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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΠΕ 5.1: Καταγραφή στοιχείων για τη διαχρονική διατροφική 

αξιοποίηση του χαρουπιού στην Κρήτη 
O νεοσύστατος, μη-κερδοσκοπικός, φορέας με τίτλο «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» και διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ 

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», πρόσφατα επέτυχε, την εγγραφή από το Υπουργείο Πολιτισμού της 

“Αγροδιατροφικής παράδοσης του χαρουπιού στην Κρήτη” στο εθνικό ευρετήριο της άυλης 

πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ανοίγοντας νέες γεωργικές, οικονομικές και διατροφικές 

προοπτικές για το φυτό και τα τρόφιμα που μπορεί να παράξει στην Κρήτη. 

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου: «Δράσεις για την βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού της 

Χαρουπιάς στην Περιφέρεια Κρήτης», που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης, 

υλοποιούμε μία σειρά δράσεων για την βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού της Χαρουπιάς στην 

Περιφέρεια Κρήτης. Πρόκειται για δράση συνεργατική (με πρωτοβουλία του Παν. Κρήτης και 

συμμετοχή του Ελληνικού Μεσογειακού Παν. - ΕΛΜΕΠΑ), ωφέλιμη για την οικονομία της Κρήτης. 

Η προσπάθειά μας θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στη Χαρουπιά και 

τα προϊόντα της, ενώ συμπληρώνει την ερευνητική πολιτική της Περιφέρειας. Η Χαρουπιά 

(Ceratonia siliqua) αποτελεί Μεσογειακό είδος με μεγάλη ιστορία στην Κρήτη, καθώς συνιστούσε 

σημαντικό στοιχείο της παραδοσιακής διατροφής των κατοίκων της. Ευρήματα επιστημονικών 

μελετών υποστηρίζουν πιθανές χρήσεις των προϊόντων της Χαρουπιάς με αντιοξειδωτική, 

αντιφλεγμονώδη, αντιδιαβητική και αντι-λιπιδαιμική δράση. 

Πέραν αυτών, τα προϊόντα της Χαρουπιάς έχουν σημαντικές χρήσεις στη κτηνοτροφία, τη 

φαρμακευτική και τη βιομηχανία, ενώ το ίδιο το φυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

καλλωπιστικό, για διαμόρφωση τοπίου, προστασία καλλιεργειών από τον άνεμο, 

πυροπροστασία και προστασία από την «ερημοποίηση». Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα 

ανθεκτικό δέντρο, που λόγω των ελάχιστων αρδευτικών αναγκών του ενδείκνυται για τα ξηρά 

Μεσογειακά οικοσυστήματα, ενδείκνυται ιδιαίτερα και για το περιβάλλον της Περιφέρειας 

Κρήτης, αλλά και της Μεσογείου ευρύτερα. 

Στα πλαίσια της διατροφικής αξιοποίησης του χαρουπιού διατροφή του ανθρώπου, ως Τμήμα 

Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, 

προχωρούμε σε: Α). Καταγραφή στοιχείων για τη διαχρονική διατροφική αξιοποίηση του 

χαρουπιού στην Κρήτη. Β). Μελέτη διατροφικών συνηθειών και προτιμήσεων σε σχέση με τα 

τρόφιμα από/με χαρούπι στην Κρήτη. Γ). Καταγραφή των προσφερόμενων τροφίμων από/με 

χαρούπι στην Κρήτη. Δ). Ενέργειες διάχυσης της πληροφορίας για την αξία του χαρουπιού στη 

διατροφή. Ε). Σχεδιασμός παρέμβασης για την κατανάλωση τροφίμων από/με χαρούπι, στα 

πλαίσια της υγιεινής διατροφής (Ε.Υ. Αν. Καθ. Γ. Α. Φραγκιαδάκης, Επικ. Καθ. Α. Ψαρουδάκη, Αν. 

Καθ. Θ. Μουρατίδου). Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Κρήτης για την έμπρακτη, ηθική και 

υλική υποστήριξη των δράσεων αυτών. 

Σε σχέση με το ανά χείρας παραδοτέο που αφορά «καταγραφή στοιχείων για τη διαχρονική 

διατροφική αξιοποίηση του χαρουπιού στην Κρήτη», στοχεύοντας σε μία συνολική εκτίμηση, η 

προσέγγιση μας περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν το φυτό της χαρουπιάς και τους καρπούς 
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του, διαχρονικές καταγραφές από την παρουσία του φυτού Κρήτη, τη διατροφική αξία των 

τροφίμων που προκύπτουν από το χαρούπι, το ρόλο που έπαιξε το χαρούπι σε περιόδους λιμού 

όπως η κατοχή, τις προοπτικές του χαρουπιού στην Κρήτη κ.α. Η παρουσία του φυτού στην 

Κρήτη συσχετίζεται άμεσα με τη συνεισφορά του στη διατροφή του πληθυσμού, αν και οι 

μεγάλες εξαγωγές χαρουπιού από την Κρήτη, όπως και η χρήση του ως ζωοτροφή δυσχεράνουν 

την ποσοτική αποτίμηση της συνεισφοράς αυτής. Βέβαια σε περιόδους λιμού, όπως επί 

τουρκοκρατίας και κατοχής, η συνεισφορά του χαρουπιού στην ανθρώπινη διατροφή 

αναδεικνύεται (βλέπε το σχετικό κεφάλαιο «ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑΣ», στο παρόν παραδοτέο). 

Επειδή πρόκειται για τεχνικό παραδοτέο προγράμματος, ότι λέγεται τεκμηριώνεται πλήρως, ενώ 

έγινε συστηματική προσπάθεια κάθε πηγή (136 πηγές) να αναφερθεί κατά το δυνατόν 

πληρέστερα, ώστε να είναι περαιτέρω προσβάσιμη και αξιολογήσιμη. Είμαστε ευτυχείς που 

ανάμεσα στις πηγές υπάρχουν και ακαδημαϊκές εργασίες (πτυχιακές) του Τμήματος Επιστημών 

Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ. 

 

 

Χαρούπι, ο καρπός της χαρουπιάς 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η χαρουπιά είναι γνωστή και ως κερωνιά, κερατιά, ξυλοκερατιά, κουντουριδιά. Το λατινικό της 

όνομα είναι Ceratonia siliqua και ανοίκει στην οικογένεια Φαβίδες ή Χεδρωπά (Leguminosae). Το 

όνομα της το παίρνει από το σχήμα του καρπού της, του χαρουπιού, που θυμίζει ξύλινο κέρατο 

(ξυλοκέρατο) (ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 2016 
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ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ 

Είναι δέντρο αειθαλές που μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 18 m και σε ηλικία τα 100 έτη, ενώ τα 

φύλλα του είναι στρογγυλά, σκληρά και πυκνά. Ευδοκιμεί στις άνυδρες και βραχώδεις 

παραθαλάσσιες περιοχές και φυτρώνει σε αρκετή απόσταση η μία από την άλλη. Βρίσκεται 

αυτοφυής σε πολλές περιοχές της Μεσογείου και στην Ελλάδα, αλλά και καλλιεργείται σε 

φυτώρια για τον καλλωπισμό δρόμων και πάρκων. Η χαρουπιά φυτεύεται παντού, ακόμη και 

στα πεζοδρόμια, λόγω του πυκνού ίσκιου της και της μηδενικής φροντίδας που απαιτεί. Στην 

Κρήτη υπάρχει και το μεγαλύτερο φυσικό δάσος με χαρουπιές στην Ευρώπη, το χαρουπόδασος 

των Τριών Εκκλησιών (ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 2016). 

Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ 
Το φυτό είναι καλά προσαρμοσμένο στις συνθήκες του μεσογειακού κλίματος. Οι στρατηγικές 

αντοχής στην ξηρασία σε φυτά με δερματώδη φύλλα όπως το χαρούπι έχουν μελετηθεί με 

παραμέτρους σχέσης νερού που μετρώνται σε φύλλα και ή βλαστούς, όπως η κατάσταση του 

νερού των φύλλων, η ροή εξάτμισης, η ευπάθεια βλαστών ή φύλλων στη σπηλαίωση του 

ξυλώματος. Εργασίες με χαρουπιές ηλικίας 3 έως 4 ετών που καλλιεργούνται σε γλάστρες έχουν 

επικεντρωθεί στις επιπτώσεις της θερμοκρασίας, του φωτός και της ξηρασίας στην ανταλλαγή 

αερίων, τη συμπεριφορά των στομάτων και τα φωτοσυνθετικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα 

αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το είδος έχει υψηλή φωτοσυνθετική παραγωγικότητα και είναι 

ιδιαίτερα ανεκτικό σε χαμηλή περιεκτικότητα εδάφους σε νερό (Ouzounidou et al. 2012). 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ 

ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ 
Η χαρουπιά (Ceratonia siliqua L.), είναι ένα μεσογειακό θερμόφιλο οπωροφόρο δέντρο που 

χρησιμοποιείται ευρέως για τροφή και χορτονομή από την αρχαιότητα και σήμερα για 

βιομηχανικούς, γεωργικούς και εδαφικούς σκοπούς αποκατάστασης. Παρά τη συμβολή της στα 

μεσογειακά αγροοικοσυστήματα, η εγγενής κατάσταση της χαρουπιάς εξακολουθεί να αποτελεί 

πηγή συζήτησης. Με βάση αρχαιολογικά και ετυμολογικά στοιχεία, αρκετοί συγγραφείς 

θεωρούν ότι μετά την εξημέρωσή της στη Μέση Ανατολή περίπου το 6000–4000 π.Χ., η 

χαρουπιά διαδόθηκε από τους ανθρώπους στη Δύση (Baumel et al. 2018). 

Κατά συνέπεια, οι άγριες χαρουπιές είναι ένα «ημι-φυσικό» ή «ημι-οικιακό» συστατικό, εκτός 

από άλλα είδη οπωροφόρων δέντρων, όπως οι βελανιδιές, οι φιστικιές και οι αμυγδαλιές που 

επίσης αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένης εκμετάλλευσης από χιλιετίες. Από την άλλη πλευρά, 

οι φυτοκοινωνιολογικές μελέτες περιελάμβαναν συνήθως το χαρούπι στην αυθόρμητη 

βλάστηση ως αυτοφυές (δηλαδή σε αντίθεση με το άγριο), θεωρώντας το ως βιοδείκτη των 

μεσογειακών θερμόφιλων δασικών κοινοτήτων. Μια ολοκληρωμένη έρευνα της φυτικής 

ποικιλότητας που σχετίζεται με τη χαρουπιά εξακολουθεί να λείπει παρά τη διαρκώς τονισμένη 

σημασία του δέντρου στον μεσογειακό ανθρώπινο πολιτισμό και το μακροχρόνιο ενδιαφέρον 

των βοτανολόγων (Baumel et al. 2018). 

Η χαρουπιά είναι σπουδαίο διακοσμητικό φυτό. Είναι όμως ακόμη σπουδαιότερη σαν δασικό 

δέντρο. Εμποδίζει την εξάπλωση της φωτιάς, αντίθετα απ’ ότι συμβαίνει με το πεύκο και είναι 

κατάλληλη για αναδασώσεις. Και όσο και αν ο εμπορικός ρόλος της χαρουπιάς στις μέρες μας 

έχει υποβαθμιστεί, ο περιβαλλοντικός της ρόλος είναι σπουδαίος γιατί μπορεί να επιβιώνει σε 
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άγονα και ξερικά ασβεστολιθικά εδάφη. Πολλές περιοχές οφείλουν στη χαρουπιά το πράσινο 

χρώμα τους, ενώ συγχρόνως το πλούσιο ριζικό της σύστημα συγκρατεί και προστατεύει το 

έδαφος από τη διάβρωση. Η χαρουπιά μπορεί να καλύψει εγκαταλελειμμένες ή άγονες και 

θαμνώδεις εκτάσεις, ακόμη και βραχώδη εδάφη. Οι αναδασώσεις στις εκτάσεις αυτές, μπορούν 

να σταματήσουν τις διαβρώσεις, να αλλάξουν τη φυσιογνωμία των περιοχών, να δώσουν νέες 

δυνατότητες και να κάνουν τα μέρη πιο ελκυστικά για τους επισκέπτες (ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 2016). Από 

το δέντρο εξάγονται βαφικές και κολλητικές ουσίες κατάλληλες για την βυρσοδεψία, την 

υφαντουργία και τη βιομηχανία χαρτιού, το έλαιο των καρπών χρησιμοποιείται στη 

σαπωνοποιία. Το ξύλο της δίνει ξυλάνθρακες αρίστης ποιότητας, ενώ ο φλοιός και τα φύλλα της 

χρησιμεύουν στη βαφική (ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 2016). 

ΑΝΘΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ - Ο ΚΑΡΠΟΣ 

Η χαρουπιά καλλιεργείται εύκολα και ευδοκιμεί σε όλα τα εδάφη εκτός από τα υγρά. Δεν αντέχει 

σε χαμηλές θερμοκρασίες, προτιμά τις ηλιόλουστες θέσεις γι’ αυτό καλλιεργείται συχνότερα σε 

θερμές εύκρατες ζώνες. Ένα ώριμο δέντρο που καλλιεργείται σε ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες 

και γόνιμο έδαφος μπορεί να αποδώσει έως και 400 κιλά “φασόλια”. Η καρποφορία της αρχίζει 

συνήθως το 6-7 έτος και συνεχίζεται για πολλά χρόνια, ορισμένοι λένε 70-100 χρόνια 

(ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 2016). Τα άνθη βγαίνουν αρχές φθινοπώρου όπου και συλλέγονται μαζί με τα 

φύλλα, και οι λοβοί στα τέλη Ιουλίου. Πριν ωριμάσει ο καρπός της μοιάζει με πράσινο φασόλι, 

ενώ όταν ωριμάσει γίνεται καφετί και είναι σκληρός και γλυκός (κατατάσσεται στα όσπρια). 

Μέσα στο «φασόλι» υπάρχουν 5-15 μικρά σκληρά κουκούτσια, τα κεράτια, τα οποία έχουν το 

χαρακτηριστικό ότι έχουν όμοιο βάρος (189 – 205 χιλιοστά του γραμμαρίου). Γι’ αυτό το λόγο, το 

βάρος των σπερμάτων αυτών, των κερατίων, χρησιμοποιήθηκε αρχικά πριν 1.500 χρόνια για τον 

ορισμό του καρατίου (0,2 γραμμάρια), δηλαδή της μονάδας μέτρησης του βάρους των 

πολύτιμων λίθων (ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 2016). 

