ΔΑ ΜΔΗΝΙΑ

«ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ»
ειαηόιαδνπ
Π.Ο.Π ΚΑΛΑΜΑΣΑ - KALAMATA

1

1) ΟΝΟΜΑ
Π.Ο.Π ΚΑΛΑΜΑΤΑ - KALAMATA
2) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Πνυηεζηαζ βζα ελαζνεηζηυ πανεέκμ εθαζυθαδμ ημ μπμίμ πανάβεηαζ απυ ημκ εθαζυηανπμ ηςκ
πμζηζθζχκ εθζάξ Κμνςκέσηδ ηαζ Μαζημεζδήξ. Τμ εθαζυθαδμ ΠΟΠ “Καθαιάηα” πνμένπεηαζ ηονίςξ
απυ εθαζυηανπμοξ ηδξ πμζηζθίαξ Κμνςκέσηδ ηαζ ηαηα ιέβζζημ 5% απυ εθαζυηανπμοξ ηδξ
πμζηζθίαξ Μαζημεζδήξ. Τμ εθαζυθαδμ πανμοζζάγεζ ηα αηυθμοεα παναηηδνζζηζηά:
Ζ μθζηή μλφηδηα, δ μπμία εηθνάγεηαζ ζε εθασηυ μλφ ηαηά αάνμξ, δεκ οπενααίκεζ ηα 0,50
βναιιάνζα ακά 100 βναιιάνζα θαδζμφ.
Οζ ζηαεενέξ βζα ημοξ δείηηεξ πανμοζίαξ δζαθυνςκ ηφπςκ μλεζδςιέκςκ μοζζχκ ζημ εθαζυθαδμ,
εα πνέπεζ κα είκαζ μζ αηυθμοεεξ ηαηά ηδκ ηοπμπμίδζδ ημο εθαζυθαδμο:
Κ232: max 2,20
Κ270: max 0,20
Γείηηδξ οπενμλεζδίςκ ≤14 MeqO2/kg
Οθζηέξ ζηενυθεξ: >1100mg/kg
Πενζεηηζηυηδηα ζε άθθα θζπανά μλέα(%):
Δθασηυ μλφ: 70-80
Λζκεθασηυ μλφ: 4,0-11,0
Σηεαηζηυ μλφ: 2,0-4,0
Παθιζηεθασηυ μλφ: 0,6-1,2
Παθιζηζηυ μλφ: 10,0-15,0
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Πεξηγξαθή

Μέση τιμή

Φροστώδες ελιάς

3-5

Πικρό

2-3

Πικάντικο

2-4

Δλαττώματα

0

Τμ εθαζυθαδμ ΠΟΠ “Καθαιάηα” έπεζ ιέζμ θνμοηχδεξ ιε άνςια πνάζζκμο ηανπμφ, εθαθνυ
πζηνυ ηαζ εθαθνυ ςξ ιέζμ πζηάκηζημ.
Φνχια: πναζίκμ έςξ πναζζκμηίηνζκμ
3) ΟΡΙΟΘΔΣΗΗ ΣΗ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Σακ μνζμεεηδιέκδ βεςβναθζηή γχκδ μνίγεηαζ δ πενζθενεζαηή εκυηδηα Μεζζδκίαξ, ιε υνζα ηα
δζμζηδηζηά υνζα ηδξ Μεζζδκίαξ, δ μπμία είκαζ δζμζηδηζηυ δζαιένζζια, ηαζ παναηάης θαίκεηαζ
πάνηδξ ηδξ πενζμπήξ υπμο θαίκεηαζ λεηάεανα δ επέηηαζδ ηδξ βεςβναθζηήξ πενζμπήξ. Ζ
Μεζζδκία πενζηθείεηαζ ζηα αυνεζα απυ ημκ πμηαιυ Νέδα ηαζ ηα Ανηαδζηά Όνδ, ζηα ακαημθζηά

απυ ημ υνμξ Τατβεημξ, ζηα κυηζα απυ ημ Μεζζδκζαηυ Κυθπμ ηαζ ζηα δοηζηά απυ ημ Ηυκζμ
Πέθαβμξ.
Οζ εθαζχκεξ ηαθθζενβμφκηαζ ζε ιζα έηηαζδ πενίπμο εκυξ εηαημιιονίμο ζηνειιάηςκ.

Υάξηεο ηεο Μεζζελίαο κε ηελ επέθηαζε ηεο γεωγξαθηθήο πεξηνρήο

4) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ
Γζα ημκ έθεβπμ ηςκ παναβυιεκςκ πμζμηήηςκ ελαζνεηζημφ πανεέκμο εθαζυθαδμο ΠΟΠ
“Καθαιάηα” αημθμοεείηαζ δ ελήξ δζαδζηαζία:
Οζ παναβςβμί ηδξ Μεζζδκίαξ, οπμαάθθμοκ ζηα εθαζμηνζαεία πμο πνμηίεεκηαζ κα επελενβαζημφκ
ημκ εθαζυηανπμ δήθςζδ, ζηδκ μπμία ακαθένμκηαζ ηα ζημζπεία ηδξ ηαοηυηδηάξ ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηα
ζημζπεία ηςκ αβνμηειαπίςκ απυ ηα μπμία πνμηίεεκηαζ κα πανάβμοκ ημ εθαζυθαδμ, υπςξ δ
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ημπμεεζία, δ έηηαζή ημοξ, μ ανζειυξ ηςκ δέκηνςκ, δ πμζηζθία, ηαεχξ ηαζ μ ηςδζηυξ ημο
εθαζμηειαπίμο, ζφιθςκα ιε ημ εθαζμημιζηυ ιδηνχμ.
Καηά ηδκ πνμζηυιζζδ ημο εθαζυηανπμο ζηα εθαζμηνζαεία, ηδνείηαζ ηαεδιενζκυ ανπείμ εζζνμχκ,
ζημ μπμίμ ηαηαβνάθεηαζ μ παναβςβυξ, δ πμζυηδηα πμο πνμζημιίγεζ βζα εθαζμπμίδζδ, ημ
αβνμηειάπζμ, δ διενμιδκία ζοβημιζδήξ ηαζ δ δελαιεκή απμεήηεοζδξ.
Δπζπθέμκ οπάνπμοκ δζαεέζζια ανπεία βζα ηζξ εηνμέξ ημο εθαζυθαδμο, ακά διένα ηαζ ακά
δελαιεκή απμεήηεοζδξ.
Όζμ αθμνά ηα ηοπμπμζδηήνζα ηδξ Μεζζδκίαξ, ηδνμφκηαζ ανπεία εζζνμχκ βζα ηζξ πμζυηδηεξ ημο
θαδζμφ πμο παναθαιαάκμοκ ηαζ απυ πμζμ εθαζμηνζαείμ, ηαεχξ ηαζ ανπεία βζα ηζξ πμζυηδηεξ ημο
θαδζμφ πμο δζαηίεεηαζ ζημ ειπυνζμ, ηυζμ ζηδ θζακζηή υζμ ηαζ ζηδ πμκδνζηή αβμνά.
Σημ ηέθμξ ηδξ ηάεε πνμκζάξ βίκεηαζ πνυαθερδ βζα ηδκ πμζυηδηα ημο παναβυιεκμο εθαζυθαδμο,
πνμιδεεφμκηαζ αφλμκηεξ ανζειμφξ απυ ημκ Φμνέα Δθέβπμο ηαζ βζα ηάεε ζοζηεοαζία. Οζ ανζειμί
αοημί ημπμεεημφκηαζ ζε ηάεε ζοζηεοαζία ιαγί ιε ημ έημξ ζοζηεοαζίαξ. Δπίζδξ ηδνμφκηαζ ανπεία
βζα ηδκ ειπμνία ηςκ πανηίδςκ ημο εθαζυθαδμο ακά διένα πχθδζδξ.
Οζ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ εθαζμηνζαείςκ ηαζ ηςκ ζοζηεοαζηδνίςκ, πμο επζεοιμφκ κα πεζνίγμκηαζ
ημ ελαζνεηζηυ πανεέκμ εθαζυθαδμ ΠΟΠ “Καθαιάηα”, εθέβπμκηαζ ηαζ πζζημπμζμφκηαζ βζα αοηυ ιε
ηδκ εββναθή ημοξ ζημ εζδζηυ ιδηνχμ, έπεζηα απυ ζπεηζηή αίηδζή ημοξ ζημκ ανιυδζμ θμνέα ηδξ
Δθθάδαξ [Ονβακζζιυ Πζζημπμίδζδξ & Δπίαθερδξ Γεςνβζηχκ Πνμσυκηςκ (ΟΠΔΓΔΠ)].
Με ημκ ηνυπμ αοηυ, υθμζ μζ ειπθεηυιεκμζ είκαζ εββεβναιιέκμζ ζηα εζδζηά ιδηνχα ηαζ εθέβπμκηαζ
επζζηαιέκςξ ςξ πνμξ ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ οπμπνεχζεχκ ημοξ βεβμκυξ πμο δζαζθαθίγεζ ηδκ
πθήνδ ζπκδθαζζιυηδηα ηαζ παναημθμφεδζδ ημο ελαζνεηζημφ πανεέκμο εθαζυθαδμο ΠΟΠ
“Καθαιάηα”.
5) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Τμ ελαζνεηζηυ πανεέκμ εθαζυθαδμ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – KALAMATA, υπςξ ακαθένεδηε πανάβεηαζ
απυ εθαζχκεξ ηςκ πμζηζθζχκ Κμνςκέζηδ ηαζ Μαζημεζδήξ ιε ζοκηνζπηζηή οπενμπή ημο πμζμζημφ
ηδξ Κμνςκέζηδξ.
Σοβηεηνζιέκα ζηδ Μεζζδκία ηαθθζενβμφκηαζ πενίπμο 90.000 εθαζυδεκηνα ηδξ Μαζημεζδμφξ
πμζηζθίαξ ηαζ 14.595.000 εθαζυδεκηνα ηδξ πμζηζθίαξ Κμνςκέζηδξ.
Ζ πμζηζθία Κμνςκέζηδ είκαζ παθαζά Δθθδκζηή πμζηζθία ηαζ ακήηεζ ζηζξ ιζηνυηανπεξ πμζηζθίεξ
εθζάξ. Καθθζενβείηαζ βζα ημ θάδζ ηδξ. Τμ δέκηνμ ηδξ εθζάξ είκαζ μνευηθαδμ, εαικχδεξ, παίνκεζ
ζπήια διζζθαζνζηυ ηαζ θηάκεζ ιέπνζ ημ φρμξ ηςκ 8-10 m ηαζ δζάιεηνμ 6-8 m. Ο ηανπυξ ηδξ
ςνζιάγεζ θοζζμθμβζηά ημ Νμέιανζμ – Γεηέιανζμ ηαζ έπεζ εθαζμπενζεηηζηυηδηα (20 – 26%),
ακάθμβα ιε ημ φρμξ ηδξ ηανπμθμνίαξ, ηδκ επάνηεζα οβναζίαξ η.θπ.
Ο ηανπυξ ηδξ Κμνςκέζηδξ πμζηζθίαξ είκαζ πμθφ ιζηνυξ (ιε ιέζμ υνμ αάνμοξ ηα 1,2 gr), ιε ζπέζδ
ζάνηαξ πνμξ πονήκα 4,8/1.
Ο ηανπυξ ηδξ Μαζημεζδμφξ (βκςζηήξ ηαζ ςξ Μαζημθζά), ηαηαθήβεζ ζε ιζα παναηηδνζζηζηή εδθή.
Δίκαζ ιζηνμφ αάνμοξ (ιε ιέζμ υνμ αάνμοξ ηα 2,0-2,9 gr), ιε ζπέζδ ζάνηαξ πνμξ πονήκα 6,8/1
πενίπμο. Ζ εθαζμπενζεηηζηυηδηα ηοιαίκεηαζ απυ 20 έςξ 32% πενίπμο.
Γζα ηδκ παναβςβή ημο ελαζνεηζημφ πανεέκμο εθαζυθαδμο ΠΟΠ “Καθαιάηα” πνέπεζ κα
αημθμοεμφκηαζ μζ παναηάης ηαθθζενβδηζηέξ πναηηζηέξ:
Καηαπνιέκεζε ερζξώλ θαη αζζελεηώλ
Ο ηονζυηενμξ επενυξ ημο εθαζυηανπμο ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Μεζζδκίαξ είκαζ μ δάημξ, μ
μπμίμξ πνμηαθεί πμζμηζηή αθθά ηαζ πμζμηζηή οπμαάειζζή ημο. Σακ απμηέθεζια πνμηαθείηαζ
πμζμηζηή οπμαάειζζδ ημο εθαζυθαδμο, εζδζηά ζηδκ πενίπηςζδ πμο μζ πνμζαεαθδιέκμζ ηανπμί
είκαζ πενζζζυηενμζ απυ ημ πμζμζηυ αζθαθείαξ 5%.
Ζ ηαηαπμθέιδζδ ημο δάημο ζηδκ μνζμεεηδιέκδ βεςβναθζηή πενζμπή, βίκεηαζ είηε ιε
δμθςιαηζημφξ ρεηαζιμφξ απυ ημ έδαθμξ, είηε ιε αζμθμβζηέξ ιεευδμοξ.

