστηκαν οι ίδιοι
•
Χάρισαν τις εκτάσεις στα βακούφια, αλλά κράτησαν
τα δέντρα
•
Καλλιέργησαν αναδεντράδες αμπέλους
•
Προσαρμόστηκαν στις αλλαγές του κλίματος με
ανθεκτικά είδη
•
Προστατεύτηκαν από το κλίμα (κατάλληλες θέσεις ή
αντιανεμικοί φράχτες κλπ.)
•
Απαλλάχτηκαν έτσι από δυσβάσταχτους φόρους.
Βασική ασχολία των κατοίκων όλων των ορεινών
περιοχών είναι η κτηνοτροφία (οικόσιτη κυρίως ή και
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νομαδική), η περιορισμένη καλλιέργεια της γης (μικρές
εκτάσεις) και η δασοπονία και σχεδόν όλα οργανωμένα σε
διάφορες μορφές αγροδασολιβαδικών συνδυασμών (εικ.
24, 25, 26). Οι δραστηριότητες αυτές, καθώς και η
επεξεργασία και διακίνηση των διάφορων προϊόντων της
ευνοούνται από τις τοπικές γεωμορφολογικές συνθήκες
(άγονα εδάφη, άφθονες δασικές εκτάσεις), αλλά και
οργανώνονται
με
βάση
τις
ανάγκες
τους
(αγροδασολιβαδικά
συστήματα).
Παράλληλα
αναπτύσσονται οι τεχνικές (οικοδομική, βαρελοποιία), οι
τέχνες (ξυλογλυπτική, υφαντική, ζωγραφική), οι διάφορες
υπηρεσίες (κυρατζής, σαμαράς, κατραμάς, καρβουνιάρης,
μυλωνάς, σιδεράς, υφαντουργός και υφάντρα,
βαρελοποιός, βυρσοδέψης, δάσκαλος κλπ.) και το εμπόριο.
Συχνά παρατηρείται χωρική διαφοροποίηση ως προς την
ειδίκευση στα επιμέρους επαγγέλματα, απόρροια
κοινωνικών,
αλλά
και
περιβαλλοντικών
κυρίως
παραμέτρων, η οποία ενίοτε χαρακτηρίζει ομάδες χωριών
π.χ. Μαντεμοχώρια, Μαστοροχώρια, Χασικοχώρια κλπ.
Ένας ιδιαίτερος λόγος που αναπτύχθηκαν τα
αγροδασικά σε μεγάλο βαθμό σε κάποιες συγκεκριμένες
περιοχές, όπως π.χ. στη Βόρεια Ελλάδα αιτιολογείται και
από τις περιγραφές του Θεόφραστου, ο οποίος μάλιστα
διακρίνει τις ποιότητες των ξύλων ανάλογα με την περιοχή
προέλευσης:
«Αρίστην μεν είναι της ύλης προς την τεκτονικήν χρείαν
την εις την Ελλάδα παραγινομένης την μακεδονικήν` λεία τε
γαρ εστί και αστραβής και έχουσα θείον. Δευτέραν δε την
ποντικήν, τρίτην δε την από Ρυνδάκου (ποταμός της Μικράς
Ασίας), τετάρτην δε την αινιανικήν` χειρίστην δε την τε
παρνασιακήν και την ευβοϊκήν` και γαρ οζώδεις και
τραχείας και ταχύ σήπεσθαι …. Ισχυρότατα δε των ξύλων
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εστί τα άοζα και λεία` και τη όψει δε ταύτα κάλλιστα». (Φ. Ι.
- 5,2,1) (Γεννάδιος 1997).

Εικ. 24. Βώλακας – Δράμα: Αγροδασικά συστήματα με ετήσιες
καλλιέργειες ή χορτοδοτικά σε βαθμίδες με καρυδιές, σφενδάμια
κλπ. και βόσκηση από αγελάδες και μαύρους χοίρους

Εικ. 25. Βώλακας – Δράμα: Αγροδασικά συστήματα με ετήσιες
καλλιέργειες ή χορτοδοτικά σε βαθμίδες με καρυδιές, σφενδάμια
κλπ. και βόσκηση από αγελάδες και μαύρους χοίρους
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Εικ. 26. Βώλακας – Δράμα: Αγροδασικά συστήματα με ετήσιες
καλλιέργειες ή χορτοδοτικά σε βαθμίδες με καρυδιές, σφενδάμια
κλπ. και βόσκηση από αγελάδες και μαύρους χοίρους

Εικ. 27. Ορεινά Φλώρινας – Πίνδος: Ανθρακοκάμινα
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Αποτέλεσμα της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας είναι η
μεγάλη παραγωγή δερμάτων και μαλλιών. Αυτό έχει σαν
επακόλουθο και την ταυτόχρονη ανάπτυξη βυρσοδεψείων
που συγκεντρώθηκαν σε ειδικές περιοχές, συνήθως εκεί που
υπήρχαν μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών, όπως άφθονο
νερό, ασβέστης για την αποτρίχωση και πολύ ξυλεία για την
εκχύλιση των φυτικών τανινών, αλλά και για τη λειτουργία
των ασβεστοκάμινων. Ακόμη και σήμερα πολλά
βυρσοδεψεία βρίσκονται στις ίδιες εκείνες περιοχές.
Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν και υφαντουργεία και βαφεία.
Έτσι, ευνοούνταν δέντρα για να παράγουν δεψικές ύλες
και βαφές, τα οποία δεν φορολογούνταν παρά μόνο στο
τελικό προϊόν (δεκάτη). Ταυτόχρονα τα δέντρα
διαχειρίζονταν με κεφαλωτή κλάδευση (κούρισμα) που να
παράγουν σε μικρότερο περίτροπο χρόνο τα αναγκαία,
όπως π.χ. καυσόξυλα και ξυλοκάρβουνο (εικ. 27) για τα
ασβεστοκάμινα, πασσάλους για διάφορες χρήσεις ή
βαλανίδια. Επίσης σαν κουριζόμενα η παραγωγή τους είναι
υπέργεια και όχι επίγεια. Ο περίτροπος χρόνος των
κουριζόμενων δέντρων είναι, όπως και στα dehesa της
Ισπανίας, όπου οι δύο τύποι κουρέματος ονομάζονται
αντίστοιχα Olivato, 5-10 έτη και Desmochado 15-20 έτη (εικ.
28), ενώ σε πρεμνοφυή διαχείριση ο περίτροπος χρόνος για
παρόμοια προϊόντα είναι άνω των 25 ετών (Ruiz J.P.
Προσωπική Επικοινωνία). Οι φουντουκιές, οι ιτιές και οι
καλαμιές διαχειρίζονται με πολύ μικρότερους περίτροπους
χρόνους, αλλά δεν έχουν ξύλο κατάλληλο για κάρβουνο.
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Εικ. 28. Οι δύο τύποι κουρέματος αντίστοιχα Olivato και
Desmochado

Το δέρμα αποτελεί από την αρχαιότητα έως σήμερα ένα
σημαντικό μέσο ένδυσης και υπόδησης. Όπως και το
ύφασμα, έτσι και το δέρμα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί
πρέπει να περάσει από διάφορα στάδια επεξεργασίας.
Επίσης τόσο το δέρμα, όσο και το ύφασμα αποτελούν
οργανικές ύλες. Το δέρμα ωστόσο σε σχέση με το ύφασμα,
υπόκειται σε περισσότερα στάδια επεξεργασίας εξαιτίας
του γεγονότος ότι πρέπει να καθαριστεί λεπτομερώς προτού
ακολουθήσουν τα επόμενα στάδια. Η βασική διαφορά
μεταξύ υφάσματος και δέρματος είναι ότι το αρχικό στάδιο
ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος είναι η ίνα, η οποία
πρέπει να προκατεργαστεί προκειμένου στη συνέχεια να
μπορεί να δεχθεί διαδικασίες, όπως η πλέξη, η ύφανση ή η
κλωστοποίηση, αλλά και κατάλληλες επεξεργασίες
προετοιμασίας για βαφή. Αντίθετα η δορά των ζώων δεν
χρειάζεται να δεχθεί τέτοιες διαδικασίες πλέξης ή ύφανσης
για να χρησιμοποιηθεί ως υλικό ένδυσης. Παρά τα
διαφορετικά στάδια επεξεργασίας τους, τόσο το δέρμα,
όσο και το ύφασμα περνούν από το στάδιο της βαφής
(Γιακουπή 2017).
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Άρα απαιτούνται τα κατάλληλα είδη φυτών που θα
δώσουν τις απαραίτητες δεψικές και βαφικές ύλες.
Οι Βυζαντινοί που χρησιμοποιούσαν πολύ τα δερμάτινα
ενδύματα και υποδήματα είχαν ήδη ανακαλύψει, ειδικές
διαδικασίες επεξεργασίας των δερμάτων και έθεσαν τις
βάσεις των σημερινών συντεχνιών. Στα χρόνια της
βυζαντινής αυτοκρατορίας, η βυρσοδεψία βρίσκονταν σε
ακμή. Παράδειγμα η Χίος. Η γειτνίαση της Χίου με τη Μ.
Ασία, όπου γίνονταν η επεξεργασία των δερμάτων, η
αφθονία του σκίνου στο νησί, τα φύλλα του οποίου
χρησιμοποιούνται στη δέψη των δερμάτων λόγω της
περιεκτικότητας τους σε τανίνη, η γειτνίαση με τη Λέσβο,
τόπο παραγωγής βαλανιδιού, επίσης χρήσιμου στη δέψη,
αποτέλεσαν θετικά στοιχεία για την ανάπτυξη της
βυρσοδεψίας στη Χίο. Επιπρόσθετα, η ενασχόληση των
Χιωτών με το εμπόριο και τη ναυτιλία έπαιξε σημαντικό
ρόλο. Κατά το 18ο αιώνα, άκμαζε η βυρσοδεψία, γεγονός
που πιστοποιείται και από τις σχετικές νομοθετικές
διατάξεις της Υψηλής Πύλης κατά την περίοδο της
Τουρκοκρατίας. Την εποχή εκείνη η Χίος είχε κυριαρχήσει
στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στη Μαύρη θάλασσα εξαιτίας
του σημαντικού της στόλου, της διπλωματίας, αλλά και του
εμπορίου της μαστίχας. Το γεγονός αυτό, ώθησε το
Σουλτάνο να παραχωρήσει δικαιώματα στο Νησί που
άγγιζαν το καθεστώς της αυτονομίας.
Βυρσοδεψία είναι η διαδικασία της επεξεργασίας του
δέρματος των ζώων με στόχο την παραγωγή
επεξεργασμένου δέρματος με αυξημένη ανθεκτικότητα και
πιθανότατα χρώμα, κατάλληλο για την κατασκευή ειδών
ένδυσης, υπόδησης κλπ. Η βυρσοδεψία κατεργάζεται τα
ακατέργαστα δέρματα της γίδας, του προβάτου, βοδιού,
αλόγου κ.λπ. και τα μεταβάλλει σε τέλεια δέρματα
(κατεργασμένα), τα οποία αγόραζαν οι υποδηματοποιοί και
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άλλοι τεχνίτες που ασχολούνταν με την κατασκευή
δερμάτινων ειδών. Τα κατεργασμένα δέρματα δεν τα
προσβάλλουν η υγρασία και οι διάφοροι μικροοργανισμοί.
Με την κατεργασία γίνονται αδιάβροχα και ελαστικά.
Οι εγκαταστάσεις, όπου πραγματοποιείται η
επεξεργασία, ονομάζονται βυρσοδεψεία. Στην Ελλάδα, τα
βυρσοδεψεία ονομάζονταν και "ταμπάκικα", λέξη που
προέρχεται από την Τουρκική γλώσσα. Η ελληνική λέξη
βυρσοδεψία είναι σύνθετη και προέρχεται από το
ουσιαστικό της Αρχαίας Ελληνικής «βύρσα» που σημαίνει
«δέρμα ζώου» και το ρήμα «δέφω» που σημαίνει
«μαλακώνω κάτι με τα χέρια». Υπάρχουν γραπτές αναφορές
από τον Θεόφραστο, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που
αποπειράθηκε να καταγράψει και να κατανοήσει
επιστημονικά τη διαδικασία.
Τα ταμπάκικα στην Ελλάδα: Η βυρσοδεψία
διαδραμάτισε ιδιαίτερο ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας.
Μεγάλα κέντρα βυρσοδεψίας αναπτύχθηκαν στα νησιά του
Αιγαίου (Σύρος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Λέσβος – Χανιά,
Ρέθυμνο), στην ηπειρωτική Ελλάδα (Λάρισα, Τρίπολη,
Ιωάννινα, Άμφισσα, Λειβαδιά, Θεσσαλονίκη – Σίνδος,
Έδεσσα … Γενισέα, Όσσα (Βυρσόκα) κλπ. Στη βυρσοδεψία
χρησιμοποιήθηκαν δεψικές ύλες, κυρίως φυτικής
προέλευσης που βρίσκονται στα φύλλα, τον φλοιό, τους
καρπούς, τα ξύλα και τις ρίζες των δέντρων, όπως είναι
σκόνη φλοιού πεύκου, σχίνου και βαλανιδιάς, το κύπελο
του βαλανιδιού, το έλαιο κέδρου, εκχυλίσματα καστανιάς
που παρασκευάζονται από τον κορμό δέντρων, από το
σουμάκι, όπου προέρχονται από φύλλα των δέντρων,
αλλά και ορυκτές, όπως η στυπτηρία. Φυτική κατεργασία
γίνεται για τα σολοδέρματα και γενικά τα χονδρά δέρματα.
Η κατεργασία διαρκεί 6 – 8 μήνες. Μετά τη Βιομηχανική
Επανάσταση και συγκεκριμένα μετά το 1840, στη
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βυρσοδεψία χρησιμοποιούνται διαλύματα τρισθενούς
χρωμίου για την εμβάπτιση των δερμάτων. Η κατεργασία
γίνεται πλέον με άλατα χρωμίου και αργιλίου και ακολουθεί
βάψιμο.
Η δέψη με φυτικές τανίνες είναι η παλαιότερη και
εξακολουθεί ακόμα και σήμερα, αν και σε περιορισμένη
κλίμακα, να κατέχει τη δεύτερη θέση μετά τη δέψη με
χρώμιο. Καλύπτει την παραγωγή σολοδερμάτων, επίξανθων
και δερμάτων για τουριστικά είδη, φόδρες και
διακοσμητικά. Η κατεργασία των σολοδερμάτων έχει
καθιερωθεί όχι μόνο παραδοσιακά, αλλά και γιατί
προσφέρει ένα συμπαγές, συνεκτικό και εύκαμπτο δέρμα
που διατηρεί πιστά τις διαστάσεις του κατά τη χρήση. Η
παραδοσιακή δέψη έχει σχεδόν εκλείψει επειδή ήταν
χρονοβόρα. Η σύγχρονη δέψη χρειάζεται περίπου δύο
εβδομάδες και τα παραγόμενα δέρματα είναι
ανοιχτόχρωμα και εύκαμπτα (Βαγγέλου 2014).
Όλα αυτά σήμαιναν κύκλο εργασιών:
«Οι τεχνίτες που ήξεραν και αγόραζαν καλά δέρματα
κατασκεύαζαν δερμάτινα είδη που μιλούσαν για την τέχνη
τους. Τα αντρικά υποδήματα, ιδιαίτερα τα στιβάνια, ήταν
μαλακά και ωραία και έστεκαν στα πόδια σαν γλυπτά.
Κατασκευάζονταν από καλούς τεχνίτες στα στιβανάδικα.
Είχαν αξία τα δέρματα τότε και τα δερμάτινα είδη πάντοτε
έχουν μεγαλύτερη αξία και είναι μια επιλογή ιδιαίτερη για
κομψό ντύσιμο. Η βυρσοδεψία ξεσήκωνε πολλούς σε
εμπόριο την εποχή εκείνη. Από τον κτηνοτρόφο, τον χασάπη
και οι προβιδέμποροι γύριζαν στα χωριά και μάζευαν νωπές
και ξηρές προβιές και έφευγαν από το λιμάνι γεμάτα τα
φορτηγά για άλλους προορισμούς στην Ελλάδα. Οι
κορδελιάστρες σχεδίαζαν, έκοβαν και γάζωναν τα δέρματα
και τα παρέδιδαν στους υποδηματοποιούς και όλοι
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δούλευαν από το πρωί ως το βράδυ και οι λούστροι είχαν
δουλειά» (http://www.haniotika-nea.gr).
Πολιτισμικά τοπία
Αποτέλεσμα όλων των προαναφερθέντων ήταν και η
αναπόφευκτη δημιουργία ιδιαίτερων πολιτισμικών τοπίων,
όπου κυριαρχούν χαρακτηριστικά αγροδασολιβαδικά
συστήματα.
Η UNESCO, κατά τη 16η συνεδρίαση της επιτροπής για
την παγκόσμια κληρονομιά στη Σάντα Φε, το 1992,
αναθεώρησε
τα
κριτήρια
των
πολιτισμικών
χαρακτηριστικών και από το 1993 στον κατάλογο
παγκόσμιας κληρονομιάς περιλαμβάνονται και πολιτισμικά
τοπία. Σήμερα η κατηγορία των πολιτισμικών τοπίων
περιλαμβάνει όχι μόνο στατικά τοπία με την έννοια ότι η
εξελικτική τους πορεία έλαβε τέλος στο παρελθόν, αλλά και
δυναμικά τοπία τα οποία προέκυψαν και απέκτησαν τη
σημερινή μορφή από κοινωνική, θρησκευτική ή οικονομική
επίδραση στο φυσικό περιβάλλον και τα οποία συνεχίζουν
να εξελίσσονται. Αυτά τα τοπία αντανακλούν τις εξελικτικές
διαδικασίες στη μορφή και στη σύνθεση τους: «δυναμικό
τοπίο είναι ένα τοπίο το οποίο διατηρεί ενεργητικό
κοινωνικό ρόλο, άρρηκτα δεμένα σε παραδοσιακούς
τρόπους ζωής και στο οποίο η εξελικτική διαδικασία
συνεχίζεται. Ταυτόχρονα μαρτυρεί την εξέλιξη του στο
πέρασμα του χρόνου....» (Plachter and Rossler 1995).
Ουσιαστικά αυτή η κατηγορία των πολιτισμικών τοπίων
στον κατάλογο της UNESCO είναι συνδεμένα με τις
παραδοσιακές χρήσεις γης. Π.χ. τα τοπία των αμπελώνων
του Haute Douro στην Πορτογαλία και του St Emillion στη
Γαλλία είναι παραδείγματα πολιτισμικών τοπίων
εξαιρετικής αισθητικής που αντανακλούν την τεχνική,
οικονομική και κοινωνική τους εξέλιξη, απεικονίζοντας
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ταυτόχρονα, όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που είναι
συνδεμένες με την αμπελουργία (βαθμίδες, οικισμοί, ληνοί,
δρόμοι, εξωκλήσια κτλ) (Feliu 2002).
Η αξία του τοπίου ως πολιτισμική κληρονομιά
αναγνωρίστηκε σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο του
Συμβουλίου της Ευρώπης από τους υπουργούς
περιβάλλοντος 54 χωρών που συνεδριάζουν τακτικά για να
συντονίσουν τις προσπάθειες τους για την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. Η πανευρωπαϊκή
στρατηγική για την προστασία της βιοποικιλότητας και της
ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών τοπίων (Pan European
Biodiversity and Landscape Sstrategy - PEBLS) εγκρίθηκε
στην τρίτη υπουργική διάσκεψη στη Σόφια το 1995. Η
στρατηγική αυτή γεωγραφικά, καταλαμβάνει πολύ μεγάλο
εύρος εφαρμογής, αφού καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την
ευρωπαϊκή ήπειρο, καθώς και τη βόρεια και κεντρική Ασία
(Goriup 1999).
Ένας από τους στόχους της PEBLS είναι να επιτευχθεί, στο
μέτρο του δυνατού η συμβατότητα ανάμεσα στις
ανθρώπινες δραστηριότητες και στη διατήρηση των
οικοσυστημάτων, ενδιαιτημάτων, ειδών και τοπίων,
εξασκώντας π.χ. παραδοσιακές γεωργικές, δασοκομικές
κλπ. πρακτικές. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή αν και
συνδυάζει σε ένα πλαίσιο, τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και της ποικιλομορφίας των τοπίων, τονίζει
κυρίως τη βιοποικιλότητα. Στο πλαίσιο της PEBLS
διαμορφώθηκε επίσης και ο χάρτης του μεσογειακού τοπίου
που αναγνωρίζεται «ως η ευαίσθητη εκδήλωση της σχέσης
των ατόμων με τις κοινωνίες μιας περιοχής στο χώρο και
στο χρόνο, λιγότερο ή περισσότερο έντονα τροποποιημένο
εξαιτίας κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών
παραγόντων. Το τοπίο είναι το αποτέλεσμα του
συνδυασμού
φυσικών,
πολιτισμικών,
ιστορικών,
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αισθητικών, οπτικών και λειτουργικών συνιστωσών». Ο
χάρτης αυτός που αποτελεί καινοτόμο πρωτοβουλία,
ανέδειξε το τοπίο ως βασικό στοιχείο της καθημερινής ζωής
των πολιτών, της κληρονομιάς προς τις επόμενες γενιές,
καθώς επίσης και σαν θεμελιώδες συστατικό του
ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο χάρτης του Μεσογειακού τοπίου
χρησιμοποιήθηκε επίσης ως βάση για τη σύνταξη μιας
συμπληρωματικής σύμβασης, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος
στην προστασία και τη διαχείριση του φυσικού και
πολιτισμικού τοπίου.
Ήδη όμως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή
Περιβαλλοντική Επιτροπή (European Environmental Αgency)
της Ε.Ε δημοσίευσε από το 1994, την «έκθεση Dobríš, το
περιβάλλον της Ευρώπης» (L'environnement de l'Europe, le
rapport de Dobríš) πραγματοποιώντας μια βαθιά ανάλυση
της κατάστασης και των προοπτικών του περιβάλλοντος της
Ευρώπης. Το όγδοο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο τοπίο,
όπου αναγνωρίζονται και ταξινομούνται τα αγροτικά
τοπία και γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης τους και
προειδοποίησης των επικείμενων αλλαγών, όσο το δυνατό
σε αρχικό στάδιο. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που
δόθηκαν υπογράμμισαν τους κινδύνους που απειλούν τη
φυσική ποικιλομορφία και τα τοπία και βοήθησαν να
συνειδητοποιηθεί ότι ο φυσικός πλούτος και τα τοπία της
Ευρώπης αποτελούν πολιτισμική κληρονομιά για τις
μελλοντικές γενιές (Stanners and Bourdeau (Eds.) 1995).
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Εικ. 29. Τα τοπία της Ευρώπης: Πηγή: L'environnement de
l'Europe, le rapport de Dobríš

Παραδοσιακά αγροδασικά τοπία στην Ελλάδα
Τα Μεσογειακά ελληνικά τοπία περιλαμβάνουν ανοιχτή
γη (Mediterranean open land), περιβόλια (huerta),
μικροϊδιοκτησίες
περιορισμένες
με
φυτοφράχτες
(Mediterranean semi-bocage) και εκβολές ποταμών ή
χειμάρρων (delta-artificial forms) (εικ. 29).
Ηuerta από τα λατινικό hortus, "κήπος-περιβόλι", είναι μια γόνιμη
έκταση ή αγρός μέσα σε γόνιμη έκταση, όπου λαχανικά και οπωροφόρα
δέντρα συγκαλλιεργούνται για οικογενειακή κατανάλωση ή και πώληση.
Τυπικά τα huertas ανήκουν σε διαφορετικά άτομα, αλλά βρίσκονται
επίσης σε ομάδες (γκρουπ) ή γύρω από ποτάμια ή άλλες υδάτινες πηγές,
εξαιτίας των ποσοτήτων νερού για άρδευση που απαιτείται. Είναι μια
μορφή market garden (https://en.wikipedia.org/wiki/Huerta). Το market
garden είναι μια σχετικά μικρής κλίμακας παραγωγή φρούτων – καρπών,
λαχανικών και ανθέων ως ‘’βιομηχανικές’’ καλλιέργειες που συχνά
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πωλούνται απευθείας στους καταναλωτές ή σε εστιατόρια. Η ποικιλία
των καλλιεργειών αναπτύσσεται σε μια μικρή έκταση γης, τυπικά κάτω
του στρέμματος εως λίγα στρέμματα. Σε αντίθεση με τα μεγάλα
βιομηχανικά αγροκτήματα που εφαρμόζουν μονοκαλλιέργειες και
μηχανοποίηση, στο market garden αναπτύσσονται πολλές και
διαφορετικές καλλιέργειες και ποικιλίες και χρησιμοποιούνται
περισσότερη χειρονακτική εργασία και τεχνικές κηπουρικής
(https://en.wikipedia.org/wiki/Market_garden.)
Bocage, είναι μια εδαφική περιοχή με μικτά δασολίβαδα,
χαρακτηριστικά σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, σε περιοχές, όπου
αγροτο - ποιμενική οικονομία είναι η κυρίαρχη χρήση γης. Στην Αγγλία, το
bocage αναφέρεται σε εδαφική περιοχή με μικτά δασολίβαδα, με αγρούς
και ελικοειδής (στριφογυριστούς) αγροτικούς δρόμους που βυθίζονται
μεταξύ στενών, χαμηλών ράχεων και πλαγιών που κυριαρχούνται από
ψηλούς, πυκνούς φυτοφράχτες που εμποδίζουν τους ανέμους, αλλά
περιορίζουν και την ορατότητα (https://en.wikipedia.org/wiki/Bocage).

Αγγλία

Ελλάδα
Εικ. 30. Παρόμοια τοπία Bocage, Αγγλίας - Ελλάδας
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Εικ. 31. Σισάνι – Εράτυρα – Κοζάνη: Mediterranean semi-bocage:
Αγροδασικά συστήματα με ετήσιες καλλιέργειες (φασόλια) ή
χορτοδοτικά σε συνδυασμό με λεύκες (καβάκια), καρυδιές κλπ.

Εικ. 32. Βώλακας – Δράμα: Αγροδασικά συστήματα με ετήσιες
καλλιέργειες ή χορτοδοτικά σε βαθμίδες και καρυδιές, σφενδάμια
κλπ. παράλληλα με τις ισοϋψείς
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Εικ. 33. Βελβενδός – Κοζάνη: Αγροδασικά συστήματα με ετήσιες
καλλιέργειες, οπωροφόρα, ή χορτοδοτικά σε δικτυωτό
συνδυασμό με καρυδιές, κυδωνιές κλπ. (Πηγή: Χάρτες Google,
www.google.gr).
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Παραδοσιακά αγροδασικά συστήματα υπό εξαφάνιση

Εικ. 34. Χίος: Κυπαρίσσια, ελιές, συκιές, σκίνα κλπ. σε
συνδυασμό με ετήσιες καλλιέργειες σε πεζούλες.

Σύμφωνα με τον Μαντζανά κ.ά. (2006), «τα τελευταία
χρόνια,
οι
κίνδυνοι
που
αντιμετωπίζουν
τα
αγροδασολιβαδικά συστήματα είναι η σταδιακή
εγκατάλειψη τους (εκτατικοποίηση) ή σε άλλες περιπτώσεις
η μετατροπή τους σε γεωργικές μονοκαλλιέργειες
(εντατικοποίηση). Επειδή τα επιμέρους τμήματα των
συστημάτων αυτών (δέντρα, θάμνοι και ποώδη φυτά ή
γεωργικές καλλιέργειες) βρίσκονται σε δυναμική ισορροπία,
οποιαδήποτε δραστική παρέμβαση τα καθιστά ευπαθή με
αποτέλεσμα τη μείωση των προϊόντων και υπηρεσιών που
παρέχουν. Η μηχανοποίηση των εργασιών και οι πρακτικές
λίπανσης και άρδευσης τα τελευταία χρόνια δημιούργησε
ζήτηση για μονοκαλλιέργειες γεωργικών φυτών. Η κοπή των
δέντρων όμως έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή υποβάθμιση
των εδαφών, η οποία ενισχύεται με την αυξημένη ποσότητα
124

λιπασμάτων που εφαρμόζονται για την αύξηση της
παραγωγής. Εκτός από το έδαφος, οποιαδήποτε διατάραξη
της ισορροπίας έχει αρνητικές επιπτώσεις στη
βιοποικιλότητα και στο τοπίο. Σε πείραμα που έγινε στην
Ισπανία, όπου επικρατεί σε πολύ μεγάλη έκταση το γνωστό
αγροδασολιβαδικό σύστημα dehesa, διαπιστώθηκε ότι όταν
αυξήθηκε σημαντικά η βοσκοφόρτωση μειώθηκε η
παραγωγή βαλανιδιών (ανώροφος με Quercus rotudifollia
και Q. suber), με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού
των ειδών και του πληθυσμού διαφόρων ειδών πουλιών.
Αντίθετα, η απομάκρυνση της βόσκησης είχε ως αποτέλεσμα
την αύξηση της κάλυψης των θάμνων και την εξαφάνιση των
περισσότερων ειδών των πουλιών που είχαν ως ενδιαίτημα
την ποώδη βλάστηση (Mitchley and Ispikoudis 1999). Η
διατήρηση των αγροδασολιβαδικών συστημάτων και ίσως η
δημιουργία νέων κρίνεται επιτακτική για τη διατήρηση της
καλής κατάστασης των εδαφών, της βιοποικιλότητας και του
τοπίου, καθώς και για την εξασφάλιση οικονομικής στήριξης
του πληθυσμού της υπαίθρου που ασκεί τέτοιες
δραστηριότητες. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί την ακριβή
γνώση των τύπων των συστημάτων αυτών, όπως και της
έκτασης που καταλαμβάνουν. Μια πρώτη προσπάθεια
απογραφής έγινε από τους Schultz et al. (1987), όπου
περιγράφονται κυρίως οι διάφοροι συνδυασμοί δέντρων και
φυτών του υπορόφου χωρίς να αναφέρονται λεπτομερώς οι
ακριβείς εκτάσεις που καταλαμβάνουν τα συστήματα
αυτά».
Η αγροδασοπονία είναι μια αρχαιότατη μορφή χρήσης
γης που ασκείται από αγρότες σε διάφορες περιοχές της
χώρας μας, αλλά και σ’ όλο τον πλανήτη. Για να
χαρακτηριστεί ως αγροδασικό ένα σύστημα πρέπει να
υπάρχει στενή και σημαντική αλληλεπίδραση οικονομική,
οικολογική, αλλά και πολιτισμική μεταξύ των συστατικών
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του συστήματος δέντρα/καλλιέργειες/ζώα. Όπως ήδη
αναφέρθηκε
διακρίνονται
τρεις
τύποι
βασικών
αγροδασικών συστημάτων με βάση το συνδυασμό των
διαχειριστικών μέτρων που εφαρμόζονται. Ο συνδυασμός
είναι δυνατό να υφίσταται στον ίδιο χώρο και χρόνο ή να
κλιμακώνεται στο χώρο ή στο χρόνο.
Δεδομένου ότι στο παρελθόν τα ελληνικά συστήματα
πολύ σπάνια απογράφηκαν, ένας χρήσιμος δείκτης για την
αναγνώριση της προέλευσης των παραδοσιακών αυτών
αγροδασολιβαδικών συστημάτων είναι η χαρακτηριστική
μορφή των κουριζόμενων δέντρων, δηλαδή τα διάσπαρτα,
υπεραιωνόβια δέντρα που κυριαρχούν με την ιδιαίτερη
μορφή τους.
Κύρια είδη δέντρων στα αγροδασικά συστήματα στην
Ελλάδα
Τα είδη δέντρων που χρησιμοποιούνταν ευρέως
μπορούν να διακριθούν σε δασικά και σε οπωροφόρα είδη.
Δασικά είδη: Στην Ελλάδα υπήρχαν μεγάλες εκτάσεις
που καλύπτονταν από δρυς στην κεντροδυτική Μακεδονία,
δυτική Θεσσαλία και στην Ήπειρο και μικρότερες εκτάσεις
στην κεντρική και δυτική Κρήτη. Οι δρυς είναι: Quercus
pubescens, Quercus sessiliflora, Quercus cerris, Quercus
ithaburensis και Quercus macedonica.
Άλλα δασικά είδη που χρησιμοποιούνταν επίσης σε
αγροδασολιβαδικά συστήματα από πολύ παλιά είναι η
χαρουπιά (Ceratonia siliqua), η καστανιά (Castanea satina),
η φτελιά (Ulmus), ο μέλιος (Fraxinus), η κοκορεβυθιά
(Pistacia), η φλαμουριά (Tilia), η κακαβιά ή μελικοκκιά
(Celtis australis), η γκορτσιά (Pyrus amygdalyformis), η
λεύκα (Populus), το κυπαρίσσι (Cupressus orientalis), καθώς
και διάφορα είδη πεύκου.
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Οπωροφόρα είδη: Η ελιά (Olea europea) είναι ένα από
τα πιο διαδεδομένα δέντρα που καλλιεργούνταν και
καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Στις περισσότερες των
περιπτώσεων οι ελαιώνες σχηματίζουν αγροδασολιβαδικά
συστήματα σε ποικίλους συνδυασμούς, σε συγκαλλιέργεια
δημητριακών, λαχανικών, αμπελιών, χορτοδοτικών φυτών ή
με βόσκηση, ενώ η ίδια η ελιά για αιώνες παρείχε μια
πλειάδα προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών της
οικογένειας (ελιές, λάδι, ζωοτροφή, φωτισμό, ξύλο για
διάφορες χρήσεις, όπως έπιπλα, σκεύη κλπ.).
Η καλλιέργεια της μουριάς (Morus alba) για παραγωγή
μεταξιού, σε ποικίλους συνδυασμούς συγκαλλιέργειας,
είναι μια πολύ παλιά πρακτική σε όλη την Ελλάδα που
χρονολογείται από τα Βυζαντινά χρόνια. Δυστυχώς όμως
σήμερα, αυτού του είδους αγροδασολιβαδικά συστήματα
με μουριές, βρίσκονται πλέον μόνο σε μικρές εκτάσεις στη
Θράκη (Σουφλί), στη Μακεδονία (Ζαγκλιβέρι, Συκιά
Χαλκιδικής) και αλλαχού και όπου τα φύλλα των μουριών
χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των αγροτικών ζώων.
Σημαντικές εκτάσεις καταλάμβαναν και εξακολουθούν
να καταλαμβάνουν αγροδασολιβαδικά συστήματα, όπου
κυριαρχούν η καρυδιά, η αμυγδαλιά, η κερασιά ή η συκιά σε
διάφορους συνδυασμούς ή και συνδυασμοί δασικών και
γεωργικών δέντρων (κυρίως κυπαρίσσια, καστανιές και
ελιές) σε συγκαλλιέργειες με διάφορα ετήσια ή πολυετή,
γεωργικά ή λιβαδικά φυτά.
Τα κυριότερα αγροδασικά συστήματα στη Β. Ελλάδα,
ταξινομημένα σύμφωνα με το κυρίαρχο δέντρο φαίνονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Πίνακας 1), ενώ τα κυριότερα συστήματα
που βρίσκονται υπό εξαφάνιση είναι:
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Εικ. 35. Μελισσοκομία σε δάση κωνοφόρων

Τραχεία πεύκη σε συνδυασμό κυρίως με θαμνώδη ή και
ποώδη βλάστηση για βόσκηση ή μελισσοκομία. Παρήγαγαν
κυρίως ναυπηγήσιμη ξυλεία ή και κολώνες για μεταφορά
ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεπικοινωνίας (Θάσος).
Χαλέπιος πεύκη σε συνδυασμό κυρίως με θαμνώδη ή και
ποώδη βλάστηση για βόσκηση ή σε συνδυασμό με
καλλιέργειες. Παρήγαγαν κυρίως ρητίνη, ναυπηγήσιμη
ξυλεία, δαδιά και τανίνες. Επίσης υπήρχαν συνδυασμοί με
χαλέπιο, ελιές και αχλαδιές (απομεινάρια νότια Κασσάνδρα
Χαλκιδικής) σε συνδυασμό με βόσκηση ή διάφορες ετήσιες
(αρακάς, σιτάρι) ή πολυετείς καλλιέργειες.

Εικ. 36. Ορεινά πευκοδάση και βόσκηση
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Μαύρη πεύκη σε συνδυασμό με ποώδη βλάστηση για
βόσκηση. Παρήγαγαν κυρίως ξυλεία ή και κολώνες για
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεπικοινωνίας.
Λευκόδερμη πεύκη (ρόμπολο) σε συνδυασμό με ποώδη
βλάστηση για βόσκηση. Παρήγαγαν κυρίως ξυλεία για
ξυλογλυπτική, τορνευτική, βαρέλια.

Εικ. 37. Κουκουναριά σε συνδυασμό με ποώδη βλάστηση για
βόσκηση ή σε συνδυασμό με καλλιέργειες και ελιές. Παρήγαγαν
κυρίως κουκουνάρια.
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Εικ. 38. Κυπαρίσσια με ελιές, κουμ-κουάτ και άλλα ποώδη
φυτά στην Κέρκυρα (Πηγή: Τσαρουχά 2011).

Κυπαρίσσι σε συνδυασμό με ποώδη βλάστηση για
βόσκηση ή σε συνδυασμό με καλλιέργειες ή οπωρώνες.
Παρήγαγαν κυρίως ξυλεία. Χρησιμοποιούνταν σαν
ανεμοφράκτες.

Εικ. 39. Διάφορα είδη δρυός σε συνδυασμό με ποώδη
βλάστηση για βόσκηση ή σε συνδυασμό με καλλιέργειες.
Παρήγαγαν ξυλεία, τανίνες, βαλανίδια, φυλλοσανό κλπ.
(χρησιμοποιούνταν για αποθήκευση του φυλλοσανού, κούπες).

130

Εικ. 40. Κουρί με κούπες (Δοϊράνη), όπου οι δρυς νεκρώνονται
όταν σταμάτησε το κούρισμα για φυλλοσανό.
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Εικ. 41. Πουρνάρι σε συνδυασμό με ποώδη βλάστηση για
βόσκηση ή σε συνδυασμό με καλλιέργειες ή μελισσοκομία.
Παρήγαγαν ξυλεία, τανίνες, βαλανίδια, φυλλοσανό, κρεμέζι, γύρη.

Βαλανιδιά σε συνδυασμό με ποώδη βλάστηση για
βόσκηση ή σε συνδυασμό με καλλιέργειες. Μειώθηκε
σημαντικά. Παρήγαγαν ξυλεία, φυλλοσανό, βαλανίδια,
κύπελλα, τανίνες.
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Εικ. 42. Καστανιά σε συνδυασμό με ποώδη βλάστηση για
βόσκηση ή σε συνδυασμό με καλλιέργειες ή και σε συνδυασμό με
ρείκια για μελισσοκομία ή με κερασιές και καλλιέργειες.
Παρήγαγαν ξυλεία, καρπούς, μέλι (φωτ. Ν. Χαβάκη).

Εικ. 43. Οξιές – κερασιές σε συνδυασμό με ποώδη βλάστηση
για βόσκηση ή σε συνδυασμό με καλλιέργειες (κυρίως πατάτες).
Πολλαπλές χρήσεις (φωτ. Ν. Χαβάκη).
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Εικ. 44. Λεύκες (καβάκια) σε συνδυασμό με ποώδη βλάστηση
για βόσκηση ή σε συνδυασμό με καλλιέργειες. Παρήγαγαν κυρίως
ξυλεία και χαρτί. Φυτεύονταν στα όρια των δρόμων και των
χωραφιών.

Φράξος σε συνδυασμό με ποώδη βλάστηση για βόσκηση
ή σε συνδυασμό με καλλιέργειες. Παρήγαγαν ξυλεία,
φυλλοσανό, φάρμακα, τανίνες, βαφές.

Εικ. 45. Φτελιές και κακαβιές, σε συνδυασμό με ποώδη
βλάστηση για βόσκηση ή σε συνδυασμό με καλλιέργειες.
Πολλαπλές χρήσεις. Προστασία από διάβρωση. (Πηγή: Χάρτης
google)
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Εικ. 46. Σφενδάμια και καρυδιές

Εικ. 47. Μελικοκκιές ή Κακαβιές ξυλεία, φυλλοσανό.
Φυτεύονταν στα όρια των χωραφιών σε συνδυασμό με ποώδη
βλάστηση για βόσκηση ή σε συνδυασμό με καλλιέργειες.
Πολλαπλές χρήσεις.
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Εικ. 48. Καρυδιές σε συνδυασμό κυρίως με αμπέλια.
Πολλαπλές χρήσεις, όπως ξυλεία, προστασία και βελτίωση
εδαφών, κρασί, καρποί, κούπες (πολυδίχαλα),φάρμακα, τανίνες,
βαφές.

Εικ. 49. Καρυδιές σε συνδυασμό με φουντουκιές, αφροξυλιές
κλπ. στην οικιακή οικονομία σε όλα τα ορεινά χωριά, για
φάρμακα, τανίνες, βαφές. Πολλαπλές χρήσεις - Δομικό υλικό.
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Εικ. 50. Ομοίως και κερασιές ή και συνδυασμός τους με
αμπέλια και κακαβιές ή και με καβάκια.

Εικ. 51. Αναδεντράδες άμπελοι ή υπόκλημα δέντρα. Έχουν
σχεδόν εξαφανιστεί.
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Εικ. 52. Ιτιές σε συνδυασμό με ποώδη βλάστηση για βόσκηση.
Παρήγαγαν βέργες καλαθοπλεκτικής, φάρμακα, ξυλεία, βόσκηση,
τανίνες.

Εικ. 53. Αχλαδιές και ελιές σε συνδυασμό με ποώδη βλάστηση
για βόσκηση ή σε συνδυασμό με καλλιέργειες. Πολλαπλές
χρήσεις.
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Εικ. 54. Μουριές σε συνδυασμό με ποώδη βλάστηση για
βόσκηση ή συγκαλλιέργειες. Παρήγαγαν ξυλεία για βαρέλια,
σαμάρια, βέργες, μετάξι (Σουφλί), ποτό, φάρμακα, τανίνες,
φυλλοσανό. Πολλαπλές χρήσεις.

Εικ. 55. Φουντουκιές, ομοίως και οι καλαμιές στα όρια των
αγρών ή των περιβολιών για προστασία από ανέμους και την
αιολική διάβρωση, συγκαλλιέργειες. Βέργες για στήριγμα
διαφόρων καλλιεργειών (φασόλια). Οικοδομικό υλικό για οροφές,
μεσοτοιχίες, τσατμάδες κλπ.

Σορβιές. Δεν υπάρχουν πια. Ελάχιστες στα ορεινά
Ροδόπη-Πομάκοι κ.ά. Παρήγαγαν άριστη ξυλεία, καρπούς,
μαρμελάδες, φυλλοσανό, φάρμακα. Πολλαπλές χρήσεις.
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Πολιτισμικά χαρακτηριστικά των δέντρων
Πολλά από αυτά τα δέντρα, ενώ η θέση τους ουσιαστικά
είναι στο δάσος ή σε δασικές εκτάσεις ή σε κλασικούς
οπωρώνες, τις περισσότερες φορές βρίσκονται στα
πολιτισμικά, αγροτικά ή αγροδασικά τοπία, όπου
διαδραμάτισαν ιδιαίτερα σημαντικούς ρόλους στην
καθημερινή ζωή των ανθρώπων, παρέχοντας μια σειρά
προϊόντων, αγαθών, υπηρεσιών ή και συμβολισμών και
συχνά
καταλαμβάνοντας
πολύ
συγκεκριμένη
ή
εξειδικευμένη θέση στο τοπίο, αλλά και στις παραδόσεις,
στα ήθη και έθιμα και γενικότερα στην κουλτούρα ενός λαού
και ιδιαίτερα ενός λαού με μακρά ιστορία, όπως ο
Ελληνικός.
Τα πολιτισμικά (παραδοσιακά) τοπία είναι το
αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης ανθρωπίνων και φυσικών
διεργασιών και αποτελούν την πολιτισμική, κοινωνική,
οικολογική και οικονομική κληρονομιά κάθε λαού.
Ταυτόχρονα, τα τοπία αυτά εκφράζουν τον τρόπο ζωής των
κατοίκων (αγροτών και κτηνοτρόφων) μιας περιοχής και
στοιχειοθετούν μια ζωντανή και δυναμική οντότητα, η
οποία όχι μόνο διαθέτει αισθητική και οικολογική αξία,
αλλά αποτελεί και μια ανεξάντλητη τράπεζα πληροφοριών
για την ανθρώπινη δραστηριότητα στο πέρασμα του
χρόνου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα
αγροδασολιβαδικά συστήματα ή τοπία, στα οποία
εφαρμόζονται παραδοσιακές μέθοδοι διαχείρισης της γης
και τα οποία είναι στενά συνυφασμένα με την ιστορία και
την παράδοση της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
θεωρηθούν ως πολιτισμική κληρονομιά της χώρας μας και
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνέχιση τους.
Αυτές οι αξίες κινδυνεύουν να χαθούν στους
περισσότερους πολιτισμούς, επειδή σχετίζονται με
παραδοσιακούς, αγροτικούς τρόπους ζωής. Καθώς η
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Ελλάδα αστικοποιείται, όλο και περισσότερο, μια τέτοια
πολιτισμική κληρονομιά κινδυνεύει να χαθεί για πάντα.
Λιγότεροι άνθρωποι γνωρίζουν για αυτές τις ειδικές αξίες ή
πώς να χρησιμοποιούν τα δέντρα για την παραγωγή
εξειδικευμένων προϊόντων. Στην περίπτωση των
φαρμακευτικών προϊόντων υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν
οριστικά χρήσιμες γνώσεις.
Ορισμένα δέντρα χρησιμοποιούνται για περισσότερα
προϊόντα από ότι άλλα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η καρυδιά που παράγει όχι μόνο τους καρπούς που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους, αλλά
είναι και γενικότερα οικονομικά εξαιρετικά σημαντική. Μια
άλλη πτυχή αφορά περιοχές με χαμηλό αριθμό ειδών
δέντρων, αλλά μεγάλες ποσότητες συγκεκριμένων ειδών,
όπως π.χ. η κυριαρχία δρυών ή του πουρναριού σε κάποιες
περιοχές.
Παραδοσιακά προϊόντα προέρχονται από μη ξυλώδη
τμήματα των δέντρων: φλοιός, άνθη, φρούτα, χυμός και
σπόροι. Η κύρια παραδοσιακή χρήση που είναι κοινή στις
περισσότερες περιοχές, φαίνεται να είναι η χρήση τους για
την παραγωγή βαφών. Πολλά από τα δέντρα
χρησιμοποιήθηκαν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται
για ιατρικούς σκοπούς και το γεγονός ότι καταγράφονται και
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται δείχνουν τη σημασία
τους για την κοινωνία κατά τη διάρκεια των αιώνων.
Τα περισσότερα μέρη των δέντρων χρησιμοποιούνται
συχνά για διαφορετικούς σκοπούς. Οι πολιτισμικοί π.χ.
συσχετισμοί των επιλεγμένων ειδών που εξετάζονται εδώ,
είναι ευρείς και έχουν διατηρηθεί για πολλούς αιώνες. Οι
πολιτισμικοί αυτοί συσχετισμοί περιλαμβάνουν τη σχέση
του δέντρου ή των προϊόντων από το δέντρο στη
λαογραφία, τη μυθολογία, στις θρησκευτικές πρακτικές, στο
συμβολισμό και ως ένδειξη καλής ή κακής τύχης.
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Συγκρίνοντας τους πολιτισμικούς συσχετισμούς με είδη
δέντρων στις διάφορες περιοχές, μπορεί να παρατηρηθεί
ότι:
•
υπάρχουν ορισμένα είδη δέντρων με ισχυρές
συμβολικές πτυχές που είναι κοινά σε πολλές περιοχές.
•
υπάρχουν τα ίδια ζητήματα (θρησκευτικά,
δεισιδαιμονίες) που σχετίζονται με διαφορετικά είδη
δέντρων σε διαφορετικές περιοχές.
•
η πολιτισμική / θρησκευτική σημασία ενός είδους
καθορίζει συχνά τον τόπο, όπου αυτά τα δέντρα ήταν (ή
ακόμα είναι) δυνατόν να βρεθούν. Σε όλη την Ελλάδα, για
παράδειγμα, η φλαμουριά (δέντρο της Παναγίας) και στη
Βόρεια Ελλάδα η καρυδιά (τα φύλλα της χρησιμοποιούνται
σε ορθόδοξες χριστιανικές τελετές - Γονατιστής) σχετίζονται
με τη θρησκεία. Γι’ αυτό άλλωστε αυτά τα δέντρα
αναπτύσσονται πολύ συχνά μπροστά σε εκκλησίες.
Οι πολιτισμικοί συσχετισμοί είναι ένας τρόπος με τον
οποίο οι άνθρωποι ταυτίζονται με ένα συγκεκριμένο μέρος
και είναι μια σημαντική πτυχή του τρόπου με τον οποίο οι
άνθρωποι ανήκουν στο τοπίο. Αυτό είναι συνήθως ένα
ισχυρό στοιχείο των αγροτικών κοινοτήτων και κοινωνιών
και τείνει να παραμένει σε μέρη, όπου η αγροτική κοινότητα
εξακολουθεί να είναι ζωντανή και ζωτικής σημασίας. Σε
πολλά μέρη της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης, η
μετανάστευση από αγροτικές περιοχές σε πόλεις και η
επακόλουθη μείωση του πληθυσμού, αποδυναμώνει τις
ρίζες του πληθυσμού στην ύπαιθρο και η επιβίωση της
γνώσης πολιτισμικών συσχετισμών με δέντρα, φυτά ή και
άλλα στοιχεία του τοπίου μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό
μέρος της κληρονομιάς. Αυτό συμβαίνει στον ίδιο βαθμό και
για τα παραδοσιακά προϊόντα (Π.Ο.Π. προϊόντα).
Σε εκείνες τις χώρες που οι λαοί τους, με την πάροδο των
ετών έχουν χάσει την ιστορική επαφή τους με τα δάση ή τα
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δέντρα που πιθανόν είχαν κάποτε, όπως π.χ. η Ιρλανδία ή το
Ηνωμένο Βασίλειο, οι πολιτισμικές συσχετίσεις με τα δέντρα
είναι σχετικά λίγες, ενώ αντίθετα για τις πιο πυκνά
δασωμένες ή δεντροβριθείς χώρες, όπως π.χ. η Φινλανδία ή
η Ελλάδα κλπ., τα δέντρα αποκτούν πρωτεύοντα ρόλο στις
παραδόσεις τους, στα ήθη και έθιμα τους. Στη Βρετανία για
παράδειγμα, πολλά δέντρα που έχουν πλέον εγκλιματιστεί,
τα εισήγαγαν οι Ρωμαίοι και οι Νορμανδοί, αλλά αυτό δεν
συνέβη στην Ιρλανδία. Ομοίως, ορισμένες από τις
πολιτισμικές παραδόσεις και τη μυθολογία έχουν
εξαπλωθεί κατά την αρχαιότητα, σε όλη την Ευρώπη ως
αποτέλεσμα των μεταναστεύσεων των λαών, σε
διαφορετικές φάσεις της ιστορίας. Έτσι, φαίνεται ότι στη
Βρετανία επιβιώνουν πολλά χαρακτηριστικά της
αγγλοσαξονικής ή της σκανδιναβικής μυθολογίας από την
τελευταία περίοδο του Μεσαίωνα, όταν έγινε αποικισμός
ανθρώπων από αυτές τις περιοχές. Αντίστοιχα, στην
Ιρλανδία, διατηρούνται σε κάποιο βαθμό οι κελτικές
παραδόσεις, οι οποίες προήλθαν από τη νοτιοδυτική
Ευρώπη. Έτσι για παράδειγμα: Το ωροσκόπιο των Κελτών
απαρτίζεται από δέντρα, όπου το καθένα αντιπροσωπεύει
τον χαρακτήρα του, αλλά από την ανάλυση του, γίνεται
φανερό ότι η προέλευση του είναι από νότια, όπως π.χ.
ΕΛΙΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΚΕΔΡΟΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ, ΣΥΚΙΑ, ΦΙΣΤΙΚΙΑ κλπ.
(Bell et. al. 2008).
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ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ (ΔΡΥΣ)
(Γενναιότητα)
ΓΑΥΡΟΣ (Καλή γεύση)
ΕΛΑΤΟ (Μυστήριος)
ΕΛΙΑ (Σοφία)
ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Ειλικρίνεια)
ΚΕΔΡΟΣ (Πεποίθηση)
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (Πιστότητα)
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ (Αμφιβολία)
ΛΕΥΚΗ (Αβέβαιος)
ΣΟΡΒΙΑ (Ευαισθησία)
ΜΕΛΙΑ- ΦΡΑΞΟΣ
(Φιλόδοξος)

ΜΗΛΙΑ (Αγάπη)
ΟΞΙΑ (Δημιουργός)
ΠΕΥΚΟ (Σχολαστικός)
ΦΤΕΛΙΑ (Γενναιόφρων)
ΣΗΜΥΔΑ (Έμπνευση)
ΣΥΚΙΑ (Ευαισθησία)
ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ (Ανεξάρτητος)
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ (Ασυνήθιστος)
ΦΙΣΤΙΚΙΑ (Πάθος)
ΚΛΑΙΟΥΣΑ ΙΤΙΑ
(Μελαγχολία)

Επίσης, οι αρχαίοι Ιρλανδοί εφηύραν ένα αλφάβητο που
αντανακλούσε τον ιδιαίτερο ρόλο που έπαιζαν τα δέντρα
στην καθημερινή ζωή. Το αλφάβητο που ονομάζεται Ogham
χρησιμοποιούνταν μέχρι τον τέταρτο αιώνα μ.Χ. και ήταν η
πρώτη μορφή γραφής που χρησιμοποιήθηκε ποτέ στην
ιρλανδική γλώσσα. Το αλφάβητο Ogham αποτελείται από
μια σειρά συμβόλων χαραγμένων στην παρυφή (χείλος)
όρθιων πετρών. Το Ogham διαβάζεται, όπως ένα δέντρο
ορθώνεται, από κάτω προς τα πάνω. Κάθε ομάδα συμβόλων
αντιστοιχεί σε ένα γράμμα και κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε
ένα όνομα. Η λέξη για το γράμμα Β ήταν beith και αυτό
συσχετίστηκε με το δέντρο της σημύδας (birch), ενώ το
γράμμα D συσχετίστηκε με δρυ (dair). Αρχικά οκτώ
γράμματα πήραν το όνομα τους από δέντρα: σημύδα,
σκλήθρα, ιτιά, δρυς, φουντουκιά, πεύκο, φράξος και
ίταμος. Στο Μεσαίωνα, οι μελετητές διαβάζουν άλλα
ονόματα δέντρων στα υπόλοιπα γράμματα, με αποτέλεσμα
ένα αλφάβητο δέντρων. Οι λεγόμενοι νόμοι Brehon
χρησιμοποίησαν επίσης δέντρα. Με κατάλογο είκοσι οκτώ
δέντρων και θάμνων, διαμορφώθηκε το παλιό ιρλανδικό
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νομοθετικό κείμενο του 8ου αιώνα, Bretha Comaithchesa,
«κρίσεις γειτονιάς» (Bell et. al. 2008).
«Το παραδοσιακό τοπίο είναι το αποτέλεσμα ιστορικής
εξέλιξης και παρουσιάζει κοινωνικο-οικονομική αξία
ασύγκριτη... ... παρουσιάζει επίσης μια αισθητική και
πολιτισμική αξία της οποίας η παράδοση φθάνει βαθιά στο
χρόνο...
όσο
περισσότερο
ο
φυσικός χώρος
μεταμορφώνεται σε πολιτισμικό τοπίο, τόσο περισσότερο
η αισθητική όψη του τοπίου βελτιώνεται και εκτιμάται από
τους πολίτες...»
Τα σημαντικότερα δέντρα των αγροδασικών
συστημάτων
Η παρούσα εργασία καλύπτει μόνο έναν σχετικά μικρό
αριθμό δέντρων και ένα μικρό τμήμα της χώρας, αλλά έχει
συγκεντρώσει χρήσιμες πληροφορίες. Οι πολιτισμικές αξίες
και συσχετίσεις ποικίλλουν, αλλά υπάρχουν και πολλές
ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο τα δέντρα έπαιξαν ρόλο
στην ανάπτυξη του πολιτισμού των Ελλήνων:
•
Οικονομικά στην παροχή μιας σειράς ειδικών ή
τοπικών προϊόντων εκτός από το ξύλο. Οι χρήσεις και οι
εφαρμογές των ξύλων φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Πίνακας
2).
•
Ως πηγές λαογραφίας, μύθων, θρύλων και
δεισιδαιμονιών.
•
Ως μέρος της σύνθεσης του πολιτισμικού τοπίου,
προσδίδοντας το πνεύμα του τόπου.
•
Ως στοιχεία του οικολογικού τοπίου.
Για παράδειγμα, σημαντική και ισχυρή άποψη στην
επιλογή της θέσης του κάθε δέντρου στη χωροταξία του
τοπίου (εικ. 56), ήταν σύμφωνα με την κοινή πίστη του λαού
ότι:
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Καρυδιά, φλαμουριά, σημύδα, οξιά, ερυθρελάτη,
κυπαρίσσι - Δεν προσελκύουν τους κεραυνούς.
Μελιά, σφενδάμι, φτελιά, έλατο, δρυς, λεύκες Προσελκύουν τους κεραυνούς.

