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Τοπικές  
Ποικιλίες 
σε όλα τα 
γεωργικά 
είδη

Ποικιλίες αμπέλου (Ασύρτικο, Σαββατιανό,  
Μαλαγουζιἀ, Μοσχάτος Πάτρας, κ.ά.)

Ποικιλίες ελιάς (Μεγαρίτικη, Αδραμυτινή, 
Μανακολιά κ.ά.)

Ποικιλίες οπωροφόρων (μανταρίνι Χίου, 
ρόδι Ερμιόνης, κ.ά.)

Ποικιλίες φυτών μεγάλης καλλιέργειας 
(όσπρια, σιτηρά)

Ποικιλίες κηπευτικών (τσακώνικη 
μελιτζάνα, τοματάκι Σαντορίνης)



Τοματάκι Σαντορίνης (ΠΟΠ)



Αμμολοχίτικη Τομάτα Άνδρος



Κολοκύθα Λύρα Άνδρος



Μπιζέλι (κατσούνι Αμοργού και Σχοινούσας)



Λαθούρι Φενεού (Lathyrus sativus)



Γηγενείς ποικιλίες αμπέλου και ελιάς

Καλαμπάκι Λήμνου Κορωνέικη



Τοπικές ποικιλίες σιτηρών και οσπρίων

Σκληρό σιτάρι (Μαυραγάνι 
Πρέβεζας)

Φασόλι (Συλλογή Ελληνικών 
τοπικών ποικιλιών)



Λευκό λούπινο (Lupinus albus)
Τοπική ποικιλία Μάνης



Τι είναι τοπική ποικιλία;

• Δυναμικός εξελισσόμενος πληθυσμός, γενετικά ποικιλόμορφος

• Με ιστορική προέλευση και διακριτή ταυτότητα 

• Στερείται επιστημονικής βελτιωτικής παρέμβασης

• Έχει τοπική προσαρμοστικότητα 

• Συνδέεται με παραδοσιακά συστήματα καλλιέργειας

• Έχει δημιουργηθεί με επιλογή των γεωργών και της φύσης

• Συνδέεται στενά με παραδοσιακές χρήσεις, γνώση, έθιμα, γλώσσα-
διαλέκτους, γιορτές, τοπική κουζίνα



Οι λόγοι για τον πλούτο των τοπικών 
ποικιλιών στην Ελλάδα
• Η γεωγραφική της θέση

• Η ποικιλία των εδαφοκλιματικών συνθηκών

• Η μακρά γεωργική ιστορία

• Οι ιδιαίτερες συνθήκες της ελληνικής γεωργίας (μικρά χωράφια, 
αναβαθμίδες)

• Έθιμα, γαστρονομία

• Οι τοπικές ποικιλίες εξακολουθούν να καλλιεργούνται για τοπική 
κατανάλωση σε πολλές περιοχές
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Πολλαπλές διαστάσεις

κοινωνικές πολιτισμικές

οικονομικές

προϊστορικές 
ιστορικές

Τοπική 
ποικιλία



«Τοπικές και γηγενείς γεωργικές ποικιλίες: 
γνώσεις και πρακτικές» 
• Eγγραφή του στοιχείου στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς

• Αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς του ανθρώπου της 
υπαίθρου στον γεωργικό πολιτισμό της χώρας μας

• Οι τοπικές ποικιλίες και τα προϊόντα τους  ενσωματώνουν την γνώση, 
την ιστορία και τον πολιτισμό τοπικών κοινωνιών 



Οικονομικές διαστάσεις

• Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές

• Οίνοι από ελληνικές ποικιλίες

• Κορινθιακή σταφίδα

• Σύκα

• Ετήσια είδη (φάβα, φασόλια, φακή, τοματάκι)



Η θέση των τοπικὠν ποικιλιὠν στην αγορά

Χρειάζεται

• ανάδειξη της μοναδικότητας των προϊόντων της τοπικής ποικιλίας 

• δημιουργία νέων καναλιών μάρκετινγκ

• δημιουργία ειδικών εμπορικών σημάτων (π.χ. Σήμα TerraVita-
Λήμνος)

• διαφοροποίηση γεωργίας και ανάδειξη αγροβιοποικιλότητας -
αειφορίας

(Karanikolas et al.2017)



Έρευνα του εργαστηρίου μας στις τοπικές 
ποικιλίες
• Συλλογή – Εξερευνητικές αποστολές

• Χαρακτηρισμός

• Αξιολόγηση

• Αξιοποίηση 

• Διατήρηση και παρακολούθηση καλλιεργειών



Εξερευνητικές αποστολές

• Αποτελούν προϋπόθεση για την διατήρηση των τοπικών ποικιλιών 
και την συνειδητοποίηση της σημασίας τους από την τοπική κοινωνία

• Σκοπός είναι η συλλογή όλων των τοπικών ποικιλιών μιας περιοχής 
που θα αντιπροσωπεύουν όλη την γονιδιακή δεξαμενή - Κάτι τέτοιο 
απαιτεί συστηματική εργασία πεδίου



Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Εξερευνητικές αποστολές ΓΠΑ

Λήμνος 
(315)

Λευκάδα
(101)

Σκύρος
(50)

Λέσβος
(312)

Άνδρος
(310)Κεφαλονιά

(64)

Μεσσηνία
(260)

Κύθηρα
(182)

Βόρεια Κάρπαθος
(45)

Αστυπάλαια
(35)

Αρκαδία
(107)

Τρίκαλα (50 χωριά)
(90)





Συλλογή τοπικών ποικιλιών στη Λήμνο



Γνωρίζοντας τον ‘Πίσσε’ Σκύρου



Διατήρηση τοπικών ποικιλιών στην Σκύρο
Παρακολούθηση καλλιέργειας



Παρακολούθηση της καλλιέργειας τοπικών 
ποικιλιών - Λήμνος



Τἠνος – Γεωργικό τοπἰο



Ελαιώνας στην Τήνο



Καλλιέργειες στην Τήνο



Εξερευνητική αποστολή της ΤΓΥ 2006

• Κριθάρια, ‘Παριανό’ και ‘Δίστιχο’ - Καλλιέργεια από το 1950

• Τομάτα ‘Φαλαταδιανή’ 

• Τηνιακό καυτερό σκόρδο – Καλλιέργεια από το  1809

• Καρπούζι ‘Λευκό αστακού’

• Βίγνα ‘Άνυδρο Αμπελοφάσουλο Τήνου’

• Φασόλια ‘Λόπια’

• Αγγούρια, κολοκύθια, κουκιά



Εξερευνητική αποστολή της ΤΓΥ 2006

• Σύκα ‘Τσιγγανάκια’/ ‘Ψαρά’, ‘Αρκομπούνα’

• Αχλαδιές, βυσσινιές, κερασιές, εσπεριδοειδή, μουριές

• Αμπέλι ΄Ποταμίσι λευκό΄, ‘Ασπράδια’, ‘Ασκαθάρι’



Άλλες αναφορές 
Από το βιβλίο ‘Του ανέμου και της αρμύρας’

• Ποικιλίες ελιάς ‘Μαυρολιά’ και ‘Ξανθολιά’

• Μαυρομάτικα ‘λ(ι)βιά’

• Μικρόκαρπα ρεβίθια, λαθούρι, πατάτες, κρεμμύδια, τομάτες 
συριανές

• Τηνιακή αγκινάρα

• Αμυγδαλιές, εσπεριδοειδή (πορτοκαλιές, μανταρινιές, λεμονιές)

• Σύκα (Αρκούνες, κοντολάτα, καβουράκια, βασιλικάτα)

• Άσπρα και μαύρα Ποταμίσια, Μαλβαζἰα, Κουμαριανό, Ασκαθαριές, 
Μαύρη Κουντούρα, Ασύρτικο, Μαυτροτράγανο, Αυγουστιάτης



Σκόρδα Τήνου



Συλλογή ΓΠΑ (2015 και 2017)

• 22 καταχωρήσεις

• 5 πληροφορητές 

• 4 τοποθεσίες

(Αγάπη, Τριπόταμος, 

Κιόνια, Μυρσίνη)



Ρεβίθια Τήνου



Αγκινάρα Τήνου



Μελέτη μαυρομάτικου φασολιού
Διδακτορική Διατριβή Ε. Λαζαρίδη
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23 τοπικές 
ποικιλίες 

Τα μαυρομάτικα που μελετήθηκαν



10 στη βλάστηση

5 στην άνθηση 

7 στο λοβό

5 στο σπόρο

5 στην απόδοση
Περιγραφητές IPGRI (1983)

Μελετήθηκαν 32 χαρακτηριστικά σε 48 φυτά 
από κάθε τοπική ποικιλία



Βιολετί

Μωβ Ροζ

Άσπρο
Λήμνος VG2 Λέρος VG3

Άρτα VG21

Παράδειγμα Το χρώμα του άνθους



Κύθηρα VG23 Μύκονος VG4

Χρώμα του λοβού



Μύκονος VG4 Λήμνος VG2Σάμος VG20

Χρώμα  και σχήμα σπόρου



VG10
VG21
VG18
VG13
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VG4

VG12

VG19
VG8
VG1

VG7
VG15
VG16

Ομαδοποίηση των τοπικών ποικιλιών



Άνθη και λοβοί του μαυρομάτικου Τήνου



Σπόροι μαυρομάτικου Τήνου



Διαφορετικοί μορφότυποι σπόρων



Το αμπελοφάσουλο της Μυρσίνης

• Ξεχώρισε ανάμεσα στις 23 τοπικές ποικιλίες που μελετήθηκαν γιατί 
παρουσίασε

• Τον μεγαλύτερο αριθμό λοβών ανά φυτό

• Μεγάλο βάρος σπόρων ανά φυτό



Συμπεράσματα

• Η Τήνος έχει τοπικές ποικιλίες και η αξία κάποιων έχει εκτιμηθεί

• Είναι απαραίτητη η συστηματική εργασία πεδίου για την συλλογή και 
καταγραφή όλων των τοπικών ποικιλιών της Τήνου

• Αυτό απαιτεί επίσκεψη σε κάθε χωριό της περιοχής συλλογής και 
τουλάχιστον δύο συνεντεύξεις σε κάθε χωριό

• Η μελέτη τους περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό τους, απαραίτητη 
ενέργεια για την εγγραφή τους στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών.

• Η ανάδειξη της αξίας τους θα εξασφαλίσει την διατήρηση τους στον 
αγρό και την διάσωσή τους



Βασικές ενέργειες

• Δημιουργία ενός καταλόγου τοπικών ποικιλιών και παρακολούθηση της 
διατήρησής τους για την πρόληψη επιπλέον γενετικής διάβρωσης

• Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς για χαρακτηρισμό και εγγραφή των 
τοπικών ποικιλιών στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών

• Διατήρηση των τοπικών ποικιλιών στον αγρό και οικονομική αξιοποίηση

• Πιστοποίηση με σήματα ποιότητας που υπάρχουν αλλά και προτάσεις για 
νέα σήματα που αναδεικνύουν την διαφύλαξη της αγροβιοποικιλότητας

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των κλάδων και των καταναλωτών

• Ολιστική προσέγγιση διατήρησης και εμπορίας



Ενημέρωση- Εμψύχωση- Καθοδήγηση-
Συνεργασία
• Κάθε τόπος έχει τις δικές του τοπικές ποικιλίες που πρέπει να 

διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε

• Μην καταφεύγουμε σε εύκολες λύσεις και προκαλούμε γενετική 
διάβρωση

• Ενημέρωση και αφύπνιση της κοινωνίας

• Επανεισαγωγή και επαναπατρισμός τοπικών ποικιλιών

• Εμψύχωση των νέων ανθρώπων για την συμμετοχή τους στην μελέτη 
και καλλιέργεια των τοπικών ποικιλιών



Σας ευχαριστώ!