Οζ δμθςιαηζημί ρεηαζιμί, βίκμκηαζ ζοκήεςξ απυ εζδζηά ζοκενβεία, ηα μπμία μνβακχκμκηαζ ηαζ
ηαηεοεφκμκηαζ απυ ηδκ ανιυδζα δδιυζζα οπδνεζία, υπςξ πνμαθέπεηαζ ζηδκ Δεκζηή ιαξ
κμιμεεζία. Οζ ρεηαζιμί αοημφ ημο είδμοξ, πνμζηαηεφμοκ επανηχξ ημκ εθαζυηανπμ ηαζ δεκ
απαζηείηαζ δ πθήνδξ ηάθορδ ηςκ εθαζυδεκηνςκ.
Φνδζζιμπμζείηαζ δ εθάπζζηδ δυζδ ηδξ δναζηζηήξ μοζίαξ ημο θανιάημο, ιε απμηέθεζια κα ιδκ
επδνεάγεηαζ δ αζμπμζηζθυηδηα ηδξ πακίδαξ ηαζ ηςκ ςθέθζιςκ εκηυιςκ.
Σημοξ ηεθζημφξ δμθςιαηζημφξ ρεηαζιμφξ αημθμοεμφκηαζ πζζηά μζ μδδβίεξ πμο ακαβνάθμκηαζ
ζηζξ εηζηέηεξ ηςκ θοημπνμζηαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ χζηε κα ιδδεκζζημφκ μζ πζεακυηδηεξ βζα ηδκ
φπανλδ οπμθεζιιάηςκ ζημκ εθαζυηανπμ. Οζ δμθςιαηζημί ρεηαζιμί ζηαιαημφκ ανηεηέξ διένεξ
πνζκ ηδκ έκανλδ ζοβημιζδήξ ημο εθαζυηανπμο απυ ημοξ παναβςβμφξ ηαζ ζημκ ηεθεοηαίμ
ρεηαζιυ πνδζζιμπμζμφκηαζ οδαημδζαθοηά θοημθάνιαηα.
Σηζξ διζμνεζκέξ πενζμπέξ, δεκ απαζηείηαζ ηαηαπμθέιδζδ ημο δάημο ιε πδιζηά ζηεοάζιαηα, θυβς
ημο πενζμνζζιέκμο ανζειμφ ηςκ δαημπνμζαμθχκ. Οζ οπυθμζπμζ επενμί ηαζ αζεέκεζεξ δεκ
πνμηαθμφκ γδιζέξ ζημκ εθαζυηανπμ ηαζ ακηζιεηςπίγμκηαζ πενζζηαζζαηά ηαζ ιε ηα ηαηάθθδθα
ζηεοάζιαηα απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ παναβςβμφξ.
Καηαπνιέκεζε δηδαλίωλ
Ζ γζγακζμηημκία πναβιαημπμζείηαζ ηονίςξ ιε ιδπακζηυ ηνυπμ. Όηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιδπακζηά
ιέζα, εθανιυγεηαζ ιζα ζοκήεςξ άνμζδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο ηαζ ζε
πενζυδμοξ υρζιςκ ανμπμπηχζεςκ δομ ανυζεζξ ή θνεγανίζιαηα.
Ζ ιδπακζηή ηαηενβαζία εθανιυγεηαζ ζε εδάθδ ιε ιζηνή ηθίζδ (<5%), βζα κα απμθεφβεηαζ έηζζ δ
δζάανςζδ ηςκ εδαθχκ. Σε ηθίζεζξ ιεβαθφηενεξ ημο 5%, εθανιυγεηαζ γζγακζμηημκία ιε πνήζδ
ιεηαθοηνςηζηχκ γζγακζμηηυκςκ.
Υξόλνο ζπγθνκηδήο ειαηόθαξπνπ
Σημ ελαζνεηζηυ πανεέκμ εθαζυθαδμ ΠΟΠ “Καθαιάηα” δ ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ζημζπείςκ
εηείκςκ πμο πνμζδίδμοκ ημ ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ άνςια, ηδ βεφζδ ηαζ ημ θαιπενυ πνχια,
είκαζ υηακ μ εθαζυηανπμξ απυ πνάζζκμξ βίκεηαζ ηζηνζκμπνάζζκμξ ηαζ ιέπνζ ημ 50% ηςκ
εθαζυηανπςκ κα απμηηήζεζ ιεθακμσχδεξ πνχια.
Άβμονμξ εθαζυηανπμξ πανάβεζ εθαζυθαδμ ιε έκημκμ πνάζζκμ πνχια ηαζ πζηνίγμοζα βεφζδ ιε
θίβα ανςιαηζηά ζημζπεία. Ακηίεεηα δ ζοβημιζδή ημο εθαζυηανπμο πένακ ηδξ θοζζμθμβζηήξ ημο
ςνίιακζδξ, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηςκ ανςιαηζηχκ ζοζηαηζηχκ, ηδκ αφλδζδ ηδξ
μλφηδηαξ ηαζ ηδκ αθθαβή ημο πνχιαηυξ ημο.
πγθνκηδή ειαηόθαξπνπ
Ζ ζοθθμβή ημο εθαζυηανπμο βίκεηαζ ιε νααδζζιυ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζμπέξ, ιε ημ πένζ ή ιε
ηηέκεξ, ηαεχξ ηαζ ιε ιδπακζηά ιέζα (νααδζζηζηέξ ιδπακέξ) υηακ μ ηανπυξ απυ πνάζζκμξ βίκεηαζ
ηζηνζκμπνάζζκμξ ηαζ ιέπνζ μ εθαζυηανπμξ κα απμηηήζεζ ιεθακμσχδεξ πνχια ζε πμζμζηυ
πενίπμο 50%, απυ ηα ηέθδ Οηηχανδ ηαζ βζα έκα δζάζηδια 4-6 εαδμιάδςκ πενίπμο, ακάθμβα ηαζ
ιε ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ηαζ πάκηα ιε ηδ πνήζδ εθαζυπακςκ, πμο έπμοκ
απθςεεί ηάης απυ ηα εθαζυδεκηνα. Σε ηαιία πενίπηςζδ δεκ ζοθθέβεηαζ μ ηανπυξ απυ ημ
έδαθμξ (παιάδα) βζα επελενβαζία ζηα εθαζμηνζαεία.
Μεηαθνξά ειαηόθαξπνπ
Ζ ιεηαθμνά ημο εθαζυηανπμο ζημοξ πχνμοξ ηςκ εθαζμηνζαείςκ βίκεηαζ ιε πθαζηζηά άηαιπηα
δζάηνδηα ηεθάνα ή ζάημοξ ηαηαζηεοαζιέκμοξ απμηθεζζηζηά απυ θοηζηά οθζηά, πςνδηζηυηδηαξ
30-50 kg. Τα οθζηά αοηά πθεμκεηημφκ βζαηί επζηνέπμοκ ημκ επανηή αενζζιυ ηςκ ηανπχκ ηαζ ηδκ
απμθοβή ηδξ δδιζμονβίαξ εοκμσηχκ ζοκεδηχκ βζα ηδκ ακάπηολδ ιοηήηςκ πμο “ακάαμοκ ημκ
ηανπυ”.
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Τα ζαηζά ηαζ ηα ηεθάνα ημπμεεημφκηαζ πάκς ζε παθέηεξ ηαζ δεκ έπμοκ άιεζδ επαθή ιε ημ
έδαθμξ, ζε υνεζα εέζδ, βζα κα ιδκ ειπμδίγεηαζ μ αενζζιυξ ημοξ. Οζ παθέηεξ πνμθοθάζζμκηαζ
απυ ημκ ήθζμ ηαζ ηδκ ανμπή ηάης απυ ζηεβαζιέκμοξ πχνμοξ.
Ζ ιεηαθμνά ηςκ ηανπχκ ηαζ δ έηεθζρή ημοξ ζηα εθαζμηνζαεία βίκεηαζ υζμ ημ δοκαηυκ
βνδβμνυηενα ηαζ πάκηςξ εκηυξ 24 ςνχκ ηαζ ηάης απυ ηζξ ηαθφηενεξ δοκαηέξ ζοκεήηεξ
δζαηήνδζδξ ημο ηανπμφ (απμεήηεοζδ ζε ζηζενυ ιένμξ ηαζ πάκς ζε παθέηεξ βζα ηδκ
ηοηθμθμνία ημο αένα ηαζ ηδκ απμθοβή άιεζδξ επαθήξ ιε ημ έδαθμξ), έηζζ χζηε κα απμθεοπεεί
δ αθθμίςζδ ημο. Ζ δζαηήνδζδ ηςκ εθζχκ ιέπνζ ηδκ έηεθζρή ημοξ πνέπεζ κα βίκεηαζ ζε δνμζενυ
ιένμξ.
Δπεμεξγαζία ειαηόθαξπνπ
Ο εθαζυηανπμξ, πμο παναθαιαάκεηαζ βζα επελενβαζία απυ ηα εθαζμηνζαεία, εα πνέπεζ κα
πθδνμί ηζξ αηυθμοεεξ πνμδζαβναθέξ:
•
δεκ πνέπεζ κα πενζέπεζ λέκεξ φθεξ,
•
δεκ πνέπεζ κα έπεζ δαημπνμζαμθέξ ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 5%,
•
δεκ πνέπεζ κα πενζέπεζ αθθμζςιέκμοξ ηανπμφξ – ζπαζιέκεξ εθζέξ – ζάπζεξ η.η.θ.- ζε
πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 5%,
•
πνέπεζ κα εθαζμηνζαείηαζ εκηυξ 24 ςνχκ απυ ηδ ζοβημιζδή ημο
Τμ πνμκζηυ δζάζηδια πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ παναβςβή ημο ελαζνεηζημφ πανεέκμο εθαζυθαδμο
ΠΟΠ “Καθαιάηα” δεκ οπενααίκεζ ηζξ 24 χνεξ απυ ηδ ζοβημιζδή ημο εθαζμηάνπμο ιέπνζ ηδκ
παναβςβή ημο εθαζυθαδμο. Απαβμνεφεηαζ δ απμεήηεοζδ ζημ πςνάθζ ημο εθαζυηανπμο υπμο
είκαζ εηηεεεζιέκμξ ζε δζάθμνμοξ θοζζημφξ ηαζ ιζηνμαζμθμβζημφξ ηζκδφκμοξ.
Με αοηήκ ηδκ πναηηζηή πνμζηαηεφμκηαζ ηα μνβακμθδπηζηά ημο παναηηδνζζηζηά ημο ελαζνεηζημφ
πανεέκμο εθαζυθαδμο ΠΟΠ “Καθαιάηα”. Ζ άιεζδ επελενβαζία ημο εθαζυηανπμο έπεζ ςξ
απμηέθεζια ηδ δζαηήνδζδ ημο ζδζαίηενμο ιίβιαημξ ζοζηαηζηχκ (ηςκ ανςιαηζηχκ
οδνμβμκακενάηςκ, ηςκ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ), εκχ ηαοηυπνμκα δεκ αολάκμκηαζ δζάθμνα
θοπμθοηζηά έκγοια.
Ζ επελενβαζία ημο εθαζυηανπμο βίκεηαζ ζε ηθαζζηά ή θοβμηεκηνζηά εθαζμηνζαεία εκ ροπνχ,
δδθαδή δζαζθαθίγεηαζ υηζ δ εενιμηναζία ηδξ εθαζυπαζηαξ ηαηά ηδ ιάθαλδ, υπςξ ηαζ ζε υθεξ ηζξ
άθθεξ θάζεζξ επελενβαζίαξ είκαζ ιζηνυηενδ απυ 27oC. Τα εθαζμηνζαεία ηδξ μνζμεεηδιέκδξ
βεςβναθζηήξ γχκδξ δζαεέημοκ ακμλείδςημ ιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ ηαζ ακμλείδςηεξ δελαιεκέξ
απμεήηεοζδξ ημο εθαζυθαδμο.