Εικ. 56. Χειμαδίτιδα λίμνη – Φλώρινα: Χωροταξία των δέντρων
σε ένα χειμαδιό.
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Κωνοφόρα είδη
Πεύκο
Πεύκη, κουκουναριά, στροφυλιά
Επιστημονικές ονομασίες: Pinus halepensis , P. brutia, P.
pinea, P. nigra, P. leucodermis (P. heldreichii) (Μπασιώτης
1970, Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997).
Μαύρη: ξύλο μεγάλης διάρκειας που χρησιμοποιείται ως
τεχνικό στην οικοδομική, ναυπηγική, μεταλλευτική,
κιβωτοποιία, αμαξοποιία, για στύλους εμποτιζόμενους, σε
υδραυλικά έργα, για στρωτήρες και ως βιομηχανικό για
ινοπλάκες και κυτταρίνη. Αρκετή παραγωγή ρητίνης.
Λευκόδερμη: Το ξύλο της με ερυθροκαστανό εγκάρδιο
και κίτρινο σομφό είναι ωραιότατο. Λόγω της περιεχόμενης
ρητίνης είναι αρωματικό και μεγάλης διάρκειας. Το
πολυτιμότερο από όλα τα άλλα πεύκα. Χρησιμοποιείται
στην ξυλογλυπτική και την τορνευτική για κατασκευή
πολύτιμων αντικειμένων τέχνης, στην οικοδομική, στη
βαρελοποιία κλπ. (Μπασιώτης 1970).
Κουκουναριά: κυρίως για τους καρπούς.
Χαλέπιος και τραχεία: Ξύλο μέτριας ποιότητας,
ρητινοβριθές, ημίσκληρο, μετρίου βάρους, χρησιμοποιείται
ως οικοδομήσιμο, στην κιβωτοποιία, την μεταλλευτική, για
βαρέλια, γεωργικά εργαλεία και ως καύσιμο. Το ξύλο
δαδοποιείται. Ο φλοιός για τανίνη.
Χαλέπιος: Άριστης ποιότητας δεξιόστροφος ρητίνη σε
σημαντικές ποσότητες. Η ελληνική ρητίνη είναι περιζήτητη.
Οι εφαρμογές της είναι πολυάριθμες και πολλές φορές είναι
δύσκολο να τις φανταστεί κάποιος, αφού χρησιμοποιείται
μέχρι και στα πολυτελή αυτοκίνητα και στις ... πυρηνικές
κεφαλές! Η συλλογή της ελληνικής ρητίνης αποτελεί
οικονομική δραστηριότητα που συνεισφέρει σε μεγάλο
βαθμό στην τοπική οικονομία.
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Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην ελληνική λαϊκή ιατρική η
ρητίνη χρησιμοποιούνταν για πολλές παθήσεις πριν μερικές
δεκαετίες. Το ρετσίνι των πεύκων είναι η τερεβινθίνη που
περιέχει αιθέριο έλαιο και πικρές ουσίες. H απόσταξη δίνει
το τερεβινθέλαιο με δραστικά συστατικά το α-πινένιο, το βπινένιο, ρητινικά οξέα και άλλα ουδέτερα συστατικά. Το
κολοφώνιο είναι το υπόλειμμα από την απόσταξη.
Χρησιμοποιείται
για αλοιφές και έμπλαστρα για
ρευματισμούς και φάρμακα για στραμπουλήγματα και
μώλωπες. Το δραστικό συστατικό του τερεβινθέλαιου, το απινένιο, χρησιμοποιείται στη φαρμακοποιία για την
παρασκευή καμφοράς για θεραπευτικούς σκοπούς, για
νεφρολιθιάσεις κλπ. Η ρητίνη συντελεί στη μείωση των
καρκινικών κυττάρων ή και στη συρρίκνωση καρκινικών
όγκων. Το ρετσίνι του πεύκου είναι αντίδοτο σε
δηλητηρίαση από φώσφορο (φωσφορικά λιπάσματα). Το
νέφτι στη βιομηχανία χρησιμοποιείται για βερνίκια, λάκες,
ελαιοχρώματα και κρέμες για την υποδηματοποιία.
Κατράμι (πίσσα πεύκων, η PINE TAR). Με απόσταξη,
παρασκευάζονται φάρμακα, βενζίνες, λιπαντικά έλαια,
παραφίνη, βαζελίνη, χρώματα, εκρηκτικά, πίσσα κλπ.
Χρησιμοποιείται
ευρέως
στην
κτηνιατρική
για
αντιπαρασιτικά, για αντισηψία και φροντίδα των οπλών των
ζώων. Το κατράμι είναι άριστο για την αντιμετώπιση
της ξηροδερμίας, των συμπτωμάτων του εκζέματος και της
ψωρίασης, είναι κατάλληλο για μυκητιάσεις και
δερματίτιδες. Σε περιπτώσεις μακροχρόνιας κατάκλισης
είναι
κατάλληλο
για
πλύσεις
ευαίσθητων
περιοχών. Σαπούνι εμπλουτισμένο με ρητίνη (κατράμι)
προσδίδει εξαιρετικές ιδιότητες κατά των δερματικών
ασθενειών (ψωρίαση). Είναι ιδανικό για λιπαρά μαλλιά και
περιπτώσεις πιτυρίδας, τριχόπτωσης και ξηροδερμίας.
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Η ομοιοπαθητική χρησιμοποιεί διάφορα τμήματα από τα
πεύκα κατά των ρευματισμών, της ισχιαλγίας, της
αρθρίτιδας,
της
πνευμονίας
και
του
βήχα.
Χρησιμοποιούνται στη χρόνια και οξεία βρογχίτιδα, στην
πνευμονία, στην πλευρίτιδα, για την κυστίτιδα (σε πέτρες
στην κύστη) και σε κολπικές υπερεκκρίσεις. Ως διουρητικό,
για την αντιμετώπιση των παθήσεων των ουροφόρων οδών
και της νεφρίτιδας. Υπάρχει παράδοση στη χρησιμοποίηση
αφεψήματος από πεύκα στο νερό του μπάνιου για την
καταπράυνση της κόπωσης, της νευρικής εξασθένησης και
της αϋπνίας, καθώς επίσης και για την επούλωση αμυχών
και την καταπράυνση δερματικών ερεθισμών. Τα
μπουμπούκια, οι βελόνες και τα πράσινα κουκουνάρια
βοηθούν και σε φλογώσεις της χολής από πέτρες και στην
καλή λειτουργία του συκωτιού.
Έχει αντισηπτικές, αποχρεμπτικές, αντιγηραντικές,
αντιοξειδωτικές ιδιότητες και είναι πλούσιο σε βιταμίνες C
και Α. Βοηθάει στην απορρόφηση του σιδήρου, δίνει
ενέργεια και δύναμη. Επίσης, ανακουφίζει από τους πόνους
στους μύες, τονώνει το ήπαρ, ανακουφίζει από το άγχος,
βοηθάει στην ομαλοποίηση της αρτηριακής πίεσης και
αποκαθιστά τη συνολική ισορροπία του σώματος. Ωστόσο,
σήμερα
χρησιμοποιείται
κυρίως
από
την
φαρμακοβιομηχανία
για
τεχνολογικούς
σκοπούς.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται το υγρό απόσταγμα της
ρητίνης του φυτού στην παραγωγή καλλυντικών και
φαρμάκων (τερεβινθέλαιο) και το στερεό απόσταγμα
(κολοφώνιο) στην παραγωγή εμπλάστρων, συντηρητικών,
βελτιωτικών της γεύσης, χρωμάτων, γαλακτωμάτων,
τεχνητών δοντιών κ.ά. (Κωνσταντή 2007 – 2013).
Με τα άνθη του πεύκου οι μέλισσες παρασκευάζουν την
πρόπολη. Τα κουκουνάρια του πεύκου αρωμάτιζαν το
κρασί. Το ρετσίνι του πεύκου χρησιμοποιείται στα βαρέλια
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του κρασιού και για να δημιουργηθεί η ΡΕΤΣΙΝΑ, προϊόν
αποκλειστικά Ελληνικό.

Α

Β

Εικ. 57. Χειρισμός πεύκων σε αγροδασολιβαδικά συστήματα.
Χαλέπιος (Α) για ναυπηγήσιμη ξυλεία (Κασσάνδρα Χαλκιδικής) και
κουκουναριά (Β) για τους καρπούς (Σιθωνία Χαλκιδικής).

Εικ. 58. Σκιάθος: Κουκουναριές με καλλιέργειες και βόσκηση.
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Εικ. 59. Κάμπος του Δεσπότη - Μέτσοβο – Πίνδος:
Δασολιβαδικό σύστημα μαύρης πεύκης με ποολίβαδα που
βόσκονται από πρόβατα και αγελάδες.

Εικ. 60. Σμίξη – Γρεβενά - Πίνδος: Δασολιβαδικά συστήματα
λευκόδερμης ή και μαύρης πεύκης με ποολίβαδα που βόσκονται
από αγελάδες, αλλά και από πρόβατα.
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Κυπαρίσσι
Κυπάρισσος
Επιστημονική ονομασία: Cupressus sempervirens
(Μπασιώτης 1970, Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997,
Αραμπατζής 2001, Τεσσερομμάτη 2016).
Δέντρα μεγάλα, ευθυτενή, διακοσμητικώτατα, δασικά,
χρήσιμα ιδίως για το εύοσμο και ευκατέργαστο ξύλο τους.
Το πιο κοινό είδος είναι η πασίγνωστη και σε πολλά μέρη
καλλιεργούμενη αειθαλής κυπάρισσος, το κοινό κυπαρίσσι.
Η κυπάρισσος μνημονεύεται από τον Όμηρο5 ως φυομένη
στο νησί Ωγυγία (το νησί της νύμφης Καλυψoύς, κόρης
του Τιτάνα Άτλαντος, επίσης γνωστή και ως Ατλαντίς. Έχει
ταυτιστεί με την Γαύδο που βρίσκεται νοτιοδυτικά
της Κρήτης). Πατρίδα άλλωστε του κυπαρισσιού θεωρείται
η Ανατολική Μεσόγειος, όπου όχι σπάνια αναπτύσσεται σε
πυκνά δάση, όπως στην Κρήτη. Ο Θεόκριτος την επονομάζει
«ραδινήν»6 (λεπτή, λεπτοκαμωμένη, λυγερή). Ο
Θεόφραστος αναφέρει ότι είναι δέντρο ορθοφυές, αυξητικό
σε μήκος, φύσει υψηλό και διακρίνει άρρενας και θηλείας
κυπαρίσσους. Έτσι όπως διακρίνονται και σήμερα από τους
κηπουρούς σε αρσενικά και θηλυκά κυπαρίσσια, με τη
διαφορά ότι οι άρρενες του Θεόφραστου είναι οι
οριζοντιοκλαδείς (Cupressus sempervirens horizontalis),
αυτές που σήμερα λέγονται θηλυκές (κν. θηλυκό ή
πάρτσαλο κυπαρίσσι), ενώ οι παλιά οναμαζόμενες θήλειαι
είναι οι πυραμοειδείς ή πυραμιδοειδείς (Cupressus
sempervirens pyramidalis ή fastigiata) που τώρα
ονομάζονται άρρενες (κν. αρσενικό κυπάρισσοι) και τα

5
6

«Κλήθρη τ’ αίγειρος τε και ευώδης κυπάρισσος» (Οδς. Ε, 64).
«Εντί δάφναι τηνεί, εντί ραδιναί κυπάρισσο
Εντί μέλας κισσούς εντ’ άμπελος γλυκύκαρπος» (Ειδλ. ΙΑ΄, 45).
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οποία είναι αυτά που προτιμώνται να χρησιμοποιούνται.
Επειδή δεν έχει εδώδιμο καρπό χαρακτηρίζονταν ως
«άκαρπος» (Γεννάδιος 1997). Το κυπαρίσσι είναι δέντρο
μακροβιώτατο. Υπάρχουν ιστορικά κυπαρίσσια που
αριθμούν πολλών αιώνων βίο και είναι συνδεδεμένα με την
ιστορία της χώρας μας.
Ως καλλίκορμο είδος παράγει μεγάλη ποσότητα τεχνικού
ξύλου. Το ξύλο εύοσμο, ωραίου υποκίτρινου χρώματος,
εύσχιστο, μετρίου βάρους και μεγάλης διάρκειας και
αντοχής είναι εξαιρετικής ποιότητας και χρησιμοποιείται
στρογγύλο ως οικοδομίσιμο ακόμη και των μικρών
διαστάσεων για πασσάλους, υπορθώματα, καδρόνια,
πελεκητό δε και πριστό κυρίως στην οικοδομική,
επιπλοποιία, την ναυπηγική, γλυπτική κλπ. από αγρότες σε
ανεμοφράχτες για την προστασία οπωρώνων και άλλων
καλλιεργειών. Για αισθητικούς σκοπούς (δεντροστοιχίες,
πάρκα, κήπους, ιερούς χώρους κλπ.). Στην αρχαία εποχή
χρησιμοποιούνταν η ρητίνη για ταριχεύσεις και οι καρποί
κ.ά. για φάρμακα (Μπασιώτης 1970).
Κατά τον μύθο (Οβιδίου «Μεταμορφ.» 10, 121), ο
Κυπάρισσος ήταν νέος από την Κέα. Ένα εξημερωμένο ιερό
ελάφι τον συνόδευε πάντα και η σχέση ανάμεσα στον
άνθρωπο και το ζώο δημιούργησε άρρηκτους δεσμούς. Γι'
αυτό και το πένθος του Κυπάρισσου ήταν μεγάλο, όταν ο
ίδιος, χωρίς να το θέλει, σκότωσε με το ακόντιο του το ελάφι
του που κοιμόταν στον ίσκιο ενός δέντρου μια καλοκαιρινή
ημέρα. Ζήτησε, από τους θεούς να πεθάνει, αλλά να κυλούν
τα δάκρυα του αιώνια. Έτσι, οι θεοί τον μεταμόρφωσαν σε
κυπαρίσσι. Το δέντρο με το σκούρο πράσινο χρώμα έγινε το
δέντρο της θλίψης και οι καρποί του τα κρυσταλλωμένα
δάκρυα
του
(Grimal
1986,
https://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/ mythology).
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Σε παρεμφερή εκδοχή, ο Απόλλωνας λυπήθηκε τον
νεαρό και για να τον ανακουφίσει από την μεγάλη του
δυστυχία τον μεταμόρφωσε σε κυπαρίσσι και τα δάκρυα
του να κυλούν αιώνια από το δέντρο αυτό. Το δέντρο
αφιερώθηκε στον Πλούτωνα, τον θεό των νεκρών και έγινε
σύμβολο πένθους. Οι Αρχαίοι Έλληνες, μετά τον θάνατο
ενός αγαπημένου τους προσώπου, κρεμούσαν κλαδιά
κυπαρισσιού έξω από τις πόρτες τους, στόλιζαν με αυτά τα
σώματα των νεκρών ή έκαιγαν πάνω τους τις νεκρικές
σωρούς. Επίσης, κυπαρίσσια φυτεύονταν δίπλα σε τάφους
και ναούς, αλλά και στα ιερά άλση (Παυσανίας, 2,2,4-4,35,58,24,4 κ.λ.), μια συνήθεια που διατηρείται μέχρι και σήμερα.
Ο χυμός του δένδρου αυτού σχηματίζει σταγόνες όμοιες με
δάκρυα πάνω στον κορμό του (Γεννάδιος 1997).
Το κυπαρίσσι απαντά αυτοφυές και με τις δύο μορφές
που μνημονεύτηκαν παραπάνω, δηλ. οριζοντιόκλαδο και
πυραμιδοειδές. Το πρώτο, είναι η κυπάρισσος που
αναφέρεται από τον Θεόφραστο ως «οικεία εν Κρήτη» (Φ.Ι.3,1,6) (ιθαγενής), ενώ το δεύτερο είναι αυτό που
χρησιμοποιείται συνηθέστερα παντού, γιατί αναπτύσσεται
ταχύτερα και γίνεται υψηλότερο (φθάνει και τα 40 μέτρα).
Από αυτό απαρτίζονταν κάποτε τα ιερά άλση κυπαρίσσου.
Αυτό καλλιεργούνταν εκτενώς και ιδίως στην Κρήτη, όταν
υπήρχε μεγάλη ζήτηση κυπαρίσσινου ξύλου (κυρίως από
την Αίγυπτο) για την κατασκευή φερέτρων. Αλλά και για την
ναυσιπλοΐα, τις οικοδομικές εργασίες κλπ. Ήταν δε η
παραγωγή ξυλείας από κυπαρίσσια τόσο επικερδής, ώστε
κυπαρίσσια δίνονταν ως προίκα, γι’ αυτό το δέντρο αυτό
ονομάζονταν από τους Ρωμαίους «Προιξ θυγατρός» (dos
filiae). Είναι δε το ξύλο του κυπαρισσιού ευωδέστατον και
ευκατέργαστο, ασαπές και διαρκέστατο για εσωτερικές
ιδίως χρήσεις, όταν το δέντρο φύεται σε τόπους ξηρούς και
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βραχώδεις, όπου η ανάπτυξη του είναι βραδεία (Γεννάδιος
1997).

Εικ. 61. Τυπικό Ελληνικό ή και Μεσογειακό τοπίο.

Στη βαλσαμώδη οσμή, τη μεγάλη διάρκεια και την
αντοχή στις προσβολές από έντομα του ξύλου του
κυπαρισσιού, πρέπει να αποδοθεί η κατά προτίμηση χρήση
του από τους αρχαίους (Θουκιδίδης, Β, 34). Εξαιτίας αυτών
των προσόντων του ξύλου του κυπαρισσιού, ο Πλάτων
ήθελε οι νόμοι να χαράσσονται σε πλάκες από κυπαρίσσινο
ξύλο. Από τέτοιο ξύλο ήταν οι παραστάτες των θυρών του
ανακτόρου του Οδυσσέα (Οδυσ. Ρ, 340), όπως και το ξόανο
του Διός που αναφέρεται από τον Παυσανία και το οποίο
αριθμούσε ύπαρξη 6 αιώνων (Φυσ. Ιστ. 16,40). Από
κυπαρίσσι ήταν οι θύρες του ναού της Αρτέμιδας στην
Έφεσο που διατηρήθηκαν πάνω από 300 χρόνια. Το ίδιο και
οι θύρες του Αγ. Πέτρου στη Ρώμη που δεν έχουν υποστεί
καθόλου φθορές για 6 αιώνες. Όπως και παλιά, έτσι και
σήμερα, ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο οι ιματιοθήκες (τα
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σεντούκια) κατασκευάζονται από ξύλο κυπαρισσιού για να
προφυλάσσονται τα μάλλινα από τον σκόρο.
Οι αρχαίοι μεταχειρίζονταν τη ρητίνη του κυπαρισσιού
για την ταρίχευση των νεκρών. Χρησιμοποιούσαν ως
φάρμακα τα φύλλα, τον φλοιό και τους καρπούς του
δέντρου (τα κυπαρισσόμηλα), τους οποίους ο Διοσκουρίδης
ονομάζει σφαιρία. Αναφέρει μάλιστα ότι υπήρχε η πίστη ότι
τα σφαιρία «μετά της κόμης θυμιαθέντα» διώχνουν τα
κουνούπια, κάτι το οποίο δεν είναι απίθανο, αφού είναι
γνωστή η ενέργεια του καπνού κάθε βαλσαμώδους ουσίας
πάνω στα κουνούπια, όπως του πύρεθρου. Το κυπαρίσσι και
ιδίως το πυραμιδοειδές, είναι δέντρο ιδιαιτέρως
διακοσμητικό – καλλωπιστικό, το οποίο αναπτύσσεται
εύκολα στις Μεσογειακές χώρες και χωρίς απαιτήσεις,
ειδικές περιποιήσεις ή προφυλάξεις. Συνηθέστατα
φυτεύεται σε τοίχους γύρω από κήπους, περιβόλια, αγρούς
κλπ. για προφύλαξη καρποφόρων και άλλων δέντρων από
σφοδρούς ή παγερούς ανέμους (Γεννάδιος 1997) (εικ. 62,
63. 64).

Εικ. 62. Αγιος Παύλος – Χαλκιδική: Αγρόκτημα με ετήσιες
καλλιέργειες,
δεντροκαλλιέργειες
(αμυγδαλιές,
ελιές),
διαχωρισμένο σε ορθογώνια και οριοθετημένο με κυπαρίσσια
(Πηγή: Χάρτες Google, www.google.gr).
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Εικ. 63. Κομοτηνή: Ετήσιες καλλιέργειες (βαμβάκια και
σιτηρά), δενδροκαλλιέργειες και κυπαρίσσια.

Εικ. 64. Κομοτηνή: Ετήσιες καλλιέργειες (βαμβάκια και
σιτηρά), δενδροκαλλιέργειες και κυπαρίσσια.
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Πλατύφυλλα είδη
Είδη κυρίως για ξυλεία, δεψικές-βαφικές ύλες,
φυλλοσανό κλπ.
Δρυς
Βαλανιδιά, Βελανιδιά, Ρουπάκι, Ροτσόκι, Ρένια, Δέντρο,
Φηγός, Πρίνος, Πουρνάρι, Aριά, Λιδωριά κλπ.
Επιστημονική ονομασία: Quercus sp. (Μπασιώτης 1970,
Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997, Αραμπατζής 2001).
Λευκές δρυς: Q. petraia, Q. pubescens, Q. robur, Q.
conferta, Q. ithaburensis
Απόδισκη, χνοώδης, ποδισκοφόρα, πλατύφυλλη,
βαλανιδιά
Ερυθρές δρυς: Q. cerris, Q. trojana (macedonica).
Ευθύφλοια, μακεδονική

Εικ. 65. Βαλανιδιά, Δρυς, Δέντρο κλπ. Μεγάλα, μακρόβια,
φυλλοβόλα δέντρα τα περισσότερα, ύψους έως και 30 μέτρα.
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Το ξύλο των δρυών είναι από τα πιο εύκολα
αναγνωρίσιμα είδη ξύλου, αφού η επιφάνεια του διαθέτει
πολλούς κυματισμούς και ιδιαίτερα εμφανή χρυσαλίδα.
Είναι σκληρό, πυκνό, μεγάλης διάρκειας και το χρώμα του
κυμαίνεται μεταξύ σκούρου και ανοιχτού. Το ξύλο της δρυός
διαθέτει ποικιλία φυσικών αποχρώσεων που κυμαίνονται
από το ανοιχτό καφέ μέχρι το ανοιχτό κόκκινο (κόκκινη
δρυς) και το λευκό μέχρι το κίτρινο (λευκή δρυς). Το ξύλο
των περισσότερων δρυών είναι σχετικά ακριβό και
χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή πολύτιμων
επίπλων. Είναι γερό, ανθεκτικό και στέρεο. Χρησιμοιείται
επίσης στην αμαξοποιία, για στρωτήρες σιδηροδρόμων, σε
υδραυλικά έργα, στην μεταλλευτική, για έργα επί του
εδάφους, για δοκούς, πασσάλους κλπ. (Μπασιώτης 1970).
Οι περίβολοι των οικιών, των κήπων και των κτημάτων
κατασκευάζονταν από δρύινο ξύλο (δρύφρακτα). Το ξύλο
πολλών δρυών είναι σκληρό, διαρκέστατο (καθώς και κάτω
από το νερό και μάλιστα κάτω από το θαλάσσιο νερό
καθίσταται σκληρότατο) και ευκατέργαστο.
Χρησιμοποιείται στην οικοδομική, την επιπλοποιία, την
ναυπηγία, την αμαξοπηγία, τη βυτιοποιία, καθώς και για
κατασκευή ξυλανθράκων εκλεκτής ποιότητας (Γεννάδιος
1997). Στην κατασκευή κτιρίων χρησιμοποιείται
στην ξυλοδεσιά, σε επενδύσεις, στην παρκετοποιία. Το ξύλο
από κάποιες δρυς (π.χ. αριά) χρησιμοποιείται στην
τορνευτική (Μπασιώτης 1970). Παράλληλα, τα κύματα που
κάνει του δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα και ύφος. Καθώς
ωριμάζει, το ξύλο της δρυός γίνεται πιο σκούρο γεγονός που
κάνει πιο εμφανείς τους φυσικούς κυματισμούς του και
εντείνει οπτικά πιθανές διχρωμίες στην επιφάνεια του.
Χρησιμοποιούνται επίσης για καυσόξυλα και για παραγωγή
ξυλοκάρβουνου. Εξαιτίας του αρωματικού της ξύλου, είναι
ιδανική για την κατασκευή βαρελιών στην ποτοποιΐα.
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Σημαντικό προϊόν, όμως είναι και τα βαλανίδια τους
ποικιλοτρόπως. Οι καρποί πολλών από αυτές τρώγονται από
τα ζώα και ιδιαίτερα από τους χοίρους και τους
αγριόχοιρους. Ο καρπός δε της βαλανιδιάς (βάλανος) έχει
χαρακτηριστικό μακρύ ποδίσκο και γεύση που έχουν τα
κάστανα. Ο καρπός κάποιων δρυών (βάλανος ή
δρυοβάλανος) έχει περίπου τη γεύση του κάστανου, γι’ αυτό
άλλωτε αποτελούσε κύρια τροφή των κατοίκων κάποιων
περιοχών – «Πολλοί εν Αρκαδίη βαλανηφάγοι άνδρες
έασι» λέγεται από τον Ηρόδοτο (4,66), το οποίο
επαναλαμβάνει και ο Αιλιανός λέγοντας: «Βαλάνους
Αρκάδες δείπνον είχον» (Ποικ. Ιστρ. 3,36). Οι μη βρώσιμοι
βάλανοι, όπως του πουρναριού και της αριάς που είναι
μικρότεροι και πικρότεροι, ονομάζονταν από τους αρχαίους
άκυλοι. Πάντως όλων των δρυών οι βάλανοι αποτελούν
θρεπτικότατη τροφή για τα αιγοπρόβατα και ιδίως για τους
χοίρους (εικ. 66) (Γεννάδιος 1997).
Η φλούδα του δέντρου χρησιμοποιείται υπό τη μορφή
εγχύματος για την καταπολέμηση των αιμορροΐδων, της
διάρροιας, της χρόνιας δυσεντερίας, των εντερικών
αιμορραγιών και των μητρορραγιών. Εφαρμόζεται
εξωτερικά υπό τη μορφή αφεψήματος (τσάι) κυρίως ως
στυπτικό σε πληγές του δέρματος, εγκαύματα, φλεγμονές
της στοματικής κοιλότητας (γαργαρισμοί σε άφθες και
ουλίτιδα), πονόδοντο και φαρυγγίτιδα. Εφαρμόζεται
επίσης, εξωτερικά υπό τη μορφή ελαίου για τον καθαρισμό
του δέρματος (κατά των φακίδων) αλλά και κατά της
ωταλγίας (Κωνσταντή 2007 – 2013).
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Εικ. 66. Όλων των δρυών τα βαλανίδια αποτελούν εξαιρετική
τροφή για τους χοίρους.

Εικ. 67. Το μέγεθος και τη μακροβιότητα των περισσότερων
δρυών χαρακτηρίζει η παροιμία των αρχαίων «Δρυός πεσούσης
πας ανήρ ξυλεύεται» (Γεννάδιος 1997).
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Εικ. 68. Δρυς, δρυμοί ή δρυμώνες, η κατοικία των Αμαδρυάδων
νυμφών, των Δρυΐδων κλπ.
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ΖΩΝΕΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, όπου φαίνεται σαφώς η
κυριαρχία των δρυών (δρυς, πουρνάρι, βαλανιδιά) στον
Ελληνικό χώρο (Αθανασιάδης 1985)
Α. ΕΥΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
(Quercetalia
ilicis)(Lauretum)
(ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ, ΛΟΦΩΔΗΣ
& ΥΠΟΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)
α) ΥΠΟΖΩΝΗ …OleoCeratonion
1. Αυξητικός χώρος. Oleo
– Ceratonietum (Pinetum
halepensis)
2.Αυξητικός χώρος. Oleo
– lentiscetum
β) ΥΠΟΖΩΝΗ .. Quercion
ilicis
1. Αυξητικός χώρος.
Adrachno – Quercetum ilicis
(Pinetum brutiae)
2.Αυξητικός χώρος. Orno
- Quercetum ilicis
Β.
ΠΑΡΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
ΖΩΝΗ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
(Quercetalia
pubescentis)
(Castanetum)
(ΛΟΦΩΔΗΣ
&
ΥΠΟΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)
α) ΥΠΟΖΩΝΗ …Ostryo Carpinion
1. Αυξητικός χώρος ..
Cocciferetum
2. Αυξητικός χώρος ..
Coccifero –Carpinetum

3. Αυξητικός χώρος.
Carpinetum orientalis
β) ΥΠΟΖΩΝΗ .. Quercion
- Confertae
1. Αυξητικός χώρος.
Quercetum confertae
2.Αυξητικός χώρος. Tilio castanetum
3. Αυξητικός χώρος.
Quercetum montanum
Γ. ΖΩΝΗ ΔΑΣΩΝ ΟΞΙΑΣ –
ΕΛΑΤΗΣ
&
ΟΡΕΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ
(Fagetalia)(Fagetum)
(ΟΡΕΙΝΗ – ΥΠΑΛΠΙΚΗ)
α) ΥΠΟΖΩΝΗ .. Abietion
cephalonicae – Abietum
cephalonicae
1. Αυξητικός χώρος.
β) ΥΠΟΖΩΝΗ .. Fagion
moesiacae
1. Αυξητικός χώρος.
Abietum borisii regis
2.Αυξητικός
χώρος.
Abieti – Fagetum moesiacae
3. Αυξητικός χώρος.
Fagetum moesiacae
(F. submontanum …. F.
montanum …. F. subalpinum)
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Δ. ΖΩΝΗ ΨΥΧΡΟΒΙΩΝ
ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ (Vaccinio Picetalia)(Picetum)
(ΟΡΕΙΝΗ – ΥΠΑΛΠΙΚΗ)
α) ΥΠΟΖΩΝΗ .. Vaccinio Piceion
1. Αυξητικός χώρος ..
Pinetum silvestris
2.Αυξητικός χώρος
..
Picetum abies

β) ΥΠΟΖΩΝΗ .. Pinion
heldreichii
Ε. ΕΞΩΔΑΣΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΥΨΗΛΩΝ ΟΡΕΩΝ (Astragalo
- Acantolimonetalia)
α) ΥΠΟΖΩΝΗ .. Astragalo
- Daphnion
β) ΥΠΟΖΩΝΗ .. Junipero
– Daphnion
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Εικ. 69. Xάρτης με τις ζώνες δασικής βλάστησης, όπου φαίνεται
σαφώς η κυριαρχία των δρυών (δρυς, πουρνάρι, βαλανιδιά) στον
Ελληνικό χώρο (Πηγή: Μαυρομάτης 1980).
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Εικ. 70. Νεστόριο – Καστοριά: δρυς και πουρνάρια με
καλλιέργειες (Πηγή: Χάρτες Google, www.google.gr).

Εικ. 71. Νυμφόπετρα – Θεσσαλονίκη: πουρνάρια και βόσκηση
(Πηγή: Χάρτες Google, www.google.gr).
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Εικ. 72. Εράτυρα – Κοζάνη: Σιταροχώραφα με κουριζόμενες
δρυς (διπλή κεφαλωτή κλάδευση, στα 2 μέτρα και πάνω από τα 78 μέτρα).

Εικ. 73. Ορεινή Ροδόπη – Κομοτηνή: Βόσκηση προβάτων σε
δασολίβαδο δρυός (φωτ. Σ. Νικούδη).
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Εικ. 74. Βερτίσκος – Θεσσαλονίκη: Χώρος αναψυχής σε
δασολιβαδικό σύστημα (κουρί).

Το Πουρνάρι (πρίνος) αποτελεί μια μοναδική και
ιδιάζουσα περίπτωση από κάθε άποψη και αυτό το
χαρακτηρίζει η παροιμία: «Όσα φυλά η πουρναριά, δεν τα
φυλά η Παναγιά»
Επιστημονική ονομασία: Quercus coccifera
Το ξύλο του είναι πολύ πυκνό, βαρύ, σκληρό και
δυσκατέργαστο.
Είναι
εξαιρετικό
για
παρκέτα.
Χρησιμοποιείται σε αγροτικές οικοδομές, στην καροποιία,
για εργαλεία, λαβές, πασσάλους, ως καύσιμο και για
ξυλοκάρβουνο (Μπασιώτης 1970). Tο πουρνάρι
χρησιμοποιείται για τη βόσκηση των γιδιών. Προσφέρει
άφθονη βοσκήσιμη ύλη στις γίδες. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό
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στην υπερβόσκηση, αναπτύσσει αμυντικούς μηχανισμούς.
Είναι ιδιαίτερα ξηρανθεκτικό είδος, πρεμνοβλαστάνει
εύκολα μετά από πυρκαγιά, παίζοντας σημαντικό
οικολογικό ρόλο, αφού προστατεύει το έδαφος από τη
διάβρωση.
Πουρνάρι:
Αντισηπτικό, Στυπτικό,
Αιμορραγίες,
Αιμοπτύσεις, Εντερικές αιμορραγίες, Μητρορραγίες,
Αντισηπτικό, Πλύσιμο πληγών. Τονωτικό, Χιονίστρες,
Βρογχοκήλη, Στοματίτιδα, Πονεμένο λαιμό, Αμυγδαλές,
Κοκίτη (καβουρδισμένα βαλανίδια), Ελώδεις πυρετούς,
Διαλείπουσες θέρμες. Διάρροια, Ακράτεια ούρων,
Λευκόρροια, Εντεροκολίτιδα, Σπληνομεγαλία. Δυσοσμία
των ποδιών. Τα βαλανίδια είναι χρήσιμα στην ιατρική ως
στυπτικά. Δρυς και πουρνάρι. Είναι είδη δεψικά, βαφικά και
φαρμακευτικά (Γεννάδιος 1997).
Η γύρη των δρυών και ιδιαίτερα του πουρναριού
αποτελεί σημαντική τροφή των μελισσών. Είναι τροφή
πλούσια σε πρωτεΐνη, εξαιρετικά σημαντική για όσους
γυμνάζονται ή όσους χρειάζονται περισσότερη ενέργεια
στην καθημερινότητα τους. Περιέχει θρεπτικά συστατικά
όπως αμινοξέα, υδατάνθρακες, λιπαρά οξέα, μεταλλικά
στοιχεία, ένζυμα, βιταμίνες (A - B1 - B2 - B3 - B5 - B6 - B12 C - D - E - H - K - PP). Κάνει καλό σε πολλές παθήσεις
(προβλήματα στο έντερο, στον προστάτη, στην υψηλή
χοληστερίνη, στις ορμονικές διαταραχές, στην κακή
λειτουργία παγκρέατος και ήπατος, στην υπέρταση, την
ανορεξία, την παχυσαρκία). Συμβάλλει σημαντικά
στην τόνωση του ανοσοποιητικού, αποτελεί ασπίδα
απέναντι στις ιώσεις και βοηθάει σε μια γενικότερη
ισορροπία του οργανισμού που κατ’ επέκταση
αντανακλάται και στην όψη.
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Συνταγές όπως παλιά:
Ρίζα πουρναριού για ασβέστιο και… για αμοιβάδες,
σάκχαρο, πίεση — υπόταση, ορεκτικό, δυναμωτικό,
προφυματίωση (μόνον μέχρι σκιές στους πνεύμονας).
Τρόπος παρασκευής της ρίζας του πουρναριού: Την ρίζα
την τεμαχίζουμε σε πολύ μικρά κομματάκια. 660 γραμμάρια
εξ αυτών, θα τεθούν σε πήλινο τσουκάλι, προσθέτοντας δύο
κιλά νερό. Αρχικώς θα βράσει (να κοχλάσει) κλπ.
Αποτελέσματα: Για τις αμοιβάδες θα λαμβάνεται επί
δίμηνο. Σάκχαρο επί 20 ημέρες συνεχώς. Άνευ ουδεμιάς
διαίτης. Πίεση — υπόταση — ζαλάδες επί μήνα συνεχώς,
άνευ διαίτης. Ορεκτικό — δυναμωτικό. Δημιουργεί πολύ
μεγάλη όρεξη και το ασβέστιο που εμπεριέχει είναι ιδεώδες
για εξασθενισμένους οργανισμούς και αναιμικά και αδενικά
παιδιά.
Για προφυματίωση (μέχρι σκιές στον πνεύμονα).
Λαμβανόμενο επί μήνα συνεχώς, και κατόπιν ακτινογραφίας
διαπιστούται ουδέν (Πηγή: Λαυριώτης 1975).
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Εικ. 75. Νερόμυλος (παλιό Οσμανλί – τώρα χειμαδιό) – Νέα
Τρίγλια
–
Χαλκιδκή:
Κουριζόμενα
πουρνάρια
σε
αγροδασολιβαδικό σύστημα με σιτηρά και κτηνοτροφία.

Εικ. 76. Το πουρνάρι και το «κρεμεζί» χρώμα, ο κόκκος και το
«κόκκινο».
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Σε πολλές περιοχές τα αγροδασικά συστήματα του
πουρναριού αναπτύχθηκαν κυρίως για το κρεμέζι. Τα φύλλα
του πουρναριού προσβάλλονται από ένα παρασιτικό έντομο
της οικογένειας των κοκκοειδών. Το έντομο δημιουργεί
πάνω στα φύλλα ένα κηκίδιο (σαν κόκκο), (κηκίδες ή
δρυοκηκίδες), μέσα στο οποίο είναι τα αυγά του εντόμου,
τα οποία περιέχουν μια πορφυροκόκκινη χρωστική ουσία,
το κοινώς γνωστό πρινοκόκκι (Γεννάδιος 1997). Η
επιστημονική ονομασία του εντόμου είναι Coccus ilicis που
προέρχεται από την ονομασία με την οποία το
αποκαλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες: κόκκος (δηλαδή
κουκούτσι, καθώς μοιάζει με κουκούτσι κερασιού) ο
βαφικός. Τα θηλυκά του εντόμου σχηματίζουν την άνοιξη
ένα μικρό «εξόγκωμα» στο φύλλο, όπου αφήνουν περίπου
δυο χιλιάδες αυγά. Παλιά συλλέγονταν οι κόκκοι πριν την
εκκόλαψη των αυγών, βρέχονταν με ξίδι και κρασί και
στέγνωναν στον ήλιο. «Έβραζαν στο νερό για να πάρουν το
χρώμα. Με το βρασμό για το χρώμα έπαιρναν και τις
στυπτικές, αιμοστατικές και αντισηπτικές ιδιότητες». Το
κηκίδιο (ο κόκκος) που είναι πάνω στα φύλλα του
πουρναριού
έχει
ερυθρό
χρώμα.
Οι
κόκκοι
χρησιμοποιήθηκαν για χιλιετίες για την παραγωγή του
ερυθρού χρώματος! Σταδιακά προέκυψε από τη λέξη
κόκκος, η λέξη κόκκινο χρώμα!!!
Στα λατινικά το πουρνάρι ονομάζεται Quercus coccifera,
δηλαδή δρυς η κοκκοφόρος… Η αραβική ονομασία του
εντόμου είναι "κιρμίζ" ή "κερμέζ", από εκεί προέρχεται και
η ονομασία «κρεμεζί» για το χρώμα που χρησιμοποιούνταν
για το βάψιμο των ρούχων, υφασμάτων, τοίχων, ακόμα και
μαλλιών. Χρησιμοποιείται και στην παρασκευή χρωμάτων
ακουαρέλας και ευρέως στη βιομηχανία τροφίμων
(χρωστική Ε120) σε ποτά, λικέρ (Martini rosso, Campari),
καραμέλες, γιαούρτια, ζελέ, παγωτά, φάρμακα, καλλυντικά
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κλπ. Το πρινοκόκκι, σε αρκετές χιλιάδες οκάδες εξάγονταν
στην Αίγυπτο, Αλγέρι, Τυνησία κλπ., για να βάφουν κόκκινα
τα σαρίκια τους κά. Ήταν (και παραμένει) ένα από τα πιο
ακριβά χρώματα (350,00 € το κιλό).
Παλιά παροιμία: “Δεν τον νοιάζει πόσο πάει το
πρινοκόκκι” και λέγεται για άνθρωπο που έχει εξασφαλίσει
τα “προς το ζην” και αδιαφορεί για την αβεβαιότητα του
εμπορίου.
Κόκκινο: Δράση. Είναι το ισχυρότερο των εντυπώσεων.
Συναίσθημα εμπιστοσύνης του ατόμου στις ικανότητες του.
Η γέννηση της ζωής. Οι αρχαίοι Έλληνες (Μυρμιδόνες,
Σπαρτιάτες, Αθηναίοι, η Μακεδονική φάλαγγα κ.ά.),
αργότερα οι Ρωμαϊκές λεγεώνες και οι Βυζαντινοί, αλλά και
οι ήρωες του 1821, επίσης οι Βρετανοί στρατιώτες (red
coats) διαφόρων εποχών κλπ. το χρησιμοποιούσαν για να
βάφουν τους χιτώνες και τους μανδύες τους ή τα γιλέκα
τους, ώστε να μη φαίνεται το αίμα στη μάχη… έτσι
διατηρείται η ψυχολογία και το φρόνημα υψηλό… χωρίς
πανικό κλπ. αλλά ταυτόχρονα έβραζαν τα πρινοκόκκια
(συνήθως και με τα φύλλα) στο νερό για να πάρουν το
κρεμεζί χρώμα. ‘’Με το βρασμό για το χρώμα έπαιρναν
μαζί και όλες τις στυπτικές, αιμοστατικές και αντισηπτικές
ιδιότητες της δρυός ή του πουρναριού’’. Με το κρεμέζι
προστατεύονταν και από τις ψείρες, γι’ αυτό τα φέσια
είναι πάντα κόκκινα.
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Το βαλανίδι και η δασική βιομηχανία εκχυλίσματος
Τα βαλανίδια της δρυός, περί των οποίων ο λόγος, είναι
καρποί της βαλανιδιάς Quercus ithaburensis (παλιά
ονομασία - Quercus aegilops, δρυς αιγίλωψ) και της
ποικιλίας της, μακρολέπιδος (Q. macrolepis). Η βαλανιδιά
είναι δέντρο κατ’ εξοχή της ελληνικής χερσονήσου που
απαντάται στην Αλβανία, την Ελλάδα και στην Μικρά Ασία,
κυρίως από τα Δαρδανέλια μέχρι τον κόλπο της
Προποντίδας. Στην Ελλάδα απαντά στην Ήπειρο,
Αιτωλοακαρνανία, Δυτική Πελοπόννησο, Κρήτη, Κέα, Νάξο,
Άνδρο, Αττική, Μυτιλήνη, Αγ. Ευστράτιο. Στη Βόρεια Ελλάδα
απαντά κυρίως στη Θράκη, στην περιοχή της κωμόπολης του
Ιάσμου Κομοτηνής, στους πρόποδες της Ροδόπης, στην
ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και αλλαχού (εικ.
77 και 78). Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν πια στις περιοχές
αυτές. Η ετήσια παραγωγή βαλανιδιού στην Ελλάδα
ανέρχονταν σε 12 - 14 εκατομμύρια οκάδες σε περίπτωση
καλής σοδειάς και σε 5-6 εκ. οκ. σε περίπτωση πτωχής
σοδειάς. Οι τιμές των βελανιδιών εξαρτώμενες από την
κατάσταση της διεθνούς αγοράς καθορίζονταν από τη
ζήτηση στο εξωτερικό. Πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
το βαλανίδι θεωρούνταν κατά κανόνα ευτελές προϊόν, ήταν
μάλλον αζήτητο και πολλές φορές, οι βάλανοι είχαν
μεγαλύτερη αξία παρά τα κύπελλα (Γρίσπος 1973).
Η τιμή κατά οκά κυμαίνονταν στα 50 λεπτά περίπου,
μεταπολεμικά όμως θεωρούνταν εξαιρετική τιμή, η τιμή της
μιας δραχμής και πενήντα λεπτών κατά οκά, ενώ αυτό που
απέμενε χρησιμοποιούνταν ως καύσιμη ύλη στους
φούρνους. Ήταν μάλιστα τέτοια η οικονομική θέση του
βαλανιδιού, ώστε άρχισε η λειτουργία και στην Ελλάδα
βιομηχανίας απόσταξης του βαλανιδιού για παραγωγή
υγρού εκχυλίσματος στην αρχή και αργότερα εκχυλίσματος
σε σκόνη. Η βιομηχανία αυτή απορρόφησε πολύ γρήγορα
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ολόκληρη την εγχώρια παραγωγή και με τέτοια ταχύτητα,
ώστε από το 1930, οπότε άρχισε να λειτουργεί, έφθασε κατά
τη δεκαετία του ’50 - ‘60 να καταναλώνει ποσότητες
μεγαλύτερες της εγχώριας παραγωγής και να εισάγει
βαλανίδι από την Τουρκία. Οι τιμές του βαλανιδιού στους
τόπους παραγωγής έφθαναν στην τιμή των 5,5-6 δραχμών
κατά οκά (ανάλογα τη χρονιά), όταν οι τιμές των ελαιών
κυμαίνονται γύρω στις 4-5 δρχ. Συγκρίνοντας με την ελιά
που είναι δέντρο, το οποίο απαιτεί σχετικά καλά εδάφη,
απαιτεί καλλιεργητικές περιποιήσεις, απαιτεί λιπάσματα
κλπ. εύκολα τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η βαλανιδιά
εξελίχθηκε προς ένα πρώτης τάξης προσοδοφόρο δέντρο
και μάλιστα οργανωμένο σε εξαιρετικά αγροδασικά
συστήματα. Ένα καλώς ανεπτυγμένο βελανιδόδεντρο
έφθανε να παράγει κατά μέσο όρο 100 οκάδες βαλανιδιού,
δηλαδή 100x4=400 δρχ. ετησίως. Δεδομένου ότι στην
επιφάνεια του στρέμματος υπάρχουν 10 κατά μέσο όρο
βελανιδόδεντρα (ένα άριστο δασολιβαδικό ή και
αγροδασολιβαδικό σύστημα) έχουμε 4.000 δρχ. ετησίως
κατά στρέμμα, απόδοση εδαφών καθαρώς δασικών,
αγόνων, ξηρών και αιχμηρών, ακατάλληλων για γεωργική
και δενδροκομική καλλιέργεια, χωρίς καλλιεργητικές
περιποιήσεις και δαπάνες και με ετήσια εργασία μόνο για τη
συγκομιδή 40-50 ημερών. Η εργασία συγκομιδής,
μεταφοράς και αποθήκευσης δεν απασχολούσε τους
παραγωγούς για χρόνο μεγαλύτερο από 1,5 μήνα, δηλαδή
από το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Αυγούστου μέχρι
τα μέσα ή το τέλος Σεπτεμβρίου (Γρίσπος 1973).
Η
οικονομική
του
σημασία.
Το
βαλανίδι
χρησιμοποιούνταν για βυρσοδεψικούς σκοπούς. Το
μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής εξάγονταν στο
εξωτερικό, ενώ ένα μέρος χρησιμοποιούνταν στην εγχώρια
βυρσοδεψία υπό μορφή αλεύρου. Υπήρχαν παλιότερα
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ειδικοί μύλοι με μυλόπετρες, οι οποίοι κονιορτοποιούσαν το
βαλανίδι, καθώς και εργοστάσια με ατμοκίνητα ή
ηλετροκίνητα μηχανήματα, τα οποία παρήγαγαν
βαλανιδάλευρο. Αλλά η μεγάλη χρήση χημικών
εκχυλισμάτων από τη βυρσοδεψία τείνει να εξαφανίσει τη
χρήση δεψικών αλεύρων, των οποίων παράγονται μικρές
πλέον ποσότητες. Στη χώρα μας, δυστυχώς πια, πολλά
δεψικά εκχυλίσματα εισάγονται.

Εικ. 77. Αγροδασικά συστήματα που κυριαρχούνταν από
βαλανιδιές στην περιοχή γύρω από τη Λίμνη Βιστωνίδα
(Συμβολίζονται με κουκκίδες – δέντρα, ενώ τα δάση ή πυκνοί
θαμνώνες με πράσινο χρώμα). Φύλλο χάρτη του 1907:
Στρατιωτικός χάρτης απογραφής της Αυστρο-Ουγγαρίας, 1910.
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Εικ. 78. Αγροδασικά συστήματα που κυριαρχούνταν από
βαλανιδιές στην περιοχή γύρω από Αλεξανδρούπολη (Dedeaģač)
και προς βορά και βορειοανατολικά σε όλη την περιοχή του Έβρου
(Συμβολίζονται με κουκκίδες – δέντρα, ενώ τα δάση ή πυκνοί
θαμνώνες με πράσινο χρώμα. Είναι εμφανείς και οι μορεώνες).
Φύλλο χάρτη του 1906: Στρατιωτικός χάρτης απογραφής της
Αυστρο-Ουγγαρίας, 1910.

Όμως η βιομηχανία παραγωγής εκχυλίσματος φαίνεται
ότι είχε τεράστια σημασία γιατί:
1. Αξιοποιούσε ένα μεγάλο μέρος της χώρας ως
αγροδασικό σύστημα και έδινε ζωή και εργασία σε χιλιάδες
δασικούς χωρικούς και εργάτες.
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2. Χρησιμοποιούσε ένα κατ’ εξοχή εγχώριο προϊόν, του
οποίου αλλιώς η κατανάλωση θα ήταν προβληματική αν όχι
αδύνατη.
3. Δημιουργούσε ένα ιδιαιτέρως απορροφήσιμο από
το εξωτερικό προϊόν.
4. Συντελούσε στην εισαγωγή συναλλάγματος.
5. Καθιστούσε τη χώρα μας αυτάρκη σε ένα σημείο
του εφοδιασμού της, πράγμα το οποίο και σήμερα έχει
σημασία, αλλά κυρίως αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε
περίπτωση πολέμου.
Στους πίνακες που παρατίθενται (πιν. 2 και 3), φαίνονται
τα προϊόντα και τα έσοδα που διαδραμάτισαν σημαντικό
ρόλο στην ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας στις αρχές του
20ου αιώνα (Κοντός 1929).
Πίνακας 2. Δασικά προϊόντα κατά το έτος 1903 (Κοντός 1929).
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Πίνακας 3. Δημόσιες δασικές πρόσοδοι κατά το έτος 1903
(Κοντός 1929).

Μελιά
Μελιός ή μέλιος, μέλεγος, μελίνα, μελιάδι, φράξος,
φράσσος
Επιστημονικές ονομασίες: Fraxinus ornus, Fraxinus
excelsior και Fraxinus angustifolia (Μπασιώτης 1970,
Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997, Αραμπατζής 2001, Bell
et al. 2008).
Είναι η μελίη των αρχαίων ή η μελία της Ευρώπης,
κοινώς μέλιος, μέλιο, φράσσος. Η μελιά ή ο φράξος είναι
ένα ντόπιο (γηγενές, ιθαγενές) δέντρο στο ελληνικό τοπίο.
F. ornus: Μελιά η ευρωπαϊκή. Βρίσκεται σε
θαμνότοπους, δάση και στα κράσπεδα των δασών σε όλη
την Ελλάδα.
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F. excelsior: Μελιά η υψικάρηνος, δέντρο υψηλό και
μακρόβιο. Έχει περιορισμένη κατανομή σε μικτά δάση
μεγάλου υψομέτρου στα βορειοανατολικά βουνά της
Ελλάδας, σποράδην (μεμονωμένα αραιά άτομα) ή σε μικρές
συστάδες (κατά μικρά αθροίσματα) εντός άλλων
φυτοκοινωνιών, κατά μήκος ρεμάτων σε κοιλάδες, καθώς
και σε πλαγιές με εύφορο και υγρό έδαφος, αλλά επίσης
πολύ συχνά χρησιμοποιείται σε πάρκα και δεντροστοιχίες
σε αστικές περιοχές.
F. angustifolia Vahl ssp. oxycarpa (Willd.): Σε όλη την
ηπειρωτική Ελλάδα και σε ορισμένα νησιά, σε όχθες
ποταμών και υγρές περιοχές, σε μικτά δάση και
δασολίβαδα. Χρησιμοποιείται επίσης ως καλλωπιστικό σε
πάρκα και δεντροστοιχίες σε αστικές περιοχές. Τα φύλλα
του νωπά ή αποξηραμένα χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή
(φυλλοσανός) για αγροτικά ζώα (διαχειρίζεται σε
κουριζόμενη μορφή). Η ζωοτροφή του προτιμάται πολύ από
τα ελάφια.
Η ελληνική ονομασία μέλιος ή μέλια προέρχεται από το
χρώμα του ξύλου που είναι σαν το χρώμα του μελιού. Το
όνομα φράσσο και φράξος, από το οποίο προέρχεται ίσως
και το λατινικό όνομα Fraxinus, προέρχεται από τη λέξη
‘φράσσω’ που σημαίνει περιφράσσω, κλείνω με φράχτη ή
περίφραξη ή κουπαστή - κάγκελο, κλείνω, εμποδίζω ή και
αμύνομαι φράσσοντας (φραγή) με δόρατα ή μάχη με
δόρατα, τα οποία αποτελούνταν κυρίως από φράξο
(μέλεγο) με επένδυση χαλκού, όπως οι αιχμές των δοράτων
από φράξο (Bell et al. 2008).
Ο Γεννάδιος (1997) αναφέρει ότι το ξύλο του φράξου
είναι γερό, ισχυρό και ανθεκτικό, άριστης ποιότητας,
συμπαγές και ελαστικό, χρήσιμο ιδίως στην επιπλοποιία,
την αμαξοπηγία, την τορνευτική και καλλιεργείται
παραδοσιακά για αθλητικό εξοπλισμό, όπλα και εργαλεία.
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Θεωρείται επίσης παραδοσιακά ως εξαιρετικό καυσόξυλο.
Η ξυλεία του φράξου είναι επίσης γνωστή για την
ανθεκτικότητα και την ευκαμψία της, γεγονός που το
καθιστά αναμφισβήτητα το καλύτερο ξύλο για λαβές
εργαλείων (στειλιάρια για τσεκούρια κλπ.), αθλητικά είδη,
όπως π.χ. κουπιά, χιονοπέδιλα, καθώς και για άροτρα,
σβάρνες, τσουγκράνες, άμαξες και καρότσια, χειράμαξες,
άξονες καροτσιού, σκελετούς τροχών καροτσιών.
Χρησιμοποιείται επίσης για ψηφιδωτά ξύλου (τέχνη). Ο
άνθρακας του είναι εξαιρετικός για πυρίτιδα (μπαρούτι).
Ξύλο με άριστες τεχνολογικές ιδιότητες, οι οποίες
επηρεάζονται από το περιβάλλον και τον δασοκομικό
χειρισμό. Είναι λευκό και ομοιόμορφο. Στιλπνούται καλώς,
είναι μετρίως βαρύ, μετρίως σκληρό και ανθεκτικό. Σε
άριστα περιβάλλοντα είναι μακρόϊνο και πολύ ελαστικό.
Χρησιμοποιείται στην αμαξοποιία, στην επιπλοποιία, για
αμαξώματα, στην κατασκευή αεροπλάνων, ιδιαίτερα για
αθλητικά όργανα, κυρίως για σκι. Για τις κατασκευές αυτές
το ξύλο του φράξου δεν μπορεί να αντικατασταθεί από
κανένα άλλο ευρωπαϊκό ξύλο (Μπασιώτης 1970).
Ο φλοιός του φράξου είναι βυρσοδεψικός και βαφικός
(παρέχει
χρώμα
μελανοκύανο
και
ανεξίτηλο).
Χρησιμοποιήθηκε για τανίνες (δεψικές ουσίες στη
βυρσοδεψία), βαφές και φάρμακα. Τα φύλλα και ο φλοιός
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή βαφών για
υφάσματα που κυμαίνονται σε χρώμα από γκρι, μπλε-γκρι
έως μαύρο (από αυτό προέρχεται ίσως το όνομα ‘μέλεγος’
= μαύρο δόρυ (μέλας = μαύρο και έγχος = δόρυ). Ο φλοιός
του Fraxinus exelcior χρησιμοποιήθηκε ως αντιπυρετικός, ως
υποκατάστατο της κινίνης για τη θεραπεία της ελονοσίας, γι’
αυτό ονομάζεται από τους Γάλους quinine d’ Europe (Bell
et.al. 2008).
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Το F. excelsior χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή
(κλαδονομή), καλλωπιστικό κ.λπ. Τα φύλλα του αποτελούν
πολυτελή τροφή για τα ζώα. Είναι η ‘Βουμέλιος’ του
Θεόφραστου που σημαίνει μέλιος (φράξος) των βοοειδών.
Μερικές φορές φτιάχνονταν τουρσιά από τα βλαστάρια του.
Ο F. ornus χρησιμοποιείται για λαβές εργαλείων, τροχούς
καροτσιών κλπ. Τη μελιά την αναφέρει κατ’επανάληψη ο
Όμηρος (Μελίη), ο οποίος λέγει ότι από το ξύλο της
κατασκευάζονταν τα δόρατα (Ιλ. Ν, 178. Π, 767. Χ, 225 κλπ.).
Ο Διοσκουρίδης αναφέρει τα φύλλα και το φλοιό ως
φαρμακευτικά (Γεννάδιος 1997). Στη μεσογειακές περιοχές
χρησιμοποιείται επίσης ως ζωοτροφή για βοοειδή, αίγες και
πρόβατα (διαχειρίζεται σε κουριζόμενη μορφή), ως καύσιμο
(διαχειρίζεται σε πρεμνοφυή μορφή), ως πηγή για το
‘μάννα’ (χρησιμοποιείται ως καθαρτικό και μαρμελάδα).
Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιείται το λευκό,
υπόγλυκο, κολλώδες έκκριμα που λαμβάνεται από τους
μίσχους του φυτού και ονομάζεται "Μάννα". Το έκκριμα, το
οποίο μετά την συγκομιδή στερεοποιείται, λαμβάνεται κατά
προτίμηση το καλοκαίρι, έτσι ώστε το φυτό να μην παράγει
καινούργια φύλλα. Το "Μάννα" χρησιμοποιείται κυρίως ως
ήπιο διουρητικό, αλλά και ως καθαρτικό, στυπτικό και
αντιπυρετικό. Το "Μάννα" εκτός από τις θεραπευτικές του
ιδιότητες είναι και γνωστό ως γλυκαντική ουσία στη
βιομηχανία των τροφίμων, λόγω της μεγάλης
περιεκτικότητας του σε σάκχαρα. Τα φύλλα του φυτού
ενδείκνυνται για την θεραπεία των αρθριτικών και
ρευματικών πόνων, της μυαλγίας και του πυρετού
(Κωνσταντή 2007 – 2013).
Μελία ή Μελιά είναι το αρχαίο όνομα αυτού του είδους
που μας θυμίζει τις Μελίες Νύμφες ή Μελιάδες, τις
αρχαιότερες θεότητες της φύσης και προστάτιδες των
κοπαδιών και των αγροτικών ζώων.
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Εικ. 79. Πάικο όρος – Γουμένισσα – Κιλκίς: Οι σταγόνες του
αίματος του Ουρανού (φωτ. Ν. Χαβάκη).

