Κπξίεο θαη θύξηνη
Ο αγξνηηθόο ηνκέαο απνηεινύζε αλέθαζελ δνκηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο
θαζώο θαη έλα ζπζηαηηθό παξάγνληα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο ηόζν ζε εζληθό
όζν θαη ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν. ηα πιαίζηα ηεο πξσηνθαλνύο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ
βηώλεη ε ειιεληθή θνηλσλία θαη πιήηηεη θπξίσο ηνπο θαηνίθνπο ησλ κεγάισλ πόιεσλ, ζηόρνο
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ην θαιάζη ησλ πξντόλησλ ηεο, είλαη ε απηάξθεηα ζηε δηαηξνθή καο
ζύκθσλα κε ηηο κεζνγεηαθέο παξαδόζεηο θαη πξόηππα θαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο
δσήο καο κέζα ζε παξαδνζηαθέο δνκέο πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζην πεξηβάιινλ.
Δθηόο από ηνλ κνλαδηθό ηζηνξηθό θαη πνιηηηζηηθό ηεο πινύην, ε Αηηηθή γε έρεη λα
πξνζθέξεη κία αλεθηίκεηεο αμίαο πξσηνγελή παξαγσγή, έλαλ πινύην δηαηξνθηθώλ αγαζώλ.
Σν «θαιάζη» ηεο Αηηηθήο γεο μερεηιίδεη από γεπζηηθά πξντόληα θπηηθήο παξαγσγήο, όπσο
Kξαζί, Φηζηίθηα θειπθσηά, ύθα, Διαηόιαδν, Δζπεξηδνεηδή, Κεπεπηηθά, Αλζνθνκηθά,
Αξσκαηηθά-θαξκαθεπηηθά θπηά, πξντόληα δστθήο παξαγσγήο, όπσο Γαιαθηνθνκηθά
πξντόληα, Κξέαο (αηγνπξόβεην, πνπιεξηθώλ θ.ι.π), Απγά, Μέιη, αιιά θαη πξντόληα ζαιάζζηαο
αιηείαο θαη ηρζπνθαιιηεξγεηώλ.
ηελ Αηηηθή, παξόιν πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο είλαη ζρεηηθά
κηθξή πνζνηηθά, εληνύηνηο έρεη ζεκαληηθά πνηνηηθά θαη δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία
νθείινληαη ζηελ απμεκέλε παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο, ζηελ εγγύηεηα κε ην ηζρπξό
θαηαλαισηηθό θέληξν ηνπ Πνιενδνκηθνύ πγθξνηήκαηνο, ζην είδνο ησλ παξαγόκελσλ
πξντόλησλ, ζην ζρεηηθά κεγάιν γεσξγηθό θιήξν θαη ζηε ρξήζε ζύγρξνλσλ κεζόδσλ
εθκεράληζεο ηεο παξαγσγήο, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δίλνπλ ζηελ πξσηνγελή καο παξαγσγή
πξννπηηθή θαη καο επηβάιινπλ λα ραξάμνπκε θαη λα εθαξκόζνπκε πνιηηηθέο πνπ ζα ηε
ζηεξίμνπλ.
Η άζθεζε γεσξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Αηηηθή εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο
Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο (πεξηνρή ηνπ Μαξαζώλα, ζηελ πεξηνρή
ησλ«Μεζνγείσλ», ζηνλ Απιώλα, Ωξσπό), Γπηηθήο Αηηηθήο (Μέγαξα, Μάλδξα, Δξπζξέο,
Οηλόε) θαη Νήζσλ (Αίγηλα, Κύζεξα, Σξνηδελία) θαη ζε δώλεο όπνπ δελ αλαπηύζζνληαη
αζύκβαηεο κε ηελ ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηα ρξήζεηο γεο. Οη λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο έρνπλ ζρεηηθά αλεπηπγκέλν πξσηνγελή ηνκέα. Από ηελ έληνλε απηή
πξσηνγελή δξαζηεξηόηεηα πξνθύπηνπλ αξθεηά επώλπκα πξντόληα, όπσο ην θηζηίθη Αηγίλεο, ην
κέιη, ην ιάδη θαη ηα παμηκάδηα Κπζήξσλ θ.ά., ηα νπνία πξνσζνύληαη ζηηο αγνξέο ηνπ
εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ, εληζρύνληαο ζεκαληηθά ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο. Απμεκέλε
είλαη επίζεο ε ζπκκεηνρή ηεο αιηείαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ πεξηνρή ηνπ
Αξγνζαξσληθνύ, κε ζεκαληηθέο πνζόηεηεο αιηεπκάησλ, θαζώο θαη ε ύπαξμε κεγάινπ αξηζκνύ
ηρζπνθαιιηεξγεηώλ (θπξίσο ζηα Μέζαλα θαη ηε αιακίλα).
πλνιηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαιιηεξγνύληαη 270.000 ζηξέκκαηα ειηέο, 75.000
ζηξέκκαηα ακπέιηα, 40.000 ζηξ. ζηηεξά, 17.000 ζηξ. θηζηηθηέο, 6.000 ζηξ. εζπεξηδνεηδή,
30.000 ζηξ. ππαίζξηα θεπεπηηθά , 2.500 ζηξ. κε θεπεπηηθά ππό θάιπςε, 1800 ζηξ. αλζνθνκηθά
θπηά. Τπάξρνπλ επίζεο 1500 εθκεηαιιεύζεηο αηγνπξνβάησλ, 200 βννεηδώλ, 55 ρνίξσλ, 260
πηελνηξνθεία, 4 θνληθινηξνθεία, 3 ζαιηγθαξνηξνθεία, 50.000 θπςέιεο, 1500 επαγγεικαηηθά
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αιηεπηηθά ζθάθε παξάθηηαο θαη κέζεο αιηείαο, 26 κνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο θαη 4
νζηξαθνθαιιηέξγεηαο. ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ησλ παξαγνκέλσλ πξντόλησλ έρνπκε
νηλνπνηεία, κνλάδεο επεμεξγαζίαο θξέαηνο, εξγαζηήξηα γαιαθηνθνκηθώλ-ηπξνθνκεία,
ειαηνηξηβεία, ςπθηηθέο απνζήθεο, 3 ζθαγεία, 1 πηελνζθαγείν, κνλάδεο ηππνπνίεζεο κειηνύ,
κεηαπνίεζεο αιηεπκάησλ, ηππνπνηεηήξηα θεπεπηηθώλ θ.α .
Σν θξαζί απνηειεί ην θαηεμνρήλ παξαδνζηαθό πξντόλ ηεο Αηηηθήο γήο κε ηελ
Αλαηνιηθή Αηηηθή θαη ηδίσο ηελ πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ λα θαηέρεη δεζπόδνπζα ζέζε
ζηνλ νηληθό ράξηε ηεο Διιάδαο. Ο ακπειώλαο ησλ Μεγάξσλ δίλεη ηνπο νίλνπο ΠΓΔ
(Πξνζηαηεπόκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε) Γεξάληα (Σνπηθόο Οίλνο Γεξαλίσλ), ελώ
ηκήκα ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηηηθήο, (καδί κε ηκήκα ηεο λόηηαο Βνησηίαο), ζπκκεηέρεη
ζηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ ΠΓΔ (Πξνζηαηεπόκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε) Πιαγηέο
Κηζαηξώλα (Σνπηθόο Οίλνο Πιαγηώλ Κηζαηξώλα). Δπίζεο παξάγνληαη θαη άιινη νίλνη
κε Πξνζηαηεπόκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε (πάηα, Παιιήλε, Παηαλία, Βίιηδα, Κνξσπί,
Μαξθόπνπιν, Αλάβπζζνο, Βόξεηεο Πιαγηέο Πεληειηθνύ, Αηηηθή), θαζώο θαη
κε
νλνκαζία θαηά παξάδνζε (Ρεηζίλα Αηηηθήο, Μεζνγείσλ, πάησλ, Μαξθόπνπινπ).
Καιιηεξγνύληαη ζπλνιηθά 75.000 ζηξέκκαηα ακπειώλσλ.