ηάδηα επεμεξγαζίαο ειαηόθαξπνπ
Παξαιαβή ειαηνθάξπνπ
Ο εθαζυηανπμξ ιεηά ηδ ζοβημιζδή ημο μδδβείηαζ ζηα εθαζμηνζαεία βζα ηδκ πεναζηένς
επελενβαζία ημο ηαζ ηδκ παναβςβή εθαζυθαδμο. Καηά ηδκ παναθααή ημο ζηα εθαζμηνζαεία
γοβίγεηαζ, ηαηαβνάθεηαζ δ πνμέθεοζή ημο ηαζ βίκεηαζ μ πμζμηζηυξ έθεβπμξ. Άβμονμξ ή
οπενχνζιμξ εθαζυηανπμξ, πνμζαεαθδιέκμξ απυ ιφηδηεξ ηαζ δάημ ή ιε ηαηή ειθάκζζδ
απμννίπηεηαζ.
Απνθύιιωζε
Ο εθαζυηανπμξ απυ ηδ πμάκδ παναθααήξ, ιεηαθένεηαζ ζημ απμθοθθςηήνζμ. Ζ ιεηαθμνά βίκεηαζ
ιε ακαααηυνζμ ηαζ υπζ ιε ημκ αηένιμκα ημπθία βζα κα ιδκ ζοκεθίαεηαζ μ εθαζυηανπμξ ηαζ
δδιζμονβμφκηαζ ζοκεήηεξ θζπυθοζδξ.
Ζ απμιάηνοκζδ ηςκ θφθθςκ βίκεηαζ ζπμθαζηζηά, δζυηζ δ ζφκεθζρή ημοξ ιαγί ιε ημκ εθαζυηανπμ,
έπεζ ςξ απμηέθεζια ημ παναβυιεκμ εθαζυθαδμ κα πζηνίγεζ έκημκα ηαζ κα πενζέπεζ ιεβαθφηενδ
πμζυηδηα πθςνμθφθθδξ, δ μπμία επζδνά δοζιεκχξ ζημ πνυκμ ζοκηήνδζδξ ημο εθαζυθαδμο.