Εικ. 80. Μία από τις Μελιάδες Νύμφες, η νύμφη των νερών
Αρέθουσα. Ασημένιο δεκάδραχμο από τις Συρακούσες. (Πηγή:
https://iconology2009.wordpress.com.)
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Εικ. 81. H Μελία νύμφη Αδράστεια και η Αμάλθεια με τον μικρό
Δία. (Πηγή:https://el-gr.facebook.com/StenKoilada
TonMouson/photos/ignazio-stella)

Μελιάδες: Οι νύμφες αυτές των δέντρων φράξου
γεννήθηκαν από τις σταγόνες του αίματος του Ουρανού που
σκόρπισαν και απλώθηκαν παντού, μετά τον τραυματισμό
του από τον Κρόνο. Στη μνήμη της γέννησης τους από το
αίμα κατασκευάστηκαν από το ξύλο δέντρων φράξου, στα
οποία ζούσαν, θανάσιμες λόγχες. Η γενιά των ανθρώπων
της Εποχής του Χαλκού υποτίθεται ότι προήλθε από δέντρα
φράξου. Αυτή ήταν η τρίτη εποχή των ανθρώπων που
κατοίκησαν στη γη και ήταν πολεμοχαρείς και τραχείς
(σκληροί). Για τη δημιουργία των ανθρώπων, ο Ησίοδος
υποστήριζε ότι χρησιμοποιήθηκε η «μελιά» ή ο «μέλεγος»
(Fraxinus ornus). Αναφέρει ότι ο Δίας δημιούργησε την τρίτη
γενιά του ανθρώπου «ισχυρή σαν το ξύλο της μελιάς»
(Γεννάδιος 1997, Bell et.al. 2008).
Το όνομα Mελία έχει μια σειρά από σημασίες. Πρώτη
ήταν η επώνυμος Νύμφη του ακρωτηρίου Μαλέα, στη
Λακωνία, δεύτερον, ήταν η Νύμφη του γλυκού μελιού με
φρέσκο νερό την άνοιξη και, τρίτον, η Νύμφη του δέντρου
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Μελία, από την οποία κατασκευάζονταν οι λόγχες. Η Μελία
ήταν επίσης μία από τις τρείς νύμφες που ανέθρεψαν
στοργικά, με μέλι και γάλα, τον Δία.
Το ξύλο του φράξου είναι εξαιρετικό και γι’ αυτό
χρησιμοποιήθηκε για δόρατα, λόγχες και ακόντια. Πολλές
φορές αναφέρεται από τον Όμηρο για αυτή τη χρήση (π.χ.
δόρυ του Αχιλλέα).

Εικ. 82. Ο φράξος είναι γνωστός επίσης από τις σάρισες, τα δόρατα
της μακεδονικής φάλαγγας του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Πηγή:
https://cityculture.gr/ makedoniki-falanga/)

Το ρόπαλο του Ηρακλή, κατά μία εκδοχή,
κατασκευάστηκε επίσης από το ξύλο του. H Νέμεσις, θεά της
δικαιοσύνης, κρατάει ένα κλαδί φράξου (μελιάς), σύμβολο
της αυστηρότητας, της αταραξίας, αλλά και της ευσπλαχνίας
της, ενώ οι Ερινύες, ως θεότητες εκδίκησης είχαν στα
σιδερένια παλάτια τους στον Κάτω Κόσμο (Κόλαση) ραβδιά
(βέργες) από ξύλο μελιάς για την τιμωρία των αμαρτωλών
ανθρώπων. Ο Θεόφραστος, ο Έλληνας βοτανολόγος (372185

287 π.Χ.) και ο Διοσκουρίδης (40-90 μ.Χ.) αναφέρουν ότι ο
φράξος έχει την ιδιότητα να θεραπεύσει τα τσιμπήματα των
φιδιών. Οι άνθρωποι που είχαν δαγκωθεί έπρεπε να πιουν
αφέψημα φύλλων φράξου και τα φύλλα από το αφέψημα
να τα απλώσουν στη συνέχεια πάνω στο τραύμα. Ο
Διοσκουρίδης ανέφερε επίσης ότι ένα ποτό φτιαγμένο από
φύλλα φράξου, αλεσμένο και διαλυμένο σε κρασί, είχε την
ιδιότητα να κάνει τους υπέρβαρους ανθρώπους να χάσουν
βάρος (Bell et.al. 2008).
Οι αγρότες συνήθιζαν να φυτεύουν μελιές γύρω από τα
αγροκτήματα τους για την προστασία και την ασφάλεια των
μωρών τους.
Υπάρχουν περιγραφές πώς να χρησιμοποιηθούν ως
υπόκλημα δέντρα (για να στηρίξουν τα αμπέλιακληματαριές). Το σύστημα εφαρμόζεται σε γόνιμα εδάφη
και έχει το πλεονέκτημα ότι διευκολύνει το σκάψιμο και το
όργωμα του αγρού και επιτρέπει την καλλιέργεια και
λαχανικών εντός αυτού (Γεννάδιος 1997). Υπάρχουν επίσης
περιγραφές, πώς και πότε να φυτευτούν οι μελιές σε
κήπους.
«Τον μήνα Οκτώβριο… .. και είναι επίσης δυνατό να
φυτέψετε σε παραδείσους (= κήπους) ελιές, αμυγδαλιές και
κερασιές και όλα τα οπωροφόρα δέντρα και τις φτελιές και
τις λεύκες και τις μελιές…»
Οι μελιές χρησιμοποιούνται πολύ συχνά ως
καλλωπιστικά σε δεντροστοιχίες σε πόλεις, σε πάρκα και
κήπους. Μερικά από τα πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα
ελληνικά φυσικά μνημεία αποτελούνται από μελιές και
φτελιές.
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Φτελιά
Πτελέα, φτελιά πεδινή ή και φτελιός, πτελιά, βρυσσός,
βρυσσιά …… καραγάτσι
Επιστημονικές ονομασίες: Ulmus campestris Auct. non L.
(Ulmus minor Mill., U. carpinifolia Suckow) (Μπασιώτης
1970, Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997, Αραμπατζής
2001).
Πτελέα, φτελιά, ορεινή
Επιστημονικές ονομασίες: U. montana With ή U. glabra
Huds.
Πτελέα, φτελιά, ποδισκοφόρα ή έμμισχος ή μισχωτή
Επιστημονικές ονομασίες: U. pedunculata Foug. (U.
effusα Willd, U. laevis Pall.)
Ίσως το όνομα της προέρχεται από τις λέξεις “πτερό’’ ή
“φτερό’’ = λόγω του φτερού, του λοφίου ή πτέρυγας, του
καρπού. Μια άλλη εκδοχή συνδέει το όνομα “πτελέα” με το
“πτέλας” = κάπρος, αγριόχοιρος, αγριογούρουνο, καθώς τα
αγριογούρουνα εμφανίζονται συνήθως σε περιοχές γεμάτες
με φτελιές, όπου υπάρχει άφθονη τροφή (Bell et al. 2008).
Οι φτελιές είναι ντόπια (γηγενή, ιθαγενή) φυλλοβόλα
δέντρα στην Ελλάδα. Αποτελούσαν ένα από τα βασικά
στοιχεία της ελληνικής υπαίθρου, αφού πάντα ήταν ένα από
τα πιο κοινά δέντρα γύρω από τους αγρούς. Έχει πολλές
μεγάλες ρίζες που το καθιστούν ένα πολύτιμο δέντρο για
φύτευση σε πρανή και πλαγιές για την προστασία από τη
διάβρωση του εδάφους (Γεννάδιος 1997). Αυτός ήταν κι
ένας πολύ σημαντικός, ίσως από τους κυριότερους λόγους
που τις χρησιμοποιούσαν οι αγρότες στα όρια πολλών
αγρών. Το ριζικό σύστημα από πολύ νωρίς είναι
πασσαλώδες, αργότερα καρδιόριζο, ευπροσάρμοστο σε
διάφορες εδαφικές συνθήκες. Εκπτύσσει ισχυρά

187

ριζοβλαστήματα και πρεμνοβλαστάνει έντονα (Μπασιώτης
1970).
Η πεδινή φτελιά είναι “το δέντρο του αγρότη’’. Βρίσκεται
σε όλη την Ελλάδα σε ζωντανούς φυτοφράχτες, διάσπαρτα
δέντρα στα χωράφια, σε δασολίβαδα και σε πλατείες
χωριών.
Η ορεινή φτελιά βρίσκεται σε ορεινές περιοχές, σε μίξη
με άλλα πλατύφυλλα σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, ως
καλλωπιστικά σε κέντρα χωριών, σε σοκάκια και φράχτες.
Η ποδισκοφόρα φτελιά βρίσκεται σε υγρές περιοχές στη
Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Ν. Πελοπόννησο και στο νησί
της Εύβοιας.
Οι φτελιές παράγουν πολυτιμότατο τεχνικό ξύλο, καθώς
και καύσιμο. Το ξύλο είναι ωραίο, βαρύ, ανθεκτικό, σκληρό,
συμπαγές, ευκατέργαστο, αρκετά ελαστικό και διαρκείας
και ποικιλοτρόπως χρήσιμο. Χρησιμοποιείται στην
επιπλοποιία, για αμαξώματα, στη λεπτουργική, για κοντάκια
όπλων, πέδιλα, γεωργικά εργαλεία, υδραυλικές
κατασκευές, στην οικοδομική, την ναυπηγική κλπ.
(Μπασιώτης 1970, Γεννάδιος 1997) .
Όπως το ξύλο του σκλήθρου, το ξύλο της φτελιάς αντέχει
πολύ καλά σε υγρές συνθήκες, καθιστώντας το μια
δημοφιλή επιλογή για την κατασκευή σκαφών για βάρκες
και φορτηγίδες, για βάσεις γεφυρών και τροχούς για κάρα.
Το ξύλο της φτελιάς μπορεί να τορνεύεται και να κοιλαίνεται
και μ’ αυτό κατασκευάζονται σωλήνες νερού, καθώς και
πνευστά όργανα, η έδρα των καθισμάτων και οι αφαλοί
(άξονες) των ακτινωτών τροχών, καθώς δεν σχίζεται και
αντέχει σε καταπόνηση. Τα φύλλα της αποτελούν εκλεκτή
και πολύτιμη ζωοτροφή, ειδικά για αιγοπρόβατα. Μάλιστα
θεωρείται ευεργετική η παρουσία της σε μέρη, όπου το
καλοκαίρι σπανίζει άλλη χλωρή τροφή (όπου συνήθως
εμφανίζεται θαμνώδης ή με κορμό σκολιό, οζώδη και
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συνήθως κοίλον). Η φτελιά χρησιμοποιείται επίσης για
κίτρινη βαφή, αλλά και για φάρμακα (φλοιός, καρπός,
φύλλα) (Γεννάδιος 1997).
Θεωρείται ότι έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και είναι
απαλλαγμένο από αγκίδες, καθιστώντας το εξαιρετικό για
χρήση στην επεξεργασία τροφίμων, όπως π.χ. είναι τα
κούτσουρα τεμαχισμού κρέατος στα κρεοπωλεία ή οι
σανίδες κοπής τροφίμων. Λόγω αυτού χρησιμοποιήθηκε
επίσης και για ζυγούς ζέψης ή και άλλες κατασκευές ή
αντικείμενα, τα οποία αγγίζουν άνθρωποι ή ζώα. Οι καρποί
της χρησιμοποιήθηκαν ως υποκατάστατο του λυκίσκου
(Humulus lupulus) για την παρασκευή μπύρας (Bell et.al.
2008).
Το αφέψημα (τσάι) του φυτού χρησιμοποιείται ως
διουρητικό, αντιδιαρροϊκό, στυπτικό, μαλακτικό και
εφιδρωτικό σε εμπύρετες καταστάσεις. Συνιστάται για τη
θεραπεία του ασκίτη, της διάρροιας και των ρευματισμών.
Εφαρμόζεται εξωτερικά στο δέρμα ως επουλωτικό και
καταπραϋντικό για την αντιμετώπιση των εξελκώσεων και
των εκζεμάτων (Κωνσταντή 2007 – 2013).
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Εικ. 83. Βιστωνίδα – Ροδόπη: Μεσημέρι καλοκαιριού.
Στάλιασμα στη σκιά της φτελιάς. Απομεινάρια ευρύτατου
πεδινού, αγροδασολιβαδικού συστήματος στις ανατολικές όχθες
της Βιστωνίδας από την περιοχή της Ροδόπης (χειμαδιά) (βλέπε
εικ. 77) (φωτ. Σ. Νικούδη).

Από την αρχαιότητα η φτελιά χρησιμοποιήθηκε ως
στήριγμα για αναδεντράδες αμπέλους, γι’ αυτό και στην
Ιταλία χαρακτηρίζεται από τον Βιργίλιο ως φίλη της
αμπέλου (amica vitumus ulmi). Σε γόνιμα εδάφη έχει το
πλεονέκτημα ότι διευκολύνει το σκάψιμο και το όργωμα του
αγρού και επιτρέπει τις καλλιέργειες εντός αυτού (Γεννάδιος
1997).
Οι φτελιές είναι μεγαλοπρεπή δέντρα όταν ωριμάσουν
και δημιουργούν εντυπωσιακούς φράχτες, καθώς
αναπτύσσονται έντονα από παραφυάδες που παράγονται
από τις ρίζες οποιωνδήποτε πεσμένων δέντρων. Η
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πλειονότητά τους υπέφερε από την ολλανδική ασθένεια της
φτελιάς, αλλά ευτυχώς ανάρρωσαν σιγά-σιγά.
Επίσης ανέχονται την ατμοσφαιρική ρύπανση και τους
αλμυρούς θαλάσσιους ανέμους. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται
για δεντροστοιχίες σε κεντρικούς δρόμους μεγάλων
πόλεων, όπως π.χ. στη Θεσσαλονίκη. Οι φτελιές
χρησιμοποιούνται σε δεντροστοιχίες σε πόλεις, σε πάρκα
και κήπους και είναι πολύ συχνές σε δεντροστοιχίες κατά
μήκος επαρχιακών δρόμων και αγροτικών ορίων. Οι φτελιές
στην Ελλάδα μπορούν να αναπτυχθούν για να γίνουν μερικά
από τα ψηλότερα και μεγαλύτερα ιθαγενή δέντρα. Όπως με
τα πλατάνια και με τις καρυδιές, συχνά, πολύ συγκεκριμένα
έθιμα και λαογραφία συνδέονταν με μεμονωμένα,
ονοματισμένα δέντρα (όπως π.χ. η Φτελιά της Αηδόναςμνημείο της φύσης στο κέντρο του χωριού Αηδόνα
Καλαμπάκας). Η διαδεδομένη χρήση τους σε φυτοφράχτες
και το εντυπωσιακό ανάστημα τους τις επέβαλε πολλές
φορές ως σημεία αναφοράς και ως δείκτες- ορόσημα.
Υπάρχουν πάρα πολλά τοπικά ονόματα (τοπωνύμια) στην
ελληνική ύπαιθρο που σχετίζονται με τις φτελιές, δείχνοντας
τη σημασία της στο τοπίο και στην καθημερινή ζωή των
ανθρώπων σε προηγούμενες εποχές.
Η Πτελέα ήταν μια νύμφη προστάτιδα και υποστηρίκτρια
του δέντρου.
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Κακαβιά
Κελτίς ή λωτός, κελτίς νότια, μελικοκκιά ή μελικουκκιά,
μικροκουκκιά, κουτσομηλιά, γλυκοκοκκιά, φτελοκοτσά,
κορτσιδιά, κοκκονιά (Κύπρος), κεράδα (Ζάκυνθος), λουτιά
(Θεσσαλία), τσιτλικιά (Θράκη). Micocoulier (Γαλλικά),
menicoccu (Σικελία), tree lotus (Ιταλικά) κλπ.
τσουκνιδόδεντρο.
Επιστημονική ονομασία: Celtis australis (Μπασιώτης
1970, Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997).
Φύεται στη φυτοδιάπλαση των αείφυλλων και τη
θερμότερη των φυλλοβόλων. Φθάνει μέχρι 800m
υψόμετρο στις θερμότερες θέσεις. Δημιουργεί ισχυρό ριζικό
σύστημα με το οποίο διασπά τα βραχώδη εδάφη. Αντέχει
στην ξηρασία. Προσαρμόζεται σε βραχώδη, ξηρά και φτωχά
εδάφη. Ευδοκιμεί σε βαθύ, γόνιμο και νωπό έδαφος. Η
λωτός εκτιμάται πολύ για το πολύτιμο ξύλο της, γιατί έχει
εξαιρετικές τεχνολογικές ιδιότητες. Είναι
μεγάλης
διάρκειας, εύσχιστο και πολύ ελαστικό, το οποίο κάμπτεται
κατά ορθή γωνία. Χρησιμοποιείται στην επιπλοποιία, την
ναυπηγική, την αμαξοποιία, για στεφάνια, ράβδους,
υπορθώματα, λαβές εργαλείων, μαστίγια, ξύλινα εργαλεία
κλπ. Για το πολύτιμο ξύλο της συνιστάται η χρησιμοποίηση
της για αξιοποίηση ξηρών συμπαγών πετρωδών εδαφών και
για αντιπυρικούς λόγους, για δεντροστοιχίες και πάρκα ως
ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ξηρασία, τους καύσωνες, τη
σκόνη, τη ρύπανση και τα δηλητηριώδη αέρια, ως και για
αναδασώσεις αμμωδών εδαφών (Μπασιώτης 1970).
Το ξύλο είναι καστανό-κίτρινο ως γκριζωπό, είναι πολύ
σκληρό, αλλά εύκαμπτο και πολύ ανθεκτικό σε προσβολές
από μύκητες. Είναι συμπαγές, αρραγές, χρήσιμο στην
τορνευτική και άλλα έργα. Τα κλαδιά με κατεύθυνση λοξή
προς τα πάνω, με καλή διχάλωση, γι’ αυτό είναι χρήσιμο για
την παραγωγή ράβδων χρήσιμων για κατασκευή δικράνων
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και τρικράνων (τρικριάνων), λαβών εργαλείων, μαστιγίων,
καλαμιών ψαρέματος κλπ. Πολύ ανθεκτικό φυτό στη
ρύπανση και φυτεύεται ως καλλωπιστικό, μέσα στις πόλεις,
σε δενδροστοιχίες ή μεμονωμένα σε μεγάλα πάρκα. Ο
φλοιός σταχτόχρωμος, λείος, διατηρείται έτσι και σε μεγάλη
ηλικία, γι’ αυτό και η αντοχή στη ρύπανση. Είναι ανθεκτικό
στη μεσογειακή ζώνη, φωτόφιλο είδος, αναπτύσσεται σε
ηλιόλουστες θέσεις, σε χαμηλό υψόμετρο. Η κακαβιά ή
μελικοκκιά έχει ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστημα που την
κάνει ανθεκτική στους ισχυρούς ανέμους και έχει εξαιρετική
αντοχή στην ξηρασία και τη ζέστη, έχει μικρές απαιτήσεις σε
νερό τους ζεστούς μήνες. Προτιμά τα βαθιά γόνιμα, σχεδόν
υγρά εδάφη, αλλά τα πάει καλά και σε μέτρια σχετικά ξηρά
εδάφη με καλή όμως αποστράγγιση. Επειδή είναι δέντρο
ευαίσθητο στους όψιμους παγετούς, απαντάται σχεδόν σε
όλη τη χώρα, αλλά σε χαμηλό υψόμετρο, σε περιοχές με
θερμά καλοκαίρια και πολύ ήλιο, σε αραιά δάση, σε
θαμνότοπους, φράκτες και σε όρια ορεινών κτημάτων
(Μπασιώτης 1970, Γεννάδιος 1997, Bell et.al. 2008).
Ο καρπός της πιστεύεται ότι είναι ο λωτός των αρχαίων
Ελλήνων τον οποίο ο Ηρόδοτος, ο Διοσκουρίδης και ο
Θεόφραστος περιγράφουν ως γλυκό, ευχάριστο και
υγιεινό. Οι καρποί όταν ωριμάσουν είναι βρώσιμοι και
μπορούν να καταναλωθούν ωμοί ή μαγειρεμένοι. Είναι λίγο
μεγαλύτεροι από κόκκο πιπεριού και τρώγονται ιδιαίτερα
ευχάριστα από τα παιδιά. Συνήθως αποθηκεύονται για τον
χειμώνα σε φιάλες ή άλλα δοχεία. Από τους καρπούς της
παράγεται αλκοόλη (Μπασιώτης 1970, Γεννάδιος 1997).
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Εικ. 84. Οι κακαβιές βρίσκονταν παντού στη Βόρεια Ελλάδα
(αριστ. Βόλβη, δεξιά Έδεσσα).

Τα φύλλα και οι καρποί του φυτού εμφανίζουν
στυπτικές, μαλακτικές και ηπατικές ιδιότητες. Το αφέψημα
(τσάι) του φυτού συνιστάται για τη θεραπεία της
αμηνόρροιας, της βαριάς εμμηνορροϊκής αιμορραγίας και
των κολικών. Επίσης, εφαρμόζεται εξωτερικά στο δέρμα και
στους βλεννογόνους ως στυπτικό και λαμβάνεται από του
στόματος για την αντιμετώπιση της διάρροιας, της
δυσεντερίας και των πεπτικών ελκών. Από το φλοιό του
φυτού λαμβάνεται μια κίτρινη χρωστική ουσία. Το ξύλο του
είναι πολύ σκληρό, εύκαμπτο και ανθεκτικό και
χρησιμοποιείται για την κατασκευή των λαβών των
γεωργικών εργαλείων και σε ορισμένους πολιτισμούς για
την κατασκευή των τοπικών οργάνων μουσικής και των
καλαμιών ψαρέματος, αλλά και ως εξαιρετικό καύσιμο
υλικό. Οι ευέλικτοι, λεπτοί βλαστοί του χρησιμοποιούνται
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για την κατασκευή μπαστουνιών (Κωνσταντή 2007 – 2013,
http://mediplantepirus.med.uoi.gr/pharmacology/plant).

Εικ. 85. Θράκη: Κακαβιές στα όρια των καπνοχώραφων, μαζί
με φτελιές.
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Εικ. 86. Βόλβη – Θεσσαλονίκη: Κακαβιές, στα όρια των αγρών,
οι οποίοι όμως δυστυχώς κατά μεγάλο ποσοστό
εγκαταλείφθηκαν.

Σφενδάμι
Σφένδαμος,
σφένδαμνος,
σφεντάμι,
σφεντάνι,
σφοντάμι, σφοντάμνι, κρέκεζος
Επιστημονικές ονομασίες: Acer pseudoplatanus, Acer
platanoides, Acer campestre κλπ. (Μπασιώτης 1970,
Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997, Αραμπατζής 2001, Bell
et al. 2008).
Οι σφένδαμοι είναι ντόπια (γηγενή, ιθαγενή) δέντρα
στην Ελλάδα και υπάρχουν πολλά είδη.
Ορεινή σφένδαμος, ψευδοπλάτανος, ζυγία (Acer
pseudoplatanus L.): εμφανίζεται ως μεμονωμένο δέντρο ή
σε μίξη στα ορεινά δάση, στη βόρια ηπειρωτική Ελλάδα και
την Πίνδο. Χρησιμοποιείται επίσης ως καλλωπιστικό σε
δεντροστοιχίες, πάρκα και κήπους. Το όνομα
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ψευδοπλάτανος προέρχεται από την ομοιότητα με τα φύλλα
του πλατάνου (Platanus orientalis).
Πλατανοειδής
σφένδαμος,
νεροπλάτανος,
αγριοπλάτανος (Acer platanoides L.): ως μεμονωμένο
δέντρο σε ορεινά δάση σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα.
Χρησιμοποιείται
επίσης
ως
καλλωπιστικό
σε
δεντροστοιχίες, πάρκα, κήπους.
Πεδινή σφένδαμος, σφοντάμι, γλείνος ή εγλενιός,
πιθανώς η κλινότροχος του Θεόφραστου (Acer campestre
L.): σε δάση και θάμνους σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, σε
δασολίβαδα, σε ζωντανούς φράχτες και ως διάσπαρτα
δέντρα στα χωράφια. Αντέχει στην ξηρασία και διατηρεί τα
παλιά του φύλλα πέραν της έκπτυξης νέων φύλλων, γι’ αυτό
είναι πολύτιμο για ζωντανούς φυτοφράχτες και για
φυλλοσανό.
Σφενδάμι αμβλύ, ξηροπλάτανος (Acer obtusatum
Waldst. & Kit.).
Το ελληνικό όνομα σφένδαμνος προέρχεται από το
σφόνδυλος, σφονδύλι ή σφοντύλι ή σφεντόνα. Το όνομα
κρέκεζος, προέρχεται ίσως από το ρήμα κρέκω = παράγω
ήχο. Αυτό είναι λογικό, καθώς τα σώματα (σκάφος,
αντηχείο) όλων των παραδοσιακών μουσικών οργάνων στην
Ελλάδα, όπως μπουζούκι, μπαγλαμάς, ούτι κ.λπ. είναι
κατασκευασμένα από καρυδιά ή συνδυασμό καρυδιάς και
σφενδαμιού, ενώ τα μπράτσα όλων αυτών των οργάνων
είναι κατασκευασμένα από σφένδαμο. Το κεφαλάρι και τα
κλειδιά
των
μουσικών
οργάνων
(σφονδύλια)
κατασκευάζονται επίσης από σφένδαμο (Bell et.al. 2008).
Το ξύλο χρησιμοποιείται για έπιπλα. Η ξυλεία του, εκτός
από τη χρήση της για έπιπλα και για καπλαμά, είναι πολύ
κατάλληλη για πολλά πολύτιμα ξύλινα προϊόντα, όπως
μουσικά όργανα, εργαλεία, ξυλόγλυπτα. Χρησιμοποιείται
για όπλα (τόξα), τορνευτική, ξυλογλυπτική, χειροτεχνήματα,
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για μωσαϊκά ξύλου (τέχνη), καθώς επίσης και για μικρά
εργαλεία, ειδικά για εργαλεία κουζίνας. Υπάρχει μια κοινή
έκφραση ‘Σφενδάμινος’ δηλαδή από ξύλο σφενδαμιού που
σημαίνει ισχυρός, δυνατός, σκληρός. Το ξύλο του
σφενδαμιού που είναι μαλακό και εύκολα επεξεργάσιμο,
έχει χρησιμοποιηθεί για σκάλισμα (ξυλογλυπτική) και στην
τορνευτική. Χρησιμοποιήθηκε για μπολ και δοχεία.
Θεωρείται ότι έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες,
καθιστώντας το εξαιρετικό για χρήση στην επεξεργασία
τροφίμων (τα κούτσουρα τεμαχισμού κρέατος στο
κρεοπωλείο ή και οι σανίδες κοπής στις κουζίνες). Σπάνια
δείγματα με κυματοειδή νερά του ξύλου του σφενδαμιού
είναι εξαιρετικά πολύτιμα. Το ξύλο του πεδινού σφενδαμιού
είναι συμπαγές, σκληρό και ποικιλοτρόπως χρήσιμο. Είναι
πιθανώς το ή η κλινότροχος που αναφέρεται από τον
Θεόφραστο, ίσως επειδή χρησιμοποιούνταν για κατασκευή
τροχών (Γεννάδιος 1997, Bell et al. 2008).
Τα σφενδάμια (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides)
είναι μεγάλης οικονομικής σημασίας. Άριστο τεχνικό ξύλο,
ιδιαίτερα το τμήμα στη βάση του κορμού έχει ωραία σχέδια
και αποχρώσεις και εκτιμάται πολύ. Το ξύλο της λευκό με
ωραία σχέδια είναι πολυτιμότατο, κατάλληλο για πολύτιμα
ξύλινα προϊόντα. Χρησιμοποιείται για καπλαμάδες,
εργαλεία, μουσικά όργανα, πολύτιμα έπιπλα, διακοσμήσεις,
αμαξώματα, στη λεπτουργική και ξυλογλυπτική. Γενικά είναι
περιζήτητο και ακριβό ξύλο. Για το άφθονο και πολύτιμο
ξύλο, αλλά και ως εδαφοβελτιωτικό και αντιπυρικό είδος
συνιστάται για ευρεία εισαγωγή σε γόνιμα εδάφη. Τα φύλλα
τρώγονται με απληστία από μικρά και μεγάλα ζώα
(Μπασιώτης 1970).
Acer campestre. Το ξύλο της είναι βαρύτερο από τα
προηγούμενα. Χρησιμοποιείται για γεωργικά εργαλεία και
όπως και τα προηγούμενα. Το φύλλωμα τρώγεται με
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απληστία από μικρά και μεγάλα ζώα. Χρησιμοποιήθηκε
ευρύτατα για ζωοτροφή σε πολλές ορεινές περιοχές της
χώρας. Όλα τα είδη είναι εξαιρετικά καλλωπιστικά
(Μπασιώτης 1970).
Έχει επίσης ιατρικές χρήσεις, π.χ. ως αντισηπτικό. Φύλλα
και φλοιός, χρησιμοποιούνται ως στυπτικά και επουλωτικά
στους οφθαλμούς και στο δέρμα υπό τη μορφή πλύσεων. Ο
χυμός όλων είναι σακχαρώδης, περιέχει μεγάλες ποσότητες
σακχάρων, από τον οποίο με βρασμό παρασκευάζεται
σιρόπι που χρησιμοποιείται ως γλυκαντικό, κυρίως στη
βιομηχανία τροφίμων, (Κωνσταντή 2007 – 2013), ενώ τα
φύλλα του συνήθως καλύπτονται από είδος «μάννα», το
οποίο οι μέλισσες νέμονται με απληστία.
Οι αρχαίοι Έλληνες θεώρησαν ότι τα δέντρα σφενδαμιού
ήταν κάτω από τη δύναμη του Φόβου που ήταν δαίμονας
του τρόμου και συνοδός του θεού Άρη. Αυτό οφείλεται
πιθανώς στο ότι αυτό το όμορφο δέντρο ιδιαίτερα το Acer
obtusatum (σφένδαμος η αμβλεία) το φθινόπωρο έχει πολύ
έντονο και πλούσιο κόκκινο χρώμα (Γεννάδιος 1997, Bell
et.al. 2008).
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Εικ. 87. Πεδινό σφενδάμι: Είδος συνηθισμένο σε αγροδασικά
συστήματα στη Βόρεια Ελλάδα.

Σφένδαμος = το σύμβολο της βροχής: Σε πεδινά χωριά
(Θεσσαλία, Θράκη κλπ.) υπήρχε το έθιμο της βερβερίτσας.
Μέχρι περίπου τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το έθιμο
της ασκούνταν πλατιά σε όλη την Ελλάδα. Παρατηρήθηκε σε
διάφορες περιοχές κάτω από μια ποικιλία παρόμοιων
ονομάτων, όπως είναι βερβερίτσα ή περπερίτσα ή
περπερούνα (παπαρούνα) κλπ. Ομάδες παιδιών που
ονομάζονταν βερβερίτσες (σκίουρος, αλλά και είδος
σφενδαμιού), γύριζαν σε όλο το χωριό, σε εποχές με
παρατεταμένη ανομβρία και ξηρασία, οι οποίες ήταν
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συνήθως Απρίλιο ή Μάιο και ζητούσαν βροχές που ήταν
απαραίτητες και καθοριστικές για να πάει καλά η σοδειά.
Εάν δεν έπεφτε βροχή, αυτό μπορούσε να σημάνει
καταστροφή για τους αγρότες. Το αγόρι ή το κορίτσι
αρχηγός ήταν στεφανωμένο και καλυμμένο με κλαδιά και
φύλλα κυρίως σφενδαμιού. Σε παραλλαγές άλλων περιοχών
ήταν καλυμμένα όλα τα παιδιά. Αλλού, στη γιορτή
συγκεντρώνονταν τα νεαρά κορίτσια του χωριού και ένα
από αυτά διαλεγόταν και ντυνόταν σαν περπερούνα.
Γύριζαν από το σπίτι και τραγουδούσαν το τραγούδι
(Γεννάδιος 1997, Bell et al. 2008).
Βερβερίτσα περιπατεί
τον Θεό παρακαλεί
για να ρίξει μια βροχή
μια βροχή δροσερή
για να γίνουν τα
σταράκια
και τα κριθαράκια
του Θεού τα
πραματάκια.

ή
Βερβερίτσα περπατεί
το Θεό παρακαλεί
Θεέ μου, βρέξε μια
βροχή
μια βροχή βασιλική
για να γίνουν τα
σπαρτά
και πολλά χορταρικά.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έριχνε νερό πάνω στα πράσινα
κλαδιά για καλή τύχη. Τους έδιναν χρήματα ή αυγά και
εύχονταν να υπάρξει βροχή. «Καλές βροχές! Καλές
βροχές!» Μετά από ένα καλό βρέξιμο, η περπερούνα ή η
βερβερίτσα ανταποκρινόταν κουνώντας το σώμα της βίαια,
έτσι ώστε το νερό που είχε πιαστεί πάνω στα φύλλα και στο
χορτάρι ραντίζονταν γύρω και έπεφτε σαν βροχή. Αν και το
έθιμο αυτό έχει πλέον εκλείψει με εξαίρεση ίσως ορισμένα
απομακρυσμένα χωριά, σε πολλές περιοχές έχει
αντικατασταθεί από θρησκευτικές λιτανείες που έχουν τον
ίδιο σκοπό. Η ανάμιξη της μαγείας, της δεισιδαιμονίας και
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της θρησκείας είναι βαθιά ριζωμένη στη ζωή των ανθρώπων
ακόμη και στις χριστιανικές χώρες.
Τα σφενδάμια και οι μελιές είναι τα σύμβολα της
ομορφιάς και της αισθητικής. Αντιπροσωπεύουν τα
ειδυλλιακά τοπία, όπως φαίνεται και στους παρακάτω
στίχους
... εφτάχρωμες ηλιαχτίδες παίζουν στα σφενδάμια
ξανθο-πράσινες μελιές λούζονται στις πηγές …
Χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη αμπελιών
(κληματαριών) (αναδεντράδες άμπελοι).
Το σφενδάμι είναι ένα πολυχρηστικό δέντρο (με
πολλαπλές χρήσεις) που αναπτύσσεται σε όλα τα
υψόμετρα, είναι ανθεκτικό στη βιομηχανική ρύπανση και
στο αλάτι από παραθαλάσσιους ανέμους, καθιστώντας το
πολύ χρήσιμο για καταφύγιο σε πολλά μέρη.
Τα σφενδάμια έχουν μεγάλη αισθητική αξία και
χρησιμοποιούνται ως καλλωπιστικά σε δεντροστοιχίες σε
πόλεις, σε πάρκα και σε κήπους και πολλές ποικιλίες έχουν
δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό με φύλλα διαφορετικών
χρωμάτων.
Υπάρχουν τοπικά ονόματα (τοπωνύμια) στην ελληνική
ύπαιθρο που σχετίζονται με σφεντάμια που δείχνουν τη
σημασία του.
Φλαμουριά
Φιλύρα, φίλυρα, φιλούρα, φιλουριά, λίπα
Επιστημονικές ονομασίες: Tilia cordata, Tilia
platyphyllos και Tilia tomentosa ή T. argentea (Μπασιώτης
1970, Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997, Αραμπατζής
2001).
Όλα είναι ντόπια (γηγενή, ιθαγενή) είδη.
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Φιλύρα ή φλαμουριά η καρδιόσχημη ή μικρόφυλλη
(Tilia cordata Mill. (T. parvifolia Ehrh.): Εμφανίζεται ως
διάσπαρτα δέντρα στα δάση της Μακεδονίας και της
Θράκης (Βόρεια Ελλάδα).
Φιλύρα ή φλαμουριά η πλατύφυλλη (Tilia platyphyllos
Scop. (T. grandifolia Ehrh): Ως διάσπαρτα δέντρα σε δάση
στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά της Εύβοιας και της
Κέρκυρας.
Φιλύρα ή φλαμουριά η πιληματώδης ή αργυρόφυλλη ή
λευκή φλαμουριά (Tilia tomentosa Moench (T. argentea
Desf. & DC): Σε δάση στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και
στο νησί της Εύβοιας.
Το όνομα φιλύρα προέρχεται ίσως από τις λέξεις φίλος
και ύρον (ύραξ) = σμήνος, επειδή η φλαμουριά προσελκύει
τις μέλισσες (Γεννάδιος 1997, Bell et al. 2008).
Όλα τα παραπάνω είδη χρησιμοποιούνται ως
καλλωπιστικά σε αστικές περιοχές (πάρκα, κήπους και
δεντροστοιχίες), σε κέντρα χωριών, μπροστά από εκκλησίες,
σε αρκετές αυλές / κήπους σπιτιών του χωριού).
Οι ίνες του φλοιού (το εσωτερικό του φλοιού)
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή χαρτιού και για χαλιά
(πατάκια), για γερά σχοινιά που δεν σαπίζουν, χοντρά
υφάσματα για τη περιτύλιξη και συσκευασία
εμπορευμάτων, για ψάθες και άλλων ειδών πλεκτά. Τα
φύλλα τους τρώγονται με μεγάλη ευχαρίστηση από
αιγοπρόβατα, καθώς και από βοοειδή. Τα άνθη της φιλύρας
χρησιμοποιούνται για αφέψημα (τίλιο ή φλαμούρι), καθώς
και για μέλι από τις μέλισσες, των οποίων η συλλεγόμενη
γύρη από άνθη φιλύρας εκτιμάται επίσης (Γεννάδιος 1997,
Bell et.al. 2008).
Υπάρχει μια κοινή έκφραση Φιλύρινος που σημαίνει
ελαφρύς, όπως το ξύλο της Φιλύρας. Το ξύλο τους (κοινά
φλαμούρι) χρησιμοποιείται για χαρτοπολτό, σκληρό
203

χαρτόνι, ξυλογλυπτική, κιβώτια τροφίμων, καλαπόδια,
καύσιμα, κάρβουνα, πυρίτιδα (μπαρούτι), μουσικά όργανα,
ενώ ο φλοιός τους χρησιμοποιείται στην καλαθοπλεκτική
κ.λπ. Το ξύλο τους υπόλευκο (λευκόχρωμο, ασπριδερό),
ελαφρύ, εύκαμπτο, ευκατέργαστο και χρήσιμο για πολλά
προϊόντα (Bell et al. 2008). Η κερασιά, η φτελιά, η φιλύρα,
το σφενδάμι και η καρυδιά, όλα χρησιμοποιούνται για
σκαλιστά και γλυπτά, αλλά το ξύλο της φιλύρας είναι το
καλύτερο. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στις εκκλησίες, γι'
αυτό η φιλύρα ονομάζεται ‘το δέντρο της Παναγίας’.
Άλλωστε πάντα αντιπροσώπευε την ιερότητα της μητέρας.
Οι φιλύρες χειρίζονταν συχνά με πρεμνοφυή μορφή και
με κούρισμα (κλαδονομή), των οποίων επιβιώνουν
ορισμένα εξαιρετικά αρχαία δείγματα. Οι φιλύρες έχουν
μεγάλη αισθητική αξία και είναι δημοφιλείς για λεωφόρους,
όπου χρησιμοποιούνται ως καλλωπιστικά από την κλασική
περίοδο. Πολλές έχουν χρησιμοποιηθεί σε δεντροστοιχίες
σε πόλεις, σε πάρκα και κήπους.
Οι φιλύρες χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς και
για φυσικές βαφές (εξωτερικά των καρπών, ο φλοιός, οι
ρίζες). Το έκχυμα των ανθέων χρησιμοποιείται ως
εφιδρωτικό, σπασμολυτικό και αντιβηχικό, ενώ το αφέψημα
(τσάι) του φλοιού χορηγείται ως χολαιρετικό και
αντιρρευματικό. Επίσης, το αφέψημα (τσάι) των ανθέων του
φυτού χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του βήχα, του
πυρετού, της καταρροής, των νευραλγιών και του άγχους.
Όλο το φυτό διαθέτει καταπραϋντικές, μαλακτικές,
διουρητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες. Συνιστάται επίσης,
κατά της αρτηριοσκλήρυνσης. Ανακουφίζει από τους
πόνους του στομάχου και του εντέρου και συμβάλλει στη
μείωση της αρτηριακής πίεσης (Κωνσταντή 2007 – 2013).
Η φιλύρα ήταν το σύμβολο του Ουρανού, το σύμβολο
του Ποσειδώνα, του θεού των θαλασσών και του Άρη, του
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θεού του πολέμου. Η Φιλύρα ήταν η μητέρα του Κένταυρου
Χείρωνα (πατέρας του ο Κρόνος). Ο Χείρων γεννήθηκε στο
Πήλιο, στη Θεσσαλία, όπου η μητέρα του ζούσε με τον γιο
της σε μια σπηλιά. Αργότερα τον βοήθησε να ανατρέφει τα
παιδιά που του είχαν εμπιστευθεί, όπως τον Αχιλλέα και τον
Ιάσωνα κλπ. Πιθανόν το Πήλιο να καλύπτονταν από φιλύρες
εκείνη την περίοδο (Grimal 1986, Γεννάδιος 1997, Bell et al.
2008). Είναι το δέντρο όλων των νεράιδων και θεραπεύει τα
άρρωστα παιδιά.
Είναι η ‘‘ΜΗΤΕΡΑ’’, το πιο Ιερό σύμβολο στην Ελλάδα, το
σύμβολο της προγόνου της γυναίκας της ανθρώπινης
φυλής. Όταν ο Δίας ένιωσε ότι οι άνθρωποι της Εποχής του
Χαλκού ήταν τόσο βυθισμένοι στο κακό που ήταν καλύτερο
να τους καταστρέψει, αποφάσισε να εξαπολύσει μια μεγάλη
πλημμύρα πάνω στον κόσμο και να τους αφανίσει όλους.
Αποφάσισε να σώσει μόνο δύο τίμιους, σωστούς και
αξιοπρεπείς ανθρώπους, τον Δευκαλίωνα και τη γυναίκα
του Πύρρα (=κοκκινομάλλα), κόρη του Επιμηθέα και
της Πανδώρας που έγινε η μητέρα της ανθρώπινης φυλής
μετά τον μυθικό κατακλυσμό. Κατόπιν συμβουλής του
Προμηθέα, ο Δευκαλίων και η Πύρρα έχτισαν μια «κιβωτό»
και μπήκαν μέσα. Όταν η πλημμύρα είχε υποχωρήσει, ο Δίας
έστειλε τον Ερμή για να τους πει ότι θα μπορούσαν να
κάνουν μια ευχή που θα πραγματοποιούνταν. Ο Δευκαλίων
ευχήθηκε να μπορούσαν να έχουν κάποιους συντρόφους.
Στη συνέχεια, ο Δίας είπε και στους δύο να ρίξουν τα οστά
της μητέρας τους πάνω στους ώμους τους (εννοώντας
πέτρες - τα οστά της Γης, της μεγάλης Μητέρας όλων). Έτσι
ο Δευκαλίων έριξε πέτρες πάνω από τον ώμο του και από
τις πέτρες ξεπετάχθηκαν οι άντρες. Η Πύρρα ακολούθησε το
ίδιο και από τις πέτρες ξεπήδησαν οι γυναίκες. Ωστόσο, σε
μια άλλη εκδοχή, ο Δευκαλίων έριξε βαλανίδια και
ξεπετάχθηκαν οι άντρες και η Πύρρα έριξε σπόρους
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φιλύρας και ξεπήδησαν οι γυναίκες. Ο πρωτότοκος φυσικός
γιος τους, ο Έλλην έγινε γενάρχης των Ελλήνων, ο οποίος με
τη σειρά του απέκτησε με την Ορσηίδα τρεις γιους, τον
Δώρο τον Ξούθο και τον Αίολο, τους γενάρχες και πρώτους
αρχηγούς των Ελλήνων (Grimal 1986, Γεννάδιος 1997, Bell
et al. 2008). Σε έναν άλλο μύθο που σχετίζεται με τον
κατακλυσμό, ένα άλλο ζευγάρι που επιβίωσε ήταν η Βαυκίς
και ο Φιλήμων. Στην αντίστοιχη ευχή που θα
πραγματοποιούνταν, ζήτησαν να γεράσουν και να πεθάνουν
μαζί. Έτσι το σπίτι τους έγινε ναός και ο Δίας τους μετέτρεψε
σε δέντρα, μπροστά στο ναό. Τον Φιλήμονα σε δρυ και τη
Βαυκίδα σε φιλύρα, δηλαδή στα δέντρα της ζωής. Από τότε
τα ονόματα τους είναι παροιμιώδη ως σύμβολα αρμονικών,
αγαπημένων και ευγενικών συντρόφων. Η φιλύρα είναι το
σύμβολο της δυνατής, αληθινής συζυγικής πίστης (Bell et al.
2008).

Εικ. 88. Το τίλιο ή φλαμούρι, το αφέψημα των ανθέων του φυτού,
είναι ένα από αυτά που υπόσχεται να ζωντανέψει και να
αναζωογονήσει τον οργανισμό μας.
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Υπάρχουν πολλά τοπικά ονόματα (τοπωνύμια) στην
ελληνική ύπαιθρο που σχετίζονται με φιλύρα ή φλαμούρι ή
φλαμουριά, δείχνοντας τη σημασία της στην καθημερινή
ζωή των ανθρώπων, σε προηγούμενες εποχές.
Στην Ελλάδα, είναι συνηθισμένα μπροστά σε εκκλησίες,
όπως παλιότερα στους αρχαίους ναούς, η φιλύρα και η δρυς
ή η φιλύρα και η καρυδιά. Και οι δύο εκδοχές του μύθου
δείχνουν τη σημασία αυτών των δέντρων (φιλύρα και δρυς
ή καρυδιά) στην επιβίωση της ανθρωπότητας, αφού
ουσιαστικά είναι τα κύρια είδη που χρησιμοποιούνταν για
φυλλοσανό, για να εξασφαλιστεί αρκετή και υγιεινή τροφή
για τα αγροτικά ζώα κατά το χειμώνα και για τροφή και
φάρμακα και για τους ανθρώπους και μάλιστα στα ορεινά,
όπου κατέφευγαν πάντοτε οι άνθρωποι για να σωθούν. Η
φιλύρα ή φλαμουριά είναι η γαλήνη και η ανάπαυση των
ανθρώπων και όχι μόνο στην Ελλάδα, όπως φαίνεται και στο
πασίγνωστο μελοποιημένο ποίημα του Wilhelm Muller
(στιχουργός):
Στη βρύση τη βουνίσια
σιμά είν’ η φλαμουριά,
στον ίσκιο της καθόμουν
να ονειρευτώ συχνά.
Εχάραζα στη φλούδα
ονόματα ιερά
και πάντα εκεί γυρνούσα
σε λύπη ή σε χαρά.
Μια μέρα ταξιδεύω
σε μέρη μακρινά,
περνώ να χαιρετήσω
στερνά τη φλαμουριά.
Βουΐζαν τα κλαδιά της
σαν να μου κράζαν:

“Ω, κοντά μου πάντα
μείνε,
θα βρεις γαλήνη εδώ”.
Μακριά τώρα στα
ξένα
δεν έχω την χαρά
που ένοιωθα εκεί πάνω,
κοντά στη φλαμουριά.
Στο νου μου πάντα
μένει
το ολόχαρο χωριό,
στ’ αυτιά μου ακούω
πάντα:
“Θα βρεις γαλήνη εδώ”
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Σημύδα
Βετούλη
Επιστημονικές ονομασίες: Betula pendula και Betula
pubescens (Μπασιώτης 1970, Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος
1997, Αραμπατζής 2001).
Η σημύδα βρίσκεται ως διάσπαρτο δέντρο ή σε μικρές
συστάδες στα ψηλά βουνά της Βόρειας Ελλάδας. Είναι ένα
αποτελεσματικό πρόδρομο είδος. Σε ορισμένες περιπτώσεις
χρησιμοποιείται ως καλλωπιστικό δέντρο. Οι χρήσεις της
σημύδας είναι πολλές και ποικίλες. Το ξύλο είναι σκληρό,
βαρύ και ίσιο, κοκκώδες, καθιστώντας το κατάλληλο για
λαβές και παιχνίδια και κατάλληλο για τορνευτική. Ο χυμός
χρησιμοποιείται για την παρασκευή γευστικού,
απολαυστικού αλκοολούχου ποτού. Τα φύλλα του
αποτελούν πολυτελή ζωοτροφή. Τα μακρά και μαστιγωτά
κλαδιά της χρησιμοποιήθηκαν για σκούπες και ίσως γι 'αυτό
η σημύδα συνδέεται με τις μάγισσες (Γεννάδιος 1997, Bell et
al. 2008).
Η σημύδα χρησιμοποιήθηκε για ταμπά-καφετί βαφή για
δέρματα και για εντομοαπωθητική λοσιόν. Τα φύλλα είναι
διουρητικά και αντισηπτικά και αποτελούν αποτελεσματική
θεραπεία για κυστίτιδα και άλλες λοιμώξεις του
ουροποιητικού συστήματος. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης για
τη διάλυση των λίθων των νεφρών και την ανακούφιση των
ρευματισμών και της ουρικής αρθρίτιδας. Ο χυμός (ως κρασί
ή συμπυκνωμένος ή ως λικέρ) παρεμποδίζει παρομοίως τις
πέτρες στα νεφρά και στην ουροδόχο κύστη, θεραπεύει τους
ρευματισμούς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
θεραπεία
δερματικών
ενοχλήσεων.
Ο
φλοιός
χρησιμοποιήθηκε για πόνο στο στομάχι και λέγεται επίσης
ότι μειώνει τον πόνο των μυών εάν εφαρμόζεται εξωτερικά
(Γεννάδιος 1997, Bell et al. 2008).
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Τα φύλλα της έχουν ιδιότητες κατά της χοληστερόλης,
αντισηπτικές,
στυπτικές,
χολαγωγές,
εφιδρωτικές,
διουρητικές, καθαρτικές, καθώς και αντιφλεγμονώδεις,
αντιρευματικές και αναλγητικές ιδιότητες. Το αφέψημα
(τσάι) χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διάφορων
παθήσεων του ουροποιητικού και του δέρματος, της
χολολιθίασης, των ρευματισμών, της αρτηριοσκλήρωσης,
της κυστίτιδας, του πυρετού και της ουρικής αρθρίτιδας.
Εφαρμόζεται εξωτερικά στο δέρμα για την ανακούφιση των
μυϊκών πόνων, του εκζέματος, των εξανθημάτων και της
ψωρίασης (Κωνσταντή 2007 – 2013).
Η σημύδα ήταν το σύμβολο του Ήλιου και της Σελήνης. Η
Αθηνά, η πολεμίστρια θεά της Σοφίας, του Λόγου και της
Λογικής, προεξάρχουσα των τεχνών και της λογοτεχνίας που
συνδέεται στενότερα με τη φιλοσοφία, χορηγός και
προστάτιδα των υφαντουργών, υφαντριών κ.λπ.,
προστάτιδα και ευεργέτρια των πόλεων, συνδέεται με την
ελιά και τη σημύδα. Περιέργως, η σημύδα ήταν επίσης το
σύμβολο των Νηρηίδων, αν και ήταν θαλασσινές θεότητες.
Ο αριθμός τους είναι συνήθως πενήντα. Ήταν οι εγγονές του
Ωκεανού και πιθανότατα προσωποποιούν τα αμέτρητα
κύματα της θάλασσας (όπως τα κλαδιά της σημύδας που
κυματίζουν κάτω από τους δυνατούς ανέμους στα βουνά
της Βόρειας Ελλάδας). Όλες ήταν πολύ όμορφες και
περνούσαν το χρόνο τους γνέθοντας, κλώθοντας,
υφαίνοντας και τραγουδώντας. Ίσως αυτή είναι η σύνδεση
μεταξύ της σημύδας, της θεάς Αθηνάς και των Νηρηίδων
(Grimal 1986, Γεννάδιος 1997, Bell et.al. 2008). Στα βουνά,
στη Θράκη και στη Βόρεια Ελλάδα, όλες οι γυναίκες
ύφαιναν. Είναι βαρύς ο χειμώνας. Ίσως αυτός είναι και ο
λόγος που στα σχετικά δασολιβαδικά συστήματα,
εκτρέφονταν κυρίως τα πρόβατα της φυλής της Θράκης, τα
οποία είναι πρόβατα με εξαιρετικό μαλλί. Τα πρόβατα της
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φυλής αυτής είναι ομοιόμαλλα και λεπτόουρα. Πρόκειται
για ζώα σχετικά μικρόσωμα. Τα άκρα τους έχουν μικρό
μήκος, αλλά είναι λεπτά και ισχυρά. Η όλη σωματική
διάπλαση των ζώων της φυλής είναι κατάλληλα
προσαρμοσμένη για τις δύσκολες αναρριχήσεις στις
βουνοπλαγιές των οροσειρών της Θράκης, όπου βόσκει. Ο
χρωματισμός του είναι συνήθως λευκός. Δυστυχώς πλέον,
βόσκουν μόνο γίδες, αφού υπάρχει μόνο ένα ποίμνιο με 200
ζώα από πρόβατα της φυλής στο νομό Ροδόπης (στοιχεία
2009)
ΦΕΚ.
30.11.1995,
Πλασσαρά
2003,
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php).
Σύμφωνα με τη λαογραφία, ως δέντρο στα ομιχλώδη και
μυστηριώδη ψηλά βουνά της Βόρειας Ελλάδας, ήταν το
δέντρο όλων των νεράιδων και των μαγισσών. Οι σημύδες
είναι επίσης συνδεδεμένες με την κτηνοτροφική παράδοση
και τα προϊόντα της. Η Γαλάτεια (Νηρηίδα) ήταν σύζυγος του
περίφημου Κύκλωπα Πολύφημου που συνάντησε ο
Οδυσσέας στο ταξίδι της επιστροφής από την Τροία, γιου
της Γαίας και του Ουρανού. Η Γαλάτεια ήταν επίσης μητέρα
του γενάρχη των Γαλατών, Γάλα ή Γαλάτη. Οφείλει το όνομα
της στη γαλακτώδη χροιά του σώματος της ή στους λευκούς
σαν γάλα αφρούς της θάλασσας ή στο γάλα. Ο Πολύφημος
ήταν βοσκός προβάτων, περίφημος τυροκόμος, στη
Μαρώνεια.
Ο μύθος λέει πως η Γαλάτεια, μη ανταποκρινόμενη στον
έρωτα του Πολύφημου, αγάπησε ένα βοσκό, τον Άκιο.
Αυτόν το βοσκό σκότωσε από τη ζήλια του ο Πολύφημος και
αυτή με τη σειρά της τον μεταμόρφωσε σε βράχο κοντά σε
ένα ποταμό, στις όχθες του οποίου διανυχτέρευε η
Γαλάτεια. Από αυτόν το μύθο εμπνεύστηκαν αρχαίοι και
νεότεροι καλλιτέχνες, (Φιλόστρατος, Βιργίλιος, Θεόκριτος,
Θερβάντες, Μποτιτσέλι, Οβίδιος, Πουσσέν, Ραφαήλ)
(https://www.nemertes.eu/galateia.html).
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Εικ. 89. Ο θρίαμβος της
Γαλάτειας
του Ραφαήλ.
(https://el.wikipedia.org/wi
kimedia/Raffael)

Εικ. 90. Ροδόπη – Ξάνθη:
Ο θρίαμβος της γίδας. Τα
φύλλα
της
σημύδας
αποτελούν
πολυτελή
ζωοτροφή που τη λατρεύουν
οι γίδες.
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Σκλήθρο
Κλήθρα, σκλήθρα, μαύρη ή κολλώδης κλήθρα
Επιστημονική ονομασία: Alnus glutinosa (Μπασιώτης
1970, Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997, Αραμπατζής
2001).
Το σκλήθρο βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα. Είναι υγρόφιλο
είδος, με μεγάλες απαιτήσεις σε υγρασία εδάφους και
σχετίζεται με παραποτάμια δάση. Βρίσκεται κυρίως σε
υγρές θέσεις και αντέχει αρκετά και τα στάσιμα νερά και τις
κατακλυσμένες συνθήκες. Βελτιώνει το έδαφος με το
άφθονο και ταχέως αποσυντιθέμενο φύλλωμα της, καθώς
και με το άζωτο, το οποίο δεσμεύει από την ατμόσφαιρα ο
ακτινομύκητας, ο οποίος ζει στις ρίζες του. Χρησιμοποιείται
στην αποκατάσταση θέσεων, όπου υπάρχει λίγο έδαφος και
περιορισμένα θρεπτικά συστατικά, αλλά και ως
καλλωπιστικό δέντρο. Είναι εκπεφρασμένο φωτόφιλο είδος
(Μπασιώτης 1970).