Σν ειιεληθό κέιη έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλα από ηα εζληθά καο πξντόληα. Η κεγάιε
ειηνθάλεηα ε εμαηξεηηθή πνηθηινκνξθία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ρισξίδαο
ηεο ρώξαο καο, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηα κνλαδηθά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ειιεληθνύ κειηνύ πνπ ηνπ έρνπλ ραξίζεη μερσξηζηή ζέζε παγθνζκίσο. Από ηα πην
γλσζηά ίζσο είλαη θαη ην ζπκαξίζην κέιη Κπζήξσλ ιόγσ ησλ έληνλσλ αξσκαηηθώλ θαη
γεπζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ, θαζώο θαη ην κέιη Σξνηδελίαο ελώ ζεκαληηθέο
πνζόηεηεο ζπκαξίζηνπ κειηνύ παξάγνληαη θαη από ηελ πεξηνρή ηνπ νπλίνπΛαπξεσηηθήο. ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ππάξρεη έληνλν κειηζζνθνκηθό ελδηαθέξνλ. Οη
ελεξγνί κειηζζνθόκνη είλαη πάλσ από 1000 κε 50.000 θπςέιεο θαη εηήζηα παξαγσγή 500
ηόλνπο κειηνύ.
Σα θηζηίθηα Αηγίλεο θαη Μεγάξωλ είλαη από ην 1994 πξντόλ Π.Ο.Π.
(Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο). Η θαιιηέξγεηα ηεο θηζηηθηάο εθηόο από ηελ
Αίγηλα θαη ηα Μέγαξα, πνπ ήηαλ παξαδνζηαθά θηζηηθνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο, έρεη
επεθηαζεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. Ο πλεηαηξηζκόο Μαξθνπνύινπ επίζεο παξάγεη θαη
εκπνξεύεηαη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο. Η ζπλνιηθή παξαγσγή θηζηηθηώλ Αηγίλεο θηάλεη
ζηνπο 8.000-10.000 ηόλνπο εηεζίσο.

Σν Εμαηξεηηθό Παξζέλν Ειαηόιαδν Σξνηδελίαο είλαη από ην 2006 πξντόλ
Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ). Παξάγεηαη, είηε απνθιεηζηηθά από
ηελ ηνπηθή πνηθηιία Μαλάθε, είηε µε ηελ ζπκκεηνρή ηεο πνηθηιίαο Κνξσλέηθε. Έρεη
ρξώκα θίηξηλν – πξαζηλνθίηξηλν, θξνπηώδεο άξσκα θξεζθνθνκκέλνπ θαξπνύ θαη
γιπθόπηθξε γεύζε. Ωο νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία θαιιηεξγείηαη ε
ειηά θαη παξάγεηαη ειαηόιαδν, νξίδνληαη ηα δηνηθεηηθά όξηα ηεο πεξηνρήο ηεο
Σξνηδελίαο.
Σα ύθα Βξαβξώλαο Μαξθόπνπινπ Μεζνγείωλ Π.Γ.Δ (Πξνζηαηεπόκελε Γεσγξαθηθή
Έλδεημε) παξάγνληαη ζην Ννηην-Αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ λνκνύ Αηηηθήο θαη εηδηθόηεξα
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ζηα όξηα ηνπ δήκνπ Μαξθνπνύινπ Μεζνγείσλ από ηηο εγρώξηεο πνηθηιίεο Βαζηιηθά
Μαύξα θαη Μαύξα Μαξθνπνύινπ. Πξόθεηηαη γηα πνηθηιίεο γεπζηηθόηαηεο θαη γιπθέο,
ηίζεηαη δε ζηελ αγνξά σο λσπά ζύθα από ηέινο Ινπιίνπ έσο αξρέο Ννεκβξίνπ.
Κπξίεο θαη Κύξηνη
Σν «Καιάζη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο» απνηειεί κηα δπλακηθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ζηα αγξνηηθά πξντόληα θαη ηελ
αλάδεημε ηεο ηδηαηηεξόηεηάο ηνπο ζην ηξίπηπρν ηαπηόηεηα-πνηόηεηα-αεηθνξία. Δίλαη θαηξόο λα
αλαινγηζηνύκε όηη θνληά ζηνλ ππεξηνληζκέλν ηξηηνγελή ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ ππάξρεη θαη ε
αζηείξεπηε δπλακηθή ηεο πξσηνγελνύο καο παξαγσγήο. Τπάξρεη ε αγξνηηθή θαη γεσξγηθή
παξάδνζε ηεο ρώξαο καο. Τπάξρεη απηή ε κνλαδηθή Αηηηθή γε, πνπ είλαη ρξένο καο λα
δηαθπιάμνπκε, λα αλαδείμνπκε θαη λα αμηνπνηήζνπκε.
αο επραξηζηώ,
Μηράιεο Βαζηιάθεο
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο Αηηηθήο
Γ/λζεο Αγξνηηθήο θαη Κηεληαηξηθήο Πνιηηηθήο
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