Πιύζηκν
Ο εθαζυηανπμξ πθέκεηαζ εκ ζοκεπεία ιε ηαεανυ πυζζιμ κενυ, έηζζ χζηε κα ηαεανίζεζ πθήνςξ
απυ ηζξ ζηυκεξ ηαζ απυ άθθα ζςιαηίδζα πμο ιπμνεί κα έπμοκ επζηαεήζεζ πάκς ημο.
Μάιαμε
Ζ ιάθαλδ ηδξ εθαζμγφιδξ, δ μπμία πνμηφπηεζ απυ ημ ζπάζζιμ – άθεζδ ημο εθαζυηανπμο, είκαζ
έκα απυ ηα ααζζηυηενα ζηάδζα ηδξ επελενβαζίαξ ημο εθαζυηανπμο. Ζ δζάνηεζα ηδξ ιάθαλδξ ζημκ
χνζιμ εθαζυηανπμ είκαζ πενίπμο 30 θεπηά.
Απμθεφβεηαζ δ οπεναμθζηή ιάθαλδ, θυβς ηδξ εκζςιάηςζδξ ημο αηιμζθαζνζημφ αένα, ιε
απμηέθεζια ηδκ έκανλδ ηδξ μλείδςζδξ, αθθά ηαζ ηδκ απχθεζα ηςκ ανςιαηζηχκ ζοζηαηζηχκ.
Ζ εένιακζδ ηδξ εθαζμγφιδξ δζεοημθφκεζ ηδκ ελαβςβή ημο εθαζυθαδμο. Ζ εενιμηναζία δεκ εα
πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημοξ 27oC, βζα κα ιδκ οπάνλμοκ δοζιεκή απμηεθέζιαηα ζηδκ πμζυηδηα
ημο εθαζυθαδμο, υπςξ ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαζ ηδκ ιεηααμθή ημο
πνχιαημξ ημο εθαζυθαδμο ή ηδκ έκανλδ ηδξ μλείδςζδξ.
Γζα ηδκ απμθοβή ηςκ δοζιεκχκ επζπηχζεςκ ζηδκ πμζυηδηα ημο εθαζυθαδμο, απυ ορδθή
εενιμηναζία είκαζ απαναίηδημ μ ιαθαηηήναξ κα είκαζ εθμδζαζιέκμξ ιε εενιμζηάηδ αοηυιαηδξ
θεζημονβίαξ βζα ηδ νφειζζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ εθαζμγφιδξ ζε επζεοιδηά επίπεδα. Μεηά ημ
πέναξ ηςκ ενβαζζχκ απμιαηνφκμκηαζ πθήνςξ ηα οπμθείιιαηα ηδξεθαζμγφιδξ.
Ζ ηαηαζηεοή ημο ιαθαηηήνα είκαζ απυ ακμλείδςημ πάθοαα ηαζ έπεζ δζπθά ημζπχιαηα, δζαιέζμο
ηςκ μπμίςκ ηοηθμθμνεί κενυ ηαηάθθδθδξ εενιμηναζίαξ πμο ελαζθαθίγεζ ηδκ απαζημφιεκδ
εενιμηναζία ηδκ βνήβμνδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή ιάθαλδ.
Παξαιαβή ειαηόιαδνπ
Ζ παναθααή ημο εθαζυθαδμο βίκεηαζ είηε ιε πίεζδ, είηε ιε θοβμηέκηνζζδ. Ζ παναθααή ημο
εθαζυθαδμο ιε πίεζδ εθανιυγεηαζ ζηα ηθαζζηά εθαζμηνζαεία. Ζ ημπμεέηδζδ ηδξ εθαζμγφιδξ ζηα
εθαζμδζαθνάβιαηα βίκεηαζ ιε εζδζηυ δμζμδυηδ ιε μιμζυιμνθμ ηνυπμ. Φνδζζιμπμζμφκηαζ
ακμλείδςηα εθαζμδζαθναβιάηαηα ηα μπμία πθέκμκηαζ επζιεθχξ, ιεηά απυ ηάεε δζαημπή ηδξ
θεζημονβίαξ ηςκ εθαζμηνζαείςκ. Έηζζ ηάεε ανάδο ημπμεεημφκηαζ ιέζα ζε κενυ ηαζ απμθεφβεηαζ
έηζζ δ γφιςζδ ηςκ οπμθεζιιάηςκ ηςκ θοηζηχκ οβνχκ ηαζ δεκ οπάνπμοκ δοζιεκείξ επζδνάζεζξ
ζηδκ μζιή ημο εθαζυθαδμο. Οζ πμζυηδηεξ κενμφ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηζξ παναπάκς
ενβαζίεξ δεκ πνέπεζ κα έπμοκ εενιμηναζία ιεβαθφηενδ ηςκ 27oC.
Ζ παναθααή ημο εθαζυθαδμο ιε θοβμηέκηνζζδ εθανιυγεηαζ ζηα ζφβπνμκα εθαζμηνζαεία, ηα μπμία
απμηεθμφκ ηαζ ηδκ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ θεζημονβμφκηςκ εθαζμηνζαείςκ ζηδκ πενζμπή. Ζ
πνμζεήηδ κενμφ είκαζ εθάπζζηδ ηαζ βίκεηαζ ιυκμ υηακ μ εθαζυηανπμξ ζηενείηαζ επανημφξ
πμζυηδηαξ θοηζηχκ οβνχκ.
Μεηά ημκ ηεθζηυ δζαπςνζζιυ ηαηά ημκ μπμίμ ζοκηεθείηαζ απμιάηνοκζδ ημο κενμφ, ηςκ θοηζηχκ
οβνχκ ηαζ ηδξ ρίπαξ πμο οπάνπεζ ιέζα ζημ εθαζυθαδμ, βίκεηαζ δ απμεήηεοζή ημο ζε ηθεζζηέξ
δελαιεκέξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα, πμο ανίζημκηαζ ζε δνμζενυ ζηεβαζιέκμ πχνμ. Ζ
απμεήηεοζδ ημο Π.Ο.Π εθαζυθαδμο βίκεηαζ οπμπνεςηζηά ζε ακμλείδςηεξ δελαιεκέξ πμο
ανίζημκηαζ ζε ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκμοξ απμεδηεοηζημφξ πχνμοξ. Οζ απμεδηεοηζημί πχνμζ
πνχηδξ απμεήηεοζδξ ιπμνμφκ κα είκαζ ηαζ ζηα ίδζα ηα εθαζμηνζαεία ζηα μπμία πανάβεηαζ ημ
εθαζυθαδμ.
Ζ ιεηαθμνά ημο εθαζυθαδμο απυ ηα εθαζμηνζαεία πνμξ ημοξ απμεδηεοηζημφξ πχνμοξ ηςκ
ιμκάδςκ ηοπμπμίδζδξ βίκεηαζ απμηθεζζηζηά ιε εζδζηά ακμλείδςηα αοηία ηα μπμία έπμοκ
ηαεανζζηέζ ζπμθαζηζηά.
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Σππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία ειαηόιαδνπ
Όθα ηα ζηάδζα παναβςβήξ ημο ελαζνεηζημφ πανεέκμο εθαζυθαδμο ΠΟΠ “Καθαιάηα”, εηηυξ απυ
ηδ ζοζηεοαζία, βίκμκηαζ εκηυξ ηδξ μνζμεεηδιέκδξ βεςβναθζηήξ γχκδξ ζε ιμκάδεξ ζηζξ μπμίεξ
ηδνμφκηαζ υθμζ μζ Δκςζζαημί ηαζ εεκζημί ηακυκεξ πμο ζζπφμοκ ζηδκ παναβςβή ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ
δζαεέημοκ ακμλείδςημ ιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ ηαζ ακμλείδςηεξ δελαιεκέξ απμεήηεοζδξ ημο
εθαζυθαδμο. Ζ ζοζηεοαζία ημο εθαζυθαδμο ιπμνεί κα βίκεηαζ ηυζμ εκηυξ υζμ ηαζ εηηυξ ηδξ
μνζμεεηδιέκδξ βεςβναθζηήξ γχκδξ, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ οπάνπεζ έκα αλζυπζζημ ζφζηδια
ζπκδθαζζιυηδηαξ ηαζ βίκεηαζ δ ηαηάθθδθδ επζζήιακζδ ημο εθαζυθαδμο.
Όζμκ αθμνά ηζξ ζοζηεοαζίεξ, βζα ηδ θζακζηή πχθδζδ επζηνέπεηαζ δ πνήζδ υθςκ ηςκ
ζοζηεοαζζχκ ιέπνζ 5 θίηνα μζ μπμίεξ είκαζ ζφιθςκεξ ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο μνίγεζ δ
Δθθδκζηή ηαζ δ Δονςπασηή Νμιμεεζία.
Γζα ηδ πμκδνζηή πχθδζδ επζηνέπεηαζ δ ιεηαθμνά ζε αοηία, ηα μπμία ζθναβίγμκηαζ ιυθζξ
βειίζμοκ, επζζδιαίκμκηαζ ηαηάθθδθα ηαζ ηδνείηαζ έκα πθήνεξ ανπείμ ζπκδθαζζιυηδηαξ.
Οζ ιμκάδεξ ηοπμπμίδζδξ ηαζ ζοζηεοαζίαξ δζαεέημοκ ακμλείδςημ ιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ ηαζ
ακμλείδςηεξ δελαιεκέξ, βζα ηδκ αζθαθή οπμδμπή ηαζ απμεήηεοζδ ημο εθαζυθαδμο. Οζ
οπάνπμοζεξ ιμκάδεξ ή αοηέξ πμο πνυηεζηαζ κα ζδνοεμφκ βζα κα ηοπμπμζμφκ εθαζυθαδμ ΠΟΠ
“Καθαιάηα”, οπμπνεςηζηά πνέπεζ κα δζαεέημοκ δελαιεκέξ, θίθηνα δζαφβαζδξ, θίθηνα
ζηίθαςζδξ, ακηθίεξ ηηθ, απυ ακμλείδςημ οθζηυ.
Οζ δελαιεκέξ απμεήηεοζδξ ημο ελαζνεηζημφ πανεέκμο εθαζυθαδμο ΠΟΠ “Καθαιάηα” πνέπεζ κα
ελαζθαθίγμοκ υηζ ημ πενζεπυιεκμ ημοξ δε ανίζηεηαζ ζε εενιμηναζίεξ ιεβαθφηενεξ απυ 22-24oC.
6) ΓΔΜΟ
6.1. Ιδηαηηεξόηεηα ηεο γεωγξαθηθήο πεξηνρήο
Κιηκαηνινγηθά ηνηρεία
Ζ μνζμεεηδιέκδ βεςβναθζηά γχκδ ανίζηεηαζ ζημ κμηζμδοηζηυ άηνμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ
ηαθφπηεζ έηηαζδ 2.991 ηεηναβςκζηχκ πζθζμιέηνςκ. Σημ ακαημθζηυ ηιήια ηδξ Μεζζδκίαξ
ηονζανπεί δ μνμζεζνά ημο Τατβέημο, δ μπμία απμηεθεί ηαζ ημ θοζζηυ ζφκμνμ ιε ηδ Λαηςκία. Ο
Ταΰβεημξ απθχκεηαζ ζε ιήημξ 115 πζθζμιέηνςκ, ιε ορδθυηενδ ημνοθή πμο αββίγεζ ηα 2.400
ιέηνα, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ημ ιζηνμηθίια ηδξ πενζμπήξ. Ζ ιεβαθφηενδ ηαζ πζμ εφθμνδ πεδζάδα
είκαζ δ Μεζζδκζαηή πεδζάδα ηαζ αημθμοεμφκ άθθεξ ιζηνυηενεξ υπςξ ηδξ Κοπανζζζίαξ, ηςκ
Γανβαθζάκςκ, ηδξ Πφθμο, ηδξ Μεεχκδξ, ηδξ Κμνχκδξ, ημο Λμββά ηαζ ημο Πεηαθζδίμο.
Τμ ηθίια ηαζ ημ έδαθμξ ηδξ Μεζζδκίαξ πανμοζζάγεζ ζδζαζηενυηδηα πμο εοκμεί ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ
εθζάξ, έηζζ χζηε μζ επειαάζεζξ πμο βίκμκηαζ ηαηά ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ κα είκαζ μζ άηνςξ
απαναίηδηεξ βζα ηδκ μιαθή ακάπηολδ ηςκ εθαζυδεκηνςκ. Τμ ιζηνμηθίια ηδξ γχκδξ
παναηηδνίγεηαζ ςξ αζεεκέξ ιεζμβεζαηυ (λδνμεενιζηυ - εφηναημ) έςξ οπμηνμπζηυ. Ο πεζιχκαξ
είκαζ ήπζμξ, εκχ ημ ηαθμηαίνζ εηηεηαιέκμ ηαζ εενιυ. Ζ ροπνή πενίμδμξ δζανηεί απυ ημ Νμέιανζμ
έςξ ημκ Απνίθζμ ηαζ δ εενιή απυ ημ Μάζμ έςξ ημκ Οηηχανζμ. Τμ ιέζμ εηήζζμ φρμξ ηςκ
ανμπμπηχζεςκ θηάκεζ ηα 750 - 800 πενίπμο mm/έημξ, ιε ημ ιέβζζημ φρμξ κα ειθακίγεηαζ ημ
πεζιχκα (330 πενίπμο πζθζμζηά ανμπήξ). Αημθμοεεί ημ θεζκυπςνμ ιε 250 πενίπμο mm ανμπήξ,
δ άκμζλδ ιε 146 mm ηαζ ηέθμξ ημ ηαθμηαίνζ ιε 23 mm πενίπμο. Ο λδνυηενμξ ιήκαξ είκαζ μ
Ημφθζμξ (5,2 mm), εκχ μ πζμ ανμπενυξ εεςνείηαζ μ Νμέιανζμξ (138,2 mm). Ζ ιέζδ εηήζζα
ζπεηζηή οβναζία ζπεηζηή οβναζία θηάκεζ ημ 67,7% ιε λδνυηενμ ιήκα ημκ Ημφθζμ (58%) ηαζ
οβνυηενμ ημκ Νμέιανζμ (74%). Όζμ αθμνά ηδ ιέζδ ιδκζαία εενιμηναζία ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο
έημοξ, δ εθάπζζηδ πανμοζζάγεηαζ ημοξ ιήκεξ ∆εηέιανζμ ηαζ Ηακμοάνζμ ιε 10μC ηαζ δ ιέβζζηδ
ημοξ ιήκεξ Ημφθζμ ηαζ Αφβμοζημ ιε 28μC. Οζ χνεξ δθζμθάκεζαξ είκαζ πθέμκ ηςκ 3000 ςνχκ ημ
πνυκμ. Οζ ιεηνήζεζξ είκαζ απυ 9 ζηαειμφξ ηδξ Γ/κζδξ Γεςθμβίαξ – Υδνμθμβίαξ ημο Υπμονβείμο
Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ & Τνμθίιςκ, πμο ανίζημκηαζ ζε δζάθμνα ακηζπνμζςπεοηζηά ζδιεία ηδξ