Εικ. 91. Λίμνη Χειμαδίτιδα – Φλώρινα – Δυτική Μακεδονία:
Αρχαία, διπλοκουρισμένα σκλήθρα (στα 2 μέτρα και στα 7-8
μέτρα), για πολλαπλές χρήσεις (φυλλοσανό, φλοιό για βαφές,
μελάνι για γραφή και ξύλο για κάπνισμα κρεάτων και ψαριών ή
κατασκευές).
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Το ξύλο του σκλήθρου είναι ελαφρύ, μαλακό, ωραία
ροδόχρωμο και σχίζεται εύκολα. Ίσως το ελληνικό όνομα
προέρχεται από τη λέξη “σκληφρός” = λεπτός, ελαφρύς
(Γεννάδιος 1997). Δεν σαπίζει σε υγρές συνθήκες και είναι
μεγάλης διάρκειας και αντοχής μέσα στο νερό. Μάλιστα
λέγεται ότι γίνεται τόσο σκληρό όσο η πέτρα όταν βυθίζεται
στο νερό. Χρησιμοποιείται για σκάφη, φτυάρια, κουτιά,
ξύλινα παιχνίδια, ξύλινα τσόκαρα και πέδιλα, για
καπλαμάδες στην επιπλοποιία, για σύνθετες πλάκες, σε
υδραυλικές κατασκευές, στην ξυλογλυπτική, ως καύσιμο και
ως ξυλάνθρακας για πυρίτιδα (Μπασιώτης 1970). Έξω από
το νερό και στο ύπαιθρο, ωστόσο, η ξυλεία σαπίζει εύκολα
και έτσι αποδείχθηκε όχι πολύ κατάλληλο για κατασκευή
κτιρίων ή για περιφράξεις κλπ. Είναι πολύ χρήσιμο για
λεπτο-ξυλογλυπτική, ειδικά η ρίζα (μοντέλα, μινιατούρες
και χειροτεχνήματα). Τα φύλλα χρησιμοποιούνται ως
ζωοτροφές για γίδες. Είναι επίσης σημαντικό για την
παραγωγή μελιού. Ο Θεόφραστος ανέφερε ότι είναι
αμφίβιο (Γεννάδιος 1997).
Το σκλήθρο χρησιμοποιήθηκε για τις ταννίνες του
(δεψικές ουσίες) και για φάρμακα. Ο φλοιός
χρησιμοποιήθηκε για τη βαφή βαμβακερών και μάλλινων
υφασμάτων (μαύρη βαφή), ενώ από τους κώνους (καρπούς)
παράγονταν μπλε μελάνι (Bell et al. 2008). Στη λαϊκή ιατρική
χρησιμοποιείται όλο το φυτό, ειδικά ο φλοιός. Το εκχύλισμα
του φυτού εμφανίζει στυπτικές, καθαρτικές, εμετικές,
αντιπυρετικές,
γαλακταγωγές,
αιμοστατικές
και
ανθελμινθικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται για την
αντιμετώπιση της εγκεφαλικής αιμορραγίας, της οξείας
βρογχίτιδας, της φαρυγγίτιδας, της ηπατίτιδας, των
φλεγμονών της μήτρας, των ρευματισμών, της δυσεντερίας,
του στομαχικού άλγους, της διάρροιας, του πυρετού και των
ημικρανιών. Το κατάπλασμα των νωπών φύλλων του φυτού
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είναι αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση της ψώρας και
των εκδορών του δέρματος (Κωνσταντή 2007 – 2013).
Το σκλήθρο, το σφενδάμι, η κερασιά και δευτερευόντως
η δρυς και η οξιά, είναι τα παραδοσιακά ξύλα για το
κάπνισμα κρεάτων και ψαριών. Το σκλήθρο θεωρείται
ανώτερο όλων, ειδικά για το κάπνισμα του σολωμού (Bell et
al. 2008).
Υπάρχουν πολλά τοπωνύμια στην ελληνική ύπαιθρο που
σχετίζονται με το σκλήθρο, δείχνοντας τη σημασία του στην
καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
Λεύκα ή Λεύκη
Επιστημονική ονομασία: Populus (Populus tremula, P.
alba, P. nigra, P. canescens και κλώνοι υβριδίων.
(Μπασιώτης 1970, Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997,
Αραμπατζής 2001).
Έχουν ευρύτατη περιοχή εξάπλωσης και είναι ταχυαυξής.
Populus tremula. Αντέχει στο ψύχος. Ευδοκιμεί όπου
βρίσκει επαρκή υγρασία και γόνιμα χαλαρά πηλώδη ή
βαθειά αμμώδη εδάφη. Αποφεύγει στάσιμα νερά. Το ξύλο
της είναι ελαφρό, μαλακό, ευκατέργαστο, ομοιόμορφο,
εύκαμπτο και εκτιμάται ιδιαιτέρως στη βιομηχανία πυρείων
(σπίρτα), για καπλαμάδες, εμβάδες επίπλων, κατασκευή
πλοιαρίων, συσκευασία (τελάρα, καφάσια, κιβώτια κλπ.),
για ξύλινα υποδήματα (τσόκαρα), στην καλαθοποιία και
κυρίως για χαρτί, ίνες και μοριοσανίδες. Λόγω της καλής
ποιότητας του ξύλου και των σχετικά μικρών απαιτήσεων
της είναι ενδιαφέρουσα σε κατάλληλα περιβάλλοντα για
παραγωγή σπίρτων κλπ.
P. alba. Απαιτεί μεγαλύτερη θερμοκρασία και υγρασία
αέρος από την P. tremula. Προτιμά χαλαρά και υγρά
παραποτάμια εδάφη. Αντέχει περισσότερο στις
πλημμυριζόμενες θέσεις και σε όξινα και ελώδη εδάφη.
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Ευδοκιμεί σε γόνιμα, βαθειά αργιλλοαμμώδη, χαλαρά, υγρά
εδάφη. Χρησιμοποιείται και σε αμμώδη εδάφη για κάλυψη
και προστασία θινών. Είναι ταχυαυξής και παράγει ξύλο
ελαφρό, ανθεκτικό, ερυθρόχρουν (κοκκινωπό), μικρότερης
όμως αξίας του ξύλου της P. tremula χρησιμοποιούμενο για
πλοιάρια, συσκευασία, χαρτί κλπ. και καλά αποξηραινόμενο
για αμαξώματα.
P. nigra. Φιλόφωτο είδος. Απαιτεί θερμά περιβάλλοντα
και γι αυτό περιορίζεται σε χαμηλότερα υπερθαλάσσια ύψη.
P. canescens. Αντέχει σε όξινα και ξηρά εδάφη και στη
σκιά περισσότερο της λευκής. Ταχυαυξέστερη της
τρέμουλας και ανθεκτικότερη στους ανέμους. Παράγει
άφθονο και πολύτιμο ξύλο.
Τα υβρίδια δημιουργήθηκαν κυρίως για την παραγωγή
ξύλου, ενώ ως καλλωπιστικές χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα
οι ορθόκλαδες.
Δέντρα μεγάλα φυλλοβόλα, πρωΐβλαστή (αυτά που
φυτρώνουν νωρίς και εύκολα), ευαυξή (αυτά που
αυξάνονται που μεγαλώνουν γρήγορα και εύκολα),
φίλυδρα, δασικά και κοσμητικά. Τα λέπυρα που
περιβάλλουν
τους
οφθαλμούς
συνήθως
είναι
βαλσαμοφόρα (Γεννάδιος 1997).
Το ξύλο όλων σχεδόν είναι λευκό, ελαφρύ, ελαστικό,
ευκατέργαστο, ποικιλοτρόπως χρήσιμο, άριστο για την
κατασκευή ξυλανθράκων χρήσιμων στην πυριτιδοποιία.
Λεύκη η λευκή ή αργυρόφυλλη, η Αχερωίς ή λεύκη των
αρχαίων, η κοινώς γνωστή λεύκα. Το ξύλο της εκλεκτής
ποιότητας για ορισμένες χρήσεις και γι’ αυτό
χρησιμοποιείται συχνά από λεπτοξυλουργούς και
τορνευτές. Λεύκη η μέλαινα, η Αίγειρος των αρχαίων, της
οποίας το ξύλο είναι χρήσιμο στην ξυλογλυπτική, την
λεπτοξυλουργική και την τορνευτική. Ποικιλία της, πολύ
γνωστή σε όλους, είναι η πυραμιδοειδής (Populus nigra
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pyramidalis ή fastigiate), η κοινώς γνωστότερη με το
τούρκικο όνομα της καβάκι (Γεννάδιος 1997).
Το αφέψημα (τσάι) του φυτού χρησιμοποιείται ως
διουρητικό, κατά της ουρικής αρθρίτιδας, της κυστίτιδας και
των ρευματισμών. Εμφανίζει, επίσης, αντιφλεγμονώδεις,
στυπτικές, εφιδρωτικές, αποχρεμπτικές και επουλωτικές
ιδιότητες. Συνιστάται ως αναλγητικό στην αντιμετώπιση των
μυαλγιών και των πόνων κατά την έμμηνη ρύση, αλλά και
ως χολαγωγό (βελτιώνει τη λειτουργία του στομάχου και
του ήπατος και ενισχύει την πέψη) (Κωνσταντή 2007 –
2013).

Εικ. 92. Σισάνι - Εράτυρα – Κοζάνη: Λεύκες, φασόλια, τριφύλλια,
αρωματικά, ζωντανοί φράχτες κλπ.
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Οι οφθαλμοί του δέντρου έχουν χρησιμοποιηθεί κατά
της πολυαρθρίτιδας, ενώ στη φαρμακοποιία ήταν
ενδεδειγμένα για τις παθήσεις των αγωγών του
ουροποιητικού συστήματος για τη βρογχίτιδα και τους
ρευματισμούς.
Τα
μπουμπούκια
της
λεύκης
χρησιμοποιούνται για τις αιμορροΐδες, ως επουλωτικά,
διουρητικά και αποχρεμπτικά, καθώς και ως εφιδρωτικά σε
περιπτώσεις ρευματισμών και φλεγμονών της ουροδόχου
κύστης. Χρησιμοποιούνται ακόμη για να αυξήσουν την
αμυντική ικανότητα του οργανισμού έναντι της υπεριώδους
ακτινοβολίας. Για θεραπευτικούς λόγους χρησιμοποιείται
και ο φλοιός του δέντρου τα άνθη, οι βλαστοί και τα φύλλα
του δέντρου. Χρησιμοποιούνται η λεύκη η λευκή ή
αργυρόφυλλη, η λεύκη η μέλαινα ή καβάκι και η λεύκη η
τρέμουσα ή αγριόλευκη. Όλα τα είδη έχουν περίπου τις ίδιες
φαρμακευτικές ιδιότητες. Διαφέρουν μόνο στην
αποτελεσματικότητα π.χ. η λεύκη η μέλαινα έχει εντονότερη
δράση από τη λεύκη την τρέμουσα (https://www.alekati.gr).
Η λεύκη δρα ως αντιφλεγμονώδες, στυπτικό,
αντισηπτικό, αναλγητικό και χολαγωγό. Είναι εξαιρετικό
ίαμα για τη θεραπεία της αρθρίτιδας και των ρευματισμών,
όταν υπάρχει έντονος πόνος και οίδημα. Η χρήση της είναι
παρόμοια με αυτή της ιτιάς. Βοηθά πολύ σε οξείες φάσεις
ρευματοειδούς αρθρίτιδας, πόνους μυών και πόνους κατά
την εμμηνορρυσία. Ως χολαγωγό διεγείρει την πέψη και
ιδιαίτερα τη λειτουργία του στομάχου και του ήπατος.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εμπύρετα κρυολογήματα και
λοιμώξεις, όπως η κυστίτιδα. Ως στυπτικό βοηθά στη
θεραπεία της διάρροιας. Τα φύλλα και οι βλαστοί σε
αφέψημα βοηθούν εξωτερικά ως επουλωτικό και
καταπραϋντικό. Στην ομοιοπαθητική χρησιμοποιείται
βάμμα από τα φύλλα και το φρέσκο ξύλο της λεύκης της
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τρέμουσας εναντίον των φλεγμονών της ουρήθρας και της
ουροδόχου κύστης, για τις εγκύους (https://www.alekati.gr).
Την αίγειρο (μαύρη λεύκη) την αναφέρουν ο Όμηρος, ο
Ησίοδος, ο Θεόφραστος, ο Διοσκουρίδης και άλλοι αρχαίοι
συγγραφείς. Ο Θεόφραστος χαρακτηρίζει ως πρωΐβλαστα
«Λεύκην, Πτελέαν, Ιτέαν, Αίγειρον» (Φ. Ι. 3,4,2), ως ευαυξή
και πάρυδρα «Πτελέαν, Πλάτανον, Λεύκην Αίγειρον και
Ιτέαν» (Φ. Ι. 3,6,1) και ως άκαρπα και φίλυδρα «Ιτέαν και
Ακτήν (κουφοξυλιά) και Λεύκην και Αίγειρον» (Φ. Αί. 1,1,3).
Η Αίγειρος διακρίνεται από τη Λεύκη και στα «Γεωπονικά»
(2,8,2 και 12,41,1) (Γεννάδιος 1997).
Σύμφωνα με τον μύθο του Φαέθωνα, γιού του Ήλιου, ο
Δίας κατακεραύνωσε τον απρόσεκτο νέο που έπεσε στον
ποταμό Ηριδανό. Στις όχθες του τον έθαψαν οι αδελφές του
Ηλιάδες, οι οποίες τον θρηνούσαν ακατάπαυστα. Εκεί
μεταμορφώθηκαν σε Αιγείρους και τα δάκρυα τους σε
ήλεκτρο. Κάποιοι συγγραφείς θεωρούν ότι ο Ηριδανός είναι
ο ποταμός Πάδος και γι’ αυτό η αίγειρος και ιδιαίτερα η
πυραμιδοειδής (καβάκι) είναι γνωστότερη με το όνομα
λεύκη η λομβαρδική (λεύκη της Λομβαρδίας). Ο μύθος
αυτός φαίνεται να αναφέρεται σε εποχή με μεγάλη και
παρατεταμένη ξηρασία την οποία ακολούθησε περίοδος
άφθονων βροχών και ευβλαστίας (Γεννάδιος 1997).
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Εικ. 93. Ξάνθη: Πεδινή περιοχή. Καλλιέργειες με φτελιές και
άλλα δέντρα γύρω στους αγρούς για την προστασία τους από τους
ισχυρούς βόρειους ανέμους.

Εικ. 94. Ξάνθη: Πεδινή περιοχή. Καλλιέργειες με φτελιές και
άλλα δέντρα γύρω στους αγρούς και λεύκες, όπου συνήθως
σπέρνεται τριφύλλι ή γρασίδι και όπου βόσκουν τα πρόβατα
προστατευμένα από τους βοριάδες της Θράκης και έτσι
παραμένουν εκτός αγρών (Περίπου 1 km από την περιοχή της
προηγούμενης φωτογραφίας εικ. 93).
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Είδη κυρίως για ξηρό καρπό, αλλά και ξυλεία, βαφές,
φάρμακα
Καρυδιά
Καρυά, κάρυα η βασιλική, κάρυα η ιάτωρ
Επιστημονική ονομασία: Juglans regia (Μπασιώτης
1970, Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997, Αραμπατζής
2001, Τεσσερομμάτη 2016).
Δέντρο ύψους 15-20 μέτρα. Κορμός με ισχυρά πλευρικά
κλαδιά. Ένα από τα πιο σημαντικά δέντρα στην Ελλάδα.
Βρίσκονται διάσπαρτα δέντρα σε δάση φυλλοβόλων
πλατύφυλλων. Καλλιεργείται σε όλη την Ελλάδα, ενώ σε
ορισμένες συγκεκριμένες περιοχές βρίσκεται κάτω από
εντατική καλλιέργεια. Είναι το πιο συνηθισμένο δέντρο στα
αγροδασολιβαδικά συστήματα. Χρησιμοποιείται επίσης ως
καλλωπιστικό δέντρο σε αστικές περιοχές (πάρκα, κήποι,
δεντροστοιχίες), πλατείες ορεινών χωριών και μπροστά από
εκκλησίες. Οι καρυδιές είναι κοινότατες στα περιβόλια και
τους κήπους σε όλα τα χωριά, κυρίως σε ορεινά. Υπάρχει
τουλάχιστον ένα δέντρο καρυδιάς σε κάθε αυλή/κήπο σε
όλα τα ορεινά χωριά. Πολλά αρχαία και μεγάλα δείγματα
χρονολογούνται από μεσαιωνικούς χρόνους, συχνά σε
μοναστήρια.
Το ελληνικό όνομα κάρυα προέρχεται από το κάρυον =
σκληρό (το κάρυον είναι ο καρπός) ή από το κάρος =
λήθαργος, νάρκη, ίλιγγος, σκοτοδίνη, λόγω της κοινής
πεποίθησης ότι ο ύπνος κάτω από τη σκιά του δέντρου δεν
είναι πολύ καλός (Γεννάδιος 1997, Bell et al. 2008). Τα
φύλλα και ο φλοιός του καρπού περιέχουν ένα πτητικό
έλαιο, εξαιτίας του οποίου η σκιά του δέντρου κρατά ένα
άτομο ξύπνιο και του προκαλεί πονοκέφαλο (κάρα =
κεφάλι). Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, η κάρυα ονομάστηκε
λόγω αυτής της ιδιότητας.
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Το ξύλο της καρυδιάς είναι σκληρό, λεπτόκοκκο με λεπτά
νερά και χρησιμοποιείται για έπιπλα, στην τορνευτική και
ξυλογλυπτική, ειδικά οι μεγάλοι κόμποι (ρόζοι) με
ασυνήθιστα νερά που μπορούν να εμφανιστούν στον κορμό
ή στο χαμηλότερο μέρος του κορμού πάνω από τις ρίζες,
γνωστές ως «λούπος». Το ξύλο καρυδιάς από τη
βορειοανατολική Ελλάδα (ορεινή περιοχή του νομού
Ροδόπης) είναι διάσημο ως μια από τις καλύτερες ποιότητες
στον κόσμο. Ιδιαίτερα ενδιαφέρων είναι ο βιότυπος της
Ροδόπης, ο οποίος παράγει εξαιρετικής ποιότητας ξύλο με
θαυμάσια σχεδίαση «λούπος» (Μπασιώτης 1970). Αυτό
συμβαίνει επειδή στην περιοχή αυτή, ένας μοναστικός
κόσμος άνθισε κατά τη βυζαντινή εποχή, όπου οι καρυδιές
είχαν μεγάλη σημασία για την επιβίωση των μοναχών και
έτσι τεράστια, πολύ παλιά δέντρα υπάρχουν σε όλη την
περιοχή, πολλά από τα οποία βίωσαν τη μικρή παγετώδη
περίοδο (1500 - 1850 μ.Χ.). Το ξύλο από πολύ παλιά δέντρα
είναι εξαιρετικά πολύτιμο, αφού γίνεται όλο και πιο σκούρο,
με πολύ συγκεκριμένο καφέ χρώμα (καρυδί), αλλά επίσης,
δημιουργεί συνήθως πολύ σπάνια κυματιστά νερά.
Πολυάριθμα δέντρα καρυδιάς υλοτομήθηκαν, αλλά και
υλοτομούνται ακόμη, στη Βόρεια Ελλάδα, ιδίως στην
περιοχή της Ροδόπης για το πολύτιμο ξύλο τους, το οποίο
εξάγονταν στο εξωτερικό (Μπασιώτης 1970). Αναφέρεται,
ότι όταν ένα δέντρο καρυδιάς υλοτομείται στην περιοχή,
έρχονται ναυλωμένα πλοία μόνο για το σκοπό αυτό για να
μεταφέρουν το δέντρο, στον προορισμό του πλειοδότη
(Ιταλία, Γαλλία ή αλλού), όπου θα χρησιμοποιηθεί για
συγκεκριμένα προϊόντα, όπως συλλεκτικά και πανάκριβα
μουσικά όργανα, κοντάκια για συλλεκτικά όπλα κλπ.
Το ξύλο της καρυδιάς σχίζεται εύκολα σε πολύ λεπτά
φύλλα (καπλαμάδες) και γυαλίζει τέλεια. Το καφέ ξύλο
στιλβώνεται εξαιρετικά προς ένα βαθύ, καστανό χρώμα
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(συνήθως χρησιμοποιείται για αυτό το κέλυφος από τα
καρύδια ή λάδι καρυδιάς). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
χρησιμοποιείται
για
έπιπλα,
λεπτο-ξυλογλυπτική,
ξυλουργική, τορνευτική, κατασκευή όπλων (δόρατα και
τόξα, κοντάκια), για μουσικά όργανα και για μωσαϊκά ξύλου
(τέχνη). Τα δόρατα των Σπαρτιατών κατασκευάζονταν από
ξύλο καρυδιάς.
Η καρυδιά εκτιμάται για το πολύτιμο ξύλο της και
ιδιαιτέρως για τους καρπούς της. Καλλιεργείται κυρίως για
τους καρπούς της, οι οποίοι τρώγονται ευχαρίστως, είναι
πολύ θρεπτικοί και εξάγεται από αυτά το καρυδέλαιο. Ένα
δέντρο ώριμο μπορεί να παράγει ετησίως 100-200 κιλά
καρύδια, τα οποία είναι πολύτιμα, έχουν υψηλές τιμές και
πουλιούνται εύκολα (Μπασιώτης 1970).
Το παραγόμενο ξύλο είναι βαρύ, μετρίως σκληρό,
εύσχιστο, μεγάλης διάρκειας, στιλπνούμενο εύκολα, με
ωραία σχέδια και χρωματισμούς. Το ξύλο της καρυδιάς είναι
από τα πολυτιμότερα της χώρας μας, ιδίως το ξύλο στη
βάση του κορμού ο ‘’λούπος’’. Το ξύλο του κορμού και των
χονδρών κλάδων της, συμπαγές ή για καπλαμάδες,
χρησιμοποιείται για κατασκευή πολύτιμων επίπλων, για
έργα τέχνης κλπ. κλπ. Έχει πάντοτε υψηλές τιμές και είναι
περιζήτητο (Μπασιώτης 1970).
Προστατεύει το έδαφος με την πυκνή κόμη της και το
βελτιώνει με το άφθονο φύλλωμα της. Γι’ αυτό το φύτευαν
στο χώρο που ζούσαν και κινούνταν τα ζώα, τα οποία δεν
την τρων και έτσι δεν την καταστρέφουν κλπ.
Η καρυδιά είναι ένα από τα πιο πολύτιμα δέντρα στην
Ελλάδα. Είναι το δέντρο με τις 1001 χρήσεις (όπως λέει ο
απλός λαός) και θεωρείται ο χρυσός των αγροτών. Τα πάντα
είναι χρήσιμα, ειδικά για φάρμακα: το ξύλο, ο φλοιός, τα
φύλλα, τα άνθη, οι καρποί και το λάδι τους, το κέλυφος και
ο φλοιός τους, ο φλοιός των βλαστών και των ριζών. Οι
222

καρυδιές είναι σημαντικές επίσης για την παραγωγή μελιού
και έχουν μεγάλη αισθητική αξία. Οι ρίζες, τα κελύφη και ο
φλοιός χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή φυσικών
βαφών που κυμαίνονται από καστανοκόκκινο ως καφέκαρυδί
χρώμα
για
υφάσματα
και
δέρματα.
Χρησιμοποιήθηκε για τη βαφή βαμβακερών και μάλλινων
υφασμάτων, με αποχρώσεις από κίτρινο ως καφέ χρώμα
(Γεννάδιος 1997, Bell et al. 2008).

Εικ. 95. Σοχός – Θεσσαλονίκη: Εκτεταμένο αγροδασολιβαδικό
σύστημα, όπου κυριαρχούν οι καρυδιές, με αμπέλια, ετήσιες
καλλιέργειες και βόσκηση.
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Εικ. 96. Σοχός – Θεσσαλονίκη: Εκτεταμένο αγροδασολιβαδικό
σύστημα, όπου κυριαρχούν οι καρυδιές. Καρυδιά άνω των 400
ετών.

To περίβλημα (φλοιός) των καρυδιών χρησιμοποιείται
για την παραγωγή μελάνης και βαφών για υφάσματα και
ξύλα. Τα κελύφη χρησιμοποιούνται για να παραχθεί το
καφέ-καρυδί χρώμα, το οποίο χρησιμοποιείται για το
στίλβωμα του ξύλου της καρυδιάς για να αποκτηθεί το
ωραίο, χαρακτηριστικό του χρώμα. Από τον πυρήνα των
ώριμων καρυδιών παράγεται άφθονο και ειδικό λάδι, το
οποίο χρησιμοποιείται στην παρασκευή σαπουνιού,
ελαιοχρώματα και
βερνίκια.
Οι
ζωγράφοι
το
χρησιμοποίησαν για να αραιώνουν τα χρώματα τους. Το
καρυδέλαιο έχει την ίδια θρεπτική αξία με το ελαιόλαδο και
το βούτυρο (Γεννάδιος 1997, Bell et al. 2008).
Σε όλη την Ελλάδα φτιάχνουν ένα είδος ποτού για το
στομάχι από άγουρους και φρέσκους καρπούς, ένα είδος
τουρσί και γλυκό (καρυδάκι), το οποίο χρησιμοποιήθηκε
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επίσης για τη θεραπεία της φυματίωσης. To περίβλημα
(φλοιός) των καρυδιών χρησιμοποιείται για την παραγωγή
ενός είδους λικέρ. Ο καρπός χρησιμοποιείται στην
ζαχαροπλαστική και στην «οικιακή οικονομία», δηλαδή
ξηρός καρπός, μαγειρική, έλαια και λικέρ. Υπάρχουν πολλές
μαγειρικές συνταγές, συμπεριλαμβανόμενης ακόμη και
αυτής με βραστό σιτάρι που προσφέρεται σε κηδείες (είδος
κολλύβων). Τα φύλλα της καρυδιάς χρησιμοποιούνται σε
θρησκευτικά έθιμα. Μαζί με το παχύρρευστο έλαιο από τον
πυρήνα των άγριων κερασιών και κάποια άλλα υλικά,
χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του Άγιου Μύρου.
Το καρυδέλαιο χρησιμοποιείται ως φάρμακο για την ταινία
(Γεννάδιος 1997, Bell et al. 2008).
Ο εξωτερικός χυμώδης φλοιός του καρπού είναι
παρασιτο – μυκητοκτόνος. Το κρέμασμα των φύλλων
καρυδιάς στο σπίτι αποτρέπει – αποδιώχνει τις μύγες, τα
κουνούπια και τους κοριούς, ενώ όντας καυστικά, στυπτικά,
αιμοστατικά, χρησιμοποιήθηκαν ως φάρμακο για την
προστασία των αλόγων, των γαϊδουριών και των μουλαριών
από παράσιτα και αλογόμυγες. Τα φύλλα χρησιμοποιούνται
επίσης ως απωθητικό σκώρων στα ρούχα και σε
εντομοαπωθητικές λοσιόν για άλλα έντομα, όπως
μυρμήγκια κ.λπ. Είναι αποτελεσματικά και κατά της
εφίδρωσης χεριών και ποδιών (Bell et al. 2008). Το τσάι από
φύλλα ανακουφίζει τη διαβητική δίψα. Χρησιμοποιείται
υπό τη μορφή εγχύματος ως αντιφλεγμονώδες, στυπτικό,
διουρητικό, καθαρτικό και ανθελμινθικό. Για την
αντιμετώπιση της λευκόρροιας και των εξελκώσεων της
μήτρας χορηγείται υπό τη μορφή κολπικών πλύσεων. Υπό τη
μορφή εξωτερικών πλύσεων χορηγείται κατά της ψωρίασης,
των λειχήνων, του εκζέματος και της βλεφαρίτιδας. Το
αφέψημα (τσάι) του φυτού θεωρείται ότι μειώνει τα
επίπεδα του σακχάρου στο αίμα. Στην ομοιοπαθητική το
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βάμμα του φυτού χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της
φυματιώδους λεμφαδενοπάθειας, του ραχιτισμού, της
γαστρεντερίτιδας και των αρθριτικών παθήσεων
(Κωνσταντή 2007 – 2013). Οι ιατρικές χρήσεις είναι
ατελείωτες. Μπορούμε να πούμε (όπως λέει ο λαός) ότι δεν
υπάρχει σχεδόν τίποτα που η καρυδιά να μην μπορεί να
θεραπεύσει, γι' αυτό το όνομα της ήταν «κάρυα η ιάτωρ»
δηλαδή «καρυδιά η θεραπεύτρια» ή και «το δέντρο της
ζωής».
Η καρυδιά και τα καρύδια αναφέρονται σε αναθηματικά
επιγράμματα, παιδικά τραγούδια, παροιμίες και ρητά,
μαγειρικές συνταγές, σε γιατροσόφια, γιορτές, έθιμα και
παραδόσεις, κρητικές μαντινάδες και λαϊκά δίστιχα,
κάλαντα, ονειροκρίτες, ποιητικές ανθολογίες κλπ. (Bell et al.
2008).
Μερικά παραδείγματα από Ονειροκρίτη:
Καρυδιά με καρπούς = ευτυχία και χαρά
Καρυδιά μόνο με άνθη = θλίψη, πόνος και γελοία
προσβολή
Ανακαλύπτοντας κρυμμένα καρύδια = ανακάλυψη
θησαυρού
Εάν είναι πάνω στα δέντρα = αναστατώσεις και
δυσκολίες
Αν είναι φρέσκοι = ικανοποιητικά νέα με κάτι κακό
Εάν είναι ξηροί = δυσκολία και απώλεια περιουσίας,
αλλά πολλές φορές = απροσδόκητα κέρδη.
Τα φύλλα καρυδιάς χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση
άλλων φρούτων, στο μαγείρεμα, σε θρησκευτικές τελετές
και βοηθούν τις γυναίκες να γεννήσουν παιδιά.
Τρόπος συντήρησης των μήλων (Απούλιος, 2ος αιώνας
μ.Χ. - 10ος αιώνας μ.Χ.): βάλτε τα μήλα πάνω από ένα
στρώμα φύλλων καρυδιάς για να τα διατηρήσετε, αλλά και
για να έχουν τα μήλα ωραίο χρώμα και ευωδία (άρωμα).
226

Θεωρούνταν πολύ καλύτερο εάν κάθε μήλο τυλίγονταν σε
καρυδόφυλλα.
Την 1η Μαΐου, οι γυναίκες έβαζαν ένα κλαδί καρυδιάς
(καρυδιά = καρδιά) στα μαλλιά τους για να είναι ‘καρδιαρές’
= άφοβες, γενναίες, θαρραλέες, ανδρείες και για να είναι
ανοιχτή η καρδιά τους. Οι αδύναμες γυναίκες που
επιθυμούσαν να αποκτήσουν παιδί συνήθιζαν να βράζουν
καρυδόφυλλα κ.λπ. και να κάθονται πάνω από τον ατμό και
σε πέντε νύχτες θάπρεπε να έμεναν έγκυες.
Υπάρχουν ατελείωτες ιστορίες για την καρυδιά και τα
καρύδια, τις χρήσεις τους, τις ιδιότητες τους κλπ. Ένα
παράδειγμα: Ο Γάιος Πομπήιος βρήκε ανάμεσα στους
θησαυρούς του Μιθριδάτη, βασιλιά του Πόντου, ένα
χειρόγραφο, όπου περιγράφεται το μυστικό αντίδοτο κατά
των δηλητηρίων. Το κύριο συστατικό ήταν το καρύδι
(Γεννάδιος 1997, Bell et al. 2008).
Σύμφωνα με τους μύθους, οι Θεοί ζούσαν σε καρυδιές,
όταν τα ανθρώπινα όντα ζούσαν ακόμη στις δρυς τρώγοντας
βαλανίδια. Η καρυδιά είναι το σύμβολο του Δία.
Καρυάτις είναι το όνομα της Αρτέμιδος (θεά των δασών,
του κυνηγιού κ.λπ.) και Καρυάτιδες, οι γνωστές γυναικείες
φιγούρες-κίονες του περίφημου «πρόστασις των Κορών»
στο ναό του Ερεχθείου στην Ακρόπολη της Αθήνας. Στην
αρχή τα αγάλματα αυτά ονομάζονταν απλώς Κόρες. Η
ονομασία Καρυάτιδες δόθηκε σε μεταγενέστερους χρόνους.
Το πιθανότερο είναι ότι οι Κόρες ταυτίστηκαν με τις
Καρυάτιδες παρθένες, οι οποίες τελούσαν στην πατρίδα
τους γνωστούς χορούς προς τιμή της Καρυάτιδας Αρτέμιδος.
Ήταν οι Νύμφες, χορεύτριες και ιέρειες της Αρτέμιδος και το
όνομα τους προέρχεται από την ίδια πηγή με την καρυδιά
(Γεννάδιος 1997, Bell et al. 2008).
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Ως προς το μέγεθος, το σχήμα και την ψίχα των καρπών
παρουσιάζεται μεγάλη ποικιλία (γι΄ αυτό λένε κάθε
καρυδιάς καρύδι) (Μπασιώτης 1970).
Η καρυδιά έχει και μια ευρέως διαδεδομένη αρνητική
συμβολική αξία (εκτίμηση) ως δέντρο ξενιστής σατανικών
και αρνητικών πνευμάτων (η σκιά της φέρνει αρρώστια ή
διανοητική διαταραχή, καθώς και αναποδιά και κακοτυχία)
(Γεννάδιος 1997, Bell et al. 2008). Γι’ αυτό:
Οι άνθρωποι αποφεύγουν να τη φυτεύουν κοντά στο
σπίτι.
Η υλοτομία της καρυδιάς θεωρούνταν ως υπερφυσική
και θεϊκά επικίνδυνη.
Η φύτευση της συσχετίζονταν και συνδυάζονταν με
πολλά πιστεύω που αφορούσαν τη ζωή αυτού που τη
φύτεψε.
Υπάρχουν πάρα πολλά τοπικά ονόματα (τοπωνύμια)
στην ελληνική ύπαιθρο που σχετίζονται με την καρυδιά,
δείχνοντας τη σημασία της στην καθημερινή ζωή των
ανθρώπων.
Αμυγδαλιά, αμυγδαλή
Επιστημονική ονομασία: Amygdalus communis
(Γεννάδιος 1997).
Σε πολλές περιοχές της Ανατολής (Ανατολική Μεσόγειος)
είναι γνωστή με το όνομα Αθασία, το οποίο προέκυψε από
την παραφθορά του ονόματος της ποικιλίας την οποία
εκτιμούσαν ιδιαιτέρως οι αρχαίοι Θασία αμυγδαλή
(Γεννάδιος 1997).
Η αμυγδαλιά είναι είδος φυτών της οικογένειας των
Ροδιδών που πολλές φορές εντάσσεται στο γένος Προύμνη
(Προύμνη η γλυκεία Prunus dulcis). Φύεται σε όλες σχεδόν
τις θερμές και ξηρές περιοχές της παραμεσογειακής ζώνης,
όπου καλλιεργείται από τα αρχαία χρόνια. Για αυτόν το λόγο
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ο καθορισμός του τόπου προέλευσης του είναι πολύ
δύσκολος. Είναι δέντρο φυλλοβόλο με ύψος από 4 ως 12
μέτρα. Η αμυγδαλιά διαθέτει τεράστια αντοχή στην
ξηρασία, ωστόσο υπάρχουν ποικιλίες λιγότερο ή
περισσότερο ανθεκτικές. Αναπτύσσεται σχεδόν σε όλα τα
είδη εδαφών, ακόμη και σε πετρώδη και με μεγάλη κλίση
εδάφη. Οι ιδανικότερες κλιματολογικές συνθήκες για την
καλλιέργεια της αμυγδαλιάς είναι οι μεσογειακές, με
σύντομο φθινόπωρο, βροχερό και ψυχρό χειμώνα, χωρίς
ιδιαίτερα χαμηλές θερομοκρασίες, άνοιξη που διαδέχεται
άμεσα το χειμώνα, χωρίς παγετούς από τη στιγμή που θα
φουσκώσουν τα μάτια, ζεστό και άνυδρο καλοκαίρι και
φθινόπωρο χωρίς βροχές.
Η θρεπτική αξία των αμυγδάλων είναι πολύ μεγάλη.
Περιέχουν υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης (21%), σιδήρου,
ασβεστίου, φωσφόρου και βιταμινών Β, υψηλό ποσοστό
λίπους (περίπου 50%). Τα αμύγδαλα χρησιμοποιούνται ως
βασικό υλικό στα αμυγδαλωτά. Το αμυγδαλέλαιο επίσης
είναι πλούσια πηγή βιταμίνης Ε, βιταμίνες του
συμπλέγματος Β, βασικά μέταλλα, όπως μαγνήσιο, χαλκό,
μαγγάνιο, ασβέστιο και κάλιο, καθώς και μονοακόρεστα και
πολυακόρεστα λίπη που δυνητικά μπορεί να μειώσουν τη
χοληστερόλη LDL. Χρησιμοποιούνται και ως καλλυντικό με
απαλυντικές ιδιότητες. Το αμυγδαλέλαιο χρησιμοποιείται
ως βελτιωτικό ορισμένων ξύλινων πνευστών, όπως το όμποε
και
κλαρινέτο
(http://www.gaiapedia.gr/,
https://el.wikipedia.org/wiki).
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Εικ. 97. Σιάτιστα – Κοζάνη: Αγροδασικά συστήματα με
αμπέλια, καρυδιές και αμυγδαλιές, όπου παράγεται το ονομαστό
λιαστό κρασί της Σιάτιστας.

Πικραμυγδαλιά: Amygdalus communis var. amara. Λόγω
της φυσικής επιλογής η συντριπτική πλειονότητα των
αμυγδάλων των αγριαμυγδαλιών στο παρελθόν είχε πολύ
πικρή γεύση, ώστε να αποφεύγεται το τσιμπολόγημα τους
από τα πουλιά (τα πικρά αμύγδαλα αποκτούσαν με αυτόν
τον τρόπο απογόνους). Η ανθρώπινη παρέμβαση μέσω της
τεχνητής επιλογής επέλεξε τους γλυκούς καρπούς και τους
καλλιέργησε συστηματικά, έτσι σήμερα υπάρχουν ελάχιστοι
πικροί καρποί (https://el.wikipedia.org/wiki). Η μη
εξημερωμένη αμυγδαλιά εμφανίζεται σε ανασκαφές
στην Ελλάδα από το 8000 π.Χ. έως το 3000 π.Χ. που γίνεται
η εξημέρωση της. H αμυγδαλιά στους Έλληνες και
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τους Πέρσες αναφέρεται σαφώς ως εδώδιμο από τον 6ο
π.Χ. αιώνα. Από την Ελλάδα διαδόθηκε στην Ιταλία κατά τον
2ο π.Χ. αιώνα η δε Λατινική ονομασία του αμυγδάλου
ήταν nux Graecum (ελληνικό καρύδι) (Γεννάδιος 1997). Το
ξύλο της αμυγδαλιάς είναι βαρύ, σκληρό και κατάλληλο για
λεπτοξυλουργική. Το ξύλο της χρησιμοποιείται κυρίως για
ξυλολεπτουργικές εργασίες και για την παραγωγή στομίων
του μουσικού οργάνου Γκάιντα. Με φύλλα αμυγδαλιάς που
τα βράζουν, βάφουν κίτρινα τα νήματα του αργαλειού.
Τα πικραμύγδαλα, χρησιμοποιούνται στον αρωματισμό
ποτών, παγωτών, ζαχαρωτών, γλυκών, ζελέ, τσίχλας κλπ.
Καταπλάσματα από πικραμύγδαλα κατευνάζουν τους
ερεθισμούς του δέρματος και τη φαγούρα από την ψώρα.
Είναι γνωστά για τις αντικαρκινικές τους ιδιότητες. Το
αφέψημα φύλλων είναι καθαρτικό, αντιδιαβητικό. Τα
πικραμύγδαλα περιέχουν κυανούχα, αμυγδαλίνη και
μυρμηγκικό
οξύ.
Οι
αρχαίοι
χρησιμοποιούσαν
πικραμύγδαλα για να δηλητηριάζουν τις αλεπούδες.
Με φύλλα και άνθη αμυγδαλιάς παρασκευάζεται
αντιβηχικό σιρόπι και σιρόπι για την ηπατική ανεπάρκεια.
Τα άνθη και το πράσινο περικάρπιο των αμυγδάλων
διεγείρουν τη λειτουργία του στομάχου και καλμάρουν το
άσθμα και το βήχα. Ο φλοιός του δέντρου θεωρείται
ανθελμινθικός, αντιπυρετικός και διουρητικός. Για τα
παράσιτα αμυγδαλόλαδο ή έγχυμα από λουλούδια
αμυγδαλιάς. Τα αμύγδαλα θεωρούνται ότι έχουν
αντικαρκινικές ιδιότητες. Προκαλούν αύξηση της καλής και
μείωση της κακής χοληστερόλης και μείωση των λιπιδίων
(https://el.wikipedia.org/wiki).
Η
αμυγδαλιά
έχει
μαλακτικές,
καθαρτικές,
καταπραϋντικές και διουρητικές ιδιότητες και λαμβάνεται
υπό τη μορφή γαλακτώματος ή αμυγδαλελαίου για την
θεραπεία κολικού του νεφρού και της νεφρολιθίασης, της
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γαστρεντερίτιδας και της γαστραλγίας. Επίσης, χορηγείται
υπό τη μορφή ελαίου για την αντιμετώπιση ερεθισμών και
εγκαυμάτων του δέρματος και υπό μορφήν σιροπιού για τη
θεραπεία του βήχα, της βραχνάδας, της δυσκοιλιότητας και
διάφορων νεφριτικών πόνων (Κωνσταντή 2007 – 2013).
Το αμυγδαλέλαιο συνιστάται σε εγκαύματα πρώτου
βαθμού. Είναι καλό για την εφαρμογή στο δέρμα ως
μαλακτικό και έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά από τους
θεραπευτές μασάζ για να λιπαίνει το δέρμα κατά τη
διάρκεια του μασάζ. Από αμύγδαλα φτιάχνεται η σουμάδα
που είναι πολύ καλή για όσους πάσχουν από καρδιά και
όσους έχουν αρρυθμίες. Επίσης, το γάλα των γλυκών
αμυγδάλων, είναι καταπραϋντικό σε φλεγμονές, πυρετούς,
δερματικούς ερεθισμούς και σε νευρική υπερδιέγερση.
Η αμυγδαλιά αποτελεί έμπνευση στην τέχνη. Στην
Ελλάδα η αμυγδαλιά είναι προάγγελος της άνοιξης και
επακόλουθα του έρωτα, ως εκ τούτου ενέπνευσε τον
ποιητή Γεώργιο Δροσίνη να γράψει την "Ανθισμένη
αμυγδαλιά"
τον
θεατρικό
συγγραφέα
Δημήτρη
Γιαννουκάκη να γράψει θεατρικό και κινηματογραφικό έργο
με τον ίδιο τίτλο, όπου αναφέρεται στην παλιά Αθήνα και
τον έρωτα που αναπτύσσεται μεταξύ δύο νέων. Το ποίημα
του Γ. Δροσίνη μελοποίησε ο Γιώργος Κωστής και έγινε
παγκόσμια επιτυχία με τίτλο "Ετίναξε την ανθισμένη
αμυγδαλιά" (https://el.wikipedia.org/wiki).
Φουντουκιά
Λεπτοκαρυά
Επιστημονική ονομασία: Corylus avellana (Μπασιώτης
1970, Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997, Αραμπατζής
2001).
Αγριολεπτοκαρυά, μουζελιά, κν. αγριοφουντουκιά
(Λεπτοκαρύα η βυζάντιος)
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Επιστημονική ονομασία: C. colurna ή byzantine
Κυπελλοφόρο γένος που περιλαμβάνει περί τα 10 είδη,
μεγάλοι θάμνοι ή μικρά δέντρα φυλλοβόλα, μονόοικα,
καρποφόρα, πρωιανθίστατα, προανθούντα των φύλλων
(Γεννάδιος 1997).
Η πρώτη είναι θάμνος ύψους 3-5 μέτρα, σπάνια μικρό
δέντρο. Είναι απαιτητικό είδος που αυξάνεται καλά σε
εδάφη πλούσια, δροσερά και χαλαρά, σε όλη την Ελλάδα.
Καλλιεργείται για τους εκλεκτούς καρπούς της, αλλά και τις
βέργες της, οι οποίες είναι εξαιρετικό οικοδομικό και
πλόκιμο υλικό. Είναι πλέον είδος καλλιεργούμενο κυρίως
για τον καρπό του.
Η δεύτερη, δέντρο ως 20 μέτρα ύψος, απαιτητικό,
ανθεκτικό στο ψύχος, το οποίο βρίσκεται κυρίως στα βουνά
της Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου και Θεσσαλίας
(Αθανασιάδης 1986).
Το ξύλο τους είναι χρήσιμο για την κατασκευή βυτίων και
διαφόρων άλλων ειδών, καθώς και ξυλανθράκων χρήσιμων
στην πυριτιδοποιία. Από τις μακρυές, ευθύτατες και
ευλύγιστες βέργες τους κατασκευάζονται βυτιοστέφανοι
και διάφορα πλεκτικά είδη. Λεπτοκάρυνες ήταν οι
ονομαστές μαγικές ράβδοι των μάντεων και ραβδοσκόπων,
όπως και σήμερα κατά προτίμηση χρησιμοποιούν αυτοί που
ψάχνουν να ανακαλύψουν πηγές νερού ή και μεταλλοφόρα
στρώματα.
Η ψίχα των λεπτοκάρυων είναι ελαιώδης και έχει
ιδιάζουσα νόστιμη γεύση. Χρησιμοποιούνται σχεδόν
παντού, σε μεγάλες ποσότητες, χλωρά ή ξηρά, ως
επιδόρπιος καρπός. Μεγάλη κατανάλωση ξηρών καρπών
γίνεται και στη ζαχαροπλαστική και για τη λήψη του ελαίου
τους, το οποίο είναι εκλεκτής ποιότητας και γνωστό από
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πολύ παλιά7. Ο χυλός αυτού του καρπού με ζάχαρη ή και
γάλα αποτελεί εύγευστο, δροσιστικό και αντιβηχικό ποτό.
Από τα φύλλα και τον φλοιό της λεπτοκαρυάς (με τη χρήση
θειικού σιδήρου και στυπτηρίας) επιτυγχάνεται κίτρινη
βαφή.
Προτιμάται
η
διαμόρφωση
της
σε
θάμνο
«κατακοπτομένη», όπως λέγει και ο Θεόφραστος, γιατί
παρατηρήθηκε από παλιά ότι έτσι γίνεται και ευκαρπότερη
και πολυκαρπότερη.
Ο Θεόφραστος ονομάζει Καρύαν ηρακλεωτικήν τη
λεπτοκαρυά, για την οποία αναφέρει ότι «κατακόπτοντες
θαμνώδη ποιούσι» (Φ. Αι. -2,12,6). Ο Διοσκουρίδης
ονομάζει τον καρπόν της κάρυον το ποντικόν ή και
λεπτοκάρυον, από τον Αθήναιο αναφέρεται με τα ονόματα
ηρακλειωτικόν και ποντικόν κάρυον (Β, 53 και 34), ενώ από
τον Ξενοφώντα (Κύρου Ανάβ.) πλατύ κάρυον. Εκ
παραφθοράς του κάρυον το ποντικόν προέκυψε, κατά τον
Κοραή, («Άτακτα» Ε΄, 160) το τουρκικό όνομα φουντούκ, το
οποίο επικράτησε από τον λαό σχεδόν παντού στην Ανατολή
(φουντούκι και φουντουκιά). Βέβαια σε αρκετά μέρη
διασώθηκε η ονομασία του Διοσκουρίδη λεπτοκάρυον
(λεφτόκαρο) για τον καρπό και λεπτοκαρύα (λεφτοκαρυά)
για το φυτό, από την οποία διασώζονται και πολλά ονόματα
χωριών και τοπωνύμια, κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια
Ελλάδα, (Γεννάδιος 1997), όπως Λεπτοκαρυά Αιτωλ/νίας,
Έβρου, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πέλλης, Πιερίας,
Τρικάλων και Λεπτοκαρυές Φλωρίνης.
Όπως αναφέρει ο Θεόφραστος, προτιμάται ο
πολλαπλασιασμός δια παραφυάδων και η μόρφωσις της
λεπτοκαρυάς σε θάμνο «κατακοπτόμενη», διότι όπως από

7

Ο Διοσκουρίδης αναφέρει «γίνεται δε και έλαιον εξ αυτών
κοπτομένων και εκθλιβομένων».
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παλιά παρατηρήθηκε, έτσι
πολυκαρπότερη γίνεται8.

και

ευκαρπότερη

και

Εικ. 98. Κομνηνά – Σταυρούπολη – Ξάνθη: Φουντουκιές στα
όρια των στενών χωραφιών που ακολουθούν τις χωροσταθμικές.
Οι βέργες των φουντουκιών χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες
κυρίως των φασολιών, αλλά και ως οικοδομικό υλικό (Πηγή:
Χάρτες Google, www.google.gr).

8

«Δοκεί δε αύτη γε (η ηρακλεωτική καρύα) και τον καρπόν βελτίω
και πλείω φέρειν εάν ράβδους τις εά πλείους ως της φύσεως
θαμνώδους ούσης» (Θεοφρ. Ι.-1,3,3).
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Εικ. 99. Άνω Πορόια – Σέρρες: Παλιό σπίτι με ξυλοδεσιές
συνήθως από κακαβιά ή καστανιά ή δρυ και τοιχοποιία από
βέργες φουντουκιάς ή και πήχεις άλλων ξύλων.

236

Είδη κυρίως για νωπούς καρπούς, αλλά και ξυλεία
Κερασιά
Κερασέα, κέρασος ο γλυκύκαρπος
Επιστημονική ονομασία: Prunus avium (P. dulcis)
(Μπασιώτης 1970, Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997,
Αραμπατζής 2001, Bell et al. 2008).
Αγριοκερασιά, κερασιά μικρόκαρπη, μαχλέπι, πιθανά ο
Πάδος του Θεόφραστου (Γεννάδιος 1997)
Επιστημονική ονομασία: Prunus mahaleb
Η άγρια κερασιά είναι ένα διάσπαρτο είδος στην
Κεντρική-Νότια Ελλάδα, την Πελοπόννησο και στο νησί της
Εύβοιας, ενώ στα δάση της Βόρειας Ελλάδας αναπτύσσεται
επίσης η γλυκύκαρπη κερασιά. Οι καλλιεργημένες ποικιλίες
της βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, ενώ σε ορισμένες
συγκεκριμένες περιοχές υπάρχουν εκατοντάδες εκτάρια
υπό εντατική καλλιέργεια. Συνήθως εμβολιάζονται στο
Prunus avium ή και στο P. mahaleb, κυρίως στη
βορειοανατολική Ελλάδα (Θράκη). Βρίσκεται σε ορεινές
περιοχές, διάσπαρτη σε δάση και σε ανοιχτά ή κρασπεδικά
δασικά τοπία. Σε αγροδασικά συστήματα μόνη ή σε
συνδυασμούς. Ως καλλωπιστικό, μπορεί να βρεθεί σε
αστικές περιοχές (πάρκα, κήποι, δεντροστοιχίες κ.λπ.). Σε
πόλη της Θράκης αποτελούσε το κυρίαρχο δέντρο κατά
μήκος των περισσότερων δρόμων.
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Εικ. 100. Κερασιές, όταν βρίσκονται σε πλήρη ανθοφορία κατά
μήκος των κρασπέδων δασικών εκτάσεων ή με το κόκκινο
φύλλωμα τους το φθινόπωρο, συμβάλλουν σημαντικά στο τοπίο.

238

Το ξύλο της κερασιάς είναι σκληρό, λεπτόκοκκο με λεπτά
νερά και χρησιμοποιείται στην τορνευτική, λεπτοξυλογλυπτική, καθώς και για μωσαϊκά ξύλου (τέχνη), ειδικά
οι μεγάλοι κόμποι (ρόζοι) με ασυνήθιστα νερά που μπορούν
να εμφανιστούν στον κορμό. Χρησιμοποιείται επίσης για
την κατασκευή επίπλων, ενώ από ράβδους της
κατασκευάζονται καπνοσύριγγες (πίπες καπνίσματος)
(Μπασιώτης 1970, Γεννάδιος 1997). Τα κεράσια
χρησιμοποιούνται για να αρωματίσουν αλκοολούχα ποτά.
Από κεράσια, παρασκευάζονται επίσης είδη λικέρ, όπως το
τσέρι και το ‘κιρς’ (kirs) είδος ραταφιάς κ.ά. Ο φλοιός
χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή βαφών για υφάσματα.
Η ρητίνη που εκκρίνουν ο κορμός και τα κλαδιά της,
χρησιμοποιείται στη βιομηχανία (ιδίως στην πιλοποιίακατασκευή καπέλων). Χρησιμοποιήθηκε από τα παιδιά ως
τσίχλα. Το λατέξ (κόμμι) των φρούτων κερασιών και των
κορμών τους χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική
βιομηχανία ως φάρμακο (αντιβηχικό). Τα φύλλα, αφού
βράσουν μπορούν να τοποθετηθούν σε εγκαύματα.
Αφέψημα από μίσχους των κερασιών χρησιμοποιείται
ιατρικά για τη θεραπεία της βρογχίτιδας και της αναιμίας.
Αναφέρεται ως θεραπεία για το βήχα ή και διαλυμένο σε
κρασί για τη θεραπεία λίθων της χοληδόχου κύστης και
λίθων στα νεφρά. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης βρασμένοι
μίσχοι κερασιών για τη θεραπεία λίθων στα νεφρά. Νωπά
κεράσια διατηρούνταν σε οινόπνευμα (Γεννάδιος 1997, Bell
et. al 2008).
Βυσσινιά:
Έχει
αντιπυρετικές,
αντισηπτικές,
αποτοξινωτικές ιδιότητες. Επίσης, έχει διουρητικές
ιδιότητες και γι’ αυτό χρησιμοποιείται για λοιμώξεις του
ουροποιητικού. Θεωρείται αποτελεσματικό βελτιωτικό της
πέψης, με ταυτόχρονη πιθανή υπογλυκαιμική δράση. Λόγω
της αυξημένης περιεκτικότητας του σε σίδηρο μπορεί να
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χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία της αναιμίας. Στη λαϊκή
ιατρική οι νωποί καρποί του λαμβάνονται κατά της
αρτηριοσκλήρυνσης,
της
δυσκοιλιότητας,
της
νεφρολιθίασης, των ρευματισμών και της παχυσαρκίας.
Θεωρείται ότι οι καρποί δρουν αποτοξινωτικά για το ήπαρ,
τη χοληδόχο κύστη και τους αδένες, ενώ παράλληλα
εμφανίζουν ισχυρές υπακτικές ιδιότητες λόγω της υψηλής
περιεκτικότητας τους σε φυτικές ίνες και οργανικά οξέα
(Κωνσταντή 2007 – 2013).
Αγριοκερασιά,
Μαχλέπι,
Μαχλεποκερασιά,
Πετροκερασιά: (Prunus mahaleb): Αποτελεί το βασικό
υπόθεμα στο οποίο εμβολιάζονται οι κερασιές, στη
βορειοανατολική Ελλάδα (Θράκη), όπου συμετέχουν σε
εκτεταμένα δασογεωργικά συστήματα μόνες τους ή σε
συνδυασμό με καρυδιές και κακαβιές ή άλλους
συνδυασμούς. Η ψίχα του πυρήνα των άγριων κερασιών
περιέχει ένα αρωματικό, παχύρρευστο λάδι, το οποίο
χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του Άγιου Μύρου.
Στη μέση Ανατολή χρησιμοποιείται ευρέως ως μπαχαρικό
στη ζαχαροπλαστική και τη μαγειρική. Στην Ελλάδα,
αποτελεί απαραίτητο αρωματικό, για την παρασκευή
τσουρεκιών.
Έχει
ηρεμιστική,
αντιφλεγμονώδη,
αγγειοδιασταλτική, καταπραϋντική και τονωτική δράση. Το
αφέψημα συνιστάται για τη βελτίωση της πέψης και
παρέχει ένα ευχάριστο αίσθημα. Εφαρμόζεται εξωτερικά
στο δέρμα κατά των φλεγμονών και των οιδημάτων
(Κωνσταντή 2007 – 2013).
Υπάρχουν πάρα πολλά τοπικά ονόματα (τοπωνύμια)
στην ελληνική ύπαιθρο που σχετίζονται με την κερασιά,
δείχνοντας τη σημασία της στην καθημερινή ζωή των
ανθρώπων, σε προηγούμενες εποχές.
Οι κερασιές και τα κεράσια αναφέρονται σε παιδικά
τραγούδια, ποιήματα, παροιμίες και ρητά, ονειροκρίτες,
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παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια, κρητικές μαντινάδες και
λαϊκά δίστιχα, σε γιατροσόφια κλπ. Η κερασιά θεωρείται το
σύμβολο της αισιοδοξίας. Άλλωστε, για παράδειγμα, πολύ
γνωστό είναι το μυθιστόρημα του Μενέλαου Λουντέμη, με
τίτλο «Οι κερασιές θα ανθίσουν και φέτος» (Γεννάδιος
1997, Bell et.al. 2008).
Υπάρχουν περιγραφές, πώς και πότε πρέπει να
φυτεύονται σε κήπους.
«Τον μήνα του Οκτωβρίου… και είναι επίσης δυνατό να
φυτέψετε σε παραδείσους (= κήπους) ελαιόδεντρα,
αμυγδαλιές και κερασιές και όλα τα οπωροφόρα δέντρα και
φτελιές και λεύκες.
Υπάρχει μια περιγραφή της τεχνικής της «αμπελοποίησης» των κερασιών (Bell et.al. 2008).
«Εμβολιασμός: η κερασιά εμβολιάζεται, η ροδακινιά
εμβολιάζεται σε κερασιά, το αμπέλι εμβολιάζεται σε
κερασιά και παράγει σταφύλια τον Μάιο, όταν είναι ώρα
για κεράσια.».
Η κερασιά ήταν πολύ γνωστή στην αρχαία Ελλάδα.
Αναφέρεται στο βιβλίο «Δειπνοσοφιστές» του Αθήναιου9,

9

Οι Δειπνοσοφισταί είναι δεκαπεντάτομο έργο του αρχαίου
Έλληνα Αθήναιου από την Ναυκρατίδα της Αιγύπτου. Σημαντικό
έργο της Ελληνιστικής εποχής δίνει στοιχεία για τη Ρώμη.
Πρωταγωνιστές του είναι γραμματικοί, λεξικογράφοι, ρήτορες,
σοφιστές, μουσικοί και άλλοι. Αποτελεί μια σύνθεση από
καταγραφές από εκατοντάδες συγγραφείς. Είναι ένα είδος
εγκυκλοπαίδειας, αλλά και εγχειρίδιο γαστρονομίας. Στους
Δειπνοσοφιστές ο Αθήναιος διηγείται στον φίλο του Τιμοκράτη
όσα ειπώθηκαν σε ένα συμπόσιο που είχε παραθέσει ο Ρωμαίος
Λαρήνσιος. Πρόκειται για συλλογή διαλόγων που γίνονται από
τους θαμώνες συμποσίων στο σπίτι του. Από τους καλεσμένους
αναφέρονται ονομαστικά οι Γαληνός, ο νομομαθής Ουλπιανός, ο
Πλούταρχος, ο κυνικός Κυνούλκος, αλλά ίσως να πρόκειται για
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ότι το είδος εισήχθη στην Ελλάδα από τον Λυσίμαχο, έναν
από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για τους
νόστιμους, ζουμερούς καρπούς του και ότι ήταν γνωστή
στην Ελλάδα πριν από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (Baumann
1999). Ο Διοσκουρίδης (1ος αιώνας μ.Χ.) ανέφερε ότι το
κόμμι φρούτων κερασιών και των κορμών τους αυξάνει την
ορεκτικότητα και την όρεξη των ανθρώπων και διαλύεται
στο κρασί για την αντιμετώπιση των λίθων των νεφρών.
Ανέφερε τους καρπούς της κερασιάς ως καθαρτικό
(ευκοίλιον), ενώ ο Δίφιλος τον ανέφερε ως πολύ καλό για το
στομάχι (ευστόμαχον) και πολλά άλλα (π.χ. εύχυλον) και
αναφέρει ως τα πιο αριστοκρατικότερα κεράσια, τα πιο
κόκκινα, εκείνα από τη Μίλητο (Γεννάδιος 1997, Bell et.al.
2008).