Η χαρουπιά ήταν γνωστή στους αρχαίους Έλληνες οι οποίοι την καλλιεργούσαν για τους καρπούς 

της. Ο Πλίνιος περιγράφει τα γλυκά φασόλια της χαρουπιάς σαν τροφή για τα γουρούνια. Από 

τον Θεόφραστο μαθαίνουμε ότι το δέντρο, οι Ίωνες το αποκαλούσαν κερωνία ενώ ο καρπός 

ονομάζονταν και αιγυπτιακό σύκο. Ο Θεόφραστος περιέγραψε σωστά πως οι καρποί της 

βγαίνουν από τον κορμό του δένδρου, κι αυτό γιατί τα λουλούδια φυτρώνουν πάντοτε στις 

μασχάλες των φύλλων ή απευθείας από τα παλιά κλαδιά. Το δένδρο αναφέρεται και στην 

παραβολή του Ασώτου. Το χαρούπι το έτρωγαν στην Αρχαία Αίγυπτο και το χρησιμοποιούσαν ως 

γλυκαντική ουσία για το γλυκό «νεντζέμ». Οι Ισραηλινοί έτρωγαν τα χαρούπια κατά τη διάρκεια 

των εβραϊκών διακοπών του «Του Μπισβάτ», ενώ οι μουσουλμάνοι κατά τη διάρκεια του 

Ραμαζάν έπιναν χυμό χαρουπιού. Στην Αίγυπτο σήμερα το τρώνε σαν σνακ, ενώ με τους 

λιωμένους λοβούς φτιάχνουν ένα αναζωογονητικό ποτό. Χρησιμοποιείται επίσης σε ηδύποτα 

που φτιάχνονται σε Τουρκία, Μάλτα, Πορτογαλία και Σικελία. Στη Λιβύη και στο Περού 

χρησιμοποιούν το σιρόπι του χαρουπιού σε ποτό (Ταξιδιωτικός Οδηγός Κρήτης 2009-2022). 
 

Οι πολλές χρήσεις και η πολύτιμη διατροφική αξία, έφεραν το ξεχασμένο χαρούπι στην 

επικαιρότητα και εμείς σας το συστήνουμε μαζί με τις χρήσεις του. Η χαρουπιά (Κερατονία ή 

Κερατέα) είναι ένα αειθαλές και μακρόβιο δένδρο αυτοφυές στην Μεσόγειο, που το συναντάμε 

ενίοτε και καλλιεργημένο, από τα παράλια της βόρειας Αφρικής και το Ιόνιο μέχρι την Μέση 

Ανατολή, γνωστό από την αρχαιότητα (Ράπτη 2017). Τα χαρούπια χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα 
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ως ζωοτροφή, αλλά ο καρπός αυτός έθρεψε και πολλούς λαούς σε περιόδους πολέμων και 

λιμών, όταν τα άλλα τρόφιμα ήταν δυσεύρετα, γεγονός που αποδεικνύει την υψηλή διατροφική 

του αξία. Η μεγάλη περιεκτικότητά του σε σάκχαρα, τα οποία αποτελούν το 30-40% του 

συνολικού του βάρους το καθιστούν ιδιαίτερα θρεπτική και τονωτική τροφή. Το παράξενο όμως 

είναι πως το χαρούπι βοηθά και στην πέψη, γιατί περιέχει πηκτίνη και λιγνάνες. Το χαρούπι ή 

αλλιώς ξυλοκέρατο, στα αρχαία ελληνικά κεράτιον είναι ο καρπός της χαρουπιάς ένα είδος 

φασολιού. Στην όψη, το χαρούπι μοιάζει με τους καρπούς της φασολιάς. Είναι ένας κάλυκας σε 

μορφή φασολιού, ένας χέδρωψ που φέρει σκληρά σπέρματα τα λεγόμενα κεράτια, τα οποία 

κατά ένα περίεργο τρόπο έχουν πάντα το ίδιο σταθερό βάρος. (Ράπτη 2017). Ο καρπός περιέχει 

υψηλό ποσοστό φυτικών πρωτεϊνών (4%), υδατανθράκων (76%), σιδήρου, ασβεστίου, 

φωσφόρου (81mg/100γρ), καλίου (800mg/100γρ) και βιταμινών Α και Β, δεν περιέχει οξαλικό 

οξύ, που μειώνει την ικανότητα του σώματος να αφομοιώνει το ασβέστιο. Αν και είναι πολύ 

γλυκύς, είναι πολύ χαμηλότερης θερμικής αξίας από την σοκολάτα και για αυτό θεωρείται το 

τέλειο υποκατάστατό της. Η χαρουπιά είναι ένα πολύ χρήσιμο δένδρο συνολικά. Το ξύλο της 

χρησιμοποιήθηκε ως ξυλάνθρακας, αλλά και στην επιπλοποιία και στην ξυλογλυπτική, γιατί ενώ 

είναι σκληρό και συμπαγές επιδέχεται στίλβωση. Ο φλοιός της χρησιμοποιείτο μέχρι πρότινος 

στη βαφική και την βυρσοδεψία (Ράπτη 2017). 

Όταν βράζεται το χαρούπι παράγεται ένα παχύρευστο υγρό που μοιάζει με μέλι , το λεγόμενο 

και χαρουπόμελο, που η γεύση του θυμίζει σοκολάτα. Το χαρουπόμελο όμως είναι υψηλότερης 

διατροφικής αξίας από την σοκολάτα ενώ περιέχει λιγότερα από τα μισά της λιπαρά, χωρίς να 

περιέχει καφεΐνη. Το χαρουπόμελο αποτελεί πλούσια πηγή υδατανθράκων, ασβεστίου, σιδήρου, 

μαγνησίου, καλίου και ριβοφλαβίνης και είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο. Αλέθοντας τα 

χαρούπια παρασκευάζεται το χαρουπάλευρο, ένα αλεύρι με ευχάριστη, γλυκιά γεύση που 

χρησιμοποιείται για την παρασκευή ψωμιού, μπισκότων, κέικ και παξιμαδιών. Αν αποξηράνουν 

τους λοβούς του χαρουπιού, αφού αφαιρεθούν οι σπόροι, τους αλέσουν και τους ψήσουν, 

παράγεται το χαρουπάλευρο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου η συνταγή ζητάει 

σοκολάτα ή κακάο, το οποίο αντικαθίσταται με την ίδια ακριβώς ποσότητα χαρουπάλευρου. Το 

χαρουπάλευρο επειδή είναι αρκετά γλυκό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για ζάχαρη σε ζύμες 

για κέικ ή κουλούρια (Ράπτη 2017). 

Η ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
Η χαρουπιά (Ceratonia siliqua – Κερατέα η έλλοβος), γνωστή κι ως ξυλοκερατιά ή κερατιά, είναι 

ένα από τα πιο κοινά δέντρα της Κρήτης. Στην Κρήτη επίσης υπάρχει το μεγάλο φυσικό δάσος με 

χαρουπιές των Τριών Εκκλησιών, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Η κερατιά φυτεύεται 

παντού, ακόμη και στα πεζοδρόμια, λόγω του πυκνού ίσκιου τους και της μηδενικής φροντίδας 

που απαιτεί. Το όνομα της το παίρνει από το σχήμα του καρπού της, του χαρουπιού, που θυμίζει 

ξύλινο κέρατο (ξυλοκέρατο) (Ταξιδιωτικός Οδηγός Κρήτης 2009-2022). 