μνζμεεηδιέκδξ βεςβναθζηήξ γχκδξ: Κνειιφδζα, Κοπανζζζία, Φχνα Μεζζδκίαξ, Γανβαθζάκμζ,
Μμογάηζ, Εεοβμθαηζυ, Γχνζμ, Πφθμξ ηαζ Πθαηφ, (Πανάνηδια 5). .
Σφιθςκα ιε ηα παναπάκς, ημ ιζηνμηθίια πμο επζηναηεί ζηδκ μνζμεεηδιέκδ βεςβναθζηή γχκδ
είκαζ ζδακζηυ βζα ηδκ εθαζμηαθθζένβεζα, πςνίξ απυημιεξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ιε
ηαηάθθδθμ φρμξ ηαζ ηαηακμιή ανμπμπηχζεςκ, έηζζ χζηε κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ
άνζζηςκ ζοκεδηχκ ημο εηήζζμο ηφηθμο ηδξ εθζάξ.
Ζ εθζά ζφιθςκα ιε ζημζπεία επζζηδιμκζηήξ αζαθζμβναθίαξ (αθ. «Ζ εβηοηθμπαίδεζα ηδξ εθζάξ»,
ηεφπμξ «Ζ ηαθθζένβεζα ηδξ εθζάξ» πμο εηδυεδηε απυ ημ Κέκηνμ Γζάδμζδξ Τεπκμθμβίαξ (TDC
Olive), (Πανάνηδια 4) , είκαζ δέκηνμ πμο επζηναηεί ηαζ απμδίδεζ ζε πενζμπέξ ιε θίβεξ
ανμπμπηχζεζξ (200 – 300 mm), υηακ ηα εδάθδ έπμοκ ζηακμπμζδηζηή ζηακυηδηα ζοβηνάηδζδξ
κενμφ. Απμδίδεζ επίζδξ ζηακμπμζδηζηά ζε πενζμπέξ ιε ανηεηέξ ανμπμπηχζεζξ (400 – 600 mm) ζε
υθα ζπεδυκ ηα εδάθδ, αθθά υηακ μζ ανμπμπηχζεζξ είκαζ πμθθέξ δ απυδμζδ είκαζ ηαθή ιυκμ ζε
εδάθδ ιε ηαθή ζηνάββζζδ, θυβς εοαζζεδζίαξ ζηδκ οπεναμθζηή οβναζία ημο εδάθμοξ.
Δδαθνινγηθά ηνηρεία
Σφιθςκα ιε ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ εδαθχκ, αάζδ ημο ζοζηήιαημξ FAO (Φάνηδξ Δδαθχκ
Δθθάδαξ – Δεκζηή Δπζηνμπή ηαηά ηδξ Δνδιμπμίδζδξ – Γεςπμκζηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ –
Σοκηάηηδξ Ν. Γζάζμβθμο – Πανάνηδια 2), ηα εδάθδ ηδξ μνζμεεηδιέκδξ βεςβναθζηήξ γχκδξ είκαζ
ανβζθθμαιχδδ ιε μοδέηενμ πνμξ αθηαθζηυ pH ηαζ πανμοζζάγμοκ ηονίςξ θμθχδεξ ακάβθοθμ,
εκχ είκαζ ιεηνίςξ οδαημπεναηά ιε ζηακμπμζδηζηή ζηνάββζζδ ηαζ εοπένεζα ιεηαηίκδζδξ κενμφ ηαζ
εδαθζηχκ δζαθοιάηςκ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ κενμηναημφκ ηαζ κα ιδ δδιζμονβμφκ νςβιέξ ζημ
έδαθμξ. Σφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα πμθθχκ εδαθμθμβζηχκ ακαθφζεςκ ζηδκ πενζμπή
(Πανάνηδια 1) δ πενζεηηζηυηδηα ηςκ εδαθχκ ζε θχζθμνμ, αυνζμ, ιαββάκζμ ηαζ ιαβκήζζμ
ηνίκεηαζ είκαζ ζηακμπμζδηζηή, εκχ ζε άγςημ ή ηάθζμ πανμοζζάγεζ ηάπμζα έθθεζρδ, ιε απμηέθεζια
κα πνμζηίεεηαζ μζ ηαηάθθδθεξ πμζυηδηεξ ακυνβακςκ θζπαζιάηςκ.
Οζ εθαζχκεξ είκαζ εβηαηεζηδιέκμζ ηονίςξ ζε επζηθζκείξ θμθχδεζξ εηηάζεζξ.
Σφιθςκα ιε ζημζπεία ζπεηζηήξ επζζηδιμκζηήξ αζαθζμβναθίαξ (εκδεζηηζηά αθ. Β6) ηα
παναηηδνζζηζηά ηςκ παναπάκς εδαθχκ ηδξ Μεζζδκίαξ, είκαζ ηα πθέμκ ηαηάθθδθα βζα ηδκ
ηαθθζένβεζα ηςκ εθαζυδεκηνςκ, πνμζδίδμκηαξ ζημκ παναβυιεκμ ηανπυ ηα ζδζαίηενα
παναηηδνζζηζηά ημο, πανάβμκηαξ εκ ζοκεπεία ορδθήξ πμζυηδηαξ εθαζυθαδμ.
6.2. Ιδηαηηεξόηεηα ηνπ πξνϊόληνο
Τμ εθαζυθαδμ πανάβεηαζ απυ ηζξ εηθεηηέξ πμζηζθίεξ Κμνςκέζηδ ηαζ Μαζημεζδήξ ηαζ ημ ζφκμθμ ηδξ
παναβυιεκδξ πμζυηδηαξ ημο εθαζυθαδμο ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ημο ελαζνεηζηά πανεέκμο
εθαζυθαδμο, ηαεχξ δζαεέηεζ μλφηδηεξ ανηεηά πζμ ηάης απυ ημ ακχηενμ επζηνεπηυ υνζμ, εκχ ηαζ
μζ άθθεξ πανάιεηνμζ ημο ανζειμφ ηςκ οπενμλεζδίςκ ηαζ ημο ζοκηεθεζηή απυζαεζδξ (Κ232)
ηοιαίκμκηαζ ηάης ηςκ ακςηένς επζηνεπηχκ μνίςκ πμο ζζπφμοκ απυ ημκ επίζδιμ ηακμκζζιυ ηδξ
Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Οζ μνβακμθδπηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο εθαζυθαδμο ΠΟΠ “Καθαιάηα” μθείθμκηαζ
ζε ιεβάθμ ααειυ ζηζξ ανςιαηζηέξ μοζζεξ πμο ζπδιαηίγμκηαζ θυβς ηςκ ζδζαίηενςκ
παναηηδνζζηζηχκ ημο εδάθμοξ (εθαθνχξ αζαεζημθζεζηά εδάθδ) ηαζ ηδξ ιεζςιέκδξ πνυζθδρδξ
κενμφ απυ ηα δέκηνα, θυβς ηδξ παιδθήξ ανμπυπηςζδξ ηαζ ηδξ απμοζίαξ άνδεοζδξ ζηζξ
πενζζζυηενεξ πενζμπέξ ηδξ Μεζζδκίαξ. Πανάθθδθα απυ ακαθφζεζξ ηςκ θζπανχκ μλέςκ ζημ
εθαζυθαδμ πνμηφπηεζ ημ πνμθίθ ηςκ θζπανχκ μλέςκ είκαζ πμθφ ζοβηεηνζιέκμ ηαζ απμηεθεί
ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ημο εθαζμθάδμο ΠΟΠ Καθαιάηα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ πμζμζηυ ημο
εθαζημφ μλέμξ ανίζηεηαζ ζε ορδθά επίπεδα, εκχ ημ θζκεθασηυ, ημ ζηεαηζηυ, ημ παθιζηεθασηυ ηαζ ημ
παθιζηζηυ μλφ έπμοκ πμθφ ζοβηεηνζιέκεξ ηζιέξ ηαζ ζδζαίηενδ ακαθμβία, ιε απμηέθεζια κα
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δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ηα οπυθμζπα εθαζυθαδα. Τμ ζοβηεηνζιέκμ αοηυ πνμθίθ θζπανχκ μλέςκ
ζε ζοκδζαζιυ ιε ημ ιεζαίαξ έκηαζδξ θνμοηχδεξ ιε άνςια πνάζζκμο ηανπμφ, ημ εθαθνυ πζηνυ
ηαζ ημ ήπζμ πζηάκηζημ πνμζδίδμοκ ημκ ζδζαίηενμ ηαζ ιμκαδζηυ παναηηήνα ημο εθαζμθάδμο ΠΟΠ
Καθαιάηα (Πανάνηδια 6).
Τα απμηεθέζιαηα αοηχκ ηςκ ακαθφζεςκ έδεζλακ υηζ ηα θοζζημπδιζηά ηαζ ηα μνβακμθδπηζηά
παναηηδνζζηζηά ημο εθαζυθαδμο Καθαιάηα έπμοκ ςξ ελήξ:
Κ232: max 2,20
Κ270: max 0,20
Γείηηδξ οπενμλεζδίςκ:≤14 MeqO2/kg
Οθζηέξ ζηενυθεξ: >1100mg/kg
Πενζεηηζηυηδηα ζε άθθα θζπανά μλέα(%):
Δθασηυ μλφ: 70-80
Λζκεθασηυ μλφ: 4,0-11,0
Σηεαηζηυ μλφ: 2,0-4,0
Παθιζηεθασηυ μλφ: 0,6-1,2
Παθιζηζηυ μλφ: 10,0-15,0
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Πεξηγξαθή