φανταστικά πρόσωπα που απλώς ονομάζονται έτσι. Οι ομιλούντες
απαγγέλλουν στίχους από έργα σχεδόν 700 αρχαίων Ελλήνων και
μνημονεύουν σχεδόν 1.500 άλλα έργα που στις ημέρες μας δεν
σώζονται. Θέματα είναι το φαγητό, κρασί, η πολυτέλεια, μουσική,
σεξουαλική ηθική, τα κουτσομπολιά, η φιλολογία και η Αφροδίτη
Καλλίπυγος.
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Εικ. 101. Πεδινή Ροδόπη – χωριά του «γιακά»: Φτελιές,
καρυδιές, κακαβιές, κερασιές, αμπέλια, ετήσιες καλλιέργειες και
χορτοδοτικά (Πηγή: Χάρτες Google, www.google.gr).
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Εικ. 102. Πεδινή Ροδόπη – χωριά του «γιακά» Κερασιές, αμπέλι
και ετήσιες καλλιέργειες (οργωμένο) ή αρωματικά ή χορτοδοτικά
είδη, με κακαβιές ή καρυδιές στα όρια των αγρών (Λεπτομέρεια
της εικ. 101).

Εικ. 103. Άγρας – Έδεσσα – Πέλλα: Το σύνολο τοπίο και
λεπτομέρεια (εικ. 104), λεύκες, κερασιές, ετήσιες καλλιέργειες,
βόσκηση.
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Εικ. 104. Άγρας – Έδεσσα – Πέλλα: Λεύκες ορθόκλαδες
(αίγειροι - καβάκια), κερασιές, ετήσιες καλλιέργειες, βόσκηση.

Σορβιά
Σουρβιά, σουρδουλιά, σκαρουχιά, αυγαριά ή ούβα, όα
Επιστημονική ονομασία: Sorbus (Μπασιώτης 1970,
Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997, Αραμπατζής 2001, Bell
et al. 2008).
Σορβιά η οικιακή … Sorbus domestica, βρίσκεται σχεδόν
σε όλη την Ελλάδα, σε δάση ή καλλιεργούμενη για τους
καρπούς της.
Σορβιά των πουλιών, η ορεινή … Sorbus aucuparia
Σορβιά αντιδυσεντερική … Sorbus torminalis βρίσκεται
σε δάση της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας
(Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία) και σε ορισμένα βόρεια
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νησιά (Εύβοια, Σαμοθράκη κ.ά). Υπάρχει Αυγαριά - χωριό
στην Εύβοια.
Οι σορβιές είναι ιθαγενή δέντρα στο ελληνικό τοπίο. Το
ξύλο τους είναι σκληρό και άριστης ποιότητας και είναι
πολύτιμο για την τορνευτική και τη λεπτο-ξυλογλυπτική και
άλλα έργα.

Εικ. 105. Ταξιάρχης Χαλκιδικής: Σορβιά των πουλιών με το
φθινοπωρινό χρώμα της.
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Ο καρπός της τρώγεται σε πολλά μέρη της χώρας, αλλά
μόνο υπερώριμος. Έπρεπε να αφεθεί πρώτα να ωριμάσει
πολύ καλά, σχεδόν να σαπίζει ή να «ματώσει», όπως λέει ο
λαός, πριν γίνει βρώσιμος. Από τους καρπούς της
παρασκευάζονταν ποτό (είδος μηλίτη). Οι καρποί της Sorbus
torminalis χρησιμοποιούνται ως φάρμακο (αντι-καθαρτικό,
αντιδυσεντερικό) (Γεννάδιος 1997). Στη λαϊκή ιατρική
χρησιμοποιείται όλο το φυτό, ειδικά οι καρποί. Το αφέψημα
του φυτού χρησιμοποιείται ως αντιδιαρροϊκό, καθαρτικό,
εμμηναγωγό, αντιβηχικό, διουρητικό και κατά των κολικών
των νεφρών. Χορηγείται επίσης σε διαταραχές του
κυκλοφορικού, κατά των έντονων συμπτωμάτων της
εμμηνόπαυσης, αλλά και στην αντιμετώπιση των κιρσών.
Επίσης, το σάκχαρο που απομονώνεται από το φυτό,
αποτελεί υποκατάστατο της ζάχαρης στη δίαιτα των
διαβητικών (Κωνσταντή 2007 – 2013).
Η σορβιά ήταν πολύ σημαντική για τους καρπούς της,
ιδιαίτερα σε εποχές πείνας, λιμών, όπως εποχές πολέμων,
κατοχές κλπ. Άλλωστε γι’ αυτό ήταν δέντρο που
καλλιεργήθηκε σε αγροδασικά συστήματα (περιβόλια). Και
δεν είναι τυχαία η παροιμία: (Bell et al. 2008).
Ο αγουροφάγος έφαγε και έζησε
Ο ωριμοφάγος δεν έφαγε και πέθανε.
S. aucuparia, σορβιά των πουλιών: Λέγεται και όα των
ορνιθοθηρών, αφού ο καρπός της που είναι ζωηρά
κόκκινος, είναι πολύ αγαπητός στα πουλιά και γι’ αυτό τον
χρησιμοποιούσαν ως δόλωμα για τη σύλληψη τους. Από
τους καρπούς παρασκεύαζαν μαρμελάδες, γλυκό του
κουταλιού και είδος κομπόστας. Χρησιμοποιείται ως
καλλωπιστικό (Γεννάδιος 1997).
Είναι άξιο λόγου το γεγονός ότι η σορβιά είναι
συνδεδεμένη με παραδόσεις και πολιτισμικά δρώμενα
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κυρίως ή και αποκλειστικά μόνο στην Ελλάδα και πουθενά
αλλού στην Ευρώπη (Bell et al. 2008).
Η σορβιά ήταν το σύμβολο των προφητειών. Η
περιπατητική ράβδος (μπαστούνι) του μάντη Τειρεσία που
του δόθηκε από τη θεά Αθηνά, ήταν από ξύλο σορβιάς. Αυτό
το ξύλο χρησιμοποιούνταν επίσης ως φυλαχτό για
προστασία από τις νεράιδες (Γεννάδιος 1997).
Αναφέρονται σε διηγήματα, παραδοσιακά κάλαντα, σε
γιατροσόφια κλπ. όπως π.χ. Γεώργιος Βιζυηνός, Ποίος ήτον
ο φονεύς του αδελφού μου:
«Ήτανε παραμονή των Φωτών –ξεύρεις πώς είναι η
καρδιά μου σε τέτοιαις επίσημαις ημέραις. Ενθυμήθηκα τον
μακαρίτη τον πατέρα σου, κ’ ενθυμήθηκα πως μια τέτοια
παραμονή, σαν είδες του κόσμου τα παιδιά που κρατούσαν
ταις σουρβιαίς και σούρβιζαν τους ανθρώπους μέσ’ στον
δρόμο, πήρες και συ μια σκούπα και άρχισες να χτυπάς τον
πατέρα σου πά’ στην ράχη και να τον σουρβίζης:
“Σούρβα, σούρβα! γερό κορμί, γερό σταυρί, όλο γεια και
δύναμι, και του χρόν’ γεροί!” Έτσι μικρό που ήσουνε,
ήξευρες τα λόγια» (https://el.wiktionary.org/wiki).
Στη Βόρεια Ελλάδα, (Μακεδονία και Θράκη) τα κάλαντα
της Πρωτοχρονιάς ή των Φώτων σε κάποιες περιοχές, τα
λένε "Σούρβα". Πιο γνωστά είναι τα κάλαντα της παραμονής
της Πρωτοχρονιάς, οπόταν τα παιδιά έμπαιναν στα σπίτια
κρατώντας ένα ραβδί σορβιάς και τραγουδούσαν τα
κάλαντα. Ίσως επειδή το ξύλο της σουρβιάς θεωρούνταν και
χρησιμοποιούνταν ως φυλαχτό:
«Σούρβα- σούρβα και χαρά
του νοικοκύρη το πορτοφόλι
γεμάτο νάνε παράδες και λεφτά
αμήν νάνε πολλά
και του χρόνου περισσότερα»
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οι ευχές ήταν
‘’Χαρούμενη χρονιά, χρυσό σιτάρι στο χωριάφι,
κόκκινο μήλο στον κήπο, κίτρινο καλαμπόκι στα χωράφια,
μεγάλο τσαμπί σταφυλιού στα αμπέλια, πουγκιά με
χρήματα γεμάτα... Ζωή, υγεία και του χρόνου, Αμήν!"

Εικ. 106. Τα σούρβα (οι καρποί της σορβιάς) συμβολίζουν
πλούτο και ευημερία (πάνω: σορβιά η οικιακή κάτω: σορβιά των
πουλιών, η ορεινή).
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Αυτά τα κάλαντα ήταν γνωστά από την εποχή του
Ομήρου (Ειρεσιώνη). Αναφέρεται ότι συνήθιζε να τα
τραγουδά ο ίδιος, στη Σάμο
(http://www.persaina.gr/epsiloniotarhoepsilon
«Την εβδόμη ημέρα του μηνός Πυανεψιώνος, παιδιά των
οποίων και οι δύο γονείς ζούσαν, περιέφεραν την Ειρεσιώνη
στους δρόμους της πόλης των Αθηνών τραγουδώντας τις
καλένδες (κάλαντα) από σπίτι σε σπίτι, παίρνοντας το
φιλοδώρημά τους από τον νοικοκύρη ή την κυρά και όταν
έφθαναν στο σπίτι τους κρεμούσαν την Ειρεσιώνη πάνω από
την εξώπορτά τους,
… Ύμνος κατά τα Πυανέψια.
Ειρεσιώνη σύκα φέρει και πίονας άρτους και μέλι εν
κοτύλη και έλαιον αν αψήσασθαι και κύλικ΄ εύζωρον, ως
αν μεθύουσι καθεύδη.»
Σουρβιά λέγεται στη Θράκη (κατά μια εκδοχή) και το
κλαδί φρεσκοκομμένης και μπουμπουκιασμένης κρανιάς
που κρατούσαν τα παιδιά στα κάλαντα. Με αυτές
κτυπούσαν στις πλάτες μα και στο σταυρί για νάναι γεροί και
καλόκαρδοι (σταυρί είναι το σημείο που η σπονδυλική
στήλη ενώνεται με τη λεκάνη). Το κλαδί της κρανιάς
αποτελεί σύμβολο δύναμης και μακροζωίας και ο λαός μας
πιστεύει ότι αυτά μεταφέρονται στον άνθρωπο με το
"σούρβισμα". Όσο πιο έντονα χτυπούσαν τα παιδιά τις
πλάτες τόσο πιο γεροί θα ήταν οι άνθρωποι τον καινούργιο
χρόνο (https://el.wikisource.org/wiki).
Κάλαντα Πρωτοχρονιάς
Σούρβα σούρβα, γιρό κουρμί
γιρό κουρμί, γιρό σταυρί
σαν ασήμι, σαν κρανιά
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κι του χρόν’ ούλ’ γιροί,
ούλ’ γιροί καλόκαρδοι.
Σούρβα σούρβα για χαρά
γιά σταφίδις, γιά παρά
γιά καρύδις, γιά μπαντέμια
γιά ένα ξυλουκέρατου.
Σε πολλές περιοχές «σούρβα» αποκαλούν και τις
φωτιές που ανάβονται την παραμονή της πρωτοχρονιάς
στις γειτονιές.
Σούρβα σούρβα Αϊ Βασίλη
και φέρε μπερεκέτι
φέρε υγεία,
φέρε χωράφια και σοδειά
φέρε το σπίτι να είναι καλά
φέρε την υγειά
φέρε σιτάρι, καλαμπόκι
φέρε καλά…
Σούρουβα, όπως αναφέρεται και στο σχετικό
καλαντιάτικο τραγούδι "Σούρουβα, μπάμπου μ', σούρουβα
κι μένα τση σουρουβίνα...", ονομάζονται και τα κάλαντα της
παραμονής της Πρωτοχρονιάς, ενώ τα κάλαντα της
παραμονής των Χριστουγέννων λέγονται κόλιαντα και σ'
αυτά ένα απ' τα καλαντιάτικα τραγούδια είναι το "Κόλιαντα,
μπάμπου μ', κόλιαντα κι μένα 'ν κουλιαντίνα..." Το
φιλοδώρημα των παιδιών παλιά στα κάλαντα ήταν καρποί κυρίως ξηροί (κάστανα, καρύδια, αμύγδαλα, σταφίδες, ξερά
σύκα, ξυλοκέρατα ή χαρούπια) κ.ά. Φαίνεται πως στην αρχή
στα κάλαντα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς δίνονταν
απαραίτητα στα παιδιά σούρβα (Sorbus domestica), για να
'ναι καρπερή - καλή για τη γη - η νέα χρονιά κι απ' αυτού του
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είδους το φιλοδώρημα ονομάσθηκαν σούρβα και τα
πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Εξάλλου σε κάποια μέρη της
Μακεδονίας και το ραβδί, με το οποίο τα παιδιά χτυπούν τις
πόρτες και λένε τα σούρβα, είναι κυρίως από σουρβιά και
λέγεται σουρβάκα. Από το θέμα των λέξεων "σουρβάκα"
και "σούρβα" με την προσθήκη της ρηματικής κατάληξης
προήρθε το ρήμα "σουρβακώ και σουρβακίζω, σουρβώ και
σουρβίζω" που σημαίνει χτυπώ με τη σουρβάκα την πόρτα
σπιτιού την παραμονή της πρωτοχρονιάς και λέω τα
κάλαντα- σούρβα. Αντίστοιχη της σουρβάκας είναι η
τζιουμάκα. Η λέξη προήλθε με σύντμηση από τη λέξη
τζιουμπανίκα που είναι το ραβδί του τζιουμπάνου
(τσομπάνου) (Κουφογιάννης).
Είδη γεωργικά
Ελιά, ελαία
Επιστημονική ονομασία: Olea sp. (Γεννάδιος 1997).
Ασφαλώς είναι ευρύτατα γνωστό ότι η ελιά
καλλιεργήθηκε για τους καρπούς της και το πολύτιμο λάδι
της. Δεν πρέπει όμως να παραγνωρίζονται και όλα τα άλλα
προϊόντα και οι υπηρεσίες που πρόσφερε στην ελληνική
οικογένεια για αιώνες (Τσαρουχά 2011).
Το ξύλο της αγριελιάς είναι σκληρό, συμπαγές και
αρραγές. Από ξύλο κότινου10 λέγεται ότι ήταν το ρόπαλο του
Ηρακλή (Παυσανίας, 2, 31, 13) και από ράβδους του
δέντρου αυτού κατασκευάζονται σε πολλά μέρη σήμερα
άριστες βακτηρίες (βάκτρα, δεκανίκια, μαγκούρες,
μπαστούνια, πατερίτσες, ράβδοι) (Γεννάδιος 1997).
Χρησιμότατο είναι το ξύλο της ήμερης ελιάς, το οποίο
αποτελεί άριστο καύσιμο υλικό. Αν και είναι εύθραυστο,

10

Κότινος και γι’ αυτό παλαιότερα η εμβολιαζόμενη απί κοτίνου
ελιά, ονομάζονταν κοτινάς.
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χρησιμοποιείται πολύ στην τορνευτική και τη
λεπτοξυλουργική, γιατί είναι πυκνό, ευκατέργαστο και
δέχεται ωραία στίλβωση. Από το ξύλο της κατασκευάζονται
κιβωτίδια, κάψες, είδη οικιακής χρήσης και πολλά άλλα
γλυπτά διακοσμητικά αντικείμενα ή είδη λαϊκής τέχνης ως
τουριστικά ενθύμια κλπ. Οι μεγάλοι, οζώδεις, ωοειδείς ή
σφαιροειδείς όγκοι, οι οποίοι ονομάζονται γόγγροι (ή από
τα γαλλικά λούποι, όπως και της καρυδιάς), οι οποίοι
αναπτύσσονται συχνά στη βάση του κορμού και ιδίως στις
κύριες ρίζες παλιών ελαιόδεντρων, σχίζονται σε λεπτά
φύλλα (καπλαμάδες) και χρησιμοποιούνται στην
επιπλοποιία (Γεννάδιος 1997).
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α: (Πηγή: Χάρτες Google, www.google.gr)

β:
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γ:

δ:
Εικ.
107.
Ελαιοχώρια
Χαλκιδική:
Τμήματα
αγροδασολιβαδικού συστήματος με ελιές, σιτηρά, άγρια
σπαράγγια στις βάσεις των ελαιόδεντρων και βόσκηση. (α:
δορυφορική εικόνα, β, γ, δ τμήματα αγροδασικού συστήματος)
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Η ελιά έχει τονωτικές, στυπτικές, αντιπυρετικές,
καθαρτικές, αγγειοδιασταλτικές, υπολιπιδαιμικές και
υπογλυκαιμικές ιδιότητες. Δρα ευεργετικά σε ορισμένα
καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς μειώνει την αρτηριακή
πίεση και τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων και της LDLχοληστερόλης στο αίμα. Επίσης, δρά ανασταλτικά στο
σχηματισμό θρόμβων. Το έγχυμα του φυτού
χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της χολολιθίασης, των
κωλικών του νεφρού, του σακχαρώδους διαβήτη, αλλά και
για την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος, σε
μυκητιάσεις, βακτηριδιακές μολύνσεις και ιώσεις, όπως η
κοινή γρίπη και ο έρπης. Το αφέψημα των ξηρών φύλλων
της ελιάς χορηγείται, ως αντιϋπερτασικό και
υπογλυκαιμικό. Επίσης και το ελαιόλαδο βρίσκει εφαρμογές
στη λαϊκή θεραπευτική ως χολαγωγό και καθαρτικό.
Χρησιμοποιείται ως μαλακτικό και επουλωτικό σε εκζέματα,
ψωρίαση, τραυματισμούς και εγκαύματα (Κωνσταντή 2007
- 2013).
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Εικ. 108. Πολύγυρος – Χαλκιδική: Ιδιαίτερα εκτεταμένο
αγροδασολιβαδικό σύστημα, με ελιές (φυτευτικός σύνδεσμος 1015 μέτρα) με καλλιέργεια σιτηρών, βόσκηση και κλαδονομή.
Δυστυχώς οι επιδοτήσεις αλλάζουν το τοπίο, αφού οι νέες ελιές
πλέον που φυτεύονται, ομοιογενοποιούν το τοπίο με πυκνούς
ελαιώνες (Πηγή: Χάρτες Google, www.google.gr).

Εικ. 109. Πολύγυρος – Χαλκιδική: Στο παραπάνω
αγροδασολιβαδικό σύστημα, το κλάδεμα γίνονταν τον χειμώνα.
Τα κλαδιά και τα φύλλα αποθηκεύονταν και σε ένα μήνα τα έδιναν
στα ζώα για να «κατεβάσουν» γάλα. Είναι κοινή πίστη στο λαό ότι
η περιεκτικότητα των φύλλων σε ελαιώδης ουσίες βοηθά τα ζώα
σ’ αυτό.
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Τα χλωρά κλαδιά και τα φύλλα της ελιάς αποτελούν
άριστη τροφή για τα πρόβατα και ιδίως για τις αίγες. Τα
φύλλα του δέντρου όταν καίγονται αναδίδουν ευχάριστη
οσμή, γι’ αυτό σε πολλές περιοχές χρησιμοποιούνται αντί
θυμιάματος. Ως άρωμα προς θυμίαση χρησιμοποιείται με
τον ίδιο τρόπο σε κάποια μέρη και η κομμεώδης ουσία που
ονομάζεται ελαιοδάκρυ και που εκκρίνεται κάποιες φορές
από τον κορμό και τα κλαδιά (Γεννάδιος 1997).

Εικ.
110.
Σαμοθράκη:
αγροδασολιβαδικό σύστημα

Ατομικό

(κατά

δέντρο)
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Συκιά, συκή
Επιστημονική ονομασία: Ficus carica (Γεννάδιος 1997).
Είναι δέντρο φυλλοβόλο, κάποιες φορές πολύ μεγάλο
και
μακρόβιο,
αναμφισβήτητα
ιθαγενές
των
παραμεσογειακών χωρών. Ο Όμηρος λέγει ότι ο Οδυσσέας
αποκαλυπτόμενος στον πατέρα του Λαέρτη, για να τον
αναγνωρίσει του αναφέρει ότι του έδωσε (Γεννάδιος 1997).
«Μου’ δωσες δώδεκα αχλαδιές, συκιές μαζί σαράντα,
δέκα μηλιές και μου’ λεγες κλήματα να μου δώσεις
όργους πενήντα με λογής σταφύλια φορτωμένους,
όταν ερχότανε ο καιρός που θα καρποφορούσαν»
(Οδς. ω: 335-340)
Άρα στην Ελλάδα η συκιά καλλιεργούνταν τουλάχιστον
από την εποχή εκείνη. Ο Ηρόδοτος μάλιστα μαρτυρά,
αιώνες μετά, ότι το δέντρο αυτό δεν απαντούσε στην
Περσία, τα δε σύκα θεωρούνταν σπάνιο αγαθό και στη
Λυδία. Ο ίδιος αναφέρει ότι ο Σάνδανις, προσπαθώντας να
αποτρέψει τον Κροίσο από το να εκστρατεύσει κατά των
Περσών του έλεγε ότι, ούτοι «ου σύκα έχουσι τρώγειν, ουκ
άλλο αγαθόν ουδέν» (Α, 71) (Γεννάδιος 1997). Σύμφωνα με
το μύθο, στο δέντρο αυτό μεταμορφώθηκε ο Τιτάνας Συκεύς
από τη μητέρα του Γη για να σωθεί από την καταδίωξη του
Δία.
Με την καλλιέργεια και την επιλογή πολύ νωρίς
δημιουργήθηκαν πολλές ποικιλίες, από τις οποίες πολλές
αναφέρει ο Θεόφραστος και ιδίως ο Αθήναιος. Ξακουστή
ήταν από τότε, αλλά ακόμη και σήμερα η βασιλική συκιά
(της Αττικής), της οποίας οι νωποί καρποί ονομάζονται
συκοβασίλεια ή οπωροβασιλίδες (σήμερα γνωστά ως
βασιλικά) και οι αποξηραμένοι βασιλίδες ισχάδες. Μάλιστα
κατά την αρχαιότητα τα αττικά σύκα ήταν τόσο ονομαστά
και περιζήτητα και από τους Πέρσες και γι’ αυτό, όπως
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λέγεται, ο Ξέρξης επόθησε την κατάκτηση της Αττικής
(Αιλιανού Αποσπάσματα 74). Η εξαγωγή των σύκων από την
Αττική απαγορεύονταν και οι καταγγέλλοντες με αμοιβή
αυτούς που τα έκλεβαν και έκαναν εξαγωγή λαθραία
(λαθρεμπόριο σύκων) ονομάζονταν συκοφάντες11. Κατ’
άλλη εκδοχή, συκοφάντες ονομάστηκαν αρχικά οι στη Ρόδο
εισπράκτορες των προστίμων και των φόρων που τότε
καταβάλλονταν σε προϊόντα, όπως σύκα, κρασί, λάδι και
άλλα τέτοια12 (Γεννάδιος 1997).

Εικ. 111. Σαμοθράκη: στάλιασμα γιδιών κάτω από αιωνόβια
συκιά.

11

«Ίστρος δ’ εν τοις Αττικής ουδ’ εξάγεσθαι φασί της Αττικής τας
απ’ αυτών γινομένας ισχάδας, ίνα μόνοι απολαύοιεν οι
κατοικούντες` και επί πολλοί ενεφανίζοντο διακλέπτοντες, οι
τούτους μηνύοντες τοις δικασταίς εκλήθησαν τότε πρώτον
συκοφάνται» (Αθήν. 3,74.e).
12
«Φιλόμνηστος δ’ εν τω περί των εν Ρόδω Σμινθείων φησίν` επεί
και ο συκοφάντης εντεύθεν προσηγορεύθη, δια το είναι τότε τα
επιζήμια και τας εισφοράς σύκα και οίνον και έλαιον, αφ’ ων τα
κοινά διώκουν, και τους ταύτα εισπράττοντας και φαίνοντας
εκάλουν, ως έοικε, συκοφάντας αιρούμενοι τους αξιοπιστοτάτους
των πολιτώ» (Αθήν. 3,74.f).
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«Αν και το δένδρον τούτο φέρει ξύλον απαλόν και
κατάγεται εκ των νοτιοτέρων ευκράτων χωρών, απαντούν
συκαί αντέχουσαι εις ψύχη υπό το μηδενικόν, θάλλουσαι
επί αιώνας και λαμβάνουσαι μεγάλας διαστάσεις»
(Γεννάδιος 1997).
Εκτεταμένη ήταν και είναι η καλλιέργεια της συκιάς για
παραγωγή νωπών, αλλά κυρίως ξηρών σύκων που είναι
γνωστά στην αγορά με πολλά ονόματα και τα οποία
συσκευάζονται σε σάκκους, κιβώτια, τσαπέλες ή αρμάθες,
παστά – παστόσυκα κλπ. Ήταν μεγάλη η σημασία των ξηρών
σύκων με τις μορφές αυτές για ένα λαό ναυτικών,
ταξιδευτών, εμπόρων, στρατιωτών και βοσκών (ιδιαίτερα
των μετακινούμενων κτηνοτρόφων) κλπ. Μικρός όγκος, λίγο
βάρος, αλλά εξαιρετική τροφή και ενέργεια για τα ταξίδια.
Τα σύκα, πλήρως ώριμα, αποτελούν άριστο και υγιεινότατο
φρούτο, αλλά δύσκολα διατηρούμενο. Τα ξηρά όμως σύκα,
τα οποία επίσης είναι υγιεινότατα, διατηρούνται επί μακρόν
και ταξιδεύουν χωρίς κίνδυνο να αλλοιωθούν.
Ο Διοσκουρίδης περιγράφει τις ιδιότητες των ξηρών
σύκων και από θεραπευτική άποψη: «Τα δε ξηρά (σύκα)
τρόφιμα, θερμαντικά, διψητικώτερα, ευκοίλια, άθετα δε
ρευματισμοίς στομάχου και κοιλίας` βρόγχω δε και αρτηρία
και κύστει και νεφροίς εύθετα, και τοις μακρονοσίας
κακοχροούσι και ασθματικοίς και επιληπτικοίς και
υδρωπικοίς` ανακαθαίρει δε και τα εν θώρακι, αποζεσθέντα
συν υσσώπω και ποθέντα` αρμόζει δε και παλαιοίς βηξί και
τοις περί πνεύμονα χρονίοις παθήσεσι` κοιλίαν δε μαλάσσει
μετά νίτρου και κρόκου και εσθιόμενα» (Γεννάδιος 1997).
Στη λαϊκή θεραπευτική χρησιμοποιούνται ο βλαστός, οι
καρποί, τα φύλλα, αλλά και το γάλα της. Αφέψημα
χρησιμοποιείται ως μαλακτικό, καθαρτικό, αποχρεμπτικό
και αναλγητικό, για την αντιμετώπιση της φαρυγγίτιτδας,
του κρυολογήματος, της καταρροής, της πνευμονίας, αλλά
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και της ουλίτιδας (γαργάρες) και της κυστίτιδας.
Εφαρμόζεται εξωτερικά υπό τη μορφή καταπλάσματος για
τη θεραπεία διάφορων δερματικών παθήσεων όπως της
λέπρας, αλλά και για την εξαφάνιση των ρυτίδων και των
ραγάδων από το δέρμα. Το γάλα από τους καρπούς του
φυτού είναι αποτελεσματικό κατά του πονόδοντου και του
πόνου των αρθρώσεων, ενώ το κατάπλασμα των φύλλων
του χρησιμοποιείται κατά του άσθματος και της
αιμορραγίας (Κωνσταντή 2007 – 2013). Ο γαλακτώδης οπός
τόσο του άγουρου σύκου, όσο και άλλων μερών της συκιάς,
χρησιμοποιείται σε κάποιες περιοχές για την πήξη του
γάλατος, όπως παρατήρησαν και οι αρχαίοι «ο δε οπός της
αγρίας και της ημέρου συκής πηκτικός εστί γάλακτος, ώσπερ
η πιτύα» (Διοσκουρίδης) (Γεννάδιος 1997).
Μέρος των σύκων, χρησιμοποιούνται για απόσταξη
οινοπνεύματος, το οποίο είναι εκλεκτής ποιότητας ή και για
την παραγωγή της σούμας το ποτό που παράγεται από σύκα
ή το συκόρακο. Από τα σύκα μέτριας ποιότητας
παρασκευάζεται
εκλεκτό
ξίδι
(Γεννάδιος
1997).
Η σούμα είναι
άχρωμο οινοπνευματώδες
ποτό που
παράγεται από την απόσταξη σταφυλιών και σύκων ή και
μόνο από απόσταξη σύκου. Ανήκει στην οικογένεια
του τσίπουρου και
είναι
παρόμοια
με
την
κρητική τσικουδιά/ρακή, την κυπριακή ζιβανία και την
ιταλική γκράπα.
Είναι παραδοσιακό ποτό της Χίου, Ρόδου, Πάρου και
άλλων νησιών του κεντρικού και ανατολικού Αιγαίου
(https://el.wikipedia.org/wiki), ενώ το συκόρακο ήταν
σύνηθες σε Θράκη και άλλα μέρη της Βόρειας Ελλάδας.
Πολλοί χαρακτηρίζουν τη σούμα ως «μαγικό ποτό». Ο
κύριος λόγος είναι οι τελικοί αλκοολικοί βαθμοί του
αποστάγματος που ξεπερνούν τα υπόλοιπα. Για
παράδειγμα η ρακή εμφανίζεται με τελικό αλκοολικό βαθμό
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40%, ενώ η σούμα κυμαίνεται και ως τους 60-70%. Η
περιεκτικότητα της σε οινόπνευμα διαφέρει ανάλογα, όμως
συνήθως κυμαίνεται στους 50% βαθμούς. Το μοναδικό αυτό
απόσταγμα που παράγεται από αποξηραμένα σύκα, σήμερα
μετράει κάτι λιγότερο από 300 χρόνια παραγωγής. Ιστορικά
έγγραφα αποδεικνύουν ότι μέχρι και το πέρας της
Τουρκοκρατίας όλα τα αποστάγματα ήταν καταγεγραμμένα
ως «ρακή». Στη Χίο υπάρχουν αποδείξεις για την ύπαρξη
του αποστάγματος από το 1724, όπου παρατηρείται η
ύπαρξη ρακοχαλκωμάτων (ρακοκάζανων). Ακόμη, κατά τη
διάρκεια της Τουρκοκρατίας οι Χιώτες είχαν έσοδα από τη
ρακή, αλλά σημειώνεται και φόρος. Όλες οι παραπάνω
καταγραφές «ρακής» είναι στην ουσία καταγραφές σούμας
(https://www.politischios.gr/oikonomia).
Το σύκο βοτανικά εξεταζόμενο δεν είναι καρπός, αλλά
κοίλη σαρκώδης ανθοδόχη, η οποία περικλείει πλήθος
ανθέων αρρένων και θηλέων. Η διαδικασία γονιμοποίησης,
στην οποία σημαντικότατο ρόλο παίζει ένα υμενόπτερο
έντομο που ονομάζεται ψήν (Blastophaga psenes) και
αναπτύσσεται μέσα στα άγρια σύκα που ονομάζονται ερινοί
κοινά ορνοί. Σε πολλές περιοχές και σε αρκετές ποικιλίες, οι
καλλιεργητές για να μην πέσουν οι καρποί πριν την
ωρίμανση τους, υποβοηθούν τη δυνατότητα της
επικωνίασης με πολύ επιμέλεια και έγκαιρα. Η βοήθεια
αυτή επικονίασης λέγεται λάδωμα ή ερινασμός ή κοινά
όρνιασμα. Σε πολλές περιοχές, η εργασία αυτή γίνεται την
παραμονή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή, δηλαδή την 24η
Ιουνίου και γι’ αυτό ο μήνας αυτός (π.χ, στη Νάξο)
ονομάζεται Ορνιαστής. Τον ερινασμό τον αναφέρουν
πολλοί αρχαίοι συγγραφείς, ο δε Θεόφραστος τον
περιγράφει λεπτομερώς (Φ.Ι.-2,8,1 και Φ.Αι.-2,9,5)
(Γεννάδιος 1997). Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής (ο
Πρόδρομος) γιορτάζεται από τους καλλιεργητές της συκιάς.
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Όμως η συκιά είναι το δέντρο όπου σταλιάζουν τα ζώα.
Παχιά σκιά, δεν τρώγεται από τα ζώα, βελτιώνει το έδαφος
με το φύλλωμα της από το ποδοπάτημα, το γάλα της
χρησιμοποιείται ως πιτιά. Έτσι, ταυτόχρονα ο Άγιος Ιωάννης
ο Πρόδρομος, γιορτάζεται με ιδιαιτερότητα και από τους
κτηνοτρόφους, των οποίων τα ξηρά σύκα ήταν ιδιαίτερα
σημαντική τροφή κατά τις μετακινήσεις τους (όπως των
ναυτικών κλπ.).

Εικ. 112. Ξηρά σύκα: υγιεινότατα, διατηρούνται και
ταξιδεύουν. Μικρός όγκος, λίγο βάρος, εξαιρετική τροφή και
ενέργεια για ταξίδια και εκστρατείες, για ναυτικούς και
στρατιώτες, ταξιδευτές και εμπόρους, κτηνοτρόφους κλπ.
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Θερινό Ηλιοτρόπιο - Οι φωτιές του Άι Γιάννη, Φωτιές
του Κλήδονα
«Του Άι Γιαννιού, του Λιοτροπιού, του Λαμπαδάρη, του
Φανιστή, του Κλήδονα»
«Άι Γιάννης ο Κλήδονας ή Άι Γιάννης ο Ριγανάς ή
Ριζικάρης ή Άι –Ριγογιάννης»
Στις 24 του μηνός Ιουνίου, στην ακμή του θέρους, ο
ήλιος τρέπεται στον αστερισμό του Καρκίνου και η μέρα
αρχίζει να μικραίνει. Οι θερινές αλλαγές του ήλιου, είναι μια
σημαντική, αλλά μερικές φορές κι επικίνδυνη αλλαγή του
χρόνου, κυρίως για τους γεωργούς. Γι’ αυτόν ακριβώς το
λόγο ορισμένες συνήθειες των αρχαίων, σχετικές με το
θερινό ηλιοστάσιο ή ηλιοτρόπιο, διατηρήθηκαν μέχρι
σήμερα. Στις 24 Ιουνίου είναι το γενέθλιο του Αγίου Ιωάννη
του Προδρόμου και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας
τιμούν τη μνήμη του, όπως συνηθίζεται, την παραμονή της
γιορτής, με έθιμα που έχουν συμβολικό χαρακτήρα:
Όπως το έθιμο με τις φωτιές που ανάβουν στις γειτονιές και
οι νέοι και οι νέες-κυρίως- πηδούν πάνω από τις φλόγες.
Αλλά και το έθιμο με τις μαντείες από τις οποίες
ξεχωρίζει αυτή του Κλήδονα. Οι διήμεροι εορτασμοί για τη
γέννηση του Αγίου Ιωάννη συνδέονται με ορισμένα αρχαία
έθιμα που ανάγονται στο θερινό ηλιοτρόπιο. Γι’ αυτό και σε
πολλά μέρη η γιορτή λέγεται «Τ’ Αϊ Γιαννιού του
Λιοτροπιού». Ένα τέτοιο έθιμο είναι αυτό της Φωτιάς ή
Φανού ή Φωτάρας ή Λαμπάδας -εξ ου και ο Αϊ Γιάννης ο
Φανιστής ή Φωταράς, ο Λαμπαδάρης ή Λαμπαδιάρης. Το
βράδυ της
παραμονής
της
εορτής,
ανάβουν
μεγάλες φωτιές στις γειτονιές και οι συμμετέχοντες πηδούν
πάνω από τις φλόγες τρεις φορές «με σκοπό να καθαρθούν
από τη δύναμη της φωτιάς και να μπουν καθαροί και
ακμαίοι στη νέα περίοδο του χρόνου», αλλά και για να έχουν
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υγεία και δύναμη. «Γιατί η φωτιά είναι και κατά τη λαϊκή
πίστη δύναμη».
Στις καθαρτήριες αυτές φωτιές έκαιγαν μεταξύ άλλων τα
ξερά στεφάνια της Πρωτομαγιάς, αλλά και την παλιά ρίγανη
που θεωρούνταν το αγαπημένο φυτό του Αγίου - εξ ου και ο
Άι Γιάννης ο Ριγανάς - πράξη που συμβόλιζε την αρχή της
εποχής για τη συλλογή της φρέσκιας ρίγανης, αλλά και την
ευχή των ανθρώπων να απαλλαγούν από κάθε παλιό κακό.
Πάνω στις φωτιές ρίχνουν το στεφάνι του Άι-Γιάννη της
περασμένης χρονιάς. Στο παρελθόν έκαιγαν και τα παλιά
σκιάχτρα. Ανάβουν ακόμα και τα κλαδιά που
χρησιμοποιούσαν στους μεταξοσκώληκες, ενώ τη στάχτη τη
μεταχειρίζονται για αποτρεπτικούς και μαντευτικούς
σκοπούς. Το πήδημα πάνω από τις φλόγες ήταν για τους
αρχαίους ένα έθιμο καθαρτήριο και «διαβατήριο». Μ’
αυτόν τον τρόπο καθαρίζονταν, με τη δύναμη της φωτιάς, κι
έτσι, οι άνθρωποι απαλλαγμένοι από κάθε κακό να μπουν
καθαροί και ακμαίοι στη νέα περίοδο του χρόνου.
Ουσιαστικά όμως ο καθαρμός αφορούσε τα ζώα γιατί τότε
ήταν που τα μετακινούμενα κοπάδια (νομαδικά ζώα)
έφθαναν μετά από ταξίδι 2-3 μηνών, από τα πεδινά
(χειμαδιά, από όπου ξεκινούσαν την πορεία τους του ΆιΓιώργη) στα ορεινά (θέρετρα), ταλαιπωρημένα, οπότε είχαν
ανάγκη κάθαρσης και απαλλαγής από αρρώστιες, έντομα,
παράσιτα κλπ.
Έλεγαν ότι αν πηδούσαν από 3 φορές την κάθε φωτιά, θα
έφευγαν οι ψύλλοι και οι κοριοί:
Όξω ψύλλοι και κοριοί, μέσα η ρόγα η χρυσή
Ή Άλισου, μπάλισου,
Σίδηρου η μέση μου, Πέτρα στο τσιφάλι μου.
Άξτου παράξτου, Πέτρα στο τσιφάλι μου.
Άγι μου Γιάννη Κι όπου πουνεί να γιάνει.
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Να πηδήσω τη φωτιά, μη με πιάσ' η αρρώστια
"Αφήνω τον κακό χρόνο και πάω στον καλύτερο".
Μουριά
Μορέα, συκαμινιά, συκαμιά, σκαμνιά.
Επιστημονική ονομασία: Morus sp. (Γεννάδιος 1997,
Τεσσερομμάτη 2016).
Η Μουριά περιλαμβάνει 5 είδη, οπωροφόρα και
βιομηχανικά. Γνωστότατες στην Ελλάδα είναι κυρίως η
μορέα η λευκή ή κοινή (Morus alba) και η μορέα η μέλαινα
(Morus nigra). Από τα παλαιά χρόνια τόσο η λευκή, όσο και
η μαύρη μουριά ήταν σεβαστές ως σύμβολο σοφίας.
Μορέα η λευκή, η γνωστότατη μουριά ή συκαμινιά, της
οποίας το φύλλο χρησιμοποιείται για τη σηροτροφία,
δηλαδή την εκτροφή του μεταξοσκώληκα (Sericaria ή
Bombix mori). Καλλιεργούνταν εκτεταμένα στην Ελλάδα και
καλλιεργείται ακόμα σε κάποιες περιοχές τόσο για την
εκτροφή του μεταξοφόρου αυτού εντόμου, όσο και την
εκτροφή αγροτικών ζώων. Είναι δέντρο μεγάλο, μακρόβιο
που κατάγεται από τις Ανατολικές Ινδίες, εισήχθη στην Κίνα
και από εκεί στα μέσα του έκτου μ.Χ. αιώνα, επί
αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Μεγάλου, Έλληνες μοναχοί,
επιστρέφοντες από την Κίνα, έφεραν μαζί τους ωάρια του
μεταξοσκώληκα και σπόρο της μουριάς αυτής και βαθμηδόν
διαδόθηκε σε όλη την Εύκρατη Ευρώπη. Με την καλλιέργεια
και την επιλογή δημιουργήθηκαν πάρα πολλές ποικιλίες, με
καρπό λευκό, υπέρυθρο, κοκκινωπό ή μαύρο και φύλλα
ωοειδή, κολπωτά, μεγάλα, λεία και μαλακά. Η μουριά
ευδοκιμεί σε κάθε είδους εδάφη εκτός από τα πολύ υγρά
και τελματώδη, όπου αναπτύσσεται καχεκτικά. Τα
καταλληλότερα είναι τα αμμοαργιλλώδη, γόνιμα και νοτερά
(Γεννάδιος 1997).
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Μορέα η μέλαινα, η άλλη συκάμινος του Θεόφραστου
και η μορέα ή σικαμινέα του Διοσκουρίδη, η κοινά
ονομαζόμενη μαυρομουριά, ξινομουριά ή συκαμινιά. Είναι
δέντρο μεγαλύτερο και μακροβιότερο του προηγούμενου
είδους. Εισήχθη και καλλιεργείται από παναρχαιότατη
εποχή στην Ελλάδα, από όπου αργότερα διαδόθηκε στην
Ιταλία και τις άλλες παραμεσόγειες χώρες. Αντέχει στο
ψύχος περισσότερο από τη λευκή μουριά και γι’ αυτό στην
Ελλάδα συναντιέται καλλιεργούμενη και ευδοκιμεί σε
ορεινούς τόπους. Στην Ελλάδα, αλλά και αλλού, για μεγάλο
χρονικό διάστημα χρησιμοποιούνταν για την εκτροφή του
μεταξοσκώληκα τα φύλλα μόνο αυτού του δέντρου. Για
παράδειγμα, στην Ιταλία (Σικελία) η εκτροφή του
μεταξοσκώληκα εισήχθη μόλις στις αρχές του 12ου αιώνα,
ενώ η λευκή μουριά δύο αιώνες αργότερα (το 1340), κατά
τη διάρκεια των οποίων η εκτροφή του γίνονταν
αποκλειστικά με τα φύλλα της μαυρομουριάς. Επειδή όμως
τα φύλλα της μαύρης μουριάς έκαναν τραχύτερο το μετάξι
και δεν τα προτιμούσαν, σήμερα η χρήση των φύλλων αυτής
της μουριάς είναι πολύ περιορισμένη και στην Ελλάδα. Ο
καρπός της μαυρομουριάς είναι πάντα μαύρος (μέλας),
μεγαλύτερος, πιο όψιμος και πιο χυμώδης από αυτόν της
λευκής. Τα μούρα είναι φρούτο γλυκόξινο, εύγεστο,
δροσιστικό και υγιεινό13. Από αυτά παρασκευάζονται
μαρμελάδα, γλυκό του κουταλιού, λικέρ (ποτό τύπου
κονιάκ), ρακί και σιρόπι φαρμακευτικό (ντουτ σιρόπ),
αποξηραίνονται, αλλά χρησιμοποιούνται και για βαφή
ποτών (Γεννάδιος 1997).
Η λευκή μουριά χρησιμοποιείται ευρύτατα στην κινέζικη
ιατρική εδώ και αιώνες. Παρόμοια και στην Ευρώπη, όπου

13

Εντούτοις ο Διοσκουρίδης χαρακτηρίζει τον καρπό αυτό ως
«λυτικόν, εύφθαρτον, κακοστόμαχον»
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χρησιμοποιούσαν το φλοιό και τα φύλλα της μαύρης
μουριάς για θεραπευτικούς σκοπούς από τον 16ο αιώνα.
Στη λαϊκή ιατρική τα φύλλα της λευκής μουριάς σε μορφή
σκόνης χρησιμοποιούνται για θεραπεία του διαβήτη, της
χοληστερόλης, της υψηλής αρτηριακής πίεσης, του
κρυολογήματος, τους πόνους στις αρθρώσεις, τη
δυσκοιλιότητα και την απώλεια μαλλιών. Τα λευκά μούρα
αποτελούν πλούσια πηγή θρεπτικών ουσιών, όπως και
βιταμίνες Α, Ε, C και Κ. Περιέχουν επαρκή ποσότητα
διαιτητικών ινών και ένα ευρύ φάσμα οργανικών σύνθετων
ουσιών. Αυξάνουν την HDL (καλή χοληστερόλη στο αίμα),
έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, ενώ από διατροφική
άποψη, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και
πρωτεΐνες και χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Τα λευκά
μούρα έχουν περισσότερη περιεκτικότητα σε κάλιο από μια
μπανάνα (776mg ανά 100γρ). Μια μικρή ποσότητα
αποξηραμένων λευκών μούρων καλύπτει σχεδόν το 10%
των ημερησίων αναγκών του οργανισμού σε ασβέστιο.
Βοηθούν στην πρόληψη νευρικών δυσλειτουργιών (νόσος
του Alzheimer και του Πάρκινσον). Λόγω της βιταμίνης C
που περιέχουν, θωρακίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και
οι διαιτητικές ίνες βοηθούν στη βελτίωση της υγείας του
πεπτικού συστήματος, μειώνοντας τα φουσκώματα, τις
κράμπες και τη δυσκοιλιότητα. Βελτιώνουν τη λειτουργία
του εντέρου.
Η ξυλεία της είναι καλής ποιότητας και εύκολα
επεξεργάσιμη. Χρησιμοποιείται στην κατασκευή αγροτικών
εργαλείων,
πασσάλων,
στην επιπλοποιία και
στην
κατασκευή βαρελιών. Το ξύλο της, ανθεκτικό και εύκαμπτο,
βρίσκει ειδικές χρήσεις στην κατασκευή παιχνιδιών,
ρακετών τένις, παραδοσιακών έγχορδων οργάνων (λύρες),
βαρκών αλλά και επίπλων. Χρησιμοποιούνταν για την
κατασκευή σαμαριών, για βέργες για στήριξη των φυτών
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στα περιβόλια και πασσάλων στα αμπέλια κλπ. Το ξύλο της
μαυρομουριάς είναι κατώτερης ποιότητας από αυτό της
λευκής. Ο Θεόφραστος για τη χρησιμότητα του κάθε ξύλου
… στην κατασκευή των τριήρεων, λέγει: Η δε τορνεία τοις
μεν πλοίοις γίνεται συκαμίνου, μελίας, πτελέας, πλατάνου`
… Ταις δε τριήρεσιν ένιοι και πιτυΐνας ποιούσι δια το
ελαφρόν. Το δε στερέωμα προς ώ το χέλυσμα και τας
επωτίδας μελίας και συκαμίνου και πτελέας` ισχυρά γαρ δει
ταύτ’ είναι (Γεννάδιος 1997).
Τα επαγγέλματα που χάνονται: σαγματοποιός
(σελοποιός), σαμαράς. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας
υπάρχουν
ελάχιστα παραδοσιακά
σαμαράδικα:
Η
σαμαροποιία ήταν κερδοφόρα εργασία, καθώς οι
μετακινήσεις και οι μεταφορές ανθρώπων και
εμπορευμάτων γίνονταν με τα ζώα. Αλλά η σαμαροποιία
θεωρείται και λαϊκή τέχνη. Το σαμάρι αποτελείται από δύο
μέρη: α) τη στρωματιά, το στρώμα δηλαδή που ακουμπά
πάνω στο ζώο και β) το ξυλίκι, δηλαδή τον ξύλινο σκελετό
που τοποθετείται πάνω από το στρώμα. Ο σκελετός του
σαμαριού: κατασκευάζονταν με επεξεργασμένα σανίδια
μουριάς ή από πλάτανο ή και από οξιά που ήταν και
ευλύγιστα για το πάνω μέρος του σαμαριού, δηλαδή στο
κάθισμα. Σε κάποιες περιοχές χρησιμοποιούσαν και
καρυδιά. Αυτά ήταν από τα ελαφρύτερα αλλά και
ευκατέργαστα ξύλα και αν δεν βρέχονταν ήσαν πολύ
ανθεκτικά και σκληρά. Τα ξύλα τα έκοβαν πάντα κατά τους
μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και ίσως και τον Ιανουάριο,
πάντα στην γιόμιση του φεγγαριού, διότι τότε κατεβαίνουν
οι χυμοί των δέντρων, διαφορετικά τα ξύλα σκωρότρωγαν
και καταστρέφονταν γρήγορα. Το καλοκαίρι είναι εντελώς
ακατάλληλα, γιατί το ξύλο δεν προλαβαίνει να νευρώσει και
όπως λένε οι τεχνίτες στη διάλεκτο τους «είναι άψητο».
«…Και πιάνω εγώ, τα ξύλα …, τα σκαρώνω, τα δουλεύω.
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Κουτούκια είναι, θα πάρω τη μηχανή να τα ξύσω, θα τα πάω
στο μαγαζί μου, θα καθήσω να τα πελεκήσω. Έπειτα αρχινώ,
περνώ το δέρμα, όπως είναι, δέρμα από κατσίκα, από
δαμάλια να πούμε, το δέρμα του. Έχω τη μηχανή και τα κόβω
και κάνω και στρώσεις. Περνώ δηλαδή και από μέσα, ύστερα
γεμίζω τον κόρφο και το βράδυ το ξεσιάζω και το παραδίνω.
Σαρανταπέντε
χρονών
τεχνίτης
έχω
γίνει».
(http://www1.aegean.gr/culturelab/saddle-makers.htm
Σαμαροποιοί ή Σαμαράδες).
Όπως αναφέρθηκε ήδη, με την πάροδο των ετών ως
αποτέλεσμα των μεταναστεύσεων των λαών, σε
διαφορετικές φάσεις της ιστορίας, πολλά δέντρα που έχουν
μεταφερθεί και πλέον εγκλιματιστεί σε νέες περιοχές, όπου
εγκαταστάθηκαν, αποκτούν πρωτεύοντα ρόλο στις
παραδόσεις, στα ήθη και έθιμα των λαών (Bell et al. 2008).
Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι συνέβη σε πολλές περιοχές της
Ελλάδας, σε διάφορες φάσεις της ιστορίας της, όταν
ορισμένες από τις πολιτισμικές παραδόσεις μιας περιοχής
μεταφέρθηκαν σε άλλη, ως αποτέλεσμα των
μεταναστεύσεων και προσφυγιάς. Παράδειγμα, η
καλλιέργεια της μουριάς, την οποία έφεραν μαζί τους
πρόσφυγες από τη Μανδρίτσα της Ανατολικής Ρωμυλίας
όταν κατοίκησαν στο Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης, όπου
μετέφεραν και επιβιώνουν πολλά χαρακτηριστικά του
τόπου τους και διατηρούνται οι ίδιες παραδόσεις.
Κατά τη διάρκεια του 17ου και του 18ου αιώνα το
Ζαγκλιβέρι (μικτός οικισμός από άποψη πληθυσμού) ήταν
ανθηρό οικονομικό κέντρο, έδρα Τούρκου Αγά και ανήκε
στον τότε «Δήμο Παζαρούδας» («Ναχιγιέ Παζαρκιάχ» του
Καζά της Θεσσαλονίκης). Οι κάτοικοι της κωμόπολης
ασχολούνταν τότε κυρίως με τις γεωργικές καλλιέργειες και
την κτηνοτροφία. Παράλληλα ασχολούνταν και με την
παραγωγή ξυλοκάρβουνου, απαραίτητου για τη λειτουργία
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των ορυχείων που τότε ήκμαζαν στα «Μαντεμοχώρια» (το
Ζαγκλιβέρι, σημειωτέον, δεν ανήκε σ΄ αυτά). Ακόμη,
αναφέρεται ότι το Ζαγκλιβέρι περί τα τέλη του 18ου αιώνα
έγινε τσιφλίκι του Ρεστέμ Αγά και οι κάτοικοι του
εργάζονταν ως μισθωτοί εργάτες είτε σε μετόχια της
περιοχής είτε στο τσιφλίκι του Αγά. Αργότερα, μετά το 1821,
έμφαση δόθηκε στην εκτροφή αιγοπροβάτων και στην
εντατικοποίηση της σιτοκαλλιέργειας και κυρίως της
αμπελουργίας. Το φημισμένο κρασί του Ζαγκλιβερίου
πουλιόταν, σε όλες τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής
Μακεδονίας.