Ευδοκιμεί στις άνυδρες και βραχώδεις παραθαλάσσιες περιοχές του νησιού και φυτρώνει σε 

αρκετή απόσταση το ένα δέντρο από το άλλο. Πριν ωριμάσει, ο καρπός μοιάζει με πράσινο 

φασόλι, ενώ όταν ωριμάσει μοιάζει με σοκολατένιο φασόλι και είναι σκληρός και γλυκός 

(κατατάσσεται στα όσπρια). Παλαιότερα οι Κρητικοί έτρωγαν τα χαρούπια σαν γλυκό, ενώ ακόμη 

εξακολουθεί να αποτελεί υγιεινό υποκατάστατο της σοκολάτας. Σε περιόδους ανέχειας, τα 

χαρούπια έτρεφαν τους φτωχούς και τους αντάρτες που βρίσκονταν στα βουνά, ενώ ακόμη και 

σήμερα πίνεται ως αφέψημα (Ταξιδιωτικός Οδηγός Κρήτης 2009-2022). 
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Ειδικά παλαιότερα, σε όλα τα παραθαλάσσια μέρη της Κρήτης η καλλιέργεια των χαρουπιών για 

την παραγωγή ζωοτροφών ήταν μια από τις κοινότερες αγροτικές ασχολίες, αλλά σήμερα η 

καλλιέργεια τους έχει μειωθεί δραματικά. Ωστόσο, αρκετές ποσότητες ακόμα αλευροποιούνται 

και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ενός θρεπτικού αλευριού κατάλληλου για βρεφικούς 

κοιλόπονους και παιδικές γαστρεντερίτιδες. Βράζοντας τα χαρούπια κάποιοι παρασκευάζουν 

ένα απλό υδατώδες εκχύλισμα, το «χαρουπόμελο», το οποίο και χρησιμοποιούν ως κύρια 

γλυκαντική ουσία. Άλλοι τα φουρνίζουν, τα αλέθουν και ανακατεύουν τη σκόνη τους με λίγο 

αλεύρι για την παρασκευή ψωμιού. Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιείται το αφέψημα από 

κοπανισμένα χαρούπια για τα παιδιά που πάσχουν από βρογχίτιδα ή κοκίτη, ενώ άλλοι το 

βράζουν μαζί με ξερά σύκα και σταφίδες και το πίνουν ως αντιβηχικό φάρμακο. Επίσης, από τα 

σπόρια τους εξάγεται μία κολλώδης ουσία (κόμμι), χρήσιμη στη χαρτοβιομηχανία καθώς και σαν 

στερεωτικό σε διάφορα τρόφιμα. Τέλος, ο σπόρος της χαρουπιάς αντικατέστησε στο παρελθόν 

ακόμα και τον καφέ, καβουρντιζόμενος με αμύγδαλα και ρεβίθια, ενώ το ξύλο της 

χρησιμοποιείται σε ξύλινες διακοσμήσεις (Ταξιδιωτικός Οδηγός Κρήτης 2009-2022). 

ΧΑΡΟΥΠΙΑ, ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
Η βλάστηση μιας περιοχής είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης διαφόρων παραγόντων όπως 

του κλίματος, της ορεογραφικής διαμορφώσεως, της πετρολογικής και γεωλογικής σύστασης, 

του εδάφους, της ανθρώπινης επίδρασης κ.ά. Βέβαια, πρωταρχικός παράγοντας, τουλάχιστον ως 

προς τη σύνθεση της βλάστησης, είναι η χλωρίδα μιας περιοχής (Υπουργείο Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων 2017). Τα διάφορα φυτικά είδη στο φυσικό τους 

περιβάλλον συνθέτουν καθορισμένες φυτοκοινωνίες (φυτοκοινότητες), που στο σύνολό τους 

αποτελούν τη βλάστηση μιας περιοχής. Οι σημαντικές κλιματικές παράμετροι που επηρεάζουν 

την χλωριδική σύνθεση, μορφή και εξέλιξη των φυτοκοινωνικών διαπλάσεων, ιδιαίτερα των 

μεσογειακών οικοσυστημάτων, είναι η θερμοκρασία και η βροχόπτωση. Η διάκριση και 

περιγραφή των ζωνών ή ορόφων βλάστησης του ελλαδικού χώρου διαφέρουν κατά τους 

συγγραφείς. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές αναφέρονται περισσότερο στο χαρακτηρισμό των 

ζωνών και λιγότερο στην ουσιαστική διάκρισή τους (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - 

Ειδική Γραμματεία Υδάτων 2017). 

Σύμφωνα με την κατανομή των ζωνών βλάστησης του Ντάφη (1973), η οποία βασίζεται, κυρίως, 

στο σύστημα του Braun-Blanquet και ακολουθεί βασικά τη διάρθρωση της βλάστησης της ΝΑ 

Ευρώπης, το σύνολο του ΥΔ Κρήτης υπάγεται στην Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης. Η 

Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia ilicis) ή θερμομεσογειακή βλάστηση στον Ελλαδικό 

χώρο εμφανίζεται ως μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχής λωρίδα κατά μήκος των ακτών της 

δυτικής, νοτιοανατολικής και ανατολικής Ελλάδας (μέχρι τον Όλυμπο), στα νησιά του Ιονίου και 

Αιγαίου Πελάγους στις χερσονήσους και τις Ανατολικές Ακτές της Χαλκιδικής καθώς και στο νότιο 

τμήμα και στις νησίδες και τις ακτές της Μακεδονίας και της Θράκης. Αποτελεί τη θερμότερη και 

ξηρότερη ζώνη της Ελλάδας και ταυτίζεται με τα Μεσογειακού Τύπου Οικοσυστήματα. Η 

μεσογειακή αυτή ζώνη βλάστησης υποδιαιρείται σε δύο οικολογικά, χλωριδικά και 

φυσιογνωμικά καλά διακρινόμενες υποζώνες: την υποζώνη Oleo-Ceratonion και την υποζώνη 

Quercion ilicis . (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων 2017). 
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ΥΠΟΖΩΝΗ Oleo-Ceratonion (ΥΠΟΖΩΝΗ ΕΛΙΑΣ-ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ) 

Η υποζώνη της αγριελιάς και της χαρουπιάς εμφανίζεται στις ακτές της νότιας ηπειρωτικής και 

νησιωτικής Ελλάδας, καθώς και σε μικρές νησίδες της Νότιας Χαλκιδικής. Στην υποζώνη αυτή 

ανήκει και το μεγαλύτερο τμήμα των παραλιακών περιοχών της Κρήτης. Η υποζώνη αυτή 

διαιρείται σε δύο αυξητικούς χώρους ή φυτοκοινωνικές ενώσεις: την Oleoceratonietum και την 

Oleo-lentiscetum. Η Oleo-ceratonietum αποτελεί γεωγραφικά τη χαμηλότερη περιοχή της Νότιας 

Ελλάδας και κλιματικά το θερμότερο αυξητικό της χώρο, ο οποίος εκτείνεται στις πεδινές και 

παραλιακές περιοχές. Εμφανίζεται στις χαμηλότερες περιοχές των νησιών του Αιγαίου, στη 

Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο και την Αττική. Αποτελεί μια από τις πιο διαταραγμένες 

ζώνες, λόγω της έντονης και μακρόχρονης παρουσίας του ανθρώπου. Η χαρακτηριστική φυσική 

βλάστηση της ζώνης αυτής με τους επιμέρους βιοτόπους της, αποτελείται κυρίως από θαμνώδη 

φρυγανικά είδη και ποώδη βλάστηση. Εντός του αυξητικού αυτού χώρου, επικρατούν τα 

φρύγανα, τα οποία εξαπλώνονται σε ασβεστολιθικά εδάφη λοφοειδών, ημιορεινών και ορεινών 

περιοχών, σε μη καλλιεργούμενες εκτάσεις, αλλά και σε παλιές, εγκαταλελειμμένες 

καλλιέργειες. Κυρίαρχα φυτικά είδη είναι: οι λαδανιές (Cistus spp.), η αστοιβή (Sarcopoterium 

spinosum), η γαλαστοιβή (Euphorbia acanthothamnos), το θυμάρι (Thymbra capitata), το 

θρούμπι (Satureja thymbra), η αφάνα (Genista acanthoclada), το ρείκι (Erica manipuliflora), η 

ασφάκα (Phlomis fruticosa), το φασκόμηλο (Salvia fruticosa), η μηλοφασκιά (Salvia pomifera), το 

λυχναράκι (Ballota acetabulosa), το ασποροθύμαρο Phagnalon graecum, ο ενδημικός έβενος της 
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Κρήτης Ebenus cretica. κ.ά. Στη σύνθεση των φρυγανικών κοινοτήτων συχνά συμμετέχουν 

ενδημικά και στενότοπα ενδημικά φυτικά taxa, ενώ στις πιο υποβαθμισμένες θέσεις, που 

χαρακτηρίζονται από την έντονη και μακροχρόνια επίδραση της βόσκησης ιδιαίτερα κοινά είδη 

είναι η σκυλοκρέμμυδα (Drimia numidica), ο ασφόδελος (Αsphodelus sp.) κ.ά. (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων 2017). 