Μέση τιμή

Φροστώδες ελιάς

3-5

Πικρό

2-3

Πικάντικο

2-4

Δλαττώματα

0

Υξώκα: πξαζίλν έωο πξαζηλνθίηξηλν
6.3. Αηηηώδεο ζρέζε κεηαμύ γεωγξαθηθήο πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ
πξνϊόληνο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηε θήκε ηνπ
Οζ πανάβμκηεξ πμο πνμζδίδμοκ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ζηδκ πνχηδ φθδ, πμο
ιεηααζαάγμκηαζ ζημ παναβυιεκμ εθαζυθαδμ Καθαιάηα είκαζ:

•

μ ζοκδοαζιυξ ημο άνζζημο ηθίιαημξ ηδξ πενζμπήξ (ιεβάθδ πενίμδμξ δθζμθάκεζαξ, άνζζημ
φρμξ ανμπμπηχζεςκ πενίπμο 750-800 mm, ηηθ). (Πανάνηδια 5)
• μ ήπζμξ πεζιχκαξ ηαζ ημ εηηεηαιέκμ εενιυ ηαζ λδνυ ηαθμηαίνζ. Τα εθαζυδεκηνα πμο
θαιαάκμοκ ορδθέξ πμζυηδηεξ κενμφ πανάβμοκ εθαζυθαδα πςνίξ ζδζαίηενμ παναηηήνα, ιε
ζδιακηζηά ιεζςιέκμ θνμοηχδεξ ηαζ ζπεδυκ ηαευθμο πζηνυ ή πζηάκηζημ (α4 ηαζ α1). Ζ
μνζμεεηδιέκδ βεςβναθζηή γχκδ, ιε αάζδ ηα ανμπμιεηνζηά δζαβνάιιαηα (Πανάνηδια 5)
απμηεθεί ιζα ζδακζηή πενζμπή βζα ηδκ παναβςβή εκυξ εθαζυθαδμο ιε ζδζαίηενμ παναηηήνα, υπςξ
είκαζ ημ εθαζυθαδμ ΠΟΠ “Καθαιάηα”.
• μζ ιέηνζαξ έκηαζδξ άκειμζ ηαζ ημ θμθχδεξ ακάβθοθμ ηδξ πενζμπήξ ζε ζοκδζαζιυ ιε ημ
ηοπεθθμεζδέξ ζπήια ιυνθςζδξ (3-4 αναπίμκεξ ακά δέκηνμ ηαζ αθαίνεζδ ιένμοξ ηδξ ηυιδξ απυ
ημ εζςηενζηυ ημο) πμο δίκμοκ μζ εθαζμπαναβςβμί ζηα δέκηνα, πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ εοκμμφκ

ημκ άνζζημ θςηζζιυ ηαζ αενζζιυ ηςκ εθαζχκςκ, μδδβμφκ ζηδκ ζςζηή ςνίιακζδ ηςκ
εθαζμηάνπςκ, ζημζπεία πμο ηαεμνίγμοκ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημο παναβυιεκμο
εθαζυθαδμο, ζοκηεθμφκ χζηε ημ παναβυιεκμ εθαζυθαδμ κα έπεζ έκημκμ πνςιαηζζιυ ηαζ
εοπάνζζηδ βεφζδ. Τμ θμθχδεξ ακάβθοθμ ηδξ Μεζζδκίαξ δεκ επζηνέπεζ ηδ ιδπακζηή ζοβημιζδή
ημο ηανπμφ ηαζ ηδκ εηιδπάκζζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ, ιε απμηέθεζια κα εθανιυγμκηαζ μζ
παναδμζζαηέξ ηαθθζενβδηζηέξ θνμκηίδεξ ηςκ εθαζυδεκηνςκ (ηθάδεια, θνεγάνζζια, ζοβημιζδή).
Ζ έηεεζδ ηςκ εθαζμδέκηνςκ ζε άπθεηδ δθζαηή αηηζκμαμθία, θυβς ημο επζηθζκμφξ ημο εδάθμοξ
ηαζ ημο ηοπεθθμεζδμφξ ζπήιαημξ ιυνθςζδξ πμο ημοξ δίκμοκ μζ Μεζζήκζμζ εθαζμηαθθζενβδηέξ
μδδβεί ζηδκ εκημκυηενδ θςημζφκεεζδ ηςκ δέκηνςκ ηαζ ζηδκ παναβςβή ορδθυηενςκ
ζοβηεκηνχζεςκ οδαηακενάηςκ ηαζ ηαη'επέηηαζδ εθαζυθαδμο ιε ορδθυ πμζμζηυ ανςιαηζηχκ
εκχζεςκ. Έπεζ απμδεζπεεί υηζ δ έκημκδ θςημζφκεεζδ αολάκεζ ηα παναβυιεκα ζάηπανα πμο
απμεδηεφμκηαζ ζημοξ ηανπμφξ, ηα μπμία ιεηαηνέπμκηαζ ζε θζπανά μλέα. Σφιθςκα ιε ημ Θενζυ,
Δθαζμημιία, ζ 112 -114, ηαθφηενμξ θςηζζιυξ αολάκεζ ηδκ πμζυηδηα ανςιαηζηχκ εκχζεςκ ζημ
εθαζυθαδμ. (α9).
• ηα εθαθνά αζαεζημθζεζηά εδάθδ ιε ημ μοδέηενμ πνμξ αθηαθζηυ pH. Τμ

κ μνζμεεηδιέκδ βεςβναθζηή γχκδ

•

,

.
μζ ζηακμπμζδηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ θςζθυνμο, ιαβκδζίμο, ιαββακίμο, αμνίμο η.α, (Πανάνηδια
1). Δζδζηά δ
(α5