Εικ. 113. Αγροδασικά συστήματα που κυριαρχούνται από
βαλανιδιές, αλλά και μουριές στην περιοχή γύρω από την
Μανδρίτσα – Ανατολική Ρωμυλία (Συμβολίζονται με κουκκίδες –
δέντρα, ενώ τα δάση ή πυκνοί θαμνώνες με πράσινο χρώμα).
Φύλλο χάρτη του 1906: Στρατιωτικός χάρτης απογραφής της
Αυστρο-Ουγγαρίας, 1910.
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Εικ. 114. Ζαγκλιβέρι: Δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα
αγροδασικά συστήματα σε όλη την περιοχή του Ζαγκλιβερίου.
Άρα οι πρόσφυγες από την Μανδρίτσα, το 1914, έφεραν τη
σηροτροφία και την καλλιέργεια της μουριάς. Φύλλο χάρτη του
1912: Στρατιωτικός χάρτης απογραφής της Αυστρο-Ουγγαρίας,
1910.
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Εικ. 115. Ζαγκλιβέρι – Θεσσαλονίκη: Μουριές σε
αγροδασολιβαδικά συστήματα με κοτόπουλα και βόσκηση, αφού
εγκαταλήφθηκε πλέον η συγκαλλιέργεια με ετήσια.
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Με την έλευση των προσφύγων από τη «Μανδρίτσα»
Ανατολικής Ρωμυλίας (1914), από το «Παπαζλί» κι άλλα
μέρη της Μικράς Ασίας (1923 - 1928), όπως επίσης και από
την Ανατ. Θράκη, έχουμε την εμφάνιση και νέων ασχολιών.
Οι πρόσφυγες φέροντας μαζί τους τις τέχνες της
σηροτροφίας και του καπνού (με τη βοήθεια και των
Νιγριτιανών) μύησαν τους γηγενείς σ΄ αυτές. Η εντατική
απασχόληση κυρίως με τον καπνό έδωσε σίγουρα νέα
ώθηση στην οικονομία της Κωμόπολης, με τη λειτουργία
τουλάχιστον τεσσάρων (4) καπνομάγαζων επεξεργασίας του
καπνού (https://mandritsiotes-zagliveriou.webnode.gr).

Εικ. 116. Συκιά – Σιθωνία – Χαλκιδική: Μουριές με κεφαλωτή
κλάδευση (κουριζόμενες) – γνωστές σαν ‘γλυφιτζούρια’ λόγω της
μορφής τους.
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Εικ. 117. Πίνδος: Μουριές με
κεφαλωτή κλάδευση
(κουριζόμενες) – ‘γλυφιτζούρια’. Στο διώροφο κτίριο, στο πέτρινο
ισόγειο στεγάζονται τα ζώα, ενώ ο πάνω όροφος με αραιές
σανίδες, είναι για να αποθηκεύεται σε αεριζόμενες συνθήκες ο
φυλλοσανός. Το περιβόλι είναι πλέον εγκαταλλειμένο.

Εικ. 118. Μουριές με κεφαλωτή κλάδευση (κουριζόμενη).
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Είδη για διάφορα εξειδικευμένα προϊόντα (έλαια,
ρητίνες, καρυκεύματα, φάρμακα)
Κοκκορεβιθιά
Πιστακιά, τερέβινθος, τέρμινθος (των αρχαίων)
κοκκορεβιθιά, κοκκορέβιθος (Κεφαλ.), κοκκορέτσι (Αττική),
τσιτσιρεβιά (Πήλιο), τρεμιθιά ή τριμηθιά (Κύπρος)
Επιστημονική
ονομασία:
Pistacia
terebinthus14
(Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997, Τεσσερομμάτη 2016).
Δέντρο φυλλοβόλο, μετρίου μεγέθους, βραδυαυξές.
Θάμνοι ή μεγάλα δέντρα, δίοικα, ρητινώδη, δασικά,
κοσμητικά, καρποφόρα και βιομηχανικά. Κοινότατα στην
Ελλάδα. Η ρητίνη του φαρμακευτική, ενώ ο καρπός του σε
πολλές περιοχές αλέθεται και εκθλίβεται και παρέχει παχύ,
εύοσμο, βρώσιμο και φαρμακευτικό έλαιο (έλαιον
τερεβίνθινον, Διοσκρ.). Στη Β. Εύβοια, στο Πήλιο και στη
Σκόπελο οι τρυφεροί βλαστοί (τα τσιτσέραφα ή τσιτσίραφα
ή τσιτσίραβλα) αλμεύονται προς χρήση (γίνονται είδος
τουρσί). Στην κοκκορεβιθιά εμβολιάζεται και η καρποφόρος
ή γνήσια πιστακιά (φιστικιά Αιγίνης).
Η τερέβινθος (κοκκορεβιθιά), είναι γνωστή από
αρχαιοτάτων χρόνων, καθώς αναφέρεται σαφώς στην
Αινειάδα του Βιργιλίου (βιβλίο 10, γραμμή 136, όπου ο
Ασκάνιος, γιος του Αινεία παρομοιάστηκε στη μάχη ως η

14

Ο Θεόφραστος διακρίνει τη διαφορά μεταξύ Πιστακιάς της
τερεβίνθου και Π. της παλαιστινίου (είδη στενώς συγγενικά),
λέγοντας: «Έστι δε το δένδρον περί μεν την Ίδην και Μακεδονίαν
βραχύ θαμνώδες εστραμμένον (Π. η Τερέβινθος), περί δε
Δαμασκόν της Συρίας μέγα και πολύ και καλόν˙ όρος γαρ τι φασίν
πάμμεστον Τερμίνθων (Π. η παλαιστίνιος), άλλο δ’ ουδέν
πεφυκέναι» (Φ.Ί.-3,15,3)……. «βελτίστη μεν γαρ η τερμινθίνη˙ και
γαρ συνεστηκυία και ευωδεστάτη και κουφοτάτη τη οσμή, αλλ’
ολίγη» (Φ.Ί. -9,2,2).
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Ορίσια Τερεβίνθους), αλλά ακόμα και σε κείμενα του
Προφήτη Ησαΐα (κεφ.1 εδάφ. 29), όπου ένα δέντρο των
Εβραίων μεταφράζεται ως Πιστάκιο. Η ίδια είναι γνωστή
από την περίοδο της κλασικής Ελλάδας για την αρωματική
και ιατρική χρήση των προϊόντων της (Γεννάδιος 1997).
Η τερέβινθος
ή
αγριοφυστικιά ή κοκκορεβιθιά ή
τσικουδιά ή τσιτσιραβλιά ή κοκορέτσα ή τραμιθιά ή και
τριμιθιά (Pistacia terebinthus) είναι ένα δέντρο πολύ
γνώριμο στην περιοχή της Μεσογείου, για τους νόστιμους
και πικάντικους καρπούς του (τα νόστιμα και μυρωδάτα
τσίκουδα). Συγγενεύει με τη φιστικιά (Pistacia vera) και τον
σχίνο (Pistacia lentiscus), από του οποίου τη Χιώτικη
ποικιλία εξάγεται η μαστίχα. Κύριος σκοπός της
καλλιέργειας της όμως είναι η κρεμεντίνα, η οποία είναι
ρητίνη όμοια με το ρετσίνι του πεύκου, από την οποία, μετά
από ειδική επεξεργασία (βρασμός), παράγεται η
τερεβινθίνη, το γνωστό νέφτι. Χρησιμοποιείται σε βερνίκια
και είναι βασικό συστατικό στις λαδομπογιές. Η κρεμεντίνα
περιέχει μεγάλες ποσότητες τανίνης, από την οποία
παράγεται ένα έλαιο που χρησιμοποιείται για να σκουραίνει
και να γυαλίζει δέρματα, όπως και από το βαλανίδι
(Γεννάδιος 1997, Τεσσερομμάτη 2016).
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Εικ. 119. Κλαδαριές – Σαμοθράκη: Εξαιρετικό δείγμα
αγροδασολιβαδικού συστήματος, τύπου dehesa, όπου
κυριαρχούν οι πιστακιές, οι σχίνοι και οι ελιές.

Το έλαιο που προκύπτει από τους καρπούς περιέχει ένα
δυνατό συνδυασμό πρωτεϊνών και τανίνης και είναι
νόστιμο, παχύ και μυρωδάτο, κατάλληλο για την
ζαχαροπλαστική, αλλά και ως καρύκευμα φαγητών. Με τον
ώριμο καρπό στο παρελθόν έφτιαχναν μοσχοβολιστά
ψωμιά ή παξιμάδια σε πολλά μέρη στη χώρα μας. Ο καρπός
της πιστάκιας, τα τσίκουδα ή "τρεμίθια" ήταν γνωστά και
αγαπητά. Στη Χίο, την Κύπρο - και αλλού στο Αιγαίο - από
το φυτό παρήγαγαν λάδι που ήταν απαραίτητο στη
μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική και παλιότερα το
μοναδικό λάδι για κάποια απομακρυσμένα νησιά. Με τους
καρπούς παράγουν ή αρωματίζουν λικέρ και κρασιά. Το
φυτό είναι πλούσιο σε τανίνες και ρητινώδης ουσίες και
χρησιμοποιήθηκε για τις αρωματικές και φαρμακευτικές
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ιδιότητες του από την κλασική εποχή στην Ελλάδα. Το
μαστιχαδιενολικό οξύ που παράγεται από την κρεμεντίνα,
χρησιμοποιείται ως αντιφλεγμονώδες, αλλά και για πολλές
άλλες φαρμακευτικές χρήσεις, όπως τα αντηλιακά λάδια.
(Γεννάδιος 1997, Τεσσερομμάτη 2016).

Εικ. 120. Ανατολική Θεσσαλονίκη (Κηφισιά): Κάποτε η περιοχή
καλύπτονταν από αγροδασικά με αμυγδαλιές, περιβόλια και
κοκκορεβιθιές. Σήμερα κτίζεται. Στην εικόνα μια νεαρή σχετικά
κοκκορεβιθιά από τις λίγες που έχουν απομείνει.
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Από τα τσίκουδα κάποιοι μέχρι πριν λίγα χρόνια έβγαζαν
μεροκάματο. Με τσικουδόλαδο μεγάλωσαν γενιές. Στα
περισσότερα μέρη η καλλιέργεια της Pistacia terebinthus
δεν γίνεται πια για τους καρπούς, αλλά για τη ρητίνη.
Γνωστά
επίσης
είναι
τα
τσιτσίραβλα
στον
Βόλο, ένα πικάντικο βλαστάρι με ιδιαίτερο άρωμα, όπως η
κάππαρη.
Η τσικουδιά είναι πλέον προστατευόμενο είδος. Να
σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια της
τσικουδιάς υπήρξε (και μπορεί ακόμη να είναι) και
επιδοτούμενη. Δικαιούχοι όλα τα φυσικά πρόσωπα κάτοχοι
εκτάσεων που μπορούσαν να επιδοτηθούν ανά στρέμμα σε
περίπτωση διατήρησης των δέντρων ή και σε περίπτωση
αναπαραγωγικής
χρήσης
(http://el.wikipedia.org,...
http://kpe-chiou.chi.sch.gr/index.php?option=com).
Σκίνος
Σχίνος, σκινάρι ή σχινιά
Επιστημονική
ονομασία:
Pistacia
lentiscus
(Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997, Τεσσερομμάτη 2016).
Θάμνος ή μικρό δέντρο, αειθαλής, πολύκλαδος,
αρωματικός, ρητινοβριθής.
Από το ξύλο του κατασκευάζονται ξυλάνθρακες, οι
ετήσιοι ράβδοι του είναι πλεκτικοί, τα φύλλα του
βυρσοδεψικά (σχινόφυλλο). Ο καρπός του (σχινόκοκκα)
όταν αλέθεται και εκθλίβεται αποδίδει και μέχρι 10%
πρασινωπό, εύγευστο, εύοσμο, παχύ έλαιο (σχινέλαιον,
Διοσκρ.) που χρησιμοποιούνταν παλιά για φωτισμό, για
βρώση
και
ως
φάρμακο.
Ως
φαρμακευτικά
χρησιμοποιούνταν επίσης η ρητίνη του, το αιθέριο έλαιο
που προέρχεται από την απόσταξη των φύλλων του, αλλά
και το αλεύρι από τα ξηρά φύλλα του (Γεννάδιος 1997).
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Τη γύρη από τα κιτρινωπά ή κόκκινα μικρά άνθη την
τρυγούν οι μέλισσες και με τους καρπούς τρέφονται
πολλά μικρά πουλιά. Τα φύλλα του είναι άριστη τροφή για
τα ζώα. Οι βοσκοί με το ξύλο του κατασκευάζουν ακόμα και
σήμερα γκλίτσες ή άλλα εργαλεία. Από τις ευλύγιστες
σχινόβεργες φτιάχνονταν μπαστούνια ή ραβδιά, ζέβλες
(στρογγυλός ξύλινος λαιμοδέτης για ζώα) και ξύλινα σκεύη,
όπου τοποθετούσαν τρόφιμα, ενώ οι ψαράδες το
χρησιμοποιούν για να φτιάξουν πασσάλους για τη
στερέωση των κουπιών της βάρκας, σκαρμούς της βάρκας ή
στεφάνι για την απόχη τους. Από τα άγουρα
τσίκουδα παράγεται μια κίτρινη χρωστική (Τεσσερομμάτη
2016). Ο Ιπποκράτης αναφέρει τον σχίνο ως φάρμακο για τα
γυναικολογικά έλκη και εναντίον της υστερίας. Ο
Διοσκουρίδης τον θεωρούσε στυπτικό και τον συνιστούσε
ως φάρμακο για τις αιμοπτύσεις, τις δυσεντερίες και
τη ρητίνη του ως φάρμακο για το στομάχι. Στη λαϊκή
θεραπευτική, ο φλοιός του σχίνου θεωρείται ότι επουλώνει
τις
πληγές
(http://el.wikipedia.org,...http://kpechiou.chi.sch.gr/index.php?option=com).

Εικ. 121. Χαλκιδική - Σιθωνία - Πόρτο Κουφό: Σχίνος γεμάτος
καρπούς.
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Κουφοξυλιά
Αφροξυλιά, Βούζια, Σαμπούκος ή Ζαμπούκος ο μαύρος.
Άλλα ονόματα: Σάμβυξ, Φροξυνάνθη, Ακτή η μέλαινα,
Ακταία, Νιπουζίκα.
Επιστημονική ονομασία: Sambucus nigra. (Αθανασιάδης
1986, Γεννάδιος 1997).
Μεγάλος θάμνος ή μικρό δέντρο ύψους ως 10 μέτρα.
Κορμός στραβός και κόμη σφαιρική. Τα άνθη είναι λευκά και
ο καρπός είναι μαύρες και κόκκινες μικρές ρόγες. Βρίσκεται
σε αραιά δάση πλάι σε ρυάκια, χαράδρες και σε κοιμητήρια.
Υπάρχει σε κάθε αυλή ή περιβόλι στην ορεινή Ελλάδα. Είναι
ένα από τα σπάνια φυτά που είχε την ίδια αναγνώριση στα
αρχαία χρόνια που έχει και στην εποχή μας για τις
φαρμακευτικές του ιδιότητες. Μια ζεστή κομπρέσα από
λιωμένα φύλλα ζαμπούκου ανακουφίζει τους μώλωπες και
τα διαστρέμματα. Ο φλοιός του κορμού χρησιμοποιούνταν
ως υπατικό και το αφέψημα από τα άνθη για τους κολικούς
των βρεφών. Η λαϊκή θεραπευτική χρησιμοποιεί τα φύλλα
και τα άνθη του ζαμπούκου σε αφεψήματα ως αντισηπτικό
και καταπραϋντικό για γαργάρες σε αμυγδαλίτιδες,
ξερόβηχα και πόνο των ματιών, με εξωτερική χρήση. Οι
γαργάρες με έγχυμα ζαμπούκου θεραπεύουν τη
φαρυγγίτιδα τον πονόλαιμο και τη στοματίτιδα. Το
αφέψημα των ανθέων συνιστάται για τον καθαρισμό του
αίματος. Με το αφέψημα αυτό, επίσης, πλένονται οι
δερματικές φλεγμονές. Ακόμη ο ζαμπούκος έχει διουρητικές
ιδιότητες γι’ αυτό το αφέψημα ανθέων και φύλλων ή του
φλοιού του είναι πολύ χρήσιμο σε κάθε είδους προβλήματα
νεφρών, ψαμμίαση και ανουρία.
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Εικ. 122. Πομακοχώρια - Νυμφαία – Ροδόπη: Αφροξυλιά.

Οι καρποί του είναι πλούσιοι σε βιταμίνη C και οξικό,
κιτρικό και μηλικό οξύ, ρητινώδεις ή χρωστικές ουσίες,
ζάχαρα και αιθέριο έλαιο. Γενικά ο ζαμπούκος περιέχει
πολλές βιταμίνες. Οι φαρμακευτικές ιδιότητες των ανθέων
του είναι γνωστές από την αρχαιότητα. Είναι άριστα για
θεραπεία
κρυολογημάτων,
γρίπης,
πονόλαιμου,
πονόδοντου, ξερόβηχα, αμυγδαλών, φαρυγγίτιδας και
πυρετό. Είναι κατάλληλα για συνάχι ή για κάθε καταρροϊκή
φλεγμονή του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος, όπως
π.χ. ιγμορίτιδα. Ακόμη χρησιμοποιούνται και σε άσθμα,
ρευματισμούς,
εξανθηματικούς
πυρετούς
(ιλαρά),
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δερματίτιδες, φυματίωση, παθήσεις των νεφρών, κυστίτιδα
και στον πονόματο, με εξωτερική χρήση.
Τα άνθη του χρησιμοποιούνται για να δώσουν άρωμα
σε
διάφορα
λικέρ,
ενώ
η
λοσιόν
από
αφέψημα των λουλουδιών του λευκαίνει το δέρμα.
Ο χυμός των καρπών, με σκούρο ιώδες χρώμα,
χρησιμοποιείται για το χρωματισμό κρασιών, δερμάτων,
βαμβακερών υφασμάτων, αλλά και για μαρμελάδες, ποτά
κλπ. Οι μαύρες ρόγες του ζαμπούκου είναι ιδιαίτερα
πλούσιες σε βιταμίνες και θεωρούνται το καλύτερο
αντιφλογιστικό,
αντιφλεγμονώδες,
αντιρρευματικό,
αντινευραλγικό και διουρητικό βότανο. Χρησιμοποιείται σε
νευραλγίες αλλά και σε δυσκοιλιότητα.
Ο φλοιός χρησιμοποιείται ως καθαρτικό και εμετικό και
τα
φύλλα
χρησιμεύουν
ως
επουλωτικό
για την αντιμετώπιση μωλωπισμών, διαστρεμμάτων,
τραυμάτων, χιονιστρών και σαν αλοιφή για τους όγκους
(Κωνσταντή Μ. 2007 – 2013).
Τα φύλλα του ζαμπούκου αναδίνουν μια μυρωδιά που
διώχνει τα περισσότερα έντομα.
Οι χρωστικές ουσίες του ζαμπούκου χρησιμοποιούνται
για το βάψιμο νημάτων και υφασμάτων. Η ρίζα και ο φλοιός
χρησιμοποιούνται για μαύρη βαφή. Τα φύλλα δίνουν ένα
ωραίο πράσινο χρώμα και οι καρποί μπλε ή μοβ.
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Εικ. 123. Αφροξυλιά - Χρήσιμα μέρη: Τα άνθη, οι καρποί
(μαύρες ρόγες) και η φλούδα από τα κλαδιά του. Στα Αγγλικά
ονομάζεται
elder
και
τον
καρπό
του
elderbery
(http://back-to-nature.gr), γιατί οι Βρετανοί πίστευαν ότι
παρατείνει τη ζωή.
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Εικ. 124. Πομακοχώρια - Νυμφαία – Ροδόπη: Καρυδιές, συκιές
και άλλα οπωροφόρα, σε συνδυασμό με κουφοξυλιές και περιβόλι
λαχανικών, με βέργες φουντουκιάς για στηρίγματα, όπου
‘βόσκουν’ κοτόπουλα.

Έτσι, είναι λογικό στην ορεινή Ελλάδα, οι άνθρωποι,
αντιμετωπίζοντας βαρείς χειμώνες, με όλες τις αρρώστιες
που συνεπάγονται, έχοντας ισχυρά όπλα την καρυδιά και
την αφροξυλιά ή κουφοξυλιά να προσδώσουν, ιδιαίτερα
στην τελευταία, μαγικές και υπερφυσικές ιδιότητες και
δυνάμεις. Είναι το ιερό φυτό για όλα τα Ξωτικά. Φυτεύεται
σε κήπους και περιβόλια ή φτιάχνονται φυλαχτά από το
ξύλο του για προστασία από τα μάγια. Καρποί αφροξυλιάς
χρησιμοποιούνται για να παρασκευαστεί κρασί που
αγαπούν πολύ τα αερικά και τα ελκύει (στην
πρραγματικότητα τους χρησιμοποιούσαν για χρωματισμό
του κρασιού και ως συντηρητικό). Αποξηραμένοι οι καρποί
καίγονται σε υπαίθρια φωτιά για να προσκληθεί ο Βασιλιάς
των Ξωτικών.
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Ρούδι
Ρους βυρσοδεψική ή βυρσοδεψικός, πλατύφυλλο
ρούδι, ρούδι βυρσοδέψη, βυρσιά, Σούμακ ή Σουμάκι
Επιστημονική ονομασία: Rhus coriaria (Αθανασιάδης
1986, Γεννάδιος 1997).
Συνώνυμο: κάσιους (Ανακάρδιον το δυτικόν
(Anacardium occidentale)).

Εικ. 125. Το ρούδι είναι ένας φυλλοβόλος θάμνος ή
μικρό δέντρο ιθαγενές στην νότια Ευρώπη.
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Τα φύλλα και ο φλοιός χρησιμοποιούνται παραδοσιακά
στη βυρσοδεψία και περιέχουν ταννικό οξύ. Βαφές
διαφορετικών χρωμάτων όπως: κόκκινο, κίτρινο, μαύρο και
καφέ, μπορούν να γίνουν από διαφορετικά μέρη του φυτού.
Το λάδι που εξάγεται από τους σπόρους μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κεριών. Στο είδος αυτό
αναφέρεται η Ροῡς του Θεόφραστου, για την οποία λέει:
«βάπτουσι τούτω οι σκυτοδέψαι τα δέρματα τα λευκά». Στο
ίδιο φυτό αναφέρεται και η βυρσοδεψική ροῡς του
Διοσκουρίδη, η οποία ονομάστηκε έτσι «εκ του τους
βυρσοδέψας αυτής χρήσθαι εις την στύψιν των δερμάτων».
Ο καρπός αυτού του θάμνου ονομάζεται από τον
Διοσκουρίδη «ροῡς ο επί τα όψα» από τον Γαληνό δε «ροῡς
μαγειρικός», διότι παλιά χρησιμοποιούνταν πολύ για την
άρτυση των εδεσμάτων (Γεννάδιος 1997). Χρησιμοποιείται
και σήμερα σε πολλά μέρη της Ανατολής (ιδίως από τους
Τούρκους και τους Σύριους), αλλά και στη Θράκη. Σ’ αυτά τα
μέρη είναι γνωστός με το όνομα σούμακ. Στη Συρία και
αλλού, από τον καρπό παρασκευάζονταν ένα είδος
υπόξινου, δροσιστικού ποτού. Παντού οι νεαροί βλαστοί και
τα φύλλα του χρησιμοποιούνται ως δεψική και βαφική
ουσία. Μεγάλη κατανάλωση της ουσίας αυτής γίνεται σε
πολλά μέρη της Ευρώπης και της Αμερικής και γι’ αυτό ο
θάμνος καλλιεργείται εκτενώς στην Ισπανία και την Σικελία.
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Εικ. 126. Ισπανία … Συγκαλλιέργειες: Ελιές με σουμάκι (Rhus
coriaria) (Πηγή: www.google.gr).

Οι
αποξηραμένοι
καρποί
χρησιμοποιούνται
ως μπαχαρικό, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με άλλα μπαχαρικά,
στο μείγμα που ονομάζεται za'atar. Το μπαχαρικό αυτό δεν
είναι ευρέως διαδεδομένο και ορισμένοι μπορεί ίσως να
μην το γνωρίζουν. Το σουμάκι προσθέτει γεύση λεμονιού. Ο
καρπός έχει ξινή γεύση· αποξηραμένος και θρυμματισμένος,
είναι
ένα
δημοφιλές
μπαχαρικό
στη
Μέση
Ανατολή. Χρησιμοποιείται
επίσης
σε
διάφορες
φαρμακευτικές αγωγές. Έχει διουριτική και αντιπυρετική
δράση. Είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό. Καταπολεμά την
υπογλυκαιμία.
Χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για να καταπραΰνει το
στομάχι από τους πόνους.
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Στα μεγάλα ταξίδια των καραβανιών κατά μήκος των
εμπορικών δρόμων του μεταξιού και των μπαχαρικών κατά
τη διάρκεια της Pax Mongolica, όπως και κατά μήκος της
Εγνατίας Οδού, οι έμποροι και οι ταξειδιώτες τρέφονταν με
συντηρημένα με μπαχαρικά τρόφιμα, όπως π.χ. ο
παστουρμάς15, πράγμα που ήταν επιβαρυντικό στο στομάχι.
Έτσι το σουμάκι ήταν απαραίτητο για όλους, σε κάθε
ταξείδι. Σημαντικός τόπος ανάπτυξης του ήταν στην περιοχή
της Βεγορίτιδας, στο ξεκίνημα της Εγνατίας Οδού και
σημαντικό σταυροδρόμι της, όπου ακόμη απαντάται σε
σημαντική έκταση σε δασολιβαδικά συστήματα, σε
συνδυασμό με βόσκηση με γίδες.

Εικ. 127. Οι δρόμοι του μεταξιού (Πηγή: www.google.gr).

15

Παστουρμάς: Αλειμένο κρέας με τσιμένι = κύμινο + σκόρδο +
πάπρικα + τριγωνέλλα ή μοσχοσίταρο (Trigonella foenum graecum
(Fenugreek), το οποίο το ‘τοποθετούσαν στο πλάι κάτω από τη
σέλα, ώστε να πιέζεται με τα πόδια και να χάνει τα υγρά του’ σε
όλη τη διάρκεια του ταξειδιού.

291

Εικ. 128. Η Εγνατία Οδός (Πηγή: www.google.gr).

ην

η

Εικ. 129. Η περιοχή της Βεγορίτιδας, σταυροδρόμι οδών και
σιδηροδρομικής γραμμής, όπου και αναπτύχθηκε ιδιαίτερο
αγροδασολιβαδικό σύστημα με το σουμάκι.
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Είδη κυρίως για πλόκιμο υλικό
Ιτιές
Επιστημονική ονομασία: Salix (Μπασιώτης 1970,
Αθανασιάδης 1986, Γεννάδιος 1997, Αραμπατζής 2001).
Ιτιά λευκή … ………………….Salix alba
Ιτιά εύθραυστη … …………...Salix fragilis
Ιτιά πλόκιμη ή λυγοειδής …. Salix viminalis
Ιτιά πορφυρή … ………………Salix purpurea
Ιτιά αίγειος … …………………Salix caprea
Ιτιά αμυγδαλόφυλλη … ……..Salix amygdalina
Θάμνοι και δέντρα φυλλοβόλα, φίλυδρα και
ποικιλοτρόπως χρήσιμα. Πολλών ιτιών ο φλοιός είναι
βυρσοδεψικός, ενώ πολλών και ιδίως των Salix alba, S.
fragilis, S. pendandra κ.ά. είναι φαρμακευτικός, διότι εκτός
των άλλων περιέχει μια πικρή ουσία, την ιτεΐνη (salicine), η
οποία είναι τονωτική και αντιπυρετική και η οποία για πολύ
χρονικό διάστημα, όταν το κινίνο ήταν ακριβό,
χρησιμοποιούνταν για να το νοθεύουν ή και να το
αντικαθιστούν.
Σε νοτερά, υγρά ή αρδευόμενα εδάφη οι ιτιές
πολλαπλασιάζονται πολύ εύκολα με μοσχεύματα,
αυξάνονται ταχύτατα και αναπτύσσουν πολλές και μακρές
ρίζες, γι’ αυτό και είναι χρησιμότατα δέντρα για συγκράτηση
των επιχωματώσεων και των άκρων των τάφρων, καθώς και
για παρακώλυση της διάβρωσης των οχθών των ποταμών,
των χειμάρρων και των αρδευτικών αυλάκων–τάφρων
(Γεννάδιος 1997). Οι βέργες από τις ιτιές χρησιμοποιούνται
σε μορφή κλαδοπλεγμάτων για αποκαταστάσεις πρανών
δρόμων κλπ.
Είδη ταχυαυξή. Παράγουν ταχέως άφθονο ξυλώδη όγκο.
Το ξύλο τους είναι ελαφρό, μαλακό, ευκατέργαστο, όχι όμως
μεγάλης διάρκειας. Χρησιμοποιείται ως εσωτερικό ξύλο
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επίπλων, για κιβώτια, στη γλυπτική, για ξυλοπέδιλα
(τσόκαρα, σαμπό κλπ.), για υποστηρίγματα, για ξυλοπολτό,
για μοριοσανίδες, σαν καύσιμο ξύλο και για ξυλάνθρακα
(ξυλοκάρβουνο) για την κατασκευή πυρίτιδας (μπαρούτι).
Εκτός όμως από το ξύλο οι ιτιές παράγουν και πλόκιμο υλικό
για την κατασκευή επίπλων, κιβωτίων και κοφινιών, ιδίως οι
θαμνώδεις ιτιές. Από αυτές, η αμυγδαλόφυλλη (Salix
amygdalina) παράγει το καλύτερο πλόκιμο υλικό. Οι βέργες
της είναι κυλινδρικές, λεπτές, ευλύγιστες, το ποσοστό της
εντεριώνης τους μικρό (κάτω από το 1/5 του ξύλου) και όταν
αποφλοιώνονται είναι λευκές, κατάλληλες και για έπιπλα.
Φέρει ράβδους μακριές και λεπτές, κατάλληλες για πλεκτικά
έργα πολυτελείας. Επίσης οι ιτιές S. purpurea και S. viminalis
καλλιεργούνται για παραγωγή πλόκιμου υλικού. Παράγουν
βέργες μήκους 2-3 μέτρα, όχι όμως άριστης ποιότητας
(Μπασιώτης 1970).
Οι ώριμοι βλαστοί των περισσότερων ιτιών, δηλαδή οι
ράβδοι που κοινά ονομάζονται βέργες, είναι εξόχως
εύκαμπτοι και δύσθραυστοι, γι’ αυτό χρησιμοποιούνται από
τους δενδροκόμους, τους κηπουρούς, τους αμπελουργούς
και τους γεωργούς γενικά αντί δεσμών (δεματικών). Οι
ετήσιες ή και οι διετείς αυτές βέργες αποτελούν το κατ’
εξοχή υλικό, του οποίου γίνεται χρήση παντού από τους
κανιστροπλόκους (καλαθοπλέχτες). Από το υλικό αυτό
κατασκευάζονται παντός σχήματος και μεγέθους κάνιστρα,
καλάθια, κοφίνια, κιβώτια, σακίδια, καθίσματα, ανάκλιντρα
και πάρα πολλά άλλα είδη οικιακής και γεωργικής χρήσης.
Η κατασκευή αυτών των ειδών αποτελεί την ιτεοπλοκία, η
οποία αποτελεί πολύ ανεπτυγμένη βιομηχανία16 σε άλλες

16

η βιομηχανία αυτή παράγει όχι μόνο κάνιστρα – καλάθια, αλλά
και πάρα πολλά αλλα είδη και γι’ αυτό πρέπει να ονομάζεται πια
όχι κανιστροποιία (καλαθοπλεκτική), αλλά ιτεοπλοκία.
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χώρες και όπου για παραγωγή του αναγκαίου υλικού οι ιτιές
καλλιεργούνται εκτενώς και μάλιστα πολλές φορές στα
άριστα εδάφη. Στη βιομηχανία αυτή προτιμούνται βέργες
των ειδών Ιτιά λευκή, Ι. εύθραυστη, Ι. πλόκιμη ή λυγοειδής,
Ι. πορφυρή, Ι. αίγειος, Ι. αμυγδαλόφυλλη που είναι είδη που
αυτοφύονται στην Ελλάδα και αυτά που κατά κύριο λόγο
χτρησιμοποιούνται στη χώρα μας. Για παραγωγή
περισσότερων και εκλεκτότερης ποιότητας ράβδων (βέργες)
οι ιτιές υποβάλλονται σε κεφαλωτή κλάδευση (κουρίζονται
– αγγλ. pollarded, γαλ. en têtards)17 με την οποία τα δέντρα
διατηρούνται βραχύκορμα και χωρίς διακλαδώσεις. Οι
παλιότερες και παχύτερες βέργες χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή βυτιοστεφάνων, λαβών εργαλίων και άλλων
ειδών. Το ξύλο των ιτιών, το οποίο είναι λευκό ή υπέρυθρο,
απαλό, ελαφρό και ευκατέργαστο, χρησιμεύει στη
λεπτοξυλουργική και την ξυλογλυπτική, καθώς και στην
κατασκευή κάποιων τμημάτων των υδρόμυλων, για σπίρτα,
χαρτί, ξυλάνθρακα για πυρίτιδα, ξύλινα αγροτικά
υποδήματα (σαμπό) και άλλα είδη.
Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Αρμένιοι κατασκεύαζαν από
ιτιά τους «νομείς» (τα στραβόξυλα) των πλοίων τους, ενώ οι
μάντεις των Σκυθών μάντευαν με τη βοήθεια ιτέινων
ράβδων. Είναι γνωστό πάντως ότι και σήμερα οι
ραβδοσκόποι αναζητούν υπόγεια νερά με ιτέινες διχαλωτές
ράβδους (Γεννάδιος 1997). Ο Θεόφραστος την χαρακτηρίζει
«πάρυδρον» και «πολυειδή» και διακρίνει τη μέλαινα
(μαύρη) της οποίας ο φλοιός είναι μέλας ή πορφυρός (ιτιά η
πορφυρά) και τη λευκή με λευκό φλοιό. Η μέλαινα λέγει
έχει ράβδους καλυτέρας και εις το πλέκειν χρησιμοτέρας,
ενώ η λευκή ξηροτέρας. Αναφέρει επίσης ότι οι ιτιές

17

για αφθονώτερη παραγωγή το δέντρο κεφαλούται κάθε
τετραετία ή πενταετία
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χρησιμοποιούνταν και για την κατασκευή ασπίδων18,
κιστών, κανίστρων και άλλων ειδών.
Κατά τον Γενάδιο (1997), από τα δέκα ιθαγενή είδη της
Ελλάδας τα αξιολογώτερα είναι:
Ιτιά η αίγειος (Salix caprea), δέντρο που φθάνει και τα 7
μέτρα. Το υπέρυθρο ξύλο της είναι εξαιρετικό για τη
λεπτουργική, ο φλοιός της κατ’ εξοχήν βυρσοδεψικός και
βαφικός, το φύλλωμα της κτηνοτροφικό (ιδιαίτερα αγαπητό
στις αίγες), οι ράβδοι της πλεκτικές.
Ιτιά η αμυγδαλόφυλλη (Salix amygdalina). Οι ράβδοι της
είναι χρήσιμες για παντός είδους πλεκτικά έργα.
Ιτιά εύθραυστη (Salix fragilis), δέντρο που φθάνει και τα
12 μέτρα, αλλά συνηθέστερα διατηρείται ως θάμνος
κεφαλωτός (κουριζόμενος) για τις μακρυές και πολύ
εύκαμπτες πλεκτικές ράβδους της. Το ξύλο της απαλό και
λευκό, χρήσιμο ιδιαίτερα στην πυριτιδοποιία.
Ιτιά λευκή (Salix alba), δέντρο που φθάνει και τα 15
μέτρα, με ξύλο ίδιο με του προηγούμενου είδους, ο φλοιός
φαρμακευτικός, οι ράβδοι πλεκτικές. Για αφθονώτερη
παραγωγή το δέντρο κεφαλούται κάθε τετραετία ή
πενταετία.
Ιτιά πλόκιμη ή λυγοειδής (Salix viminalis), είδος με 4-5
μέτρα ύψος, καλλιεργούμενο παντού στην Ευρώπη για τις
μακρυές, ισχυρές και πολύ εύκαμπτες πλεκτικές ράβδους
της, η οποίες είναι κατάλληλες και για παραγωγή
βυτιοστεφάνων.
Ιτιά πορφυρή (Salix purpurea), είδος με 2-3 μέτρα ύψος,
με ράβδους μακρυές, λεπτές, κατάλληλες για πλεκτικά έργα

18

«και γλίσχρα δε τα ιτέινα και αμπέλινα, διό και τας ασπίδας εκ’
τούτων ποιούσι. Κουφύτερον δε το της ιτέας, μανότερον γαρ, δι’ ο
και τούτο μάλλον χρώνται» (Φ. ‘Ι. 5,3,4).
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πολυτελείας. Η τελευταία καλλιεργείται και για παραγωγή
διακοσμητικού υλικού (διακοσμητικές βέργες).
Ιτιά = Salix … είναι η ασπιρίνη … Παρασιτοκτόνο για
αμοιβάδες και σκουλήκια, δυσκοιλιότητα κλπ. Ο φλοιός του
φυτού χρησιμοποιείται ως τονωτικό, αντιπυρετικό,
αντιρρευματικό,
αναλγητικό,
αντιφλεγμονώδες,
αντιθρομβωτικό και στυπτικό. Χρησιμοποιείται στην
αντιμετώπιση των πονοκεφάλων, των νευραλγιών, των
ρευματισμών, της αρθρίτιδας, των εμπύρετων καταστάσεων
(κοινό κρυολόγημα, γρίπη), της διάρροιας, της ουρικής
αρθρίτιδας, του άλγους κατά την εμμηνορρυσία, αλλά και
κατά των μυϊκών πόνων. Οι δράσεις της ιτιάς οφείλονται
κυρίως στην περιεκτικότητα του σε σαλικυλικά (Κωνσταντή
2007 – 2013).
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Εικ. 130. Βαρικό – Φλώρινα: Aγροδασικό σύστημα όπου
κυριαρχούν λεύκες και καρυδιές σε συνδυασμό με καλλιέργειες
κυρίως φασολιών και ιτιάς για παραγωγή διακοσμητικού υλικού
(διακοσμητικές βέργες) (φωτ. Α. Σιδηροπούλου).
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Καλαμιά
Καλάμι, κάλαμος, καννιά (canne de Province),
πετροκάλαμο (ποικιλία Μεσσηνία και νησιά).
Επιστημονική ονομασία: Arundo donax (Γεννάδιος
1997).
Πολυετή, καλαμώδη, ριζωματικά, πολλαπλώς χρήσιμα.
Είδος χρησιμότατο και από παλιά καλλιεργούμενο.
Πολλαπλασιάζεται ευχερώς με ριζώματα, αντέχει στην
ξηρασία, αλλά ευδοκιμεί μάλλον σε νοτερά, υγρά ή
αρδευόμενα εδάφη, όπου οι ετήσιοι βλαστοί του, τα
καλάμια (οι κάλαμοι) είναι δυνατό να φθάσουν σε ύψος
μέχρι 7 μέτρα. Συνήθως φυτεύεται σε στοίχους στα όρια των
κτημάτων (αγρών, περιβολιών κλπ.) για την προφύλαξη των
καλλιεργούμενων σε αυτά φυτών από τους σφοδρούς ή
ψυχρούς ανέμους (αντιανεμικός φράχτης) ή σε συστάδες
που ονομάζονται καλαμώνες (κν. καλαμιώνες). Αλλά και για
προστασία από τη διάβρωση (ιδιαίτερα από αιολική κλπ.) ή
την παράσυρση (Γεννάδιος 1997).
Η χρήση των καλαμιών είναι ανέκαθεν ποικιλότατη. Τα
καλάμια χρησιμοποιούνται ως ράβδοι ψαρέματος
(αλιευτικοί – ορμίδια), στηρίγματα για στήριξη (στύλωση) ή
περίφραξη των καλλιεργουμένων φυτών, για κατασκευή
κανίστρων, καλαθιών, κοφινιών, πανεριών, κύρτων
(κιούρτος, μια έξυπνη παγίδα που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για πολλά είδη ψαριών, όπως οι σκάροι και
οι σάρπες), σπυρίδων (πλατύ καλάθι με ανοιχτό στόμιο για
μεταφορά τροφίμων ή για ψάρεμα, ζεμπίλι, ψαροκόφινο),
τελάρων και πολλών άλλων σκευών και οργάνων οικιακής ή
γεωργικής χρήσης (καλαθοπλεκτική). Από καλάμια
κατασκευάζονταν διάφορα όργανα της οικιακής
υφαντουργικής, καθώς και ποιμενικοί αυλοί (φλογέρες),
πυριτιδοθήκες (μπαρουτοθήκες ή και μπαλάσκες ή και
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φυσεκλίκια – φυσίγγια), βέλη, ακόντια, καμάκια, για
καπνόβεργες (Γεννάδιος 1997).
Τα νεαρά φύλλα του φυτού είναι κατάλληλα για
ζωοτροφή, ενώ στην Ευρώπη χρησιμοποιείται και σαν
καλλωπιστικό φυτό. Άλλες χρήσεις του φυτού
περιλαμβάνουν τη στήριξη και αντιανεμική προστασία
διαφόρων καλλιεργειών, την κατασκευή πρόχειρων
υπόστεγων, ράβδων μετρήματος, μπαστουνιών, μουσικών
οργάνων, καλαθιών και ψαθών, καθώς και την παραγωγή
χαρτιού και πλαστικών. Λόγω της υψηλής του απόδοσης σε
βιομάζα, το καλάμι θεωρείται κατάλληλο ως στερεό
βιοκαύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και
θερμότητας.
Οι βλαστοί του είναι όρθιοι, με πολλά φύλλα, ξυλώδεις
που φτάνουν σε ύψος και τα 7 ή και 8 μέτρα και
αναπτύσσονται με πολλά υπόγεια ριζώματα. Τα φύλλα του
φτάνουν σε μήκος τα 60-70 εκατοστά. Εξαιρετικά ανθεκτικό
φυτό βρίσκεται κατά μήκος των ακτών, ποταμών,
υδροβιότοπων και γενικά αρέσκεται σε υγρά εδάφη.
Μπορεί όμως να υπάρξει και σε άνυδρα, ξηρά και χαλικώδη
εδάφη. Η καλαμιά είναι φυτό που χαρακτηρίζεται από
πλούσιο ριζικό σύστημα που εισχωρεί σε βάθος αρκετών
μέτρων και την ύπαρξη ριζωμάτων που χρησιμεύουν ως
αποταμιευτικά όργανα. Είναι προσαρμοσμένη σε ένα ευρύ
φάσμα κλιματικών συνθηκών, αλλά πρώτιστα είναι φυτό
θερμών περιοχών, όπου όμως μπορεί να επιβιώσει ενός
παγετού. Εξαιτίας της ανθεκτικότητας στην υψηλή
αλατότητα και εδαφική υγρασία, η καλαμιά αναπτύσσεται
τόσο σε παραποτάμιες και παραλίμνιες, σε λιβάδια και
υγροτόπους με τη μορφή αποικιών, όσο και σε περιοχές με
θίνες. Παράλληλα, λόγω των ανθεκτικών ριζωμάτων του και
του πλούσιου ριζικού συστήματος που εκμεταλλεύεται την
εδαφική υγρασία σε μεγάλο βάθος, έχει την ικανότητα να
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προσαρμόζεται στις αλλαγές στις εξωτερικές συνθήκες και
σε διαφορετικούς τύπους εδαφών, αμμώδεις ή αργιλώδεις,
ακόμη και ξηρές και όχι πολύ γόνιμες. Από οικονομικής
πλευράς, κατάλληλα για την ανάπτυξη της καλαμιάς είναι τα
φτωχά αμμώδη εδάφη με ηλιοφάνεια, ενώ ιδανικές
συνθήκες για την ανάπτυξη του απαντώνται σε περιοχές με
ετήσια βροχόπτωση 300-400mm, μέση ετήσια θερμοκρασία
10-28oC και pH 5-8.

Εικ. 131. Ο Πάνας κυνηγούσε μια Αμαδρυάδα της Αρκαδίας, τη
Σύριγγα. Οι αδερφές της την μεταμόρφωσαν σε καλαμιά, από την
οποία ο Πάνας έκοψε καλάμια, τα ένωσε σε διαφορετικά μήκη με
κερί και φυσώντας στην άκρη τους δημιούργησε τον ποιμενικό
αυλό (Οβίδιος 1.711). Από τότε παίζοντας αυτή τη φλογέρα στους
βοσκότοπους ο Πάνας προκαλεί στα γιδοπρόβατα τον «πανικό»
(Πηγή: www.google.gr).
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Εικ. 132. Νερόμυλος (παλιό Οσμανλί τώρα χειμαδιό) – Νέα
Τρίγλια – Χαλκιδκή: Το καλάμι χρησιμοποιούνταν παλαιότερα
ακόμα και στην κατασκευή κατοικιών για στέγες, δάπεδα και
εσωτερικά χωρίσματα.

Εικ. 133. Θεσσαλονίκη: Καλάμια και βέργες φουντουκιάς για τη
στήριξη των φυτών και διάφορες κατασκευές στα περιβόλια, ενώ
κυπαρίσσια στα όρια προστατεύουν από τους ανέμους.
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Χρησιμοποιείται από τους αρχαίους χρόνους. Mπορεί να
καλλιεργηθεί για να προστατεύσει τη γη από τη διάβρωση,
για
τη
δημιουργία
ανεμοφρακτών,
προστασία
καλλιεργειών, σαν καλλωπιστικό, για τη δημιουργία
στεγάστρων και πρόχειρων καταλυμάτων (καλύβες). Οι
βλαστοί του χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή ξύλινων
πνευστών οργάνων και καλαμιών ψαρέματος. Από τα φύλλα
του
κατασκευάζονται
ψάθες.
Τα
καλάμια
χρησιμοποιήθηκαν για πλέξιμο καλαθιών ή κοφινιών που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων για την
αποθήκευση
της
παραγωγής
του
σιταριού.
Χρησιμοποιούνταν ευρύτατα για την κατασκευή κυψελών.
Χρησιμοποιήθηκε επίσης για την κατασκευή περιφράξεων.
Τα κυνηγετικά εργαλεία, διάφορα σκεύη (όπως καλάθια και
περιτυλίγματα), περσίδες και άλλα διακοσμητικά στοιχεία
έχουν επίσης κατασκευαστεί με τα στελέχη και τις ίνες του
φυτού αυτού.
Σήμερα, το καλάμι θεωρείται υλικό βιολογικής
προέλευσης, λόγω του χαμηλού περιβαλλοντικού του
αντίκτυπου και του σχετικά χαμηλού κόστους του. Το καλάμι
είναι σκληρό, εύκαμπτο, ανθεκτικό και προσιτό στοιχείο σε
περιοχές, όπου φύεται σε αφθονία. Η ίνα του καλαμιού
χρησιμοποιείται επίσης στην κατασκευή τούβλων με
συσσωματώματα άλλων υλικών, όπως πηλό, καθώς και σε
μονώσεις μαζί με άλλα βιοϋλικά. Τα καλάμια θεωρούνται
υποσχόμενες καλλιέργειες για παραγωγή βιομάζας για
ενέργεια, ενώ επίσης μειώνουν τις εκπομπές CO2 μέσω της
φωτοσύνθεσης. Ιδιαίτερα στις περιοχές της Μεσογείου έχει
μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι το είδος που παρουσιάζει
την υψηλότερη απόδοση. Ένα από τα πλεονεκτικά
χαρακτηριστικά του ως παραγωγός βιομάζας είναι η μεγάλη
του ικανότητα να επεκτείνεται ταχύτατα σε μεγάλη έκταση.
Χρησιμοποιείται ως πηγή κυτταρίνης για την κατασκευή
303

χαρτιού και χαρτονιού. Επίσης, η ίνα του χρησιμοποιείται
πρόσφατα ως πρόσθετο για μηχανική ενίσχυση στα νέα
συνθετικά υλικά Το κοινό καλάμι χρησιμοποιείται στην
κατασκευή πνευστών μουσικών οργάνων, καθώς και για την
κατασκευή τμημάτων πνευστών οργάνων, όπως οι
γλωσσίδες του σαξόφωνου, του κλαρινέτου, του φαγκότο,
του όμποε, του ζουρνά και των χορδών μουσικών οργάνων.
Τα φύλλα και το στέλεχος του χρησιμοποιούνται ως
καρυκεύματα και συντηρητικά σε πολλές παρασκευές με
ντομάτα, πιπεριές σε ξύδι, για να σκληρυνθούν οι ελιές,
μεταξύ άλλων. Το σαρκώδες μέρος των νεαρών βλαστών
καταναλώνεται για τη γλυκιά τους γεύση. Χρησιμοποιείται
επίσης και ως ζωοτροφή (Seawright et al. 2009, Mariani et
al. 2010, Corno et al. 2014).
Θεωρείται βιοδείκτης βαρέων μετάλλων. Επιπλέον, το
κοινό καλάμι μπορεί να αποτρέψει την έκπλυση αυτών των
βαρέων μετάλλων και την επίπτωση τους στα υπόγεια
ύδατα. Ως εκ τούτου, θεωρείται φυτοσταθεροποιητής
αυτών των βαρέων μετάλλων (Barbosa et al. 2015).
Στα φύλλα, μίσχους και τα ριζώματα του φυτού αυτού
αποδίδονται πολυάριθμα οφέλη και χρησιμοποιείται ως
διουρητικό, καθαριστικό του αίματος, αντιδιαβητικό,
μειώνει την υπερβολική παραγωγή του μητρικού γάλακτος,
μεταξύ πολλών άλλων λειτουργιών. Χρησιμοποιείται επίσης
για τη μείωση της αλωπεκίας (απώλεια μαλλιών).
Χρησιμοποιείται υπό τη μορφή αφεψήματος (τσάι),
καθώς διεγείρει τη λειτουργία του ήπατος και της χολής και
αποτελεί ένα εξαιρετικό τονωτικό του γαστρεντερικού
συστήματος. Βοηθά στην αντιμετώπιση της δυσπεψίας, της
γαστρίτιδας, των γαστρικών ελκών, του κολικού, του
τυμπανισμού και της μειωμένης όρεξης. Εμφανίζει
μαλακτικές, διουρητικές και αντιγαλακτικές ιδιότητες και
λαμβάνεται σε περιπτώσεις που οι μητέρες δεν θέλουν να
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θηλάσουν. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί υπό τη μορφή
καταπλάσματος εξωτερικά για την επούλωση πληγών στο
δέρμα (Κωνσταντή 2007 – 2013).

Εικ. 134. Τήνος: Μπορεί να υπάρξει και σε άνυδρα, ξηρά και
χαλικώδη εδάφη, ακόμη και στα νησιά, όπου τα καλάμια,
χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα για την προστασία από την αιολική
διάβρωση και σε συνδυασμό με ελιές, ετήσιες καλλιέργειες κλπ.
για την κάλυψη πάρα πολλών αναγκών της καθημερινής ζωής
(Πηγή: Χάρτες Google, www.google.gr).
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Καλαθοπλεκτική
Η καλαθοπλεκτική είναι από τους αρχαιότερους κλάδους
της λαϊκής χειροτεχνίας. Τα καλάθια, σε διάφορα μεγέθη και
σχήματα (καλάθι, κοφίνι, πανέρι), εξυπηρέτησαν στο
παρελθόν, αλλά ακόμη και σήμερα τις ανάγκες των
ανθρώπων για μεταφορά και φύλαξη γεωργικών προϊόντων,
ζυμαρικών, ειδών ρουχισμού, καρπών και τόσων άλλων
αγαθών και αντικειμένων. Η κατασκευή των καλαθιών
γίνεται συνήθως με υλικά, όπως ευλύγιστα κλαδιά ή
τρυφεροί βλαστοί (βέργες ή βίτσες) από σχίνο, λυγαριά,
μυρτιά, ιτιά και καλάμι ή βούρλα που βρίσκονται στις όχθες
των ποταμών. Τα χειροποίητα καλάθια που είναι φτιαγμένα
με φυσικά υλικά είναι μοναδικά, οικολογικά, έχουν μεγάλη
αντοχή στο χρόνο, εξυπηρετούν ανάγκες της καθημερινής
ζωής, ενώ διακοσμούν παραδοσιακές οικίες, ξενοδοχεία,
καταστήματα, αγροκτήματα και χώρους ανάδειξης λαϊκών
τεχνών.
Μια από τις πιο αξιοσημείωτες, η καλαθοπλεκτική, είναι
μια από τις αρχαιότερες των τεχνών. Το καλάμι και η χρήση
του για την κατασκευή σκευών ήταν κάτι ιδιαίτερα
διαδεδομένο σε όλους τους πολιτισμούς. Το καλάμι είναι
ένα υλικό που δεν μπορεί εύκολα να διασωθεί και φθείρεται
με το χρόνο, έτσι δεν έχουν διασωθεί δείγματα αρχαίων
καλαθιών. Ωστόσο συναντώνται σε αναπαραστάσεις
αγγείων, σε μύθους, ιστορίες, παραμύθια, σε κάθε είδους
αφηγήσεις. Ως σκεύη αποθήκευσης τροφής ή μεταφοράς
υλικών κατασκευής, τα καλάθια πρωταγωνίστησαν σε
πολλά από τα γεγονότα στην ιστορία της ανθρωπότητας και
επιβιώνουν μέχρι και σήμερα, αν όχι ως χρηστικά, σίγουρα
ως διακοσμητικά σκεύη. Οι τσιγγάνοι εμφανίζονται στο
επάγγελμα από την Βυζαντινή αυτοκρατορία που τους
επέτρεψε να ταξιδεύουν προσφέροντας τις υπηρεσίες τους.
Τα υλικά με τα οποία πλέκουν οι Ρωμά καλάθια στον
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Ελλαδικό χώρο μέχρι και σήμερα, είναι η ιτιά, η λυγαριά και
το καλάμι.
Ένα σπάνιο μουσείο: Μόλις 9 χιλιόμετρα από την πόλη της
Κομοτηνής, βρίσκεται ένα μουσείο, μοναδικό στο είδος του που
παρουσιάζει τμήμα από την ιστορία των νομαδικών λαών, όπως οι
Ρωμά, αλλά και των προσφύγων από την Μικρά Ασία και τον
Πόντο, το Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά. Οι Ρωμά ή
Αθίγγανοι ή τσιγγάνοι, όπως συνήθως αποκαλούνται,
εξασκούσαν κατά κύριο λόγο επαγγέλματα χρήσιμα για περιοχές,
όπου η πρόσβαση και οι μετακινήσεις ήταν δύσκολες. Τα
περισσότερα από αυτά τα επαγγέλματα, όπως μουσικοί, εργάτες
γης, πωλητές αλόγων, μικροπωλητές, γανωτές, σιδεράδες και
καλαθάδες δεν υπάρχουν πια ή τείνουν να εξαφανιστούν, αφού η
τεχνολογία, το διαδίκτυο, το σύγχρονο οδικό δίκτυο και τα μέσα
μεταφοράς, άλλαξαν τα δεδομένα. Κάποια από τα επαγγέλματα
των τσιγγάνων ουσιαστικά είναι κλάδοι της λαϊκής χειροτεχνίας,
είναι χειρωνακτικές τέχνες (Λιάπης Α. Προσωπική Επικοινωνία).
Στο μουσείο μπορεί να δει κανείς μεταξύ άλλων καλάθια από την
Αίγυπτο, την Συρία, το Πακιστάν, την Ρωσία. Έξω από τις
εγκαταστάσεις του Μουσείου, έχει τοποθετηθεί «Το βαγόνι του
καλαθά», ως επέκταση του μουσείου προς τον εξωτερικό χώρο.
Πρόκειται ουσιαστικά για το μέσο μεταφοράς και μετακίνησης της
οικογένειας και παράλληλα και το «Εργαστήρι του καλαθά».
Εσωτερικά του βαγονιού υπάρχει μια πιστή αναπαράσταση του
τρόπου οργάνωσης της καθημερινότητας. Δεσπόζει ο καλαθάς με
τα εργαλεία του και η γυναίκα του που ως βοηθός. Η συντεχνία
των καλαθάδων έχει όπως και όλες οι άλλες και προστάτη τον Άγιο
Αντώνιο. Λέγεται ότι στην έρημο, όπου ζούσε ως μοναχός, έπλεκε
καλάθια και πως κοιμόταν πάνω σε πλεκτή ψάθα (Τσιτιρίδης
2019). Το μουσείο ουσιαστικά είναι η ιστορική συνέχεια των
αγροδασικών συστημάτων, της συνεχούς παρουσίας των
αθίγγανων στην περιοχή και της χρήσης των καλαμιών και άλλων
πλόκιμων υλικών.
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Εικ. 135. Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά - πόλη της
Κομοτηνής. (Οφείλουμε θερμές ευχαριστίες στον κύριο Αντώνη
Λιάπη (ιδρυτή του Μουσείου), για τις πληροφορίες για το μουσείο
και την άδεια χρήσης φωτογραφικού υλικού).
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Η ιστορική συνέχεια αγροδασικών συστημάτων
στην Θράκη.
Πολύ χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της Θράκης και
ιδιαίτερα της ευρύτερης περιοχής της Κομοτηνής από τον
Οθωμανό περιηγητή Εβλιγιά Τσελεπή, κατά τα έτη 16671668 και από όπου είναι δυνατό να διαγνωστεί η ιστορική
συνέχεια των αγροδασικών συστημάτων που ευτυχώς
ακόμη αναγνωρίζονται στην περιοχή.
Ο Εβλιγιά Τσελεπή, ενώ κατά τις περιηγήσεις του
περιγράφει και εκθειάζει κυρίως τα Μουσουλμανικά
μνημεία και μειώνει και μάλιστα μερικές φορές άκρως
προσβλητικά ότι σχετίζεται με τους Ρωμιούς, αλλά και
ιδιαίτερα με τους αθίγγανους, στο πέρασμα του από τη
Θράκη κάνει κολακευτικές περιγραφές για την οργάνωση
και τις χρήσεις γης (και μάλιστα εξειδικευμένα αγροδασικά
συστήματα), τα οποία άφησαν μέχρι τις μέρες μας έντονα
τα χνάρια τους (Θρακικά 1934).
«Εγκώμιο της κωμόπολης Σαπτσιλάρ (Σαπσί – Σάππες)
(προμηθευτές ή πωλητές στυπτηρίας). Στην περιγραφή του
για το πέρασμα από τη Ροδόπη γράφει "και αφού φύγαμε
από το Καράκαγια (Μαυρόπετρα, εγκαταλειμμένο χωριό 7
χιλιόμετρα στα δυτικά του χωριού Άβαντα Έβρου) μετά από
κάμποσες ώρες φτάσαμε στην κωμόπολη Σαπτσιλάρ.
Κτισμένη στου πρόποδες όρους, αυτή έχει ένα τζαμί, ένα
χάνι και 200 κεραμοσκεπείς οικίες. Όλοι οι κάτοικοι της
κωμόπολης, μωαμεθανοί και μη, είναι απαλλαγμένοι από
κάθε φόρο ή πολεμική εισφορά, αλλά με υποχρέωση τη
στρατιωτική θητεία (όταν η πατρίδα τους καλεί στα όπλα).
Όλοι οι μη μουσουλμάνοι κάτοικοι ασχολούνται με την
εκσκαφή στυπτηρίας19 (στίψης, φυσικό ορυκτό προϊόν) για

19

(Η στυπτηρία είναι η κοινή ονομασία του διπλού θειϊκού άλατος
του καλίου-αργιλίου KAl(SO4)2. Η μορφή στην οποία είναι
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λογαριασμό του δημοσίου και παράδοση αυτής στον εμίνη
(διευθυντή των φόρων). Το ποσό της εργολαβικής ανάληψης
(της εκσκαφής της στυπτηρίας) είναι μεγάλο ανερχόμενο στο
ποσό των 800 χιλιάδων γροσίων. Πρόκειται για μεγάλη
επιχείρηση που η αξία της αγγίζει τις οκτακόσιες χιλιάδες
ασημένια γρόσια τον χρόνο, (άρα η σημερινή της αξία είναι
πολλές χιλιάδες ευρώ τον χρόνο).
…επέστρεψα εις τας Φερράς … επί ολόκληρη εβδομάδα
μετέβαινα στα διάφορα χωριά της διοίκησης των Φερρών
προς όλες τις κατευθύνσεις … επισκέφθηκα όλες τις
τοποθεσίες και αυτά τα όρη Σητσανλή έφερα πάλι στον
σταθμό Φερεδζίκ, … συνέχισα το ταξίδι μου προς νότο και
μετά δίωρη πορεία διελθών από το χωριό Σαχινλή, έφθασα
στο κατάλυμα της Μονής Asitaney Nefes Sultan. (Ο σταθμός
Τεκιέι Νεφάς Σουλτάν) Αυτή η μονή … κτισμένη επί υψηλού
ουρανοϋψούς όρους. Από το ανάκτορό της φαίνεται ή νήσος
της Μεσογείου Ίμβρος και η νήσος … το φρούριο Αίνος και οι
πεδιάδες του φρουρίου Ύψαλα. Τόσο υψηλά εγείρει την
κορυφή αγέρωχα την κορυφή προς τον ουρανό το όρος
τούτο …
Μετά την επίσκεψη και του προσκυνήματος αυτού,
κατευθυνθήκαμε προς νότο και φθάσαμε στο Βασιλικό
άλσος. Το Βασιλικό άλσος, το μεγάλο αυτό δάσος αποτελεί

γνωστότερη είναι το ένυδρο άλας KAl (SO4)2·12H2O Είναι ένα άλας
που κυρίως εξάγεται από το βωξίτη. «Τη χρησιμοποιούσαν για την
επεξεργασία του δέρματος. Τώρα τη χρησιμοποιούν στη βαφή,
στη βυρσοδεψία, στη χαρτοποιία, στην παρασκευή κόλλας, στη
φωτογραφική, στον καθαρισμό νερού, στην ιατρική σαν στυπτικό
φάρμακο, αιμοστατικό, απολυμαντικό κ.ά. Επεξεργασμένη, η αξία
είναι 50 € περίπου το κιλό».
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οροσειρά των Βαλκανίων. Αγέλες από 40.000 ίππους και
φοράδες και ατίθασα πουλάρια διαχειμάζουν εδώ και
βόσκουν. Ειδικοί δασονόμοι καταλαβόντες αυτό το δάσος
εξ ονόματος του Σουλτανικού σταβλάρχη τιμωρούν
αυστηρά και εκείνους που θα έκοπταν και ένα μόνο δέντρο
από το άλσος αυτό.
Μάλλον περιγράφει εκτεταμένο δασολιβαδικό σύστημα,
όπου όμως δεν επιτρέπεται άλλη εκμετάλλευση - κουρά,
υλοτομία κλπ. γι’ αυτό ονοματίζεται άλσος (Κοντός 1929).