Ο αυξητικός χώρος της Oleo-lentiscetum εμφανίζεται πάνω από την προηγούμενη ένωση, 

καλύπτοντας τις υψηλότερες υπώρειες των πεδινών και ημιορεινών περιοχών. Ο ψυχρότερος και 

υγρότερος αυξητικός χώρος της Oleo-lentiscetum υποστηρίζει θαμνώδη βλάστηση, η οποία, 

όμως, αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από αείφυλλα σκληρόφυλλα. Χαρακτηριστικά είδη είναι η 

αγριελιά (Olea europaea), ο σχίνος (Pistacia lentiscus), η κοκκορεβυθιά (Pistacia terebinthus), το 

πουρνάρι (Quercus coccifera), ο ασπάλαθος (Calicotome villosa), το θαμνοκυπάρισσο (Juniperus 

phoenicea), ο αρκουδόβατος (Smilax aspera), η ενδημική ασφάκα της Κρήτης (Phlomis lanata) 

κ.ά. Στην περίπτωση έντονης υποβάθμισης του Oleo lentiscetum από ανθρωπογενείς πιέσεις η 

χλωριδική του σύνθεση αρχίζει να προσομοιάζει με εκείνη του Oleo ceratonietum. Άλλα είδη 

που εντοπίζονται σε αυτόν τον αυξητικό χώρο είναι: το φασκόμηλο (Salvia fruticosa), η χαρουπιά 

(Ceratonia siliqua), το ενδημικό κυκλάμινο της Κρήτης (Cyclamen creticum), ο ενδημικός δίκταμος 

(Origanum dictamnus) κ.ά. (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων 

2017). 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

15 

 

3. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ - ΚΕΡΑΤΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΙ 

Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ 
Ο Θεόφραστος (Γρίβας 2013) αποκαλούσε το δένδρο κερωνία ή συκήν Αιγυπτίαν (Περί Φυτών 

Ιστορίας), λέγοντας όμως ότι καλλιεργείται κυρίως στην Συρία και Ιωνία, γύρω από την Κνίδο και 

στην Ρόδο. Άλλη σχετική αναφορά περί κερωνίας βρίσκεται στα Ιππιατρικά (130.158143). 

Σύμφωνα με τον Γεννάδιο (1914), στον Διοσκουρίδη υποτίθεται πάλι ότι απαντάται ως κερατέα, 

αλλά μόνο μια σχετική αναφορά βρέθηκε στα Γεωπονικά του Κασσιανού Βάσσου (Σχολαστικού 

Περί Γεωργίας Εκλογαί, 11.1.1). Στην πραγματικότητα ο Διοσκουρίδης μνημονεύει μόνο τους 

καρπούς σαν κεράτια (Περί Ύλης Ιατρικής, 1.114). Από τον Γαληνό και εξής αναφέρεται πλέον 

σαν κερατωνία (Περί Κράσεως και Δυνάμεως των Απλών Φαρμάκων, 12.23.9), από όπου 

προέρχεται και η λατινική της ονομασία ceratonia. Η μεταγενέστερη και γνωστότερη σήμερα 

ελληνική ονομασία χαρουπιά προέρχεται από το αραβικό kharrub, από το οποίο άλλωστε 

προέρχονται και οι άλλες ονομασίες στις ευρωπαϊκές γλώσσες (carob tree, caroubier, caruba, 

algarroba, caroba). Οι καρποί αναφέρονται σαν ξυλοκέρατα ήδη από τον Συμεών τον Σήθη (Περί 

Τροφών Δυνάμεων, 73.11) (Γρίβας 2013). 

Σύμφωνα με τα «ΘΡΑΚΙΚΑ (1944). ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ, ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΝ 

ΑΘΗΝΑΙΣ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, Τόμος Εικοστός, 

https://www.he.duth.gr/erg_laog/thrakika/Thrakika20.pdf»: 

- κουτσουμπιά (Κ) τσιτλιμίκ’ (Μ) ή χαρουπιά. Κερωνία καί κεράτωνία ή κερατέα. (Λ. Πρ), 

Ceratonia siliqua. σ. 268. Κούτσουμπο τό χαρούπι, κουντουρίδι καί ξυλοκέρατο. 

- άγριοχαρουπιά βλ. άγριοκουτσουμπιά. 

- άγριοκουτσονμπιά (Κ) ή άγρια χαρουπιά. Τό δέντρον κερκίς (Λ. Πρ). Cercis siliquastrum σ. 

205. Κάνει ψιλά λιλά λουλουδάκια. 

ΚΕΡΑΤΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΙ 
Οι λέξεις έχουν βέβαια ηχητική συγγένεια, αλλά οι σημασίες τους φαίνονται να απέχουν πολύ. 

Πώς μπορούμε να φτάσουμε από το κέρατο στο καράτι; Θα πάμε μέσω Κερατέας, ή μάλλον 

μέσω κερατέας. Κερατέα είναι η χαρουπιά, το δέντρο που κάνει τα χαρούπια -κερατέα η έλλοβος 

το επιστημονικό της όνομα. Στην κλασική αρχαιότητα ονομαζόταν κερωνία, στα ελληνιστικά 

χρόνια την είπαν και κερατέα -και σήμερα τη λέμε ξυλοκερατιά και ξυλοκέρατα τα χαρούπια, 

που μοιάζουν πράγματι με κέρατα. Η λέξη χαρουπιά/χαρούπι είναι τουρκοαραβικής 

προέλευσης, και αντίστοιχες βρίσκουμε σε πολλές γλώσσες της Ευρώπης (π.χ. carob-tree στα 

αγγλικά). Στην Κύπρο τη λένε και τερατσιά, ενώ υπάρχουν και τα ονόματα κουντουρουδιά και 

κουτσουπιά. Είναι δέντρο αποκλειστικά μεσογειακό. Ο καρπός της χαρουπιάς ή ξυλοκερατιάς, τα 

χαρούπια ή ξυλοκέρατα, λέγονταν κεράτια στην αρχαιότητα - κερατάκια δηλαδή. Όπως και 

σήμερα, έτσι και στην αρχαιότητα, μια από τις βασικές χρήσεις αυτού του εξαιρετικά θρεπτικού 

καρπού ήταν να τον δίνουν ζωοτροφή στα γουρούνια. Οι άνθρωποι δεν τον καταδέχονταν, εκτός 

όταν έπεφτε πείνα. Στην παραβολή του Ασώτου, ο άσωτος υιός όταν δυστύχησε «επεθύμει 

γεμίσαι την κοιλίαν αυτού από των κερατίων ών ήσθιον οι χοίροι, και ουδείς εδίδου αυτώ» 

(Σαραντάκος 2017). Αν ανοίξετε έναν λοβό χαρουπιού, θα βρείτε μέσα τα σπόρια. Τα σπόρια 

αυτά ονομάστηκαν επίσης κεράτια στην αρχαιότητα. Τα κεράτια έχουν βάρος γύρω στα 0,2 

γραμμάρια. Είχαν το κατάλληλο μέγεθος για να χρησιμοποιηθούν για σταθμά στις ζυγαριές των 

αργυραμοιβών της ελληνιστικής εποχής, για να ζυγίζουν πολύτιμα μέταλλα. Σύμφωνα με 
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ορισμένες πηγές, σε αυτό συντέλεσε επίσης το γεγονός ότι όλοι οι σπόροι χαρουπιού έχουν το 

ίδιο περίπου βάρος, χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις. Έτσι, άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα 

κουκούτσια (τα κεράτια) ως μέτρο βάρους και σύντομα επινοήθηκε μονάδα βάρους με το όνομα 

κεράτιον που αντιστοιχούσε στο 1/3 του οβολού. Στη βυζαντινή νομισματοκοπία, το κεράτιον 

ήταν μονάδα βάρους ευγενών μετάλλων ισοδύναμη με το 1/1728 της ρωμαϊκής λίτρας, ήτοι 

0,189 ή 0,186 του γραμμαρίου, και, πρακτικότερα ακόμα, ίση με το 1/24 του χρυσού βυζαντινού 

νομίσματος που λεγόταν aureum solidum, ή solidus. Ασφαλώς η περιεκτικότητα του solidus σε 

χρυσό διακυμάνθηκε πολλές φορές μέσα στους αιώνες, όμως ένας solidus του Μεγάλου 

Κωνσταντίνου είχε βάρος σε χρυσό ίσο με το 1/72 της ρωμαϊκής λίτρας, ήτοι 24 κεράτια χρυσού 

(Σαραντάκος 2017). 

Ο solidus, σημαίνει συμπαγής κατά λέξη, από αυτόν προέκυψαν λέξεις όπως τα σολδία ή τα 

sous, τα λεφτά στη γαλλική καθομιλουμένη (και τα σούεν της λουξεμβουργιανής). Ας μείνουμε 

στα κεράτια προς το παρόν. Η βυζαντινή λέξη, το κεράτιον, περνάει στα αραβικά ως qirat, 

δηλώνοντας πάλι μονάδα βάρους ίση με το 1/24 του dinar, του δηναρίου -ίδιο ποσοστό σε άλλο 

χρυσό νόμισμα. Το ταξίδι από τα ανατολικά συνεχίζεται στα δυτικά. Η αραβική λέξη περνάει στα 

μεσαιωνικά λατινικά, ως caratus, μεταξύ άλλων και σε συγγράμματα αλχημιστών, και από εκεί 

σε παλιά ιταλικά ως carato, με τη σημασία της μονάδας μέτρησης του τίτλου (της καθαρότητας) 

του χρυσού -απ’ όπου η λέξη γίνεται διεθνής και επιστρέφει ως αντιδάνειο και στα ελληνικά, ως 

καράτι (ίσως από τον πληθυντικό της ιταλικής λέξης, carati) (Σαραντάκος 2017). 

O 100% χρυσός έχει 24 καράτια, παραπάνω δεν πάει, αν και μια κομεντί που είχε παιχτεί στο 

θέατρο, λεγόταν «Σαράντα Καράτια» - υπαινιγμός στην ηλικία της γοητευτικής 

πρωταγωνίστριας. Όταν λέμε ότι ένα κόσμημα είναι 18 καρατίων, αυτό σημαίνει ότι το κράμα 

έχει 18 μέρη χρυσού και 6 μέρη άλλου μετάλλου -άρα 75% περιεκτικότητα. Ο τύπος είναι Κ = 

MG/MT επί 24, όπου MG η μάζα σε χρυσό και MT η συνολική μαζα (Σαραντάκος 2017). Ωστόσο, 

να προσέξουμε ότι προκειμένου για τα διαμάντια υπάρχει άλλο καράτι, που είναι απλώς ίσο με 

0,2 γραμμάρια (200 μιλιγκράμ). Εδώ προφανώς δεν έχουμε όριο, μπορεί κάλλιστα να υπάρχει 

διαμάντι 100 καρατίων. Στα αγγλικά, το καράτι του χρυσού (με μάξιμουμ το 24) γράφεται karat 

για να μην υπάρχει σύγχυση. Κι έτσι φτάσαμε από τα χαρούπια στα καράτια. Στα λεξικό 

Μπαμπινιώτη, ενώ δίνουν την ετυμολογική αλυσίδα του αντιδανείου (κεράτιον -> qirat -> carato 

-> καράτι) παραλείπουν να σημειώσουν ότι κεράτιον ήταν το χαρούπι και ο σπόρος του 

χαρουπιού και μένουν στο ότι κεράτιον ήταν το υποκοριστικό της λ. κέρας (Σαραντάκος 2017). 

Σύμφωνα με μια παράδοση, οι ακρίδες τις οποίες έτρωγε ο Αγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος στην 

έρημο δεν ήταν έντομα αλλά χαρούπια. Εξαιτίας αυτής της παράδοσης, η χαρουπιά ονομάζεται 

σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες αρτοφόρο δέντρο του Αγίου Ιωάννη, π.χ. στα αγγλικά St-

John’s bread(-tree). Σε καιρούς πείνας, όπως είπαμε, έθρεψε κόσμο, όπως έγινε στην Κατοχή, 

διότι έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε σάκχαρα (Σαραντάκος 2017). Εξαιτίας αυτής της μεγάλης 

περιεκτικότητας, από τα χαρούπια βγαίνει ένα σιρόπι, το χαρουπόμελο, αλλά και 

οινοπνευματώδη ποτά και άλλα προϊόντα. Στη Μάλτα πουλάνε ένα λικέρ (Harruba). Υπάρχει 

επίσης μια αντιδάνεια λέξη, ένα ρήμα. Πρόκειται για το ρήμα «καρατάρω» που σημαίνει 

«υπολογίζω, λογαριάζω, σταθμίζω». Είναι δάνειο από το ιταλικό ρήμα caratare, που σήμαινε 

αρχικά «υπολογίζω με καράτια» και μετά «υπολογίζω, λογαριάζω» (Σαραντάκος 2017). 
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4. ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ-ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 

(ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 21ος ΑΙΩΝΑΣ) 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ 
Αν και η ακριβής προέλευση της χαρουπιάς είναι άγνωστη, η γένεση της άγριας χαρουπιάς 

έλαβε χώρα κάπου στη Μεσόγειο, στην Αραβική Χερσόνησο, ή στο Κέρας της Αφρικής. Η 

αμφισβητήσιμη καταγωγή της οφείλεται στην εκτεταμένη καλλιέργεια της χαρουπιάς στα 

προϊστορικά χρόνια για χρήση ως τροφή, ζωοτροφή και σε στρωμνές ζώων. Μέσα από την 

παρατήρηση των άγριων ποικιλιών και των αρχαιολογικών στοιχείων, οι πρώτες καλλιέργειες 

των δέντρων χαρουπιάς πραγματοποιήθηκαν κατά πάσα πιθανότητα σε περιοχές της Τουρκίας, 

της Κύπρου, της Συρίας, του Λίβανου, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, της Αίγυπτο, της Αραβίας, της 

Τυνησίας και της Λιβύης. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι Έλληνες είναι υπεύθυνοι για την 

καλλιέργεια του καρπού σε Ελλάδα και Ιταλία από σπόρους που ελήφθησαν από τη Μεσόγειο. 

Από εδώ η καλλιέργεια έφτασε τελικά σε περιοχές της νότιας Γαλλίας και της Πορτογαλίας, όπου 

επιτρεπόταν κλιματικά. Σε πιο πρόσφατες εποχές, χαρουπιές εισήχθησαν στις Ηνωμένες 

Πολιτείες από το γραφείο ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ το 1854, όπου καλλιεργήθηκε κυρίως στην 

Καλιφόρνια για διακοσμητική χρήση (Batlle and Tous 1997). 

Σε όλη την ιστορία, οι καρποί χαρουπιάς αποθηκεύονται και μεταφέρονται εύκολα και με μικρά 

προβλήματα από προσβολή παρασίτων και αλλοιώσεις. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην υψηλή 

περιεκτικότητά τους σε τανίνες και στην χαμηλή ενεργότητα νερού που προκαλείται από την 

υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και από τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Η υψηλή 

περιεκτικότητα σε σάκχαρα και η πλούσια γεύση του λοβού κάνει αυτόν τον καρπό πολύτιμο για 

χρήση σε τρόφιμα, σάκχαρα, ηδύποτα και προϊόντα ζύμωσης. Τα σάκχαρα ιστορικά συλλέγονταν 

με σύνθλιψη των λοβών και διαλυτοποίηση των σακχάρων ώστε να απομακρυνθούν από τον 

λοβό. Οι τανίνες των λοβών εκχυλίζονταν με τη ζάχαρη ώστε να προκύψει μία σκούρα πλούσια 

αρωματική μελάσα, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως επικάλυψη σε επιδόρπια και ως 

γλυκαντικό τροφίμων. Κατά τη διαδικασία αυτή οι σπόροι αφαιρούνταν, και μετά την εκχύλιση 

οι λοβοί αποξηραίνονται στον ήλιο και χρησιμοποιούνται σε στρωμνές ζώων (Batlle and Tous 

1997). 

ΤΟ ΞΥΛΟΓΛΥΚΟΝ 

Τό εμπόριο τού μεταξιού περνούσε καί άπό τήν Κιλικία. Αυτό υποστηρίζεται καί άπό τήν ύπαρξη 

κομμερκίων στήν περιοχή, όπως δείχνουν σχετικές σφραγίδες μέ περιοχή δικαιοδοσίας τήν 

Κιλικία. Οί σφραγίδες αυτές χρονολογούνται κυρίως στον 7ο αιώνα, οπότε λόγω τών 

κατακτήσεων τών ’Αράβων, ή βυζαντινή (παραγωγή πια άλλα καί) βιοτεχνία μεταξιού 

μεταφέρεται άπό τή Συρία καί τή Φοι κασσίτηρος”, μόλιβος, άνδράποδον, βοΐδιον, ξυλόγλυκον 

(= χαρούπι) (ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2000). 

Η ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΣΤΟ ΜΙΝΩΪΚΟ ΤΟΠΙΟ 
Η ραγδαία ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην προϊστορική Κρήτη αφορούσε την 

εισαγωγή νέων πληθυσμών και την εξημέρωση ιθαγενών ειδών. Τα νέα είδη εξαπλώθηκαν και 

κυριάρχησαν σε όλους τους τύπους των φυσικών οικοσυστημάτων καταλαμβάνοντας, στην 

περίπτωση των φυτών, τους πλεονεκτικούς οικότοπους της φυσικής βλάστησης και, στην 

περίπτωση των ζώων, τα ενδιαιτήματα των εξαφανισμένων φυτοφάγων θηλαστικών. Οι πιο 

διαδεδομένες γεωργικές καλλιέργειες κατά τη νεολιθική περίοδο και την εποχή του Χαλκού 
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(Μινωική) ήταν τα δημητριακά – σιτάρι, κριθάρι, βρώμη – και τα όσπρια, που συχνά 

καλλιεργούνταν σε αναβαθμίδες (πεζούλες) εξαιτίας της έλλειψης καλλιεργήσιμης γης και των 

απότομων κλίσεων του εδάφους (Κοζυράκη 2008). 

Σε αντίθεση με το νεότερο κρητικό τοπίο, η καλλιέργεια της ελιάς και της αμπέλου ήταν 

περιορισμένης κλίμακας, υποδεέστερης των σιτηρών και εμφανίστηκε την ύστερη νεολιθική 

περίοδο. Η θεωρία της υποβάθμισης πρεσβεύει την εξημέρωση πολλών ιθαγενών δασικών 

ειδών, όπως η αγριελιά (Olea europaea var. sylvestris), χαρουπιά (Ceratonia siliqua), αγριαπιδιά 

(Pyrus amygdaliformis), αγριαμυγδαλιά (Prunus amygdalus), συκιά/ συκομουριά (Ficus 

sycomorus) κλπ από τον άνθρωπο-γεωργό και την ευρεία καλλιέργεια τους στο μινωικό 

περιβάλλον. Σημαντική θεωρείται ότι υπήρξε η παρουσία της αυτοφυούς αγριελιάς στη σύνθεση 

παραθαλάσσιων δασών, της οποίας το λάδι αποτελούσε προϊόν εκμετάλλευσης στα μινωικά 

ανάκτορα (Κοζυράκη 2008). 

Η χαρουπιά (Ceratinoa siliqua L.) είναι ένα ενδημικό είδος του μεσογειακού κλίματος. Είναι ένα 

από τα όσπρια που φυτεύτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τον άνθρωπο για το μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα στον κόσμο, με ένα άλλο φυτό (Faidherbia albida). Υπολογίστηκε ότι αυτό το 

φυτό χρησιμοποιήθηκε από το 4000 – 5000 π.Χ. στην Αίγυπτο, για να ταΐσει ζώα και να φτιάξει 

κρασί, και έχει αναφερθεί συχνά στην ανθρώπινη ιστορία (Anonymous 1979). Η χαρουπιά έχει 

πολύ μεγάλη πολιτιστική ιστορία και εξακολουθεί να είναι οικονομικά σημαντική λόγω των 

διαφόρων τομέων χρήσης της. Τόσο ο πολτός χαρουπιού όσο και τα φασόλια χρησιμοποιούνταν 

και χρησιμοποιούνται για διάφορες λειτουργίες σε παραδοσιακές και βιομηχανικές 

δραστηριότητες σε πολλές χώρες. 

 

https://uses.plantnet-project.org/en/Faidherbia_albida_(PROTA) 
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Η ΑΡΧAΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
Σύμφωνα με τις Sarpaki and Kavroulaki (2019): Περιοχή προέλευσης φυτού, μάλλον στην 

Αραβική χερσόνησο και στο Αφρικανικό Κέρας (Σομαλία) ως Ceratonia oreothauma, ένα 

ακαλλιέργητο είδος. Η παλαιότερη γύρη χαρουπιών εντοπίστηκε στην κοιλάδα Hula, στο βόρειο 

Ισραήλ, περίπου από το 40.000 π.χ. Σπόροι ανακτήθηκαν από τη θέση Nahal Oren, έτσι το 

χαρούπι υπήρχε στην ανατολική Μεσόγειο πριν από την έναρξη της γεωργίας. Η περιοχή της 

Μεσογείου πρέπει να ήταν, τουλάχιστον, ένα από τα κέντρα εξημέρωσής της. Κάρβουνο 

χαρουπιάς τσην Κρήτη βρέθηκε στον Μόχλο (περίπου 1.450 π.Χ.). 

Καινή Διαθήκη: Ο ίδιος ο Ιωάννης φορούσε ρούχα από τρίχες καμήλας, με δερμάτινη ζώνη στη 

μέση του. Η τροφή του ήταν ακρίδες και άγριο μέλι (Ματθαίος 3:4). Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής 

έζησε ασκητική ζωή στην έρημο τρώγοντας «ακρίδες και μέλι». Σύμφωνα με ορισμένους 

ερευνητές, οι ακρίδες που έτρωγε ήταν τα γνωστά έντομα που επέτρεπε ο νόμος του Μωυσή. 

Σύμφωνα με κάποιους άλλους ήταν τα φρέσκα μπουμπούκια των δέντρων ή τα άκρα των 

βοτάνων και των φυτών που βρήκε στην έρημο, όπως όλα ονομάζονται ακρίδες (ακρίδες) στα 

αρχαία ελληνικά. Στη μεσαιωνική περίοδο, οι μοναχοί, ενοχλημένοι από το γεγονός ότι ο Άγιος 

Ιωάννης δεν απείχε από το κρέας, επέμεναν να τρώει χαρούπια, τα οποία ονομάζονταν και 

«ακρίδες», καθώς μοιάζουν με αυτά που κρέμονταν από το δέντρο. Ως εκ τούτου, τα χαρούπια 

έγιναν γνωστά ως «το ψωμί του Αγίου Ιωάννη». «Πήγε να δουλέψει για έναν από τους πολίτες 

αυτής της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του για να ταΐσει γουρούνια. Λαχταρούσε 

να φάει από τα χαρουπιά που έτρωγαν τα γουρούνια, αλλά κανείς δεν του έδινε.» (Η Παραβολή 

του Χαμένου Υιού (Λουκάς 15, 11-32). Στα παραπάνω αποσπάσματα, τα χαρούπια είτε 

περιλαμβάνονται με την έννοια της εγκράτειας και της αποχής από ό,τι φέρνει ευχαρίστηση, είτε 

εντάσσονται σε υποχρεωτική επιλογή (Σαρπάκη και Καβρουλάκη 2019). 

Μεσοποταμία και Αρχαία Αίγυπτος. Πιθανώς, οι σημιτικοί πληθυσμοί που έφτασαν στη 

Μεσοποταμία από την Αραβία μεταξύ της 4ης και 2ης χιλιετίας έφεραν μαζί τους τα χαρούπια 

για να ταΐσουν τα ζώα τους, αλλά, τελικά, τα συμπεριέλαβαν στη διατροφή τους. Στο Έπος του 

Γκιλγκαμές, το δέντρο «halub» έχει μεταφραστεί, κατά καιρούς, ως χαρούπι (Gadotti, 2014, xiv, 

430) . (Σαρπάκη και Καβρουλάκη 2019) 

Χρήσεις του χαρουπιού στην Αρχαία Αίγυπτο (Σαρπάκη και Καβρουλάκη 2019): 

- ζωοτροφές, 

- ρητίνη που χρησιμοποιείται ως κόλλα για τα ρούχα, 

- μουμιοποίηση, 

- κηδεία, 

- κρασί, 

- φάρμακο, 

- στα ιερογλυφικά, το σημάδι του χαρουπιού αποδίδει την έννοια της «γλυκιάς» 

γεύσης. 

Ελληνιστικοί Χρόνοι. Ο πατέρας της Βοτανικής, ο Έλληνας φιλόσοφος Θεόφραστος από την 

Ερεσό (IV: 2, 4), αναφέρει ότι οι Ίωνες ονομάζουν το χαρούπι «Κερώνιο» και άλλοι αιγυπτιακό 

σύκο, λέγοντας ότι δεν φυτρώνει στην Αίγυπτο αλλά στη Συρία, στην Ιωνία, στην Κνίδο και στη 

Ρόδο, χωρίς να προστεθούν πληροφορίες για τα βρώσιμα μέρη του καρπού του. Ωστόσο, 
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χαρακτηρίζει τη γεύση ως γλυκιά, δείχνοντας ότι ήταν μια γευστική καλλιέργεια: «Πάλι, κάποια 

πράγματα που έχουν καλή γεύση, έχουν τρομερή μυρωδιά, όπως το χαρούπι που είναι γλυκό 

(αυτό συμβαίνει σε ορισμένες περιοχές, αν όχι για όλους» (Sarpaki and Kavroulaki 2019). 

 

Historia Plantarum. Illustrated 1644 edition, Amsterdam 

Publication date: c. 350 BC – c. 287 BC, (Sarpaki and Kavroulaki 2019) 

Ρωμαϊκοί Χρόνοι. Το χαρούπι ίσως εξημερώθηκε στους ρωμαϊκούς χρόνους, αλλά διασπάρθηκε 

γρήγορα στη Μεσόγειο. Εισήχθη στη Ρώμη μέσω της Ελλάδας, όπως φαίνεται από το όνομά του 

siliqua graeca, για παράδειγμα ο ελληνικός λοβός και η περιστασιακή χρήση της ελληνικής λέξης 

«κερατέα», όνομα που έδωσε ο Διοσκουρίδης στο χαρούπι. Υπολείμματα χαρουπιών έχουν 

βρεθεί στο Herculaneum και καρποί καθώς και ξύλο από την Πομπηία (Sarpaki and Kavroulaki 

2019). Ο Στράβων, γράφοντας την εποχή του Αυγούστου, αναφέρει ότι στο Merooë, ο φοίνικας, 

η περσέα (ροδακινιά), ο έβενος και η χαρουπιά βρίσκονται σε αφθονία (Στράβων, Γεωγραφία, 

XVII, κεφ. II). Σύμφωνα με τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, το χαρούπι είναι ένα φρούτο που δεν 

διαφέρει πολύ από το κάστανο {..} εκτός από το ότι σε αυτόν τον καρπό μπορείς να φας τη 
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φλούδα (Ν.Η. 16.8). Ο Πλίνιος, συμφώνησε με τον Θεόφραστο και ισχυρίστηκε ότι το δέντρο 

προέρχεται από τη Συρία. Ο Διοσκουρίδης, γιατρός, βοτανολόγος, φαρμακοποιός και 

βοτανολόγος είναι αυτός που έδωσε το όνομα «κερατέα» στο χαρούπι και «κεράτιον» στον 

καρπό (Sarpaki and Kavroulaki 2019). 

 

Pedanios Dioscorides. Historia Plantarum, 1395/1400, Milan, Italie 

Images: Giovannino et Salomone de' Grassi (Sarpaki and Kavroulaki 2019) 
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ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΝ ΕΝΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
Βάσει του βιβλίου των Δρ. Αλφρεντ Βίνσεντ και της Καθηγήτριας Ρένας Βλαχάκη-Μαρκάκη, με 

τίτλο «Μοναστήρια της Ανατολικής Κρήτης στην Καταγραφή του 1635-1637», η καταγραφή των 

Μοναστηριών από τους Βενετούς, έγινε υπό την απειλή του πολέμου με τους Οθωμανούς, για 

την εξασφάλιση οικονομικών πόρων από τη συνεισφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στις ανάγκες 

των επερχόμενων πολεμικών συγκρούσεων. Καταγράφηκαν συνολικά 135 Μοναστήρια και Ναοί 

στην Ανατολική Κρήτη (Πέτροβα 2021). 

Το βιβλίο δίνει για τις μοναστηριακές εγκαταστάσεις συγκεκριμένες ιστορικές πληροφορίες, 

κυρίως για την οικονομική τους δραστηριότητα, που ενδιέφερε τους Βενετούς. Έτσι, γίνεται 

αναφορά στις καλλιέργειές τους (δημητριακά, όσπρια, ελιές, χαρούπια, αμύγδαλα, λάδι, κρασί 

κ.α) ως μέσο εμπορικών συναλλαγών με ανώτατους άρχοντες ή και με άλλα μοναστήρια, 

πράγμα που