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Αποστολές συλλογής στην Όλυμπο 

Καρπάθου

2012: Ρ. Θανόπουλος και 

2015: Π. Μπεμπέλη και Ρ. Θανόπουλος

Με την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης 

Βόρειας Καρπάθου-Σαρίας

+ πολλά σεμινάρια



Όλυμπος Καρπάθου

Σιτάρι

Κριθάρι

Ρόι

Βίκος

Λαθούρι

Αγκινάρα



Φάβες στην Ελλάδα

Από 5 διαφορετικά βοτανικά είδη:

Κουκί (Vicia faba)

Μπιζέλι (Pisum sativum)

Λαθούρι κλυμένο (Lathyrus clymenum)

Λαθούρι κοινό (L. sativus)

Λαθούρι ωχρό (L. ochrus)

κάθε τόπος τη δικιά του



Όλυμπος Καρπάθου;

Αρακουένι (λαθούρι κλυμένο)

Ξετρίχια (λαθούρι ωχρό)

Γλυκουένι (μπιζέλι)

Μοναδικότητα (1η) Καρπάθου: 

περιοχή με τρεις φάβες!



Όλυμπος Καρπάθου

Ντοματάκι

Μπαρμπούνι

Μαυρομάτικο

Πιπεριά

Μπάμια

Ποικιλίες αμπέλου

Πολλές ποικιλίες συκιάς





Ποικιλίες που χάθηκαν 

ή υπάρχουν κάπου;

Ρεβίθι

Φακή

Σουσάμι

Κράμπα

Καλαμπόκι

Όλυμπος Καρπάθου



Τι μπορεί να γίνει στην Κάρπαθο;

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη:

Βασικό στοιχείο οι τοπικές ποικιλίες



ΓΙΑΤΙ  ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ;

Η Ελληνική γεωργία στο διεθνές 

περιβάλλον

Ποσότητα                     ποιότητα

Διαφοροποίηση

Χαμηλές εισροές

ή/και

Μικρός κλήρος:



Τι μπορεί να γίνει στην Κάρπαθο;

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη:

Βασικό συστατικό της οι τοπικές ποικιλίες:

Εξερεύνηση στην υπόλοιπη Κάρπαθο

Έρευνα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

τοπικών ποικιλιών και τη θέση τους την 

αγορά



Ολοκληρωμένη παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων:

Συνδυασμός με αλώνια, 

ανεμόμυλους, φούρνους

Π.χ. Χρήση τοπικών ποικιλιών 

σίτου και κριθαριού



Προτάσεις

Προστασία, διάσωση τοπικών ποικιλιών 

Καρπάθου

Δημιουργία προστατευμένου «κήπου» 

όπου θα φυτευτούν οι τοπικές ποικιλίες αμπέλου, 

συκιάς κλπ. ώστε να διασωθούν, να μελετηθούν 

και να δίνεται πολλαπλασιαστικό υλικό

Χαρακτηρισμός αυτόρριζων αμπελώνων ως 

μνημείων της φύσης - αξιοποίηση  



Μοναδικότητα 

(2η) Καρπάθου:

Ανεμόμυλοι σε 

λειτουργία



Ανεμόμυλοι Καρπάθου:

Τι θα γίνουν: 

Μουσεία και σπίτια; 

Ή

-Σύγχρονες μονάδες παραγωγής 

τροφίμων και ενέργειας;

(πρόταση εργαστηρίων Γ.Π.Α.)

-Ίδρυση σχολής κατασκευής και 

λειτουργίας ανεμόμυλων



Συμπεράσματα

Η Όλυμπος έχει μεγάλο πλούτο ποικιλιών και το 

ίδιο αναμένεται για την υπόλοιπη Κάρπαθο

Να κατανοηθεί η μοναδική τους αξία 

Να αξιοποιηθούν για την ολοκληρωμένη 

οικονομική ανάπτυξη του νησιού

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μπορεί να 

υποστηρίξει σχετικές πρωτοβουλίες, όπως έκανε



Σας ευχαριστούμε!