Εικ. 136. Šaphane (Sapdzi) - Σάππες – Ροδόπη: Φαίνονται τα
χαρτογραφημένα αγροδασικά συστήματα στην πεδιάδα της
Ροδόπης (Συμβολίζονται με κουκκίδες – δέντρα, ενώ τα δάση ή
πυκνοί θαμνώνες με πράσινο χρώμα). Φύλλο χάρτη του 1907:
Στρατιωτικός χάρτης απογραφής της Αυστρο-Ουγγαρίας, 1910.
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Αφού αναπαυτήκαμε άνετα εδώ κοντά στους
δασονόμους και προγευματίσαμε, ξεκινήσαμε και μετά
πορεία 6 ωρών φθάσαμε στο αρχαίο φρούριο (αναφέρεται
στο φρούριο της Μάκρης) … Τούτο ανεγερθέν υπό των
βυζαντινών αυτοκρατόρων, κατά το έτος …
Περιγραφή του παλαιού φρουρίου Αμπάς Χησάρ
Μάκρη (ακμαίας ακροπόλεως «Μάκρη»). ... Η πόλη Μάκρη
ακμαία ούσα φημίζεται για το ύδωρ και τον κολοσσό
πλάτανο … Το κλίμα αυτής είναι ευκραές και ευχάριστον…
στα αμπέλια και τους κήπους της υπάρχουν πολλά ρόδια,
σύκα και συκάμινα (μουριές) … Επειδή το κλίμα της είναι
θαλάσσιο (παραλιακό) τα βουνά και οι βράχοι της
κατακλύσθηκαν από δάση ολόκληρα ελαιώνων, οι οποίοι
παράγουν ελιές κοκκώδεις και κρητικοειδείς και άλλων
ειδών. Από της Κων/πόλεως μέχρι αυτόν τον τόπο πολύ
σπάνια υπάρχουν δέντρα ελιάς, διότι στα μέρη εκείνα
(δεσπόζει) η δριμύτητα του χειμώνα. Αλλ’ η Μάκρη
ευρισκομένη στο μέσο του τρίτου κλίματος, έχει ευκραές
κλίμα και ως εκ τούτου όλα τα όρη που κείνται στα βόρεια
αυτής της πόλης είναι κατάφυτα από αμπέλους.
…Διελθόντες … στην πεδιάδα της Κουμουλτζίνας και
προχωρήσαντες προς δυσμάς, αφού περάσαμε πρώτα τον
ποταμό τον ποταμό Ερ-τσάι και μετά από μια ώρα τον
Καρατζά Ογλάν (Λίσσο και Φιλιουρή) - αμφότεροι οι
ποταμίσκοι αυτοί πηγάζοντες από τους θερινούς λειμώνες
Κάρηλ ενώνονται, αρδεύουν την πεδιάδα της Κομοτηνής
και μετά από ροή μιας ώρας εκβάλλουν στην Μεσόγειο
θάλασσα - φθάσαμε κατάκοποι, μετά από πορεία εξι ωρών
στην Κουμουλτζίνα (Κομοτηνή).
Περιγραφή του νομού Ρωμιτζίνης δηλαδή του
φρουρίου Γκουμουλτζίνης: Η πόλη γράφεται Κουμουλδζίνα
και Κουμουρδζίνα, αλλά το αρχικό όνομα της πόλης είναι
Κουμλού Δζίν. Κατά βαρβαρισμό καθιερωθέντα
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(παραδεδεγμένο λάθος) λέγεται Κουμουλδζίνα αντί
Κουμλού Δζίν… Όμως υπάρχει και μια άλλη εκδοχή για την
ονομασία της που θεωρώ σκόπιμο να την αναφέρω. Στη
γλώσσα των Ρωμιών, αυτή η πόλη καλείται Ρουμτζίνα. … Η
πόλη είναι ωραία και μεγαλοπρεπής και έδρα διοικήσεως
της νομαρχίας της Ρούμελης … Η ακμαία αυτή πόλη έχει
συνολικά δεκαέξι συνοικίες: … Οι άμπελοι και οι κήποι τους
κείνται ως επί το πλείστο σε μια εκτεταμένη πεδιάδα και
γύρω από αυτούς είναι φυτεμένοι αποκλειστικά υψηλοί,
πάνω από το ύψος της κεφαλής του ανθρώπου,
κάλαμοι…… Αμφότεροι οι ρύακες αυτοί στο βόρειο μέρος
της πόλης πρώτα ρέοντες από τα θέρετρα…… ποτίζουν την
πόλη, αρδεύουν χιλιάδες κήπους, επίγειους παράδεισους,
πολλούς
συνδέδρους δροσερούς λειμώνες
και
δικτυοειδείς λαχανόκηπους, μετά από όπου εκβάλλουν
στην Μεσόγειο.
… Η πόλη έχει γύρω στα 400 πλούσια καταστήματα, όπου
υπάρχουν όλοι οι τεχνίτες. Το μπεζεστένι20 … αλλά τα

20

Το Μπεζεστένι (υφασματαγορά) πολύ σημαντικός θεσμός των
οθωμανικών πόλεων (bezesten, η λέξη προέρχεται από την
αραβική λέξη μπεζ -bez- η οποία σημαίνει ρούχο - ύφασμα,
χρησιμοποιείται και για τα κεντήματα και τα υπόλοιπα ακριβά
αντικείμενα). Τα μπεζεστένια χτίζονταν κατά τη διάρκεια της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας και ο σχεδιασμός-αρχιτεκτονική
βασιζόταν στην αρχιτεκτονική των Ισλαμικών Τεμένων. Ήταν
σημαντικά κτήρια και οι Οθωμανικές πόλεις χωρίζονταν σε δύο
κατηγορίες, σε αυτές που είχαν μπεζεστένια και αυτές που δεν
είχαν. Εκεί πωλούνταν πολύτιμα αντικείμενα, φυλάσσονταν
έγραφα και περιουσιακά στοιχεία, γινόταν έλεγχος της ποιότητας
των εμπορευμάτων και καθορίζονταν οι ισοτιμίες των
νομισμάτων. Τα κτίρια στα οποία στεγάζονταν οι αγορές αυτές
είχαν αρχιτεκτονική με θόλους.
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πολύτιμα εμπορεύματα όλων των χωρών του κόσμου είναι
αποθηκευμένα εδώ και πωλούνται φθηνά και άφθονα …
Λόγω του τερπνού και ευκραούς κλίματος αυτής της
πόλεως οι άνδρες και οι γυναίκες της φημίζονται για την
καλλονή πανταχού στον κόσμο. Ο λαός είναι πολύ
φιλόξενος, ενώ οι εξοχές και οι πεδιάδες της παράγουν σε
μεγάλη αφθονία διάφορα προϊόντα και σιτηρά.
Ακολούθως γράφει ο Εβλιγιά:
"Αφού περιδιάβασα την Κομοτηνή και είδαμε όλα τα
αξιόλογα αξιοθέατα, μεταβήκαμε στο κονάκ Μεσινέ Χισάρ
(φρούριο Μοσσυνούπολη), κτισμένο αυτό το ωραίο,
τετραγώνου σχήματος, λίθινο φρούριο κάτω από τους
πρόποδες ενός υψηκόρυφου όρους (Παπίκιο όρος, τουρκικά
Καρτάλ νταγ) και μέσα σε χλοερή πεδιάδα, ομαλή και
εκτεταμένη, … έχει μέσα μερικά καλύβια που χρησιμεύουν
για χειμαδιά.
Από εδώ, αφού ξεκινήσαμε περάσαμε από τα χωριά
Κερπιτσλί (ή Κεζτεντζλί – στον χάρτη Κιρ Σαρόζα), Σουσηγηρληγή, Μπαμπαλί (Διαλαμπή) και Γιασίκιοϊ (Ίασμος), τα
οποία, ακμαία και κατάφυτα με αμπέλους και κήπους ως
Ιρέμ (περίφημος κήπος στην Αραβία, επίγειος παράδεισος)
βρίσκονται στους πρόποδες του όρους του φρουρίου
Μεσουνή. Όλα αυτά τα χωριά αποτελούν χωριά της
υποδιοίκησης της Κουμουλδζίνας, στα οποία τα σπαρτά των
πεδιάδων παράγουν άφθονα προϊόντα…
Από εκεί προχωρήσαμε και μέσω Γιασίκιοϊ (Ίασμος) και
Μπαμπαλί (Διαλαμπή) φτάσαμε στο φρούριο Μπουρού
(Αναστασιούπολη). Το φρούριο είναι χτισμένο στις όχθες της
Βιστωνίδας. Είναι πέτρινο και ψηλό. Ένα με ενάμιση πήχες
από την επιφάνεια της θάλασσας. Πρέπει να ήταν όμορφο
και απόρθητο. Σήμερα πια έχει καταστραφεί σχεδόν. Έχει
περιφέρεια εκατό γεωμετρικά βήματα, τετράγωνο σχήμα
και δεν περιστοιχίζεται από τάφρο. Ως συνέχεια του
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Φρουρίου εκτείνεται προς το βορά το μοναδικό τείχος του21.
Από εκεί μέχρι τα βουνά το μάκρος του είναι περίπου μια
ώρα. Κατά μήκος του τείχους δεν μπορεί να περάσει τίποτα
ούτε άνθρωπος, ούτε καραβάνι. Μοναδικό πέρασμα η
παραλιακή πύλη απ' την οποία εισπράττανε διόδια και
τελωνειακά τέλη. Και σήμερα ακόμη μπορεί κανείς να δει τα
ίχνη του τελωνείου. Έχει δύο πύλες η μια στραμμένη νότια
προς την πλευρά της παραλίας και η άλλη δυτικά προς την
Ξάνθη. Μπροστά στο φρούριο υπάρχει η Βιστωνίδα λίμνη
στην οποία αλιεύονται άπειρα είδη ψαριών. Το φυσικό αυτό
ιχθυοτροφείο είναι κρατική υπηρεσία και ο διευθυντής του
έχει στις διαταγές του εκατό στρατιώτες. Τα κέρδη από το
πούλημα των ψαριών καταβάλλονται από τον μουνταβελή
(υπεύθυνο) του Βακουφίου στο Βακουφικό ταμείο και
αποτελούν ένα από τα κυριότερα έσοδα του. Μέσα στο
φρούριο υπάρχουν πενήντα σπίτια Ελλήνων και πέντε
μαγαζιά. Τίποτε άλλο. Αυτό το φρούριο σήμερα είναι
αποθήκη του Βακουφιού της πόλης Γκαζί Μουρατί του Καζά
της Κομοτηνής. Εκεί μαζεύονται όλα τα δοσίματα του
Βακουφιού και γίνεται και κάθε αλισβερίσι, όπως η
πληρωμή των μισθών των Εμίνιδων, κλπ.
…προχωρήσαμε επί μισή ώρα προς νότο φθάσαμε στο
χωριό Κηζήλδζα (Πολύσιτο), όπου … Αυτό το χωριό λίαν
ακμαίο, έχει … και πλείστες αμπέλους και κήπους, ως και
άφθονο τρεχούμενο νερό. Μετά από πορεία δύο ωρών
από εδώ προς δυσμάς δια μέσου κατάφυτων πεδιάδων
φθάσαμε στη Καρασού-Γιενιδζέ (ή Γιενιδζέ-Καρασού =
Γενισέα)

21

(Στο τείχος αυτό και στην περιοχή αναφέρεται και ο Ντε
Μονκάδα, το 1623, παραπέμποντας ακόμη πιο παλιά, στη
Βυζαντινή περίοδο, μετά το 1300).
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(Από Ίασμο ως Κηζήλδζα και γύρω από τη λίμνη
εξαπλώνονταν τα αγροδασολιβαδικά συστήματα με τις
βελανιδιές, βλέπε εικ. 137).
Περιγραφή της ακμαίας πόλεως Καρασού-Γιενιδζέ.
Αυτή υπήρξε μια από τις μέγιστες πόλεις της χώρας των
απίστων ρωμιών, την οποία κυρίευσε … Είναι πόλη ακμαία,
κτισμένη σε ομαλή και εκτεταμένη πεδιάδα κοντά στον
ποταμό Καρασού έχουσα συνολικά περίπου 400
κεραμοσκεπείς μονώροφες και διώροφες πλούσιες, κομψές
και ευρύχωρες κατοικίες με αμπέλια και κήπους … Η πόλη
έχει επίσης 11 χάνια μικρά και μεγάλα… Εκτός έχει
εμπορικές στοές και πενήντα καταστήματα. Μπεζεστένι δεν
έχει, … Εκτός τούτου έχει στις όχθες του Εσκιδζέ είκοσι
μεγάλα βυρσοδεψεία και σε κάποια μέρη και
αμπελόκηπους.
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Εικ. 137. Γιασίκιοϊ (Ίασμος), Μπουρού Καλέ (φρούριο
Μπουρού = Αναστασιούπολη), Κηζήλδζα (Πολύσιτος), ΓιενιδζέΚαρασού (Γενισέα). Φαίνονται τα χαρτογραφημένα αγροδασικά
συστήματα των χωριών του γιακά και γύρω από τη λίμνη
Βιστωνίδα (Συμβολίζονται με κουκκίδες – δέντρα, ενώ τα δάση ή
πυκνοί θαμνώνες με πράσινο χρώμα). Φύλλο χάρτη του 1907:
Στρατιωτικός χάρτης απογραφής της Αυστρο-Ουγγαρίας, 1910.
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Περιγραφή των (ιστορικών) γεγονότων των
αναφερόμενων στους Κόπτες (τον αιγυπτιακό λαό) (Κιπτή
– κόπτες (Αιγύπτιοι, γύφτοι), τσιγγάνοι (Ινδοί)). Ένας από
τους αθίγγανους της Ρούμελης22 από την οικογένεια των
Φαραώ, αρχική πατρίδα είχε την πόλη Κουμουλδζίνα, έτσι
ώστε όταν ορκίζονται μεταξύ τους οι αντιπρόσωποι της
δυναστείας των Φαραώ, ορκίζονται με τις λέξεις: Μα την
Αίγυπτο, μα την Κουμουλδζίνα μας…
Οι αθίγγανοι της Ρούμελης και της Ανατολής στην
Κωνσταντινούπολη δεν διαβιούν σε ειρηνική αρμονία
μεταξύ τους. Οι στη Ρούμελη αθίγγανοι Κόπτες γιορτάζουν
με τους κιαφίριδες (Χριστιανούς) τις δυσωνύμους ημέρες
των ερυθρών ωών (κόκκινα αυγά το Πάσχα), μαζί με τους
Μουσουλμάνους το Κουρπάν μπαϊράμι (Μουσουλμανική
γιορτή (Πάσχα) των θυσιών) και με τους Εβραίους το Πάσχα,
Καμίς μπαϊράμι (Πάσχα των Καλάμων). Επειδή οι αθίγγανοι
είναι …τους επεβλήθη με Σουλτανικό διάταγμα διπλή
φορολογία, επίσης τους υποχρέωσε με δεύτερο φιρμάνι
να πληρώνουν φόρο ακόμα και για τους νεκρούς. Το
χαράτσι αυτό δεν σταματάει παρά μόνο όταν παρουσιάσουν
έναν ζωντανό τσιγγάνο, στη θέση κάποιου που πέθανε, ώστε
να φορολογείται στο εξής εκείνος και να πάψει η υποχρέωση
του νεκρού…»

22

Αναφέρεται στην Ελλάδα και μάλιστα στην περιοχή της Θράκης
ως ευρύτερη περιοχή των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης. Ο όρος
"Ρωμυλία" - εξ ου Ανατολική Ρωμυλία - έχει τουρκική προέλευση
και σημαίνει Ρουμ-Υλί χώρα των Ρωμαίων, όπως ονομάζονταν οι
χριστιανοί επί Βυζαντίου.
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Παραδοσιακά αγροδασικά συστήματα στη Βόρεια
Ελλάδα
Αγροδασικά συστήματα σε λειτουργία
Κοπατσαραίικα χωριά (Ν. Γρεβενών)
Κατά τους Μήτκα και Ισπικούδης (2006) ένα
χαρακτηριστικό παραδοσιακό αγροδασολιβαδικό τοπίο που
αντέχει ακόμα στον χρόνο σχηματίζουν τα χωριά των
κοπατσαραίων, τα οποία εκτείνονται στις απολήξεις της
Ανατολικής Πίνδου, στο νομό Γρεβενών. Όσον αφορά την
προέλευση
της
ονομασίας
«κοπατσάρος»
ή
«κοπατσαραίος», υπάρχουν τρεις βασικές εκδοχές
(Πουλιανού 1994). Σύμφωνα με την επικρατούσα εκδοχή, η
ονομασία «κοπατσάρος» ή «κουπατσάρος» προήλθε από τη
βλάχικη λέξη «κοπάτσου», η οποία σημαίνει βαλανιδιά,
χαμόκλαδο και δικαιολογείται απόλυτα, δεδομένου ότι οι
κοπατσαραίοι ήταν άμεσα συνδεδεμένοι με τη διαχείριση
των δρυών της περιοχής. Εκτός από τη δασοπονία,
ανέπτυξαν και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες επέδρασαν
και καθόρισαν τη διαμόρφωση του τοπίου, με πρωταρχικές
τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η δεύτερη εφαρμόστηκε
κυρίως με τη μορφή της ημινομαδικής αιγοπροβατοτροφίας
και το σύστημα αυτό επηρέασε έντονα το μωσαϊκό του
τοπίου με τη διάνοιξη των δρυοδασών χαμηλά και μαύρης
πεύκης στα ψηλότερα και τη δημιουργία ανοικτών
αγροδασολιβαδικών τοπίων.
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Εικ. 138. Κοσμάτι – Γρεβενά: Ένα από τα κοπατσαραίικα χωριά
ή κοπατσαροχώρια και η τυπική διαμόρφωση του τοπίου που το
περιβάλλει (Πηγή: Χάρτες Google, www.google.gr).
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Εικ. 139. Μαυρονόρος – Γρεβενά: Τυπικό αγροδασολιβαδικό
τοπίο γύρω στα κοπατσαραίικα χωριά ή κοπατσαροχώρια (δρυς,
σταροχώραφα οργωμένα, βόσκηση).

Σύμφωνα με άλλη ερμηνεία, η ρίζα της είναι η λέξη
«κοπάτσ» που στα σλαβικά σημαίνει σκαφτιάς, γεωργός,
ενώ υπάρχει και τρίτη που λέει ότι προέρχεται από την
τούρκικη λέξη «κουπάτσ», η οποία δηλώνει την πρεμνοφυή
μορφή των δρυοδασών που περιβάλλουν και
χαρακτηρίζουν τα κοπατσαροχώρια. Μια άλλη εκδοχή είναι
ότι διαμόρφωναν τις δρυς σε κούπες για το φυλλοσανό. Στη
συνείδηση των ίδιων των κοπατσαραίων, αλλά και των
υπολοίπων κατοίκων της περιοχής έχει επικρατήσει η πρώτη
εκδοχή. Άλλωστε οι κοπατσαραίοι, στα πλαίσια της
επιβίωσης τους συνδέθηκαν άμεσα με τα δρυοδάση της
περιοχής. Όντας και γεωργοί και κτηνοτρόφοι διάνοιξαν και
αραίωσαν τα δάση δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες
είτε για γεωργική καλλιέργεια είτε για βόσκηση,
συνεχίζοντας παράλληλα και την εκμετάλλευση του δάσους
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για την παραγωγή προϊόντων, όπως καυσόξυλα,
απαραίτητων στην καθημερινή τους ζωή. Αυτή η ανάγκη της
αρμονικής συνύπαρξης των τριών εκμεταλλεύσεων
(γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομία) οδήγησε τους
κοπατσαραίους στην εφαρμογή ενός πρότυπου
αγροδασολιβαδικού συστήματος, το οποίο τελικά
διαμόρφωσε ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό, στο οποίο
αναπόσπαστο κομμάτι είναι και οι διάφορες ανθρώπινες
κατασκευές, καθώς και οι υποδομές που εξυπηρετούν
γεωργία και κτηνοτροφία, όπως γεφύρια, παραδοσιακά
μαντριά και άλλα ιδιαίτερα κτίσματα, όπως ξερολιθιές,
πεζούλες, νερόμυλοι, οχυρώσεις, ξωκλήσια και μοναστήρια
και όλα άρρηκτα συνδεδεμένα με το φυσικό περιβάλλον. Οι
κοπατσαραίοι ή κουπατσαραίοι είναι μαζί με τους βλάχους
τα δύο σημαντικότερα φύλα που εγκαταστάθηκαν και
αναπτύχθηκαν στην ορεινή περιοχή των Γρεβενών,
διαμορφώνοντας πλήρως το τοπίο με τις δραστηριότητες
τους. Τα χωριά τους, γνωστά ως κοπατσαραίικα χωριά ή
κοπατσαροχώρια εκτείνονται πάνω στις απολήξεις τις
Ανατολικής Πίνδου και γύρω από τον άνω ρου του ποταμού
Βενέτικου, παραπόταμου του Αλιάκμονα (Αδαμακόπουλος
και Ματσούκα 1998).
Το παραδοσιακό τοπίο των κοπατσαραίικων χωριών
είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης δραστηριότητας που
ανέπτυξαν οι κάτοικοι τους. Τα τελευταία χρόνια, οι
δραστηριότητες αυτές έχουν μεταβληθεί, γεγονός που
αντικατοπτρίζεται στο τοπίο. Οι γεωργικές καλλιέργειες
έχουν σε μεγάλο ποσοστό εγκαταλειφθεί και η κτηνοτροφία
έχει αλλάξει μορφή. Εντούτοις, το μωσαϊκό του τοπίου δεν
έχει αλλοιωθεί ακόμα, σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις.
Παρά τις αλλαγές στις χρήσεις γης, υπάρχουν ενδείξεις, ότι
τα συστήματα στην περιοχή παραμένουν ανοιχτά και το
τοπίο διατηρεί ακόμα την ανομοιογένεια του, γεγονός που
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καταδεικνύει ότι οι επιπτώσεις των μεταβολών είναι ακόμα
σε αρχικό στάδιο και δεν είναι πλήρως αντιληπτές.
Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η χαρτογράφηση της
περιοχής και η περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση του
τοπίου με ορισμένη περίοδο αναφοράς από το παρελθόν
μέχρι σήμερα, ώστε να οπτικοποιηθούν οι αλλαγές στις
χρήσεις γης, για να μπορέσουν να εξαχθούν ασφαλή
συμπεράσματα. Αν το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής
επιβεβαιώσει την πρώτη εκτίμηση, ότι το τοπίο διατηρεί
ακόμα την ποικιλομορφία του και η υποβάθμιση του είναι
σε πρωταρχικό στάδιο, τότε θα μπορούν ευκολότερα να
ληφθούν μέτρα για τη διάσωση και διατήρηση ενός
χαρακτηριστικού πολιτισμικού και παραδοσιακού τοπίου,
αυτό των κοπατσαραίικων χωριών και τα οποία ίσως μπορεί
να αποτελέσουν παράδειγμα για άλλες περιοχές (Μήτκα και
Ισπικούδης 2006).
Βώλακας (Δράμα)
Σύμφωνα με τη Σιδηροπούλου (2011), το σύστημα
βρίσκεται νοτιοανατολικά του ομώνυμου οικισμού, σε
υψόμετρο 881μέτρα και καταλαμβάνει έκταση 140,14 εκτ.
Ανήκει στην Ορεινή Μεσογειακή Ζώνη και τα εδάφη της
περιοχής προέρχονται από αποσάθρωση ασβεστούχων ή
πυριτικών τριτογενών αποθέσεων. Η μέση ετήσια
θερμοκρασία είναι 11 oC και το μέσο ετήσιο ύψος υετού
684,5 χλστ. Το κέντρο του συστήματος απέχει 1027,04 μέτρα
από το κέντρο του χωριού, 143,58 μέτρα από δρόμο και
772,18 μέτρα από ρέμα βόρεια του συστήματος. Οι κλίσεις
είναι ήπιες (9,91%) και η έκθεση βορειοδυτική. Στο σύστημα
αυτό κυριαρχεί η καρυδιά και η φτελιά. Η μέση έκταση των
αγροτεμαχίων είναι 2,63 στρ. Οι κάτοικοι είναι ντόπιοι και ο
αριθμός τους αυξήθηκε από 1051 το 1971 σε 1190 το 2001,
ήτοι κατά 13,2%. Τα δέντρα του αγροδασικού συστήματος
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είναι σφενδάμια, φτελιές και καρυδιές σε συνδυασμό με
σιτηρά και χορτοδοτικά φυτά για βόσκηση από τα ζώα. Τα
ζώα που αξιοποιούν το αγροδασικό σύστημα του Βώλακα
είναι αγελάδες, πρόβατα, αίγες και μαύροι χοίροι.

Εικ. 140. Βώλακας – Δράμα: Σχεδόν άριστα διατηρημένα
δασογεωργικά συστήματα με ετήσιες καλλιέργειες ή χορτοδοτικά
σε βαθμίδες με καρυδιές, σφενδάμια κλπ. βόσκηση από αγελάδες
και μαύρους χοίρους κλπ. παράλληλα με τις ισοϋψείς (Πηγή:
Χάρτες Google, www.google.gr).

324

Εικ. 141. Βώλακας – Δράμα: Σχεδόν άριστα διατηρημένα
δασογεωργικά συστήματα με ετήσιες καλλιέργειες ή χορτοδοτικά
σε βαθμίδες με καρυδιές, σφενδάμια κλπ. βόσκηση από αγελάδες
και μαύρους χοίρους κλπ. παράλληλα με τις ισοϋψείς.

Πέτρες (Ν. Φλώρινας)
Το σύστημα βρίσκεται βόρεια της λίμνης Πετρών και
ανατολικά του Δ.Δ. Κέλλη, σε υψόμετρο 726 μέτρα, στο
νομό Φλώρινας και καταλαμβάνει έκταση 66,89 εκτ. Ανήκει
στη Βόρεια Μεσογειακή Ζώνη και τα εδάφη της περιοχής
προέρχονται από αποσάθρωση σκληρών ασβεστόλιθων. Η
μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 11,4 ºC και το μέσο ετήσιο
ύψος υετού 585,04 χλστ. Οι κλίσεις είναι μέτριες (11,3%) και
η έκθεση νοτιοανατολική (Σιδηροπούλου 2011). Στο
σύστημα αυτό κυριαρχούν οι δρύς (κυρίως Quercus trojana)
και υπάρχουν επίσης διάσπαρτα παλιούρια (Paliurus spina325

cristi) και αγριαχλαδιά (Pyrus amygdaliformis, κοιν.
γκορτσιά) σε συνδυασμό με σιτηρά.

Εικ. 142. Πέτρες – Φλώρινα: Μακεδονική δρυς σε συνδυασμό
με σιτηρά και αμπέλια.

Βαρικό (Ν. Φλώρινας)
Το σύστημα βρίσκεται βόρεια του οικισμού Βαρικό, σε
υψόμετρο 739 μέτρα, στο νομό Φλώρινας και καταλαμβάνει
έκταση 107,29 εκτ. Ανήκει στην Ορεινή Μεσογειακή Ζώνη
και τα εδάφη της περιοχής προέρχονται από αποσάθρωση
μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Η μέση ετήσια
θερμοκρασία είναι 12,3 0C και το μέσο ετήσιο ύψος υετού
902,68 χλστ. Οι κλίσεις είναι ήπιες (4,8%) και η έκθεση
ανατολική. Στο σύστημα κυριαρχεί η λεύκη (Populus
thevestina, κοιν. καβάκι) στα όρια των αγροτεμαχίων και
κατά μήκος των ρεμάτων και υπάρχουν επίσης λίγες,
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μεμονωμένες καρυδιές, μέσα στους αγρούς. Οι κυρίαρχες
συγκαλλιέργειες στους αγρούς είναι τα φασόλια, τα σιτηρά
και η ιτιά (Salix sp.).

Εικ. 143. Βαρικό – Φλώρινα: Καβάκια και καρυδιές σε
συνδυασμό με φασόλια, ιτεόβεργες και σιτηρά.

Σοχός (Ν. Θεσσαλονίκης)
Το σύστημα βρίσκεται νοτιοδυτικά του ομώνυμου
οικισμού, στους πρόποδες του Όρους Βερτίσκου, σε
υψόμετρο 597 μέτρων και καταλαμβάνει έκταση 349,24 εκτ.
Ανήκει στη Βόρεια Μεσογειακή Ζώνη και τα εδάφη της
περιοχής προέρχονται από αποσάθρωση ασβεστούχων ή
πυριτικών τριτογενών αποθέσεων. Η μέση ετήσια
θερμοκρασία είναι 12,2 0C και το μέσο ετήσιο ύψος υετού
646,69 χλστ. Κυρίαρχο δέντρο, διάσπαρτο μέσα στους
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αγρούς είναι η καρυδιά, απαντάται επίσης και αμυγδαλιά
(Prunus amygdalus) και οι συγκαλλιέργειες συνίστανται σε
σιτάρι, καπνό, μηδική, καλαμπόκι, σόργο και ελαιοκράμβη
(Σιδηροπούλου 2011).

Εικ. 144. Σοχός – Θεσσαλονίκη: Καρυδιές σε συνδυασμό με
καπνό.
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Εικ. 145. Σοχός – Θεσσαλονίκη: Καρυδιές και καβάκια σε
συνδυασμό με μηδική.

Εράτυρα (Ν. Κοζάνης)
Τα αγροδασικά συστήματα βρίσκονται γύρω από τον
οικισμό της Εράτυρας στους πρόποδες του όρους Άσκιο.
Σύμφωνα με τους Μαντζανάς κ.ά. (2005), όλα τα συστήματα
που καταγράφηκαν ήταν ιδιωτικές εκτάσεις και τα
περισσότερα από αυτά ενοικιάζονταν για μια μικρή περίοδο
(2-5 έτη). Τα κύρια χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτών
ήταν η μικρή επιφάνεια των αγρών, τα διαφορετικά είδη
δέντρων στον ίδιο αγρό, η ποικιλία των γεωργικών
καλλιεργειών σε μικρή έκταση και η διαφορετική διαχείριση
της καθεμιάς και τέλος η διάταξη των δέντρων (στα
περισσότερα συστήματα βρίσκονταν στα όρια των αγρών
και σε κάποια από αυτά υπήρχαν διάσπαρτα μέσα στον
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αγρό). Ο Τσατσιάδης (2011) αναγνώρισε 3 τύπους
φυτοφρακτών στα όρια των αγρών, ανάλογα µε την
υποδοµή τους, όπως π.χ. ανάχωµα πάνω στο οποίο
αναπτύσσεται βλάστηση από δέντρα, θάµνους και ποώδη
φυτά, ξηρολιθιά, όπου αναπτύσσεται βλάστηση από τις δυό
πλευρές της, με µικρότερο ποσοστό θάµνων και δέντρων. Ο
τρίτος τύπος είναι ο μικτός τύπος, ο οποίος αποτελείται από
ξηρολιθιές που κατέρρευσαν ή καταστράφηκαν και
καλύφθηκαν από βλάστηση (ποώδη, θαµνώδη και
δενδρώδη). Πρόκειται ουσιαστικά για έναν ενδιάµεσο τύπο
µεταξύ αναχώµατος και ξηρολιθιάς. Μεταξύ των αγρών
υπήρχαν ακαλλιέργητες εκτάσεις που βόσκονταν όλο το
χρόνο. Οι δρυς, οι καρυδιές και τα οπωροφόρα δέντρα
υπήρχαν στα περισσότερα συστήματα. Οι λεύκες και οι δρυς
είχαν το μεγαλύτερο ύψος και διάμετρο σε σχέση με τα άλλα
είδη. Από τα διάφορα είδη δέντρων, φυτεμένα ήταν οι
λεύκες, οι καρυδιές, οι αμυγδαλιές και τα οπωροφόρα, ενώ
τα υπόλοιπα ήταν αυτοφυή. Η κύρια χρήση τους ήταν για
καρπούς και για καυσόξυλα. Η πιο κοινή γεωργική
καλλιέργεια στα συστήματα που καταγράφηκαν ήταν τα
σιτηρά. Από τους διάφορους συνδυασμούς δέντρων και
γεωργικών καλλιεργειών, οι καρυδιές με αμπέλια και
σιτηρά, καθώς και οι λεύκες και δρυς με σιτηρά,
εμφανίζονταν συχνότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα
συστήματα. Η διαχείριση των συστημάτων αφορούσε
κυρίως τις γεωργικές καλλιέργειες (λίπανση, άρδευση). Από
τα δέντρα μόνο οι δρυς κλαδεύονταν για καυσόξυλα.
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Εικ. 146. Εράτυρα – Κοζάνη: Καρυδιές σε συνδυασμό με σιτάρι
και μηδική.

Εικ. 147. Εράτυρα – Κοζάνη: Εγκατάσταση νέων αγροδασικών
συστημάτων με καρυδιές, κερασιές, κακαβιές και ετήσιες
καλλιέργειες (κυρίως καλαμπόκι).
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Εικ. 148. Εράτυρα – Κοζάνη: Καρυδιές και αγριοκερασιές σε
συνδυασμό με καλαμπόκι.

Σισάνι (Ν. Κοζάνης)
Το αγροδασικό σύστημα βρίσκεται στον οικισμό Σισάνι
και στην κοιλάδα που διαρέει ο ποταμός Μύριχος. Τα κύρια
είδη δέντρων είναι οι λεύκες (καβάκια), οι καρυδιές, οι ιτιές
και οι δρυς. Στον υπόροφο απαντώνται διάφορες
καλιέργειες, όπως φασόλια, μηδική και σιτηρά. Η οικονομία
του οικισμού βασίζεται στην παραγωγή των φασολιών που
η ανάπτυξη τους ευνοείται από τις ιδιαίτερες συνθήκες του
μικροκλίματος.
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Εικ. 149. Σισάνι – Κοζάνη: Λεύκες, καρυδιές, ιτιές και δρυς σε
συνδυασμό με φασόλια, μηδική, σιτηρά και καλαμπόκι και
βόσκηση από πρόβατα.

Εικ. 150. Σισάνι – Κοζάνη: Καρυδιές σε συνδυασμό με φασόλια.
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Νέα Τρίγλια και Κασσάνδρα (Ν. Χαλκιδικής)
Στη Νέα Τρίγλια και τα Ελαιοχώρια Χαλκιδικής υπάρχουν
αγροδασικά συστήματα ελιάς (αιωνόβια και υπεραιωνόβια
δέντρα) με υπόροφο σιτηρά για παραγωγή καρπών και
λιβαδική βλάστηση όπου βόσκουν πρόβατα και αίγες. Στη
χερσόνησο της Κασσάνδρας οι ελιές συνδυάζονται με
σιτηρά και ψυχανθή για παραγωγή καρπών (Ν. Φώκαια,
Κασσάνδρεια) και με λιβαδική βλάστηση για βόσκηση από
πρόβατα και αίγες (Παλιούρι, Αγία Παρασκευή).
Δασολίβαδα ελιάς για βόσκηση από αγροτικά ζώα
συναντάμε και σε άλλες περιοχές της Χαλκιδικής όπως στην
Ορμύλια, στο Μεταγγίτσι, στον Άγιο Νικόλαο και στη
διαδρομή από Πολύγυρο προς Γερακινή. Από τα δέντρα της
ελιάς παράγονται βρώσιμες ελιές και ελαιόλαδο.

Εικ. 151. Ν. Φώκαια – Χαλκιδική: Ελιές ηλικίας 80 ετών σε
συνδυασμό με σιτάρι.
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Εικ. 152. Ν. Φώκαια – Χαλκιδική: Ελιές ηλικίας 80 ετών σε
συνδυασμό με κριθάρι.

Εικ. 153. Ν. Τρίγλια – Χαλκιδική: Ελιές σε συνδυασμό με
κριθάρι.
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Εικ. 154. Νέα Τρίγλια – Χαλκιδική: Υπεραιωνόβιες ελιές
Χαλκιδικής με συγκαλλιέργεια σιτηρών και βόσκηση. Ελάχιστος ο
κίνδυνος διάδοσης καταστροφικών πυρκαγιών

Εικ. 155. Ορμύλια – Χαλκιδική: Δασολίβαδο ελιάς.
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Εικ. 156. Ελαιοχώρια – Χαλκιδική: Δασολίβαδο ελιάς με σιτηρά
ή και βόσκηση και άγρια σπαράγγια στη βάση του κορμού.

Εγκαταλειμένα Αγροδασικά Συστήματα
Άνω Πορόια (Ν. Σερρών)
Σύμφωνα με τη Σιδηροπούλου (2011) το σύστημα
βρίσκεται νότια του οικισμού Άνω Πορόια, στους πρόποδες
του όρους Μπέλες και βορειοδυτικά της λίμνης Κερκίνης, σε
υψόμετρο 181 μέτρα και καταλαμβάνει έκταση 1032,87 εκτ.
Ανήκει στη Βόρεια Μεσογειακή Ζώνη και τα εδάφη είναι
αλλουβιακά. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 15,2 ºC και
το μέσο ετήσιο ύψος υετού 879,10 χλστ. Οι κλίσεις είναι
ήπιες (8,9%) και η έκθεση νότια. Στο σύστημα αυτό
κυριαρχούν η κακαβιά (μελικοκκιά) και η φτελιά, αλλά
υπάρχουν και μεμονωμένες καρυδιές και κερασιές, ενώ οι
κυρίαρχες συγκαλλιέργειες ήταν σιτηρά και αμπέλια. Τώρα
στον υπόροφο επικρατούν τα βάτα και η φτέρη.
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Εικ. 157. Άνω Πορόια – Σέρρες: Οι καλλιέργειες
εγκαταλείφθηκαν στο εκτεταμένο αυτό αγροδασικό σύστημα και
είναι εμφανής η εισβολή των θάμνων.

Εικ. 158. Άνω Πορόια – Σέρρες: Οι καλλιέργειες
εγκαταλείφθηκαν στο εκτεταμένο αυτό αγροδασικό σύστημα και
είναι εμφανής η εισβολή των θάμνων στην αριστερή πλευρά της
εικόνας, ενώ στη δεξιά ακόμη διατηρούνται κάποιες (Πηγή:
Χάρτες Google, www.google.gr).
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Βερτίσκος και Όσσα (Ν. Θεσσαλονίκης)
Με τη μείωση της κτηνοτροφίας ή την αλλαγή του
συστήματος εκτροφής από εκτατικό σε εντατικό με
ενσταυλισμένες κτηνοτροφικές μονάδες εγκαταλείπονται
και τα παραδοσιακά δασολίβαδα πλατύφυλλης δρυός στο
Βερτίσκο Θεσσαλονίκης. Τα δέντρα δεν κλαδεύονται πλέον
για φυλλοσανό ή καυσόξυλα και αρχίζουν να ξηραίνονται
από τις κορυφές (staghead), ενώ η έλειψη βόσκησης είναι
εμφανής στα φυτά του υπορόφου, όπου παρουσιάζεται
εισβολή των θάμνων και κυριαρχία συγκεκριμένων ποωδών
φυτών. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η μείωση της
βιοποικιλότητας και με τη συσσώρευση ξηρής ύλης στον
υπόροφο αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Εικ. 159. Βερτίσκος – Θεσσαλονίκη:
δασολίβαδο πλατύφυλλης δρυός.

Εγκαταλειμένο
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Εικ. 160. Βερτίσκος – Θεσσαλονίκη: Οι κορυφές των δέντρων
ξηραίνονται (staghead).
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Στην Όσσα έχουν εγκαταλειφθεί τα περισσότερα
αγροδασικά συστήματα και ιδιαίτερα αυτά της μουριάς.

Εικ. 161. Όσσα – Θεσσαλονίκη: Μουριές πολύ μεγάλης ηλικίας,
υπολλείματα εκτεταμένων αγροδασικών συστημάτων με μουριές,
φτελιές και αμπέλια στη θέση του παλιού οικισμού. Ο οικισμός
αυτός της Όσσας αναφέρεται με την ονομασία Βυσσώκα ή
Βυρσώκα (Βύρσα=επεξεργασία δερμάτων) (Τουραλή 2000).

Μουριές-Χίλια δέντρα (Ν. Κιλκίς)
Στην τοποθεσία Χίλια δέντρα (δίπλα στη λίμνη Δοϊράνη)
βρίσκεται ένα μοναδικό δασολίβαδο με υπεραιωνόβια
δέντρα δρυός και φράξου. Στο παρελθόν η έκταση αυτή
καλλιεργούνταν και βόσκονταν, αλλά αργότερα
χαρακτηρίστηκε μνημείο της φύσης και απαγορεύθηκε
οποιαδήποτε δραστηριότητα. Διαχειρίζονταν με μηχανικά
μέσα κατ’ απομίμηση βόσκησης και καλλιέρειας από τη
Δασική Υπηρεσία και λειτουργούσε ως χώρος δασικής
αναψυχής. Σήμερα η περιοχή είναι τελείως έρημη και
εγκαταλειμένη με τους θάμνους να έχουν πυκνώσει πολύ
και η έκταση να είναι τελείως απροσπέλαστη.
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Εικ. 162. Χίλια Δέντρα – Δοϊράνη – Μουριές – Κιλκίς: Μνημείο
της Φύσης παλιού δασολιβαδικού συστήματος με δρυς και
φράξους και ποολίβαδα, όταν διαχειρίζονταν με μηχανικά μέσα
κατ’ απομίμηση βόσκησης και καλλιέρειας, κατά τα έτη 1990 1995.

Εικ. 163. Χίλια Δέντρα – Δοϊράνη – Μουριές – Κιλκίς: Μνημείο
της Φύσης, περίπου 25 χρόνια μετά (2020), υπερπροστασία,
εγκατάλειψη, χωρίς διαχείριση, με πυκνό υπόροφο και μεγάλο τον
κίνδυνο να καταστραφεί από πυρκαγιά.
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Εικ. 164. Χίλια Δέντρα – Δοϊράνη – Μουριές – Κιλκίς: Μνημείο
της Φύσης και χώρος αναψυχής παλιού αγροδασολιβαδικού
συστήματος με γιγάντιες δρυς, φράξους, φτελιές, αγρούς και
ποολίβαδα, όταν διαχειρίζονταν με μηχανικά μέσα κατ’
απομίμηση βόσκησης.

Οικοσυστημικές υπηρεσίες αγροδασικών συστημάτων
Η ανθρώπινη ευημερία εξαρτάται και έχει ισχυρή
αλληλεπίδραση
με
το
οικοσύστημα.
Ο
όρος
«οικοσυστημικές υπηρεσίες» χρησιμοποιήθηκε αρχικά από
τους Ehrlich and Mooney (1983) για να επιστήσει την
προσοχή στο γεγονός ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες
προκαλούν υποβάθμιση της γης, με συνέπεια λειτουργίες
και υπηρεσίες που παρέχονται από τα οικοσυστήματα της
να φθίνουν. Με την αυξανόμενη συνειδητοποίηση της
σημασίας των υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήματα
και της άρρηκτης σχέσης τους με τις ανθρώπινες
δραστηριότητες, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σχετικά με
τις οικοσυστημικές υπηρεσίες από διάφορες οπτικές γωνίες
(Daily 1997, Foli et al. 2014, Shin et al. 2020).
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Το πλαίσιο των οικοσυστημικών υπηρεσιών με βάση την
έκθεση Millennium Ecosystem Assessment (2005), η οποία
δημιουργήθηκε από πολλούς εμπειρογνώμονες, έχει γίνει
το πιο ευρέως αποδεκτό ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη
μελέτη των σχέσεων μεταξύ των οικοσυστημάτων και των
ανθρώπων. Οι «οικοσυστημικές υπηρεσίες» ορίζονται ως τα
οικολογικά χαρακτηριστικά, οι διαδικασίες ή οι λειτουργίες
που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην ανθρώπινη
ευημερία, δηλαδή τα οφέλη που αντλούν οι άνθρωποι και η
κοινωνία από τα λειτουργικά οικοσυστήματα (Costanza et
al. 1997, 2017, MEA 2005).
Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες σύμφωνα με την έκθεση
Millennium Ecosystem Assessment (MΕA) (2005)
διακρίνονται σε τέσσερις ομάδες:
•
Παραγωγικές - Προμηθευτικές υπηρεσίες: τα υλικά
προϊόντα που παράγουν τα οικοσυστήματα. Π.χ. τρόφιμα,
ζωοτροφές, φυτικές ίνες, νερό, ξυλεία, φάρμακα,
βιοενέργεια
•
Ρυθμιστικές υπηρεσίες: οι διαδικασίες ρύθμισης
των οικοσυστημάτων. Π.χ. η ρύθμιση του τοπικού κλίματος,
η διατήρηση της ποιότητας του αέρα, η δέσμευση άνθρακα,
το φιλτράρισμα νερού, η διατήρηση της γονιμότητας του
εδάφους, η βιοποικιλότητα, η πρόληψη της διάβρωσης, η
επικονίαση και ο έλεγχος παρασίτων.
•
Υποστηρικτικές υπηρεσίες: η βάση όλων των άλλων
οικοσυστημικών υπηρεσιών. Π.χ. σχηματισμός εδάφους,
κύκλος θρεπτικών ουσιών, φωτοσύνθεση, ενδιαιτήματα για
είδη.
•
Πολιτισμικές υπηρεσίες: τα μη υλικά οφέλη που
μπορούν να αποκτηθούν από τα οικοσυστήματα. Π.χ.
αναψυχή, ψυχαγωγία, πνευματικές και αισθητικές αξίες,
εκπαίδευση.
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Η ταξινόμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών σύμφωνα
με το σύστημα Common International Classification of
Ecosystem Services (CICES; Haines-Young and Potschin 2013)
διακρίνει τις εξής υπηρεσίες:
•
Προμηθευτικές υπηρεσίες,
•
Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες,
•
Πολιτισμικές υπηρεσίες.
Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες στο σύστημα ταξινόμησης
κατά MΕA διακρίνονταν ως μια διαφορετική κατηγορία, ενώ
στο σύστημα CICES αντιμετωπίζονται πλέον ως μέρος των
διεργασιών και των λειτουργιών που χαρακτηρίζουν τα
οικοσυστήματα (Δημόπουλος και Κόκκορης 2017).
Η αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών είναι
σημαντική, καθώς δημιουργεί τις γνώσεις για την
κατανόηση της προσφοράς και της ζήτησης οικοσυστημικών
υπηρεσιών, ενισχύει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη
σημασία τους και βοηθάει στον καθορισμό για το ποιες από
αυτές θα πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα στην πολιτική
ατζέντα, των κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
(Cowling et al. 2008, Crossman et al. 2013, Maes et al. 2012).
Η μελέτη των σχέσεων μεταξύ των οικοσυστημάτων και των
ανθρώπων, μέσω του πλαισίου των οικοσυστημικών
υπηρεσιών μπορεί να καθοδηγήσει και τη λήψη αποφάσεων
για την αναστολή ή αναστροφή της υποβάθμισης των
οικοσυστημάτων (Daily 1997, Haines-Young and Potschin
2010, MΕA 2005, Fagerholm et al. 2016).
Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες λειτουργούν ως ένα
εργαλείο για την ανάλυση και ερμηνεία και των αγροοικοσυστήματων, των πιο κοινών ανθρωπογενών
οικοσυστημάτων στον πλανήτη,
αποκαλύπτοντας τις
κινητήριες δυνάμεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
κατά την προσπάθεια κατανόησης της σχέσης μεταξύ φύσης
και ανθρώπινης ανάπτυξης (Swinton et al. 2006, Swinton et
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al. 2012, Fagerholm et al. 2016, Shin et al. 2020). Οι
άνθρωποι εκτιμούν τα γεωργικά συστήματα ειδικά για τις
προμηθευτικές υπηρεσίες τους και τα εντατικά
διαχειριζόμενα αγρο-οικοσυστήματα έχουν σχεδιαστεί για
να παρέχουν τρόφιμα, φυτικές ίνες, ζωοτροφές,
φαρμακευτικά προϊόντα και βιοενέργεια (Gaba et al. 2015).
Αυτό συνέβαλε στην παροχή των απαραίτητων γεωργικών
αγαθών για έναν αυξανόμενο ανθρώπινο πληθυσμό,
μειώνοντας παράλληλα τον αριθμό των απαιτούμενων
μονάδων εργασίας (Niedertscheider et al. 2014, Pardon
2018). Με τη σειρά τους όμως, τα γεωργικά συστήματα
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ένα εκτεταμένο σύνολο
οικοσυστημικών υπηρεσιών (Power 2010, Pardon 2018).
Συχνά παρατηρούνται αντισταθμίσεις, καθώς η αλλαγή σε
μία υπηρεσία μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή σε μία ή
περισσότερες από τις άλλες, προς την ίδια ή αντίθετη
κατεύθυνση. Για παράδειγμα, η χρήση χημικών λιπασμάτων
αυξάνει την απόδοση, συχνά εις βάρος της ρύπανσης του
εδάφους και των υδατικών συστημάτων (Bennett et al.
2009, Alam et al. 2014). Επίσης, η επικονίαση και η μείωση
των εντόμων στη γεωργία μέσω βιολογικού ελέγχου
παρασίτων, η οποία μειώνει την ανάγκη για χρήση
φυτοφάρμακων, είναι μια σημαντική
οικοσυστημική
υπηρεσία που υποστηρίζεται συχνά από γειτονικά φυσικά
οικοσυστήματα (Landis et al. 2000, Pumariño et al. 2015,
Pardon 2018)
Η εντατικοποίηση και η επέκταση της γεωργίας
συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων
υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών (MΕA 2005).
Η γεωργική εντατικοποίηση, για να τροφοδοτήσει τον
ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό του κόσμου, έχει
προκαλέσει περιβαλλοντικές ανησυχίες και μπορεί να
αποτελέσει
πηγή
αρκετών
μειονεκτημάτων
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(συμπεριλαμβανομένων
των
εκπομπών
αερίων
θερμοκηπίου, απώλεια ενδιαιτημάτων για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας,
έκπλυση
θρεπτικών
συστατικών,
συμπύκνωση εδάφους κ.λπ.) (Billeter et al. 2008, Donald et
al. 2001, Stoate et al. 2001, Zhang et al. 2007). Εκτός από τις
αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την κοινωνία,
μια σημαντική ανησυχία είναι η πιθανή ανατροφοδότηση
αυτών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ίδια τη
γεωργική παραγωγή (Ruttan 2002). Ενώ ο κύριος στόχος της
εντατικοποίησης της γεωργίας είναι η μεγιστοποίηση της
παροχής παραγωγικών υπηρεσιών, η διαρκής παροχή
αυτών μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά με την υποβάθμιση
κάποιων υποστηρικτικών και ρυθμιστικών υπηρεσιών. Ως εκ
τούτου, η γεωργία υπονομεύει εν μέρει το δικό της
δυναμικό παραγωγής και σε συνδυασμό με τη στασιμότητα
που παρατηρείται στην παραγωγή και τη συνεχιζόμενη
αύξηση του πληθυσμού, πιθανότατα θα αυξηθεί ακόμη
περισσότερο η πίεση στον γεωργικό τομέα (Pardon 2018).
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα οικολογικά προβλήματα που
σχετίζονται με τη συμβατική γεωργία, ένα πιεστικό ερώτημα
είναι πώς θα αυξηθεί η γεωργική παραγωγή διατηρώντας
παράλληλα ένα υγιές και λειτουργικό σύστημα υποστήριξης
της ζωής (Alam et al. 2014). Πολλά πολυλειτουργικά
συστήματα χρήσεων γης υπόσχονται την προστασία των
οικοσυστημικών υπηρεσιών εντός του πλαισίου παραγωγής
προϊόντων (Tscharntke et al. 2005, O'Farrell and Anderson
2010).
Η αγροδασοπονία παρέχει ένα ευρύ φάσμα
οικοσυστημικών υπηρεσιών γεφυρώνοντας τα κενά μεταξύ
της γεωργίας, της δασοκομίας και της κτηνοτροφίας. Η
εφαρμογή της θεωρείται ως η απάντηση στο ερώτημα
αύξησης της γεωργικής παραγωγής και διατήρησης
παράλληλα ενός υγιούς και λειτουργικού συστήματος
347

υποστήριξης της ζωής (Nair and Garrity 2012). Όμως, η
γεωργική μηχανοποίηση, το αυξημένο εργατικό κόστος και
οι κανονισμοί που απορρέουν από την Κοινή Γεωργική
Πολιτική έχουν και αυτά οδηγήσει σε εντατικοποίηση των
χρήσεων γης με αποτέλεσμα τα δέντρα να έχουν χαθεί από
πολλά παραδοσιακά ευρωπαϊκά αγροδασικά συστήματα
και τοπία (Eichhorn et al. 2006, Bergmeier et al. 2010,
Mosquera-Losada et al. 2016). Επίσης, κάτω από αντίξοες
εδαφο-κλιματικές συνθήκες, η χαμηλή κερδοφορία των
γεωργικών δραστηριοτήτων που συνοδεύεται από την
αγροτική ερήμωση, έχει οδηγήσει στην προοδευτική
εγκατάλειψη ορισμένων αγροδασικών συστημάτων στην
Ευρώπη (Moreno et al. 2017). Παρ’ όλα αυτά, τα
αγροδασικά
συστήματα,
παρέχουν
πολλαπλές
οικοσυστημικές υπηρεσίες, συνδυάζοντας την παροχή
γεωργικών και δασικών προϊόντων με μη εμπορεύσιμες
εκροές, όπως η ρύθμιση του κλίματος, του νερού και του
εδάφους και αξίες αναψυχής, αισθητικής και πολιτισμικής
κληρονομιάς (McAdam et al. 2009) και η ανάγκη για τον
συνδυασμό αυτό, παραγωγής και διατήρησης/βελτίωσης
του περιβάλλοντος, οδηγεί σε μια αναζωογόνηση και
αναβίωση της αγροδασοπονίας (Shin et al. 2020). Η
πρόκληση, πλέον, έγκειται την ενσωμάτωση της πρακτικής
των αγροδασικών συστημάτων στις χρήσεις γης (Fagerholm
et al. 2016).
Σύμφωνα με τους Primdahl et al. (2013) η
αγροδασοπονία και κατ’ επέκταση τα αγροδασικά
συστήματα έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν τη
βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ευρώπη (Fagerholm et al.
2016). Η αγροδασοπονία έχει αναγνωριστεί ως ένα φιλικό
προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικό σύστημα
χρήσης γης για την αποκατάσταση του τοπίου,
συνδυάζοντας την παραγωγή και τη διατήρηση/βελτίωση
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του περιβάλλοντος σε επίπεδο τοπίου (De Oliveira and
Carvalhaes 2016, Hillbrand et al. 2017, Shin et al. 2020). Ένα
βασικό περιβαλλοντικό όφελος των συστημάτων αυτών
είναι η δυνατότητα διαφοροποίησης των γεωργικών τοπίων
με την εισαγωγή δέντρων και την αύξηση της
βιοποικιλότητας (Mosquera-Losada et al. 2009, Nerlich et al.
2013). Τα βασικά γεωργικά οφέλη τους είναι η
αποτελεσματικότερη δέσμευση και αξιοποίηση των
γεωργικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του νερού και
της ηλιακής ακτινοβολίας και η βελτίωση της διαβίωσης των
ζώων (Fagerholm et al. 2016), ενώ κάτω από ορισμένες
συνθήκες μπορούν να εμφανίζουν μεγαλύτερη παραγωγή
σε σχέση με τα συστήματα μονοκαλλιέργειας (Cannell et al.
1996, Garrett and Buck 1997, Graves et al. 2007, Fagerholm
et al. 2016, Shin et al. 2020). Ο Jose (2009) προσπάθησε να
ευαισθητοποιήσει, όχι μόνο τους αγρότες και τους
γαιοκτήμονες, αλλά και την κοινωνία γενικότερα για τις
οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τα
αγροδασικά συστήματα παγκοσμίως. Οι Rivest et al. (2013a)
σε μια μετα-ανάλυση σχετικά με το ρόλο των διάσπαρτων
δέντρων σε ολόκληρο το πλέγμα των γεωργικών εκτάσεων
και του ρόλου τους ως βασικές δομές που διατηρούν τις
οικοσυστημικές υπηρεσίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
υπάρχουν επιλογές διαχείρισης για τη συντήρηση και την
αποκατάσταση των δέντρων, αλλά οι αγρότες πρέπει να
υποστηριχθούν από σχετικές πολιτικές (Fagerholm et al.
2016).
Μελέτες έχουν δείξει ότι η εφαρμογή αγροδασικών
συστημάτων έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει τη γεωργική
παραγωγικότητα, να διατηρήσει τη βιοποικιλότητα στα
γεωργικά τοπία, καθώς και να μετριάσει τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής (Udawatta and Jose 2012, Aertsens et al.
2013, Alam et al. 2014). Στοιχεία που στηρίζουν την
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προώθηση των αγροδασικών συστημάτων, ιδίως στην
Ευρώπη, εξετάστηκαν από τους Smith et al. (2013), οι οποίοι
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα αγροδασικά συστήματα
στις εύκρατες ζώνες ισορροπούν τόσο την παραγωγικότητα,
όσο και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω των
πολλαπλών οικοσυστημικών υπηρεσιών (Fagerholm et al.
2016). Οι Tsonkova et al. (2012) εξέτασαν τις οικοσυστημικές
υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο τύπο
αγροδασικών συστημάτων των εύκρατων περιοχών που
ονομάζεται «alley cropping systems» και εντόπισαν οφέλη
σε σχέση με τη αύξηση απορρόφησης άνθρακα, της
βελτίωσης της γονιμότητας του εδάφους και την αύξηση της
βιοποικιλότητας και της συνολικής παραγωγικότητας σε
οριακά εδάφη (Fagerholm et al. 2016). Επιπλέον,
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής έδειξαν
ότι η συγκαλλιέργεια με βάση τα δέντρα έχει μεγάλες
δυνατότητες στην παροχή ορισμένων περιβαλλοντικών
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της
έκπλυσης θρεπτικών ουσιών (Bergeron et al. 2011),
ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους (Rivest et al. 2009),
αύξηση της μικροβιακής κοινότητας του εδάφους και της
ανάπτυξης δέντρων (Rivest et al. 2010, 2013b) και
απορρόφηση άνθρακα (Evers et al. 2010, Alam et al. 2014).
Οι Torralba et al. (2016) σε μια μετα-ανάλυση τους βρήκαν
ότι οι περισσότερες από τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων που
περιλαμβάνονται επηρεάστηκαν θετικά από την εφαρμογή
αγροδασικών πρακτικών. Η συγκαλλιέργεια με βάση τα
δέντρα είναι πιθανό να μπορεί να συμβάλει σε πολλές άλλες
σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες, αλλά ο ποσοτικός
προσδιορισμός τους είναι δύσκολος και, το πιο σημαντικό,
δεν παρέχουν ακόμη άμεσα ιδιωτικά οφέλη (δηλαδή οφέλη
που μπορούν να μετρηθούν μέσω άμεσων συναλλαγών
στην αγορά) στους αγρότες. Είναι απίθανο οι αγρότες να
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υιοθετήσουν σκόπιμα μια νέα τεχνολογία, εκτός εάν
αποδειχθεί ότι είναι πιο κερδοφόρα ή εάν λάβουν
αποζημίωση για υπηρεσίες που παρέχονται στην κοινωνία.
(Alam et al. 2014)
Κάθε τύπος αγροδασικών συστημάτων συμβάλλει στις
οικοσυστημικές υπηρεσίες με διαφορετικό τρόπο. Οι
συμβολή
των
αγροδασικών
συστημάτων
στις
οικοσυστημικές υπηρεσίες παρατίθενται παρακάτω τις
τρεις κατηγορίες οικοσυστημικών υπηρεσιών με βάση την
ταξινόμηση του συστήματος CICES.
Προμηθευτικές υπηρεσίες
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των
αγροδασικών συστημάτων είναι το ευρύ φάσμα προϊόντων
που παράγονται από αυτά. Στα αγροδασικά συστήματα
συνδυάζονται σκόπιμα δέντρα και γεωργικές καλλιέργειες
ή/και βόσκηση στην ίδια επιφάνεια, επομένως στα
περισσότερα από αυτά, τα προϊόντα που παράγονται είναι
συνήθως παραπάνω από ένα. Τα προϊόντα είναι δυνατόν να
προέρχονται από την παραγωγικότητα τόσο των δέντρων,
όσο και της καλλιέργειας και σε δασολιβαδικά συστήματα
από την παραγωγικότητα του λιβαδιού του υπόροφου ή των
αγροτικών ζώων. Τα προϊόντα που παράγονται από τα
αγροδασικά συστήματα περιλαμβάνουν φρούτα, έλαια και
ξηρούς καρπούς, ξυλεία και καυσόξυλα, φελλό, ζωοτροφές
και κτηνοτροφικά προϊόντα (McAdam et al. 2009).
Τα αγροδασικά συστήματα με οπωροφόρα δέντρα,
ελαιόδεντρα και δέντρα από τα οποία προέρχονται οι ξηροί
καρποί, παραμένουν και σήμερα διαδεδομένα στην Ευρώπη
(McAdam et al. 2009). Συστήματα με είδη όπως μηλιές,
ελαιόδεντρα, καρυδιές και καστανιές μπορούν να
παράσχουν βασικά διατροφικά προϊόντα (ελιές, μήλα, ξηροί
καρποί, κάστανα), όπου ακόμη και με την ύπαρξη βόσκησης
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ή γεωργικής καλλιέργειας, να αποτελούν τη βασική
ενασχόληση του αγρότη (Pantera et al. 2018). Εκτεταμένα
μέρη της νότιας Ευρώπης καλύπτονται από αγροδασικά
συστήματα που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη
ελαιόδεντρων.
Επίσης,
υπάρχουν
ακόμα
πολλά
δασογεωργικά συστήματα που βασίζονται σε οπωροφόρα
δέντρα όπως αμυγδαλιές, συκιές, ροδακινιές, καρυδιές,
μηλιές και αχλαδιές (Eichhorn et al. 2006).
Βασικό προϊόν των δασικών δέντρων που
καλλιεργούνται σε αγροδασικά συστήματα είναι η ξυλεία.
Τα δασογεωργικά συστήματα που προορίζονται ειδικά για
την παραγωγή ξυλείας υψηλής ποιότητας από
καλλιεργούμενες εκτάσεις έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια, κυρίως στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης,
αλλά και αλλού (Dupraz et al. 2005, McAdam et al. 2009). Η
ποσότητα της ξυλείας που παράγεται σε αυτά είναι
χαμηλότερη σε σχέση με την ποσότητα που παράγεται στα
δάση, αλλά η ποιότητα της συνήθως είναι καλύτερη, γιατί
τα αραιά αυτά δέντρα δέχονται συνεχή φροντίδα, όπως
κλάδεμα (Παπαναστάσης 2015).
Ένα ακόμα βασικό προϊόν των δέντρων των αγροδασικών
συστημάτων είναι τα καυσόξυλα, δεδομένου ότι τα δέντρα
στα δασογεωργικά συστήματα κλαδεύονται για τη βελτίωση
της παραγωγικότητας τους σε φρούτα ή ξυλεία ή για να
επιτραπεί να φτάσει φως στη καλλιέργεια ή στον υπόροφο
γενικότερα. Επίσης, τα καυσόξυλα μπορεί να προέλθουν και
από την υλοτομία δέντρων ή ακόμα θάμνων, στην
περίπτωση που η ξυλεία τους δεν προσφέρεται για
τεχνικούς σκοπούς. Πέρα από τα καυσόξυλα και ανάλογα με
τα είδη των δέντρων του συστήματος σημαντικό προϊόν
μπορεί να αποτελέσει και το ξυλοκάρβουνο (Παπαναστάσης
2015).
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Το φύλλωμα ή/και οι καρποί κάποιων ειδών δέντρων
(π.χ. δρυς, χαρούπια, γκορτσιά) που αναπτύσσονται σε
αγροδασικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
ζωοτροφή. Στο παρελθόν κυρίως, αλλά και σήμερα, δασικά
ή οπωροφόρα δέντρα κλαδεύονταν στο τέλος του
καλοκαιριού, τα κλαδιά τους ξηραίνονταν, αποθηκεύονταν
και το φύλλωμα τους δίνονταν το χειμώνα στα ζώα ως ξηρή
τροφή (Mosquera-Losada et al. 2005). Επιπρόσθετα,
υπάρχουν διάφορα είδη, όπως μουριά, ελιά, φουντουκιά
κ.ά. που το φύλλωμα τους χρησιμοποιείται ως χλωρή τροφή
(Παπαναστάσης 2015).
Υπάρχουν και άλλα προϊόντα που παράγονται από
δέντρα σε αγροδασικά συστήματα, όπως το ρετσίνι, η
μαστίχα, το μέλι, οι τανίνες βαφής βυρσοδεψίας που
παράγονται από τα κύπελα των καρπών της βαλανιδιάς, οι
τρούφες που δημιουργούνται στις ρίζες ειδών δρυός
(Παπαναστάσης 2015). Ο φελλός από το φλοιό της
βαλανιδιάς (Quercus suber L.) είναι ένα σημαντικό προϊόν
που παράγεται κυρίως στην Πορτογαλία και την Ισπανία.
Σημαντικά είναι και τα προϊόντα που παράγονται από τη
γεωργική καλλιέργεια σε ένα αγροδασικό σύστημα.
Ιδιαίτερα διαδεδομένες καλλιέργειες σε δασογεωργικά
συστήματα είναι τα δημητριακά, όπως το σιτάρι, το κριθάρι,
ο αραβόσιτος και η βρώμη. Επίσης, οι καλλιέργειες μπορεί
να περιλαμβάνουν όσπρια, πατάτες, βαμβάκι, ηλιόσπορο,
λαχανικά και φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Τα
αμπέλια συγκαλλιεργούνται με διάφορα είδη δέντρων στη
Μεσογειακή Ευρώπη. Στις γεωργικές καλλιέργειες
περιλαμβάνονται και τα κτηνοτροφικά φυτά όπως μηδική,
βίκος ή χλωρό χόρτο (π.χ. καλαμπόκι, τεύτλα κ.ά.) για τη
διατροφή των αγροτικών ζώων (Παπαναστάσης 2015).
Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενο
ενδιαφέρον για τη χρήση, στις γεωργικές καλλιέργειες,
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ειδών για την παραγωγή βιομάζας, είτε για την παραγωγή
βιοαερίου, βιοαιθανόλης είτε βιοντίζελ (McAdam et al.
2009).
Η κύρια παραγωγή από τα αγροτικά ζώα που αποτελούν
μέρος των αγροδασικών συστημάτων που βόσκονται είναι
συνήθως το κρέας. Σε ένα αγροδασικό σύστημα ανάλογα με
τα φυτικά είδη και την κατάσταση του μπορούν να βόσκουν
βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι, πουλερικά κ.ά. πέρα από
το κρέας, παράγονται και διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα
και μερικές φορές με συγκεκριμένες ετικέτες που
ταυτοποιούν ότι παράγονται σε αγροδασικά συστήματα
(π.χ. Ιβηρικό ζαμπόν, τυριά Σαρδηνίας: όπως Pecorino
Romano ΠΟΠ, Pecorino Sardo ΠΟΠ και Fiore Sardo ΠΟΠ και
το τυρί γραβιέρα Αμφιλοχίας στην Ελλάδα) (Moreno et al.
2017).
Άλλα προϊόντα από αγροδασικά συστήματα, τα οποία
λαμβάνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τους καταναλωτές,
είναι το μέλι, τα μανιτάρια και άγρια βρώσιμα φρούτα
(Moreno et al. 2017).
Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες
Τα αγροδασικά συστήματα μπορούν να βελτιώσουν την
ικανότητα της γης να παρέχει μια σειρά ρυθμιστικών
υπηρεσιών, όπως η ρύθμιση του τοπικού κλίματος, η
διατήρηση της ποιότητας του αέρα, η δέσμευση άνθρακα,
το φιλτράρισμα νερού, η πρόληψη της διάβρωσης και η
διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, η διατήρηση της
βιοποικιλότητα, η επικονίαση και ο έλεγχος παρασίτων.
Δέσμευση άνθρακα
Η ύπαρξη των δέντρων ή των θάμνων στα αγροδασικά
συστήματα μπορεί να αυξήσει την ποσότητα του άνθρακα
που δεσμεύεται σε σύγκριση με ένα σύστημα
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μονοκαλλιέργειας ή ένα λιβάδι. Η δέσμευση του άνθρακα
από τα δέντρα εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες,
όπως οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα είδη των δέντρων, η
ηλικία και η διαχείριση τους (πυκνότητα και κατανομή)
(McAdam et al. 2009). Οι Zomer et al. (2016) έδειξαν τη
σημαντική επίδραση των δέντρων σε γεωργική γη στην
παγκόσμια αποθήκευση άνθρακα. Εκτίμησαν ότι η
αποθήκευση άνθρακα των αγροδασικών συστημάτων στην
Ευρώπη είναι περίπου 4 t C ha-1. Σύμφωνα με τους Smith et
al. (2008) και Hart et al. (2017) θεωρείται ως η πιο
ενδεδειγμένη χρήση γης, με τις μεγαλύτερες δυνατότητες
μετριασμού και προσαρμογής του γεωργικού τομέα στην
κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Εκτός από
τη σημαντική ποσότητα άνθρακα που αποθηκεύεται στην
υπέργεια βιομάζα, τα αγροδασικά συστήματα μπορούν
επίσης να βελτιώσουν την αποθήκευση άνθρακα υπογείως.
Οι Nabuurs and Schelhaas (2002), Cardinael et al. (2015) και
Kim et al. (2016) κατέδειξαν ότι τα αγροδασικά συστήματα
έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν άνθρακα στη βιομάζα
δέντρων και ριζών τους και επιπλέον να αυξάνουν το
απόθεμα άνθρακα του εδάφους.
Βελτίωση μικροκλίματος
Μια σημαντική ρυθμιστική υπηρεσία που παρέχουν τα
αγροδασικά συστήματα είναι η βελτίωση του
μικροκλίματος. Τα δέντρα μεταβάλλουν το μικροκλίμα της
περιοχής που εγκαθίστανται με τη σκιά που δημιουργεί η
κόμη τους. Η σκίαση που δημιουργούν μειώνει την
εξατμισιδιαπνοή με αποτέλεσμα να υπάρχει περισσότερη
διαθέσιμη εδαφική υγρασία, το οποίο έχει θετικές
επιπτώσεις στην αύξηση των φυτών που αναπτύσσονται
κάτω από τα δέντρα, ιδιαίτερα σε ξηροθερμικές περιοχές
(Παπαναστάσης 2015). Η αλλαγή του μικροκλίματος έχει
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θετικές επιδράσεις και στα ζώα. Στις μεσογειακές περιοχές,
τα δέντρα μπορούν να σκιάσουν και να προστατέψουν τα
ζώα από υψηλές θερμοκρασίες κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες, ενώ στις περιοχές του Ατλαντικού, τα δέντρα
μπορούν να προσφέρουν καταφύγιο από κρύες
θερμοκρασίες το χειμώνα (Pantera et al. 2018).
Βελτίωση ποιότητας του αέρα και αντιανεμική
προστασία
Στα αγροδασικά συστήματα πρακτικές, όπως
φυτοφράκτες και ζώνες βλάστησης, μπορούν να
βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα. Αυτό επιτυγχάνεται
καθώς τα δέντρα μπορούν να φιλτράρουν τις ροές
αιωρούμενων σωματιδίων αφαιρώντας σκόνη, αέρια και
μικροβιακά συστατικά (Jose 2009). Τα δέντρα μπορούν να
μετριάσουν σημαντικά και το πρόβλημα των δύσοσμων
ουσιών που εκπέμπονται από διάφορες κτηνοτροφικές και
άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες (Tyndall and Colletti
2007). Επιπλέον, παράγουν οξυγόνο και έχουν την
ικανότητα να μετριάζουν την ηχορύπανση (Jose 2009).
Η ύπαρξη φυτοφρακτών και δέντρων στα αγροδασικά
συστήματα μειώνει την ταχύτητα των ανέμων και δρα
προστατευτικά, τόσο για τις γεωργικές καλλιέργειες, όσο και
για τα αγροτικά ζώα, ενώ προστατεύει και το έδαφος από
την επιφανειακή διάβρωση που προκαλεί ο αέρας. Επίσης,
μειώνουν και τις επιδράσεις που μπορεί να έχουν οι
παγωμένοι άνεμοι στη γεωργική και κτηνοτροφική
παραγωγή (Jose 2009).
Βελτίωση ποιότητας νερού
Τα αγροδασικά συστήματα μπορούν να βελτιώσουν και
την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Η
συμβολή των συστημάτων αυτών στη μείωση της έκπλυσης
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ιζημάτων, θρεπτικών ουσιών και φυτοφαρμάκων από τη
γεωργική γη είναι σημαντική. Στις συμβατικές γεωργικές
καλλιέργειες ένα σημαντικό μέρος των αζωτούχων και
φωσφορούχων λιπασμάτων εκπλένεται μέσω της
επιφανειακής απορροής ή διηθείται στα υπόγεια ύδατα,
καθώς λιγότερο από τη μισή ποσότητα των λιπασμάτων
απορροφάται από τα φυτά των καλλιεργειών. Κατά
συνέπεια η περίσσεια των λιπασμάτων που εκπλένεται
μειώνει την ποιότητα των υδάτων και ρυπαίνει τις πηγές
νερού (Jose 2009). Για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από
τις γεωργικές δραστηριότητες έχει προταθεί η εγκατάσταση
αγροδασικών συστημάτων, όπως οι παρόχθιες ζώνες
βλάστησης που βοηθούν στον καθαρισμό των υδάτων
απορροής μειώνοντας την ταχύτητα της απορροής,
προωθώντας έτσι τη διήθηση, την εναπόθεση ιζημάτων και
την κατακράτηση θρεπτικών ουσιών (Jose 2009). Επίσης, το
βαθύ ριζικό σύστημα των δέντρων συμβάλλει στη μείωση
της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, καθώς απορροφά τα
θρεπτικά συστατικά που δεν δεσμεύτηκαν από το ριζικό
σύστημα των γεωργικών καλλιεργειών (Allen et al. 2004).
Σύμφωνα με τους Nair et al. (2007) και Jose (2009) τα
αγροδασικά συστήματα μπορούν να συμβάλουν στη μείωση
των απωλειών θρεπτικών ουσιών κατά 40 και 70%,
αντίστοιχα. Οι López-Díaz et al. (2011), μετά από πειράματα
που διεξήγαγαν σε θερμοκήπιο, απέδειξαν ότι η μεγαλύτερη
πυκνότητα ριζών και το βαθύτερο ριζικό σύστημα των
δέντρων, οδήγησε σε μεγαλύτερη πρόσληψη νιτρικών και
μείωση της έκπλυσης νιτρικών από 38 έως 85%.
Έλεγχος διάβρωσης και βελτίωση του εδάφους
Μια ακόμα σημαντική ρυθμιστική υπηρεσία που
παρέχουν τα αγροδασικά συστήματα είναι ο έλεγχος της
διάβρωσης και η διατήρηση του εδάφους. Τα δέντρα
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προστατεύουν τα εδάφη από τη διάβρωση μειώνοντας την
ταχύτητα της βροχής με την οποία πέφτει στην επιφάνεια
του εδάφους, καθώς και την ταχύτητα της επιφανειακής
υδατικής απορροής. Επιπλέον, με το πυκνό και βαθύ ριζικό
τους σύστημα συγκρατούν το έδαφος αποτρέποντας, έτσι,
τη διάβρωσή του.
Οι Shakesby et al. (2002) κατέγραψαν την ικανότητα των
δέντρων να αυξάνουν τη διείσδυση του νερού και να
μειώνουν την εδαφική διάβρωση στα αγροδασικά
συστήματα “dehesas”. Επίσης, Οι Carroll et al. (2004)
αναφέρουν ότι οι φυτοφράκτες μπορεί να αυξήσουν τη
διήθηση του νερού και μπορεί να μειώσουν τη διάβρωση
του εδάφους.
Οι Durán Zuazo και Rodríguez Pleguezuelo (2008) και
García-Ruiz (2010) διερεύνησαν τη διάβρωση του εδάφους
και συνέδεσαν τη μεγαλύτερη κάλυψη του εδάφους από
βλάστηση με μειωμένη απορροή και διάβρωση. Επιπλέον,
οι Reubens et al. (2007) τόνισαν τις θετικές επιπτώσεις των
ριζών της βλάστησης, ιδίως των ξυλωδών ειδών, στη
σταθεροποίηση των πλαγιών και στη διάβρωση του
εδάφους.
Τα δέντρα βελτιώνουν τη δομή και τη γονιμότητα του
εδάφους. Τα φύλλα και τα κλαδιά που πέφτουν στην
επιφάνεια του εδάφους αποτελούν πηγή οργανικής ουσίας,
ενώ οι ρίζες, ιδιαίτερα οι λεπτές, αποτελούν πηγή οργανικής
ουσίας για τα χαμηλότερα στρώματα του εδάφους
(Παπαναστάσης 2015).
Διατήρηση της βιοποικιλότητας
Λόγω της ποικίλης σύνθεσης τους, τα αγροδασικά
συστήματα παρέχουν πολλαπλά ενδιαιτήματα για διάφορα
είδη χλωρίδας και πανίδας, συμβάλλοντας σημαντικά στη
διατήρηση της βιοποικιλότητας. Σε γενικές γραμμές
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διαδραματίζουν πέντε βασικούς ρόλους στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας: (1) παρέχουν ενδιαίτημα για είδη που
μπορούν να ανεχθούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο
διαταραχής, (2) βοηθούν στη διατήρηση του γενετικού
υλικού ευαίσθητων ειδών, (3) συμβάλλουν στη μείωση του
ποσοστού μετατροπής των φυσικών οικοτόπων σε αντίθεση
με τα παραδοσιακά γεωργικά συστήματα που μπορεί να
περιλαμβάνουν την πλήρη μετατροπή αυτών, παρέχοντας
μια πιο παραγωγική, βιώσιμη εναλλακτική λύση, (4)
παρέχουν
συνδεσιμότητα
μεταξύ
γειτονικών
οικοσυστημάτων και συμβάλλουν στη διατήρηση
ευαίσθητων φυτικών ειδών και ειδών πανίδας στην
περιοχή, δημιουργώντας βιολογικούς διαδρόμους, και (5)
συμβάλλουν στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας
παρέχοντας άλλες οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως ο
έλεγχος της διάβρωσης, αποτρέποντας έτσι την υποβάθμιση
και την απώλεια του οικοτόπου που τα περιβάλλει (Jose
2009).
Τα αγροδασικά συστήματα παρέχουν τροφή, καταφύγιο,
ενδιαίτημα και άλλους πόρους σε πολλά είδη (McAdam and
McEvoy 2009, Jose, 2009) και είναι ένας από τους κύριους
λόγους για τους οποίους πολλές περιοχές με αγροδασικά
συστήματα προστατεύονται βάσει της οδηγίας NATURA
2000 (Ευρωπαϊκή Ένωση, 1992) και καταγράφονται συχνά
ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας
(Paracchini et al. 2008). Υπάρχουν αρκετές μελέτες που
καταδεικνύουν την ισχυρή θετική επίδραση των
αγροδασικών συστημάτων στη βιοποικιλότητα (Schroth et
al. 2004, Felton et al. 2010, De Beenhouwer et al. 2013,
Torralba et al. 2016). Μελέτες από τους Moreno et al.
(2016a,b) στην Ισπανία έδειξαν ότι εκτεταμένα αγροδασικά
τοπία (π.χ. dehesa) με πολλά συνυπάρχοντα ενδιαιτήματα
προωθούν την εμφάνιση διαφορετικών ειδών.
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Σύμφωνα με τους Fischer et al. (2010) και Torralba et al.
(2016) τα αγροδασικά συστήματα έχουν ιδιαίτερα θετική
επίδραση και στην ορνιθοπανίδα. Οι Lecq et al. (2017)
αναγνώρισαν τους φυτοφράκτες ως σημαντικά καταφύγια
και ιδιαίτερα μικρο-περιβάλλοντα για ομάδες ειδών,
σπονδυλωτών και ασπόνδυλων.
Πολιτισμικές υπηρεσίες
Οι πολιτισμικές υπηρεσίες είναι τα μη υλικά οφέλη που
λαμβάνουν οι άνθρωποι από τα οικοσυστήματα μέσω της
αναψυχικής, ψυχαγωγικής και αισθητικής εμπειρίας,
συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης κοινωνικών
σχέσεων, της εκπαίδευσης και απόκτησης γνώσης και
αισθητικών αξιών.
Οι πολιτισμικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα
αγροδασικά συστήματα περιλαμβάνουν τη διατήρηση της
τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς, τη δημιουργία
ευκαιριών αναψυχής και την ενίσχυση του τοπίου (McAdam
et al. 2009). Τα αγροδασικά συστήματα και συγκεκριμένα τα
παραδοσιακά, αποτελούν μέρος του πολιτισμού και της
κληρονομιάς πολλών περιοχών και σε τέτοιες περιοχές
θεωρούνται συστήματα που πρέπει να διατηρηθούν και να
διαχειρίζονται βιώσιμα (Isted 2005). Η προώθηση των
αγροδασικών συστημάτων θα μπορούσε να διατηρήσει μια
μοναδική ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά (Molnar et al.
2016) και να δώσει έμφαση στον τουρισμό και την αναψυχή.
Υπάρχουν ευκαιρίες αναψυχής που δημιουργούνται από
τα αγροδασικά συστήματα τόσο για τους αγρότες, όσο και
για το ευρύ κοινό. Για τους αγρότες μπορεί να υπάρχουν
ευκαιρίες για κυνήγι ή εισόδημα από τον αγροτικό τουρισμό
και το ευρύ κοινό μπορεί να αποκομίσει οφέλη από την
απόλαυση και την εκτίμηση ενός αγροδασικού
περιβάλλοντος (McAdam et al. 2009).
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Επίσης, για πολλούς ανθρώπους, οι μονοκαλλιέργειες
δημιουργούν μη ελκυστικά μονότονα τοπία, ενώ η
ενσωμάτωση των δέντρων μπορεί να αυξήσει την
ετερογένεια και την ελκυστικότητα του τοπίου (McAdam et
al. 2009). Οι Fagerholm et al. (2016) έδειξαν ότι το 58% των
τοποθεσιών που επισκέφτηκε ο πληθυσμός μιας αγροτικής
περιοχής πλούσιας σε “dehesas” στη Δυτική Ισπανία
αφορούσε πολιτισμικές υπηρεσίες, ενώ μόνο το 24 και το
15% αφορούσαν παραγωγικές και ρυθμιστικές υπηρεσίες,
αντίστοιχα.
Υπηρεσίες οικοσυστημάτων σε πολιτισμικά τοπία
(παράδειγμα)
Σε έρευνα που έγινε στη Θράκη, επιλέχθηκαν δυο
οικισμοί, η Πάνδροσος και τα Σύμβολα στο νομό Ροδόπης,
όπου μελετήθηκε η χωροταξική διάταξη των φυτικών ειδών
που βρίσκονται στις αυλές/περιβόλια τους (Σιόλιου κ.ά.
2008). Η επιλογή των οικισμών στηρίχθηκε σε δύο βασικά
χαρακτηριστικά τους: το κοινό οικολογικό υπόβαθρο τους,
αφού αποτελούν μέρος του ευρύτερου οικοσυστήματος της
ημιορεινής Ροδόπης και τη διαφορετική πολιτισμική τους
ταυτότητα. Αντίθετα με την κοινή οικολογική ταυτότητα του
φυσικού περιβάλλοντος, η πολιτισμική ταυτότητα των
κατοίκων διαφέρει: οι κάτοικοι της Πανδρόσου είναι
χριστιανοί που μετοίκησαν στο τέλος των βαλκανικών
πολέμων προερχόμενοι από Ανατολική Θράκη και Μικρά
Ασία, ενώ οι κάτοικοι των Συμβόλων είναι μουσουλμάνοι,
εγκαταστημένοι στην περιοχή από το 1453.
Η χωροταξική διάταξη των φυτικών ειδών διαφέρει. Στην
Πάνδροσο, η ελιά, η βυσσινιά και η καρυδιά για
παράδειγμα, είναι τα φυτά τα οποία χρησιμοποιούνται
κυρίως για την περίφραξη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η
δημιουργία τεχνητών φυτοφραχτών έγινε μετά τη δεκαετία
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του 80, ενώ μέχρι τότε απουσίαζαν ή υπήρχαν κυρίως
φυσικοί φράχτες από παλιούρι (ΔΕΠΑΚ 2005). Η κερασιά, η
βερικοκιά κλπ. εμφανίζονται συχνότερα στο λαχανόκηπο,
ενώ κοντά σε βοηθητικούς χώρους εμφανίζονται κυρίως η
συκιά, η δάφνη και η καρυδιά, τα οποία δεν τρώγονται από
τα οικόσιτα ζώα, αλλά προσφέρουν την αναγκαία σκιά,
επομένως η παρουσία τους στο συγκεκριμένο χώρο είναι
απόλυτα δικαιολογημένη. Η καρυδιά, όπως και η συκιά,
προστατεύουν το έδαφος και το βελτιώνουν με το άφθονο
φύλλωμα τους (Μπασιώτης 1970), πράγμα απόλυτα
αναγκαίο, αφού δίπλα σε βοηθητικούς χώρους το
ποδοπάτημα, ιδιαίτερα των οικόσιτων ζώων είναι έντονο.
Στον κεντρικό-κύριο χώρο της αυλής/περιβολιού
εμφανίζονται η κληματαριά, η κερασιά κλπ., ενώ στα λίγα
παρτέρια ή σε δοχεία εμφανίζονται κυρίως ποώδη
καλλωπιστικά φυτά.
Στα Σύμβολα, σε αντίθεση με την Πάνδροσο, επικρατούν
τα παρτέρια, τόσο περιφερειακά των αυλών/περιβολιών,
όσο και στο κέντρο με ποικιλία φυτών. Ο υπόλοιπος χώρος
της αυλής συνήθως είναι στρωμένος με τσιμέντο ή απλά
χωμάτινος χωρίς καμιά βλάστηση. Το παραπάνω
δικαιολογείται από την αναγκαιότητα χώρου για τη ξήρανση
των καπνών. Μια πολύ μικρή μειοψηφία των κατοίκων έχει
και λαχανόκηπο μέσα στο χώρο της αυλής, διότι τα
περισσότερα περιβόλια ‘μπαχτσέδες’ διατηρούνται ακόμη
και σήμερα σε τοποθεσίες έξω από το χωριό, δίπλα στο
ποτάμι. Τα περισσότερα είδη εμφανίζονται στα παρτέρια,
ενώ στην είσοδο της αυλής εμφανίζονται κυρίως η συκιά, η
ελιά και η κληματαριά.
Λειτουργίες οικοσυστημάτων: Οι δύο οικισμοί
παρουσιάζουν κοινά σημεία όσον αφορά τις παραγωγικές
λειτουργίες των οικοσυστημάτων και ειδικότερα τα
προϊόντα για μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Κοινό σημείο
362

στις παραδοσιακές οικιακές οικονομίες ήταν η αποξήρανση
τους για να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της
χειμερινής περιόδου, καθώς και η εμπορία αυτών. Στις
βασικές
ζητούμενες
παραγωγικές
υπηρεσίες
οικοσυστημάτων συγκαταλέγονται επίσης η παραγωγή
καυσόξυλων, προσανάμματος και φυλλοσανού. Ωστόσο,
πάντα σε σχέση με την πολιτισμική ταυτότητα
διαφοροποιούνται οι υπηρεσίες οικοσυστήματων σε κοινά
είδη. Π.χ. η κληματαριά στους κήπους της Πανδρόσου
χρησιμεύει για παρασκευή κρασιού (παραγωγική
υπηρεσία), στα Σύμβολα, όπου η θρησκεία δεν επιτρέπει
την κατανάλωση κρασιού, η παραγωγική υπηρεσία
διαφοροποιείται, καθώς οι κάτοικοι χρησιμοποιούν τους
καρπούς της κληματαριάς για να παράγουν «πετιμέζι».
Οι πολλαπλές υπηρεσίες των οικοσυστημάτων είναι
εμφανέστερες στον οικισμό της Πανδρόσου συγκριτικά με
τον οικισμό των Συμβόλων: υπάρχει η μέγιστη
εκμετάλλευση με τους περισσότερους δυνατούς τρόπους.
Όπως και σε άλλους πολιτισμούς – σε αντίθεση με μια
σύγχρονη δυτική προοπτική - δεν υπάρχει καθαρή διχοτομία
ανάμεσα σε προϊόντα και λειτουργίες των ειδών (Βyers
1996) και κατ’ επέκταση σε υπηρεσίες οικοσυστημάτων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι υπόλοιπες υπηρεσίες
(πολιτισμικές κτλ) που παρέχουν τα είδη και στους δύο
οικισμούς είναι εξίσου σημαντικές με τις παραγωγικές:
ακόμη και πριν την ύπαρξη υδροδοτικού δικτύου και στους
δύο οικισμούς διατηρούνταν είδη που εξυπηρετούσαν
πολιτισμικές κλπ. υπηρεσίες, όπως η σκίαση, η
φαρμακευτική χρήση, η αντιστήριξη, οι οποίες
επαυξήθηκαν μετά τη δημιουργία του δικτύου. Και στους
δύο οικισμούς μια σημαντική πολιτισμική υπηρεσία είναι η
αισθητική.
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Δύο βασικά στοιχεία όμως της πολιτισμικής ταυτότητας
διαφοροποιούν αισθητά τα είδη και τις πολιτισμικές
υπηρεσίες των οικοσυστημάτων: η διαφορετική καταγωγή
και η θρησκευτική ταυτότητα. Η πλειοψηφία των κατοίκων
της Πανδρόσου κατάγεται από την Ανατολική Θράκη και
εγκαταστάθηκαν στο χωριό μετά το τέλος των βαλκανικών
πολέμων. Τα «είδη ανάμνησης», είναι αυτά τα οποία
εξυπηρετούν την πολιτισμική υπηρεσία της νοσταλγίας και
του συμβολισμού και είναι τα είδη τα οποία διατηρήθηκαν
στις αυλές/περιβόλια τους προς ανάμνηση των προγόνων
τους, εποίκων του οικισμού. Η χριστιανική ταυτότητα
υπαγορεύει τις εκκλησιαστικές πρακτικές στις οποίες
συμμετέχουν ενεργά οι κάτοικοι, αφού αποτελούσε
σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής τους ζωής. Σε αντίθεση
με άλλες περιοχές του κόσμου, όπου είθισται η φύτευση
δέντρων με θρησκευτικές πρακτικές χρήσεις σε χώρους
θρησκείας ή σε θρησκευτικές διαδρομές (Bernbaum 1997),
στην Πάνδροσο ο χώρος για τη φύτευση «θρησκευτικών»
ειδών βρίσκεται στις αυλές/περιβόλια και εξυπηρετούσαν
βασικές πολιτισμικές υπηρεσίες για εκκλησιαστικές
πρακτικές, στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής κοινωνίας. Ένα
στοιχείο της κοινωνικής οργάνωσης που είναι άμεσα
συνδεμένο με τη θρησκευτική και κατ’ επέκταση
εκκλησιαστική παράδοση είναι ο ρόλος των γυναικών. Οι
γυναίκες μουσουλμάνες -τουλάχιστον στους σουνίτες
μουσουλμάνους- αποκλείονται πλήρως από την
εκκλησιαστική ζωή, περιορίζοντας τη λατρευτική ζωή στην
οικία, αφού μόνο δυο φορές το χρόνο επισκέπτονται το
τζαμί. Αντίθετα, οι γυναίκες χριστιανές συμμετέχουν ενεργά
στις εκκλησιαστικές πρακτικές: είναι υπεύθυνες για το
στολισμό του ναού στις μεγάλες γιορτές, επισκέπτονται τα
νεκροταφεία και γενικότερα συμμετέχουν ενεργά σε κάθε
εκκλησιαστική εκδήλωση. Ο διαφορετικός αυτός ρόλος
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υπαγορεύει και διαφορετικές λειτουργίες των γυναικών στη
διαμόρφωση του χώρου. Άλλωστε, από τα ερωτηματολόγια
προκύπτει ότι στην Πάνδροσο σε μεγάλη πλειονότητα (77%)
οι γυναίκες ασχολούνται με την οργάνωση του χώρου, σε
αντίθεση με τα Σύμβολα, όπου μόνο 20% οι γυναίκες είναι
υπεύθυνες για τη οργάνωση. Η διαδικασία στολισμού του
επιταφίου και των εικόνων του ναού στις εορτές των αγίων
είναι καθαρά γυναικεία υπόθεση. Οι γυναίκες προνοούσαν
να φυτεύουν διάφορα είδη έγκαιρα, ώστε να έχουν τη
δυνατότητα συμμετοχής στο στολισμό του επιταφίου και
της εκκλησίας. Επίσης, η συμμετοχή τους σε νεκρώσιμες
ακολουθίες προϋπέθετε την προμήθεια φυτών. Κάθε κήπος
είχε φυτεμένα είδη και για το στολισμό των τάφων. Οι
γυναίκες ήταν υπεύθυνες και για τη φύτευση ξυλωδών
ειδών, όπως η καρυδιά και η δάφνη τα οποία επίσης
χρησιμοποιούσαν σε θρησκευτικές εκδηλώσεις την ημέρα
της Γονατιστής (της Πεντηκοστής) και την ημέρα των Βαΐων.
Στα Σύμβολα αντίθετα η απουσία των γυναικών από τη
λατρευτική ζωή και η γενικότερη θέση τους στο κοινωνικό
σύνολο δεν τις έδινε κίνητρο οργάνωσης του χώρου.
Συγκεκριμένα τα είδη που εμφανίζονται στα περιβόλια του
μουσουλμανικού οικισμού είναι επιλεγμένα από τον
ανδρικό πληθυσμό και καλύπτουν κυρίως παραγωγικές
υπηρεσίες (ανάγκες διατροφής τόσο των μελών της
οικογένειας, όσο και των οικόσιτων ζώων της οικίας)
(Σιόλιου κ.ά. 2008).
Οι πολιτισμικές υπηρεσίες των οικοσυστημάτων είναι
αναγκαίο να αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστές πέρα
των αυστηρών υλικών ή και οικονομικών υπηρεσιών.
Αποτελούν κομμάτι της πολιτισμικής και περιβαλλοντικής
μας ιστορίας. Άλλωστε, οι παραδοσιακές, θρησκευτικές και
εκκλησιαστικές υπηρεσίες των φυτικών ειδών, είναι
απόλυτα συμβατές και συνδεμένες με τις παραγωγικές,
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ρυθμιστικές και προστατευτικές υπηρεσίες. Η χρήση μιας
οικοσυστημικής προσέγγισης της παράδοσης μπορεί να
βοηθήσει στη διαχείριση των περιοχών γιατί μπορεί να
παρέχει ιδέες για τα κίνητρα περιβαλλοντικών
συμπεριφορών. Η οικολογία τοπίου πρέπει να περιέχει μία
πολιτισμική εξήγηση για τοπία, τα οποία υπάρχουν ή τα
οποία αναπτύσσονται σταδιακά από τις τρέχουσες τάσεις.
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Πίνακας 4. Διαχρονική εξέλιξη των φυτικών ειδών στους
οικισμούς Πανδρόσου και Συμβόλων. Οι αριθμοί
απεικονίζουν το % ποσοστό των οικιών στα περιβόλια των
οποίων εμφανίζονται τα είδη (Προσαρμογή από Σιόλιου κ.ά.
2008).
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Πίνακας 5. Οι πολλαπλές υπηρεσίες των δέντρων (ΠΠάνδροσος συγκριτικά με Σ-Σύμβολα) (Προσαρμογή από
Σιόλιου κ.ά. 2008).
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Διατήρηση της βιοποικιλότητας στα αγροδασικά
συστήματα (παράδειγμα)
Οι Ισπικούδης κ.ά. (2006) σε έρευνα που διεξήγαγαν στην
κοιλάδα Φιλιούρη, η οποία βρίσκεται στον ορεινό όγκο του
βορειοανατολικού τμήματος του νομού Ροδόπης βρήκαν:
Το ποικιλόμορφο τοπίο συγκροτείται από ένα μωσαϊκό, με
μεγάλο αριθμό τύπων οικοτόπων. Στο γεγονός αυτό
οφείλεται η πληθώρα των πουλιών που εμφανίζονται στην
περιοχή. Στην κοιλάδα του Φιλιούρη έχουν παρατηρηθεί
146 είδη πουλιών. Το μεγαλύτερο ποσοστό (63,7%) των
ειδών αποτελείται από στρουθιόμορφα, ενώ το 17%
αποτελούν τα αρπακτικά και γερακόμορφα, τα οποία είναι
πτωματοφάγα.
Τα αρπακτικά συναντώνται σε ανοιχτές εκτάσεις με
αραιή βλάστηση ή σε δάση με ανοίγματα, όπου αναζητούν
την τροφή τους, η οποία κατά κύριο λόγο αποτελείται από
πτώματα αγροτικών ή άγριων ζώων. Φωλιάζουν σε
κοιλώματα βράχων και σπανιότερα σε δέντρα, γι’ αυτό και
προτιμούν την ύπαρξη βραχωδών εκτάσεων.
Τα στρουθιόμορφα είναι ευρύτοπα είδη, αλλά, όπως
διαπιστώθηκε στην πλειοψηφία τους επιθυμούν ανοιχτές
εκτάσεις με αραιές συστάδες δέντρων με πολυετείς
καλλιέργειες ή ποολιβαδικές εκτάσεις, όπου αναζητούν την
τροφή τους, η οποία αποτελείται κυρίως από έντομα και
καρπούς. Χαρακτηριστική είναι η συγκέντρωση πολλών
ειδών σε μεγάλους αριθμούς κοντά σε ανθρωπογενές
περιβάλλον όπως π.χ. στάνες κλπ., με φράχτες, άλση, όπου
τρέφονται με τα άφθονα έντομα που εντοπίζουν στις
κοπριές. Γενικά παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ειδών
της ορνιθοπανίδας προτιμά τοπία ημιφυσικά ή καθαρά
ανθρωπογενή.
Η άσκηση της κτηνοτροφικής και γεωργικής
δραστηριότητας εξακολουθεί να γίνεται με παραδοσιακούς
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τρόπους. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα ζώα
φόρτου για τη μεταφορά ξυλείας από υλοτομίες, αλλά και
για την καλλιέργεια της γης. Η κλαδονομή, η οποία ευνοεί
την ορνιθοπανίδα, αποτελεί ακόμη και σήμερα σημαντική
δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής για τη
αποθήκευση φυλλοσανού για τη διατροφή των ζώων κατά
τη διάρκεια του χειμώνα.

Εικ. 165. Αριθμός ειδών ορνιθοπανίδας ανά τύπο οικοτόπου
(Ισπικούδης κ.ά. 2006).

Το μέλλον των αγροδασικών συστημάτων
Αγροδασικά συστήματα υπάρχουν σε ολόκληρη την
Ελλάδα από αμνημονεύτων χρόνων, σχετίζονται με την
καθημερινή ζωή του λαού και αντιπροσωπεύουν την
ιστορική εξέλιξη του τόπου και την πολιτισμική παράδοση
των ανθρώπων της κάθε περιοχής. Δεδομένου ότι στο
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παρελθόν τα ελληνικά συστήματα πολύ σπάνια
απογράφηκαν, ένας χρήσιμος δείκτης για την αναγνώριση
της
προέλευσης
των
παραδοσιακών
αυτών
αγροδασολιβαδικών συστημάτων είναι η χαρακτηριστική
μορφή των κουριζόμενων δέντρων, δηλαδή τα διάσπαρτα,
υπεραιωνόβια δέντρα που κυριαρχούν με την ιδιαίτερη
μορφή τους (Ispikoudis and Sioliou 2005).
Η διακοπή όμως σήμερα της κλαδονομής (κούρισμα και
κλάρισμα), έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική απώλεια της
κληρονομιάς μας, αφού τα κουριζόμενα ή τα κλαριζόμενα
δέντρα νεκρώνονται, αφού πλέον δεν νεανίζουν και
εξαφανίζονται από τα τοπία μας
και δυστυχώς εξαφανίζονται ταχύτατα, ενώ δεν
δημιουργούνται νέα
ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΑΥΤΑ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΑ
ΚΟΥΡΙΖΟΜΕΝΑ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΟΥΝ ΦΡΟΥΡΟΙ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η προστασία αρχαιοτήτων, ιστορικών κτιρίων, οικισμών
και αγροκτημάτων θα έπρεπε να συνδυάζεται με την
προστασία και διαχείριση των συνυφασμένων με αυτά
πολιτισμικών τοπίων, όπου τα αρχαία κουριζόμενα και
κλαριζόμενα δέντρα αποτελούν ουσιαστικά συστατικά.
Εξαιτίας της υψηλής ιστορικής, αισθητικής, αναψυχικής
και οικολογικής αξίας τους, είναι απαραίτητο τα υπάρχοντα
αρχαία, υπεραιωνόβια δέντρα, να ανανεωθούν και οι
παραδοσιακές τεχνικές να επανεισαχθούν για την
μακροχρόνια διαχείριση τους και να προστατευθούν.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κουρά είναι επίπονη εργασία,
είναι ευθύνη Εθνική ή και Διεθνής, η ενθάρρυνση της
κλαδονομής με επιδοτήσεις των αγροτών ή βοήθεια με
εργασία, αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων, η
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κουρά αποτελεί το μοναδικό, το σημαντικότερο και πιο
αναγκαίο μέτρο για την αποκατάσταση, προστασία και
διαχείριση των αρχαίων, υπεραιωνόβιων, μνημειακών
δέντρων σαν ένα μέσο της διατήρησης της πολύτιμης δομής
και εμφάνισης των πολιτισμικών μας τοπίων.
Αυτή η πρακτική έχει συνεχιστεί έκτοτε και με άλλα
δασικά είδη με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας μεγάλης
ποικιλίας δασογεωργικών συστημάτων. Κατά τη διάρκεια
των αιώνων, τόσο τα δασολιβαδικά, όσο και τα
δασογεωργικά συστήματα επέζησαν λόγω της ιδιότητας
τους να καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες των ανθρώπων,
καθιστώντας τα έτσι μέρος ή ακόμα και το κυρίαρχο
χαρακτηριστικό του τοπίου (Ισπικούδης κ.ά. 1996,
Papanastasis et al. 2009).
Τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, τα περισσότερα από
τα παραδοσιακά αγροδασικά συστήματα απειλούνται από
την υποβάθμιση είτε μέσω εγκατάλειψης είτε
εντατικοποίησης, γεγονός που οδηγεί στη μετατροπή τους
σε δασικές εκτάσεις και μονοκαλλιέργειες, αντίστοιχα. Η
Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας περιλαμβάνει
στοιχεία στην κατηγορία των φυτειών οπωροφόρων
δέντρων και καρυδιών σε αρόσιμες εκτάσεις που
φυτεύονται με γεωργικές καλλιέργειες και λαχανικά. Το
1963, οι φυτείες που συνδυάζονταν με καλλιέργειες
(σιτηρά) αποτελούνταν από 1.136.000 στρέμματα, περίπου
το 3% του συνόλου της αρόσιμης γης στην Ελλάδα. Μέχρι το
1983, αυτή η πρακτική περιορίστηκε σε 400.000 στρέμματα,
μόνο το ένα τοις εκατό της συνολικής αρόσιμης γης. Τα
αντίστοιχα στοιχεία για τις φυτείες που συνδυάζονται με
λαχανικά ήταν 102.000 στρέμματα το 1963 και 65.000 το
1983, μείωση κατά 35% σε είκοσι χρόνια (Schultz et al.
1987).
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Η μελέτη των ιστορικών και κοινωνικοοικονομικών
αλλαγών και της εξέλιξης των παραδοσιακών μορφών
διαχείρισης της γης, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της
φωτοερμηνείας, της χωρικής διάρθρωσης και της
πρόβλεψης της μελλοντικής τους εξέλιξης, μπορεί να
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην εκτίμηση των αιτιών
(κυρίως ανθρωπογενών) που επιδρούν στην εξέλιξη των
τοπίων (Bankov 1998).
Οι αλλαγές στη σύγχρονη αγροτική δραστηριότητα και η
εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών καλλιέργειας της
γης, αλλά και των συστημάτων εκτροφής των αγροτικών
ζώων, ιδιαίτερα των μεσογειακών χωρών (νομαδικό,
ποιμενικό και οικόσιτο), σε συνδυασμό με την ολοένα
μεγαλύτερη χρήση συμπληρωματικών τροφών στη
διατροφή των αγροτικών ζώων έχουν έντονες συνέπειες
στην εξέλιξη των τοπίων (Vos 1993, Farina 1998). Πολύτιμοι
βιότοποι άγριας ζωής εξαφανίζονται και η υψηλή
ποικιλότητα των παραδοσιακών κτηνοτροφικών τοπίων
μειώνεται. Η αλλοίωση των παραδοσιακών πρακτικών της
γεωργίας και της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα στις μεσογειακές
περιοχές, εκφράζεται άλλοτε ως εντατικοποίηση και άλλοτε
ως ουσιαστική εγκατάλειψη.
Οι αλλαγές αυτές έχουν ως συνέπεια την αλλοίωση του
παραδοσιακού πολυδιασπασμένου και αειφορικού τοπίου
των μεσογειακών περιοχών και τη σταδιακή μετατροπή του
σε ομοιογενοποιημένο τοπίο μειωμένης βιοποικιλότητας
(Papanastasis 2004). Τη θέση των ανοικτών μονάδων τοπίου
(αγροί, ποολίβαδα, ανοικτά βοσκόμενα θαμνολίβαδα και
δάση) που η εκτατική παραδοσιακή γεωργία-κτηνοτροφία
συντηρεί, παίρνουν κλειστά οικοσυστήματα, όπου
κυριαρχούν η πυκνή ξυλώδης βλάστηση (Χουβαρδάς και
Ισπικούδης 2001).
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Εικ. 166. Πίνδος: Δασογεωργικά συστήματα με καρυδιές και
άλλα δέντρα σε συνδυασμό με ετήσιες καλλιέργειες ή και
χορτοδοτικά σε βαθμίδες που ακόμη λειτουργούν και διατηρούν
την ιδιαιτερότητα της αισθητικής του ορεινού Ελληνικού τοπίου.

Εικ. 167. Ορεινή Ροδόπη: Ακόμα ζωντανά. Αραιοί οικισμοί,
αγροδασολιβαδικό σύστημα, με δέντρα κούπες/θημωνιές,
μελίσσια (φωτ. Σ. Νικούδη).
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Εικ. 168. Εράτυρα – Κοζάνη: Εγκατάσταση νέων αγροδασικών
συστημάτων με καρυδιές, και ετήσιες καλλιέργειες.

Εικ. 169. Εράτυρα – Κοζάνη: Εγκατάσταση νέων αγροδασικών
συστημάτων με καρυδιές, κερασιές, κακαβιές και ετήσιες
καλλιέργειες (κυρίως καλαμπόκι).
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Εικ. 170. Σισάνι - Εράτυρα – Κοζάνη: Εγκατάσταση νέων
αγροδασικών
συστημάτων
με
καρυδιές,
κερασιές
(προστατευμένες με πλαστικούς σωλήνες) και ετήσιες
καλλιέργειες (φασόλια και άλλες ποτιστικές).

Εικ. 171. Εράτυρα – Κοζάνη: Εγκατάσταση νέων αγροδασικών
συστημάτων με καρυδιές, κερασιές (προστατευμένες με
πλαστικούς σωλήνες) κλπ. και ετήσιες καλλιέργειες (κυρίως
καλαμπόκι).
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Αυτόχθονες φυλές προβάτων στην Ελλάδα.
http://www.haniotika-nea.gr
http://www.persaina.gr/epsiloniotarhoepsilon).
http://www1.aegean.gr/culturelab/saddle-makers.htm
(Σαμαροποιοί ή Σαμαράδες)
https://cityculture.gr/makedonikifalanga/https://digitalzoot.weebly.com/6-eta).
https://digitalzoot.weebly.com/6-eta).
https://el.wikipedia.org/wiki).
https://el.wikipedia.org/wikimedia/Raffael012.jpg
https://el.wikisource.org/wiki).
https://el.wiktionary.org/wiki
https://elgr.facebook.com/StenKoiladaTonMouson/photos/ignaziostella
https://en.wikipedia.org/wiki/Bocage.
https://en.wikipedia.org/wiki/Huerta.
https://en.wikipedia.org/wiki/Market_garden.
https://iconology2009.wordpress.com/2012/06/01/).
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https://mandritsiotes-zagliveriou.webnode.gr
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/4668/1/13_
chapter_12.pdf.
Παλαιοκλιματολογία

Εφαρμοσμένη Κλιματολογία – Ρύπανση του
Περιβάλλοντος–Παλαιοκλιματολογία
https://www.alekati.gr).
https://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/ mythology).
https://www.nemertes.eu/galateia.html).

https://www.politischios.gr/oikonomia).
www.google.gr.
www.google.gr. Χάρτες Google
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1. Αγροδασικά συστήματα στη Β. Ελλάδα
ταξινομημένα σύμφωνα με το κυρίαρχο δέντρο (Προσαρμογή από
Papanastasis et al. 2009).
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Πίνακας 2. Σημερινές χρήσεις και εφαρμογές των ξύλων
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