) επδνεάγμοκ ηα ιέβζζηα, χζηε ημ εθαζυθαδμ κα έπεζ ημ παναηηδνζζηζηυ
πναζζκμηίηνζκμ πνχια ηαζ κα είκαζ πθμφζζμ ζε ανςιαηζηέξ μοζίεξ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ θυβς ηδξ
άνζζηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ θφθθςκ, δ μπμία μδδβεί ζηδκ ιέβζζηδ ζφκεεδδ ζαηπάνςκ, ηα μπμία
ιεηαηνέπμκηαζ ζε θζπανά μλέα ηαζ ανςιαηζημφξ οδαηάκεναηεξ. Σε πενζπηχζεζξ ηνμθμπεκίαξ ή
ιεζςιέκδξ πνυζθδρδξ ιαββακίμο, ηα θφθθα ζηενμφκηαζ πνχιαημξ ηαζ παναηδνείηαζ έκημκδ
θοθθυπηςζδ, αθμφ δ πενζεηηζηυηδηα ηδξ πθςνμθφθθδξ ηαζ ηα ζοζηαηζηά ηδξ ιειανάκδξ ηςκ
πθςνμπθαζηχκ, υπςξ είκαζ ηα θςζθμνμθζπίδζα ηαζ ηα βθοημθζπίδζα ιεζχκμκηαζ. Ακηίζημζπα, έπεζ
απμδεζπηεί (α5) υηζ δ ηνμθμπεκία Mg πνμηαθεί πθχνςζδ ηαζ ιζηνμηανπία, εκχ δζαηανάζζεζ ηαζ
ηδκ πενζεηηζηυηδηα ηςκ ηανπχκ ζε Ca, οπμααειίγμκηαξ ηδκ πμζυηδηά ημοξ ηαζ ηαη'επέηηαζδ ηαζ
ηδκ πμζυηδηα ημο παναβυιεκμο εθαζυθαδμο. Ζ ζηακμπμδηζηή πανμοζία θςζθυνμο ζηδκ εθζά
αμδεάεζ ηα δέκηνα κα αλζμπμζήζμοκ ηαθφηενα ημ δζαεέζζιμ άγςημ ηαζ κα είκαζ πζμ παναβςβζηά
(α5 ηαζ α6). Τέθμξ έπεζ απμδεζπηεί υηζ δ παναβςβή ηςκ εθαζυδεκηνςκ επδνεάγεηαζ ζδιακηζηά
απυ ηδκ έθθεζρδ αμνίμο (α5 ηαζ α8), μπυηε δ πανμοζία αοημφ ημο ζημζπείμο ζηα εδάθδ ηδξ
Μεζζδκίαξ ζε ζηακμπμζδηζηή πμζυηδηα ζοκηεθεί ζηδκ αολδιέκδ παναβςβή ηανπχκ απυ ηα
εθαζυδεκηνα ηαζ ζηδκ πθήνδ έηθναζδ ημο ανςιαηζημφ παναηηήνα ημο εθαζμθαδμο πμο
πανάβεηαζ.
• μζ ζδζαίηενεξ ηαθθζενβδηζηέξ θνμκηίδεξ ηςκ εθαζχκςκ, δζαζθαθίγμοκ ηδκ αεζθμνία ζημ
πενζαάθθμκ ιε ηζξ εθάπζζηεξ δοκαηέξ επειαάζεζξ,
• μ ιζηνυξ ηθήνμξ επζηνέπεζ ζημοξ Μεζζήκζμοξ εθαζμπαναβςβμφξ ηδκ ζδζαίηενδ θνμκηίδα ηςκ
δέκηνςκ ημοξ, ηαζ ηδκ παναβςβή πμζμηζημφ εθαζυθαδμο, ιε ημ μπμίμ πενκάκε υθδ ηδ πνμκζά.
Δπίζδξ, δ ζπμθαζηζηή δζαδζηαζία ηδξ ζοβημιζδήξ ημο εθαζμηάνπμο ζημ ζςζηυ ααειυ
ςνίιακζδξ ηαζ μζ άνζζηεξ ζοκεήηεξ επελενβαζίαξ ημο εθαζμηάνπμο μδδβμφκ ζηδκ παναβςβή
ελαζνεηζημφ πανεέκμο εθαζυθαδμο ιε ορδθυ πμζμζηυ θαζκμθχκ, ημ μπμίμ πνμζδίδεζ
ζηαεενυηδηα ηαζ πμζμηζηέξ μνβακμθδπηζηέξ ζδζυηδηεξ (α2,α3,α7), ιε ηα θοζζημπδιζηά ηαζ
μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά πμο πενζβνάθμκηαζ ζηα Πανανηήιαηα 3 & 6.
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Ιζηνξηθά θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία
Ζ ζζημνία ηδξ εθαζμηαθθζένβεζαξ ζηδ Μεζζδκία πάκεηαζ ζηα αάεδ ηςκ αζχκςκ. Αοηυ
απμδεζηκφεηαζ απυ ηα εονήιαηα ηςκ ακαζηαθχκ ηαζ ηζξ βναπηέξ ιανηονίεξ πμο έπμοκ δζαζςεεί
ηαζ ιανηονμφκ υηζ μ εθαζυηανπμξ ηαζ ημ εθαζυθαδμ Καθαιάηαξ ήηακ δζαηνμθζηυ ζημζπείμ,
απμηεθμφζε ηδ αάζδ ανςιάηςκ ηαζ ήηακ ζημζπείμ ηέπκδξ.
Σηζξ ακαζηαθέξ ζηα ακάηημνα ημο Νέζηςνα, ζηδκ πενζμπή ηδξ Φχναξ (Πανάνηδια 7),
ανέεδηακ 1200 πήθζκεξ πζκαηίδεξ ιε ηδ βναιιζηή βναθή Β’, μζ μπμίεξ δίκμοκ πμθφηζιεξ
πθδνμθμνίεξ βζα ημ νυθμ ηδξ εθζάξ ηαζ ηδκ επίδναζή ηδξ ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ πενζυδμο ημο 14μο
– 13μο αζχκα π.Φ.
Σε ημζπμβναθίεξ ηςκ ακαηηυνςκ ηδξ Πφθμο, θαίκεηαζ ζε αναπχδδ ημπίμ εθαζυδεκηνμ, ημ μπμίμ
έπεζ απμδμεεί ζε ιπθε πνχια, ημ εζςηενζηυ ημο είκαζ ιε ιαφνμ πνχια, εκχ ηα ηθαδζά είκαζ
ποηκά ηαζ εοθφβζζηα, ηα δε θφθθα είκαζ επζιήηδ.
Σηδκ πενζμπή ηδξ Κανπμθυναξ, ανέεδηακ εθαζμπονήκεξ (1900 π.Φ). Με ηδ ιέεμδμ ηςκ
δζαβναιιάηςκ βφνδξ, ιε αάζδ ναδζμπνμκμθμβήζεζξ έπμοκ βίκεζ εηηζιήζεζξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα
ηδξ εθζάξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Πφθμο. Βνέεδηε υηζ ηαθθζενβμφκηακ ημ 1100 π.Φ ηαζ ημ ιεβαθφηενμ
ιένμξ ήηακ ήνειδ εθζά.
Ζ πμζηζθία Κμνςκέζηδ είκαζ βέκκδια ηδξ Μεζζδκζαηήξ βδξ, υπςξ απμδεζηκφεζ ηαζ ημ υκμιά ηδξ,
ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ πνμήθεε απυ ηδκ Κμνχκδ, ιζα ιζηνή ηςιυπμθδ ζηα κμηζμακαημθζηά ηδξ
Μεζζδκίαξ. Ζ πμζηζθία Κμνςκέζηδ ηαθθζενβείηαζ ζε μθυηθδνδ ηδ Μεζζδκία, δίκμκηαξ ημ ίδζμ
ελαζνεηζηυ πανεέκμ εθαζυθαδμ ζε υθδ ηδκ πενζμπή.
Δπίζδξ ζηδκ Καθαιάηα ανίζηεηαζ ημ ιδηνζηυ δέκηνμ ηδξ επζηναπέγζαξ πμζηζθίαξ «Καθαιχκ», δ
μπμία έπεζ ακαβκςνζζεεί ςξ δζαηδνδηέμ ικδιείμ ηδξ θφζδξ, (Πανάνηδια 8 - Δθδιενίδα ηδξ
Κοαένκδζδξ θφθθμ 121 – Τεφπμξ ηέηανημ 1/2/1980, ζηδκ μπμία δδιμζζεφεηαζ δ ανζει.
200995/7950 Απυθαζδ ημο Υπμονβμφ Γεςνβίαξ).
Σηδκ εθδιενίδα «Αζχκ» ηδξ Αεήκαξ (ανζε. Φφθθμο 18 ηδξ 13δξ Νμειανίμο 1838, ζεθίδα 71-72,
ιε ημκ ηίηθμ «Φζθμθμβζηά πενί Κμνχκδξ» δδιμζζεφηδηακ μζ παναηάης εκηοπχζεζξ Αεδκαίμο
δδιμζζμβνάθμο πμο οπμβνάθεζ ιε ημ υκμια «Δοεφθςκ» βζα ηδκ πενζμπή ηδξ Κμνχκδξ.
«Ο ηφνζμξ πυνμξ ημο Γήιμο μ εθαζχκ, θοηειέκμξ πνμ αικδιμκεφηςκ εηχκ, είπε ηνυπμκ ηζκά
πνείακ ακαηαζκζζιμφ, μ μπμίμξ εηαημνεχεδ δζα ημο πονυξ. Ο εθαζχκ εηάδ υθμξ ζπεδυκ ή ηα 5/6
αοημφ οπυ ηςκ Τμφνηςκ ζδζμηηδηυνςκ ακαπςνδζάκηςκ ιεηά ημο Ηιαναήι. Πνμ ηδξ
επακαζηάζεςξ είπε ςξ 150.000 εθαζυδεκηνα ηαζ έδζδεκ εζξ ημ ειπυνζμκ ςξ 12.000 αανέθθαξ
ηαθυκ έθαζμκ. 50.000 ελ αοηχκ ηςκ δέκηνςκ εηάδζακ ιεηά ηαφηα ή ελεννζγχεδζακ οπυ ηςκ
βεςνβχκ ηαζ ελέθζπμκ πακηεθχξ. Αζ δζαζςεείζαζ 100.000 νίγαζ ακέδςζακ ηάεε ιζα 10-15
βνμεάνζα, ηα μπμία έπμοκ ζήιενμκ ζηακυκ ακάζηδια ηαζ δίκμοκ ηα πενζζζυηενα ηάιπμζμκ
ηανπυκ. Οφηςξ μ πονπμθζζιυξ επμθθαπθαζίαζεκ, μφηςξ εζπείκ, ακακεχζαξ ημκ εθαζχκα.
Τα βνμεάνζα πςθμφιεκα πνμξ 50-1,50 θεπηά, ιεηεημιίζεδζακ ηαζ εθοηεφεδζακ αθθαπμφ ηδξ
Δθθάδμξ. Πμθθά εθοηεφεδζακ εκηυξ ημο Γήιμο ημφημο ηαζ θμζπήκ Μεζζδκίακ. Μέκμοκ αηυιδ
πμθθαί πζθζάδεξ εζξ πχθδζζκ ηαζ υζμζ πνεζάγμκηαζ ημ θοηυκ αοηυ δεκ εονίζημοκ άθθμεεκ
ςναζυηενα, εοηοπέζηενα ηαζ εοεοκυηενα βνμεάνζα.»
Απυ ηα ακςηένς πνμηφπηεζ υηζ δ πνχηδ δζάδμζδ ηδξ πμζηζθίαξ Κμνςκέζηδ έβζκε αιέζςξ ιεηά
ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ πενζμπήξ απυ ημοξ Τμφνημοξ (1826).
Σφιθςκα ιε ηα παναπάκς είκαζ ακηζθδπηυ υηζ δ ηαθθζένβεζα ηδξ εθζάξ ηαζ δ παναβςβή
εθαζυθαδμο, είκαζ δναζηδνζυηδηα πμο δεκ πενζμνίγεηαζ ζηα ζηεκά υνζα ηδξ πνχδκ επανπίαξ
Καθαιάηαξ, αθθά ζε υθμ ηδ Μεζζδκία.

Μάθζζηα αοηυ απμδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ηζξ ακαθμνέξ ημο Peter Topping ζε έκα άνενμ ημο βζα ηδκ
παναβςβή εθαζυθαδμο ζηδ Βεκεηζηή Μεζζδκία (Πανάνηδια 9), ζημ μπμίμ απεζημκίγεηαζ δ
αβνμηζηή ηαζ ειπμνζηή πμθζηζηή ηςκ Βεκεηχκ ζηζξ Δθθδκζηέξ απμζηίεξ ημοξ. Σημ δζάζηδια ηςκ 6
αζχκςκ ηονζανπίαξ ημοξ (1204 – 1797 ι.Φ) ηονζανπίαξ ημοξ ζε δζάθμνα Δθθδκζηά εδάθδ,
έδςζακ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ εθζάξ. Οζ Βεκεημί πνμέααζκακ ζε ζοζηδιαηζηή
επακαθφηεοζδ ηδξ εθζάξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Κμνχκδξ ημ 1960. Ζ ιμκμπςθζαηή πμθζηζηή ηδξ
Γδιμηναηίαξ (5000 απυ ηα 7000 αανέθζα θαδζμφ πνμμνίγμκηακ βζα ηδκ Μδηνυπμθδ), είπε ςξ
απμηέθεζια ιυκμ 600 αανέθζα (θζβυηενμ απυ ημ 1/10 ηδξ ζμδεζάξ), ηαηακαθχκμκηακ απυ ημοξ
Μεζζήκζμοξ αβνυηεξ (ημ ιυκμ άνηοια πμο είπακ μζ πηςπμί βζα κα κμζηζιεφμοκ ημ ρςιί ημοξ).
Τμ ειπυνζμ ημο εθαζυθαδμο βίκμκηακ απυ ηα θζιάκζα ηδξ Μεεχκδξ ηαζ ημο Ναοανίκμο (ηδξ
ζφβπνμκδξ πυθδξ ηδξ Πφθμο). Σηδκ πενίπηςζδ ηςκ Δθθήκςκ ειπυνςκ ζοιπθήνςκακ ηα
θμνηία ημοξ ιε θάδζ απυ ηδκ πενζμπή βφνς απυ ηδκ Μεζζδκζαηή Κοπανζζζία.
Μζα ζεζνά επίζδξ απυ πενζδβδηζηά ηείιεκα, είκαζ ιζα ζδιακηζηή ζζημνζηή πδβή βζα ηδκ
ηαθθζένβεζα ηςκ εθαζυδεκηνςκ ηαζ ηδκ παναβςβή θαδζμφ ζηδ Μεζζδκία. Σοβηεηνζιέκα απυ ηζξ
πενζδβήζεζξ ημο William Gell, Narrative of a Journey in the Morea (Πανάνηδια 10),
ακαθένμκηαζ:
«Ζ πεδζάδα ηδξ Κοπανζζζίαξ ηαθφπημκηακ επίζδξ απυ ηενάζηζεξ ανπαίεξ εθζέξ πμο επέηνεπακ
ελαβςβέξ θαδζμφ. μζ εθαζχκεξ ζοκεπίγμκηακ ζηδκ πενζμπή ηδξ Καθαιάηαξ ζηα ορχιαηα ηαζ
ζημοξ πνυπμδεξ ημο αμοκμφ ζημκ δνυιμ πνμξ ηδκ Ακδνμφζα. Γάζμξ απυ εθζέξ αηθάδεοηεξ,
πμο είπακ βίκεζ ηενάζηζεξ ηάθοπηακ ηδκ πενζμπή απυ ημ Ναοανίκμ έςξ ηα Φζθζαηνά. Άπεζνεξ
εθζέξ οπήνπακ ζηδ ιζηνή πεδζάδα ηδξ Μεεχκδξ, εκχ δάζμξ απυ θζυδεκηνα πενζέααθθε ηδκ
Κμνχκδ ζε απυζηαζδ 3 ιζθίςκ. Ζ Μάκδ είπε πμθθέξ εθζέξ ζηα αναπχδδ εδάθδ ηδξ. Οζ
πενζζζυηενεξ ανίζημκηακ ζηδκ πενζμπή ακάιεζα ζηδκ Καθαιάηα ηαζ ημ Οίηοθμ, υπςξ πνυζελε
μ Leake, μ μπμίμξ είπε επίζδξ παναηδνήζεζ ηδκ φπανλδ πμθθχκ κέςκ εθαζυδεκηνςκ ζηδ Μάκδ
ζηδκ πενζμπή ηδξ Εανκάηαξ ημκηά ζηδ Σέθζηγα. Οζ εθζέξ αοηέξ είπακ ακηζηαηαζηήζεζ άθθεξ
ηαηεζηναιιέκεξ παθαζυηενα ηαηά ηδ δζάνηεζα πμθέιςκ.»
Οζ ηνεζξ επίζδξ πενζδβδηέξ πμο πανέπμοκ ζοζηδιαηζηέξ πμζμηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ ειπυνζμ
ημο θαδζμφ ζηδ Μεζζδκία είκαζ μζ Scrofani, Leake ηαζ Pouqueville, πμο ηαθφπημοκ εκδεζηηζηά ηα
ηεθεοηαία πνυκζα ημο 18μο ηαζ ηδκ πνχηδ δεηαπεκηαεηία ημο 19μο αζχκα. Οζ ανζειδηζηέξ αοηέξ
πθδνμθμνίεξ πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ πίκαηεξ ημο πανανηήιαημξ ηςκ πνμδζαβναθχκ ηαζ
αθμνμφκ ελαβςβέξ θαδζμφ ημο Μμνζά πνμενπυιεκεξ απυ ηδκ Κοπανζζζία, ηδκ Καθαιάηα, ηδκ
Μεεχκδ, ηδκ Κμνχκδ, ημ Ναοανίκμ ηαζ ηδκ Μάκδ.
Τέθμξ ζημ ενεοκδηζηυ πνυβναιια βζα ηδκ ζζημνία ηδξ εθζάξ ζηδ Μεζζδκία (Πανάνηδια 11,
ακαθένμκηαζ μζ πενζμπέξ πμο έπμοκ εκημπζζεεί οθζηά ηαηαθμίπςκ πνμβεκέζηενςκ ζζημνζηχκ
πενζυδςκ ζπεηζγυιεκςκ ιε ηδκ ηαηενβαζία ηδξ εθζάξ, υπςξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ιδπακμθμβζηυξ
ελμπθζζιυξ.
Ζ επζηυπζα ηαηαβναθή λεηίκδζε απυ ηδκ πενζθένεζα ηδξ Κμνχκδξ, δζυηζ πνυηεζηαζ βζα ηδ
θζβυηενμ ημονζζηζηά αλζμπμζδιέκδ πενζμπή ηδξ Μεζζδκίαξ, ιε απμηέθεζια κα δζαζχγμκηαζ εηεί
πνμβεκέζηενεξ ιμνθέξ γςήξ. Πνυηεζηαζ επίζδξ βζα ιζα πενζμπή βζα ηδκ μπμία οπάνπμοκ ζαθείξ
ακαθμνέξ βζα ηδκ παναβςβή εθαζυθαδμο απυ ηδ αογακηζκή επμπή. Τμ θζιάκζ ηδξ Κμνχκδξ
απμηεθμφζε άθθςζηε ειπμνζηυ ηυιαμ ζηδ δζαηίκδζδ ημο εθαζυθαδμο ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο
18μο αζχκα, αθμφ εηεί ζοβηεκηνςκυηακ εθαζυθαδμ ηαζ απυ άθθα ιένδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο,υπςξ
ηαζ απυ ηδ Μάκδ.
Μέπνζ ζήιενα έπμοκ πναβιαημπμζδεεί αοημρίεξ ζηα πενζζζυηενα ζδιεία ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ
ζοβηεηνζιέκα ζε 92 ιεβάθμοξ ηαζ ιζηνμφξ μζηζζιμφξ ηδξ Μεζζδκίαξ, ιε ζηυπμ κα δζαπζζηςεμφκ
απυ ηδκ ανπή ακ οπάνπεζ μιμζμιμνθία ζημκ εκημπζζιυ ηαζ ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ οθζηχκ
ηαηαθμίπςκ ζε μθυηθδνμ ημ Νμιυ.
Σημ ζφκμθμ ηςκ 92 μζηζζιχκ εκημπίζηδηακ ηαηάθμζπα ηαζ ζαθείξ εκδείλεζξ βζα ηδκ φπανλδ
εβηαηαζηάζεςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ παναβςβή εθαζυθαδμο ζε ελήκηα μζηζζιμφξ. Σε αοημφξ έπμοκ
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ηαηαβναθεί 81 ζππμηίκδηα εθαζμηνζαεία (29 απυ ηα μπμία δζαζχγμκηαζ ανηεηά ζημζπεία απυ ηδκ
ανπζηή ημοξ ηαηάζηαζδ).
Ο ιεβάθμξ ανζειυξ ηςκ ζππμηίκδηςκ εθαζμηνζαείςκ ζηδ Μεζζδκία αζηζμθμβείηαζ απυθοηα, αθεκυξ
δζυηζ δ πενζμπή ήηακ ημοθάπζζημκ απυ ημ 16μ αζχκα ιζα απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ εθαζμπαναβςβζηέξ
πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ, αθεηένμο μ πνςηυβμκμξ ηνυπμξ έηεθζρδξ ηδξ εθζάξ ζηα ζππμηίκδηα
εθαζμηνζαεία ήηακ ιζα δζαδζηαζία πνμκμαυνα ηαζ επίπμκδ ηαζ δ διενήζζα απυδμζδ ζε θάδζ ήηακ
πμθφ παιδθή. Σημ πανάνηδια 11 οπάνπεζ ζπεηζηυξ πάνηδξ πμο επζζδιαίκμκηαζ μζ εέζεζξ υπμο
έπμοκ εκημπζζεεί οθζηά ηαηάθμζπα ζπεηζηά ιε ηδκ εθζά ηαζ ηδκ παναβςβή εθαζυθαδμο.
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