
Πρώτα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ για ντόπιεσ ποικιλίεσ τθσ Σίφνου 

 

Μετά από πρόςκλθςθ τθσ Κοιν..Επ. ΑΝΕΜΟ ΑΝΑΝΕΩΗ και του Διμου ίφνου  

οργανϊκθκε τοπικι ζρευνα ςτθ ίφνο για τθν αναηιτθςθ, καταγραφι 

παραδοςιακϊν τοπικϊν ποικιλιϊν και τθ ςυλλογι ςπόρων. 

 

κοπόσ αυτόσ τθσ ζρευνασ είναι θ διάςωςθ των ιφνζικων ποικιλιϊν ςε μια κρίςιμθ 

ςτιγμι κατά τθν οποία ο αγροτικόσ τομζασ δοκιμάηεται αλλά και βριςκόμαςτε 

μπροςτά ςε μια ςειρά προκλιςεων, όπωσ διατροφικι αςφάλεια, κλιματικι κρίςθ 

και αλλαγζσ ςτο μοντζλο διατροφισ. Η καταγραφι, μακροχρόνια διατιρθςθ – 

καλλιζργεια και ανάδειξι τουσ είναι μια ευκαιρία για μια γεωργία με μζλλον ςτθ 

ίφνο αλλά και ςτο πλαίςιο μιασ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ για τθν ευρφτερθ 

ςιφνζικθ οικονομία. Λόγω τθσ μοναδικότθτάσ τουσ ςτθν ποιότθτα, τθσ πικανόν 

καλφτερθσ ανκεκτικότθτάσ τουσ απζναντι ςτισ επερχόμενεσ κλιματικζσ αλλαγζσ και 

τθσ καλφτερθσ ανταπόκριςισ τουσ ςτισ νζεσ διατροφικζσ μασ επιλογζσ μπορεί να 

ενιςχυκεί ςθμαντικά θ χριςθ τουσ τόςο ςτθν οικογενειακι κουηίνα όςο και ςτον 

τομζα τθσ εςτίαςθσ και του τουριςμοφ. 

 

Σα πρϊτα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ και καταγραφισ είναι ιδιαίτερα 

ενκαρρυντικά. Όπωσ φαίνεται και ςτον πίνακα μετά από επιςκζψεισ ςε 6 χωριά 

ςυλλζχκθκαν 39 δείγματα, μεταξφ των οποίων το λακοφρι από το οποίο 

παραςκευάηουν τθ ιφνζικθ φάβα, το  μαυρομάτικο φαςόλι (που είναι 

καφεμάτικο), το φθμιςμζνο ρεβίκι, το ςπάνιο ςουςάμι και ο μοναδικόσ, ίςωσ ςε όλθ 

τθν Ελλάδα, άφκοσ, ζνα κτθνοτροφικό φυτό που θ καλλιζργεια του ζχει πρόςφατα 

εγκαταλειφκεί. Αντίςτοιχοσ πλοφτοσ υπάρχει ςτα οπωροφόρα (πχ ςυκιά) και ςτο 

αμπζλι. 

Είδοσ Αριθμόσ 
δειγμάτων 

Χωριά 

Σιτθρά   

Βρϊμθ 1 Κατεβατι 

Κρικάρι 3 Αρτεμϊνασ, Κατεβατι, Σρουλάκι 

Όςπρια   

Άφκοσ (λίγο ςτθ φάβα και  
κτθνοτροφικό) 

2 Απολλωνία/Καμάρεσ, Αρτεμϊνασ 

Κουκιά 2 Αρτεμϊνασ,  Κατεβατι 

Λακοφρι 4 Απολλωνία/Καμάρεσ, Αρτεμϊνασ, Κατεβατι, 
Σρουλάκι 

Μαυρομάτικο 4 Απολλωνία/Καμάρεσ, Αρτεμϊνασ, Σρουλάκι,  



(καφεμάτικο) Κατεβατι 

Ρεβίκι 3 Σρουλάκι, Κάτω Πετάλι, Κατεβατι 

Φαςόλεσ (άςπρα) 1 Κατεβατι 

Φαςόλεσ (μπαρμποφνια) 1 Σρουλάκι 

Κθπευτικά   

Αγγοφρι 1 Καμάρεσ/Απολλωνία 

Καρποφηι 1 Κατεβατι 

Κρεμμφδια 4 Αρτεμϊνασ, Άγιοσ Λουκάσ, Κάτω Πετάλι, 
Σρουλάκι 

Μπάμια 1 Κατεβατι 

Ντομάτα  1 Κάτω Πετάλι 

Ντοματάκι 1 Κάτω Πετάλι 

Πεπόνι 1 Απολλωνία/Καμάρεσ, 

(Πιπεριζσ) 4 Απολλωνία/Καμάρεσ, 

κόρδα 2 Αρτεμϊνασ, Σρουλάκι 

Ελαιοφχα   

ουςάμι 2 Κατεβατι,  Κάτω Πετάλι 

 

Για τθ διάςωςθ των τοπικϊν ποικιλιϊν προτάκθκε να δθμιουργθκοφν: 

1. Δθμοτικό αποκετιριο ςπόρων, με ευκφνθ του Διμου και ςε ςυνεργαςία με 

τον Αγροτικό και Μελιςςοκομικό υνεταιριςμό και άλλουσ φορείσ του 

νθςιοφ, με ςκοπό να φυλάςςονται οι ιφνζικεσ ποικιλίεσ και οι ςπόροι τουσ 

να δωρίηονται ϊςτε να μποροφν οι ιφνιοί και οι ιφνιζσ, που επικυμοφν να 

καλλιεργιςουν ντόπιεσ ποικιλίεσ, να βρουν λίγουσ ςπόρουσ για αρχι. 

2. Δθμοτικόσ ι/και ςυνεργατικόσ γεωργικόσ κιποσ όπου κα φυτευτοφν / 

εμβολιαςκοφν όλεσ οι ιφνζικεσ τοπικζσ ποικιλίεσ οπωροφόρων και 

αμπζλου. Ζτςι οι ποικιλίεσ κα μποροφν να διαςωκοφν, να μελετθκοφν και να 

τισ γνωρίηουν οι ιφνιοί και οι ιφνιζσ κακϊσ και οι τουρίςτεσ/τριεσ. 

Η προςπάκεια ςυλλογισ ςπόρων κα ςυνεχιςτεί και ςε ςυνεργαςία με άλλουσ 
κατοίκουσ του νθςιοφ και ςτα υπόλοιπα χωριά τθσ ίφνου για να βρεκοφν 
περιςςότερεσ ποικιλίεσ γιατί ακόμα ψάχνουμε το: 
Ντόπιο ςτάρι, 

βίκο, 

μπιηζλι, 

κθπευτικά (αγγοφρι, λάχανο, κουνουπίδι, κολοκυκάκι, κολοκφκα, μελιτηάνα, 

πιπεριά κλπ), 

βαμβάκι, αν και είναι απίκανο να ζχει πλζον διαςωκεί 

ςκουπόςπορο και αυτό ςτθν φωτογραφία που δεν ξζρουμε το όνομα του αλλά 

κάποιοι το καλλιεργοφςαν ι το καλλιεργοφν. 



 

 
Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε κερμά τουσ ιφνιοφσ και τισ ιφνιζσ που μασ 
βοικθςαν ςτθν ζρευνα είτε με πολφτιμεσ πλθροφορίεσ είτε δωρίηοντασ ςπόρουσ 
και πρϊτα από όλα για τθ φιλοξενία τουσ και τον ΑΝΕΜΟ ΑΝΑΝΕΩΗ και τον Διμο 
ίφνου.   
 
Ο Νίκοσ Χρυςόγελοσ ζχει καταγράψει θχθτικά πολλζσ από τισ προφορικζσ 
μαρτυρίεσ-ςυηθτιςεισ και κα ςυνεχίςει να το κάνει με όποιουσ/εσ ενδιαφζρονται, 
ϊςτε να ςυγκεντρωκεί και διαςωκεί όλθ θ υπάρχουςα γνϊςθ και μνιμθ για 
ςπόρουσ, πρακτικζσ καλλιεργειϊν και οι πολιτιςμικζσ τουσ διαςτάςεισ. Επίςθσ, 
ςυγκεντρϊνει και γραπτζσ, λογοτεχνικζσ και φωτογραφικζσ μαρτυρίεσ, οπότε αν 
κζλετε επικοινωνιςτε μαηί του.  
 
Όλο το επιςτθμονικό υλικό και οι μαρτυρίεσ, μζςα από τθν καταγραφι των 
πλθροφοριϊν, που ςυγκεντρϊκθκαν αποτελοφν ζνα ςθμαντικό εργαλείο ςτθ 
διαδικαςία επίτευξθσ  του ςτόχου για μια βιϊςιμθ γεωργία ςτθ ίφνο και ςε αυτι 
τθ προοπτικι πρζπει να αξιοποιθκεί άμεςα.  
       
 
Ροίκοσ Θανόπουλοσ, γεωπόνοσ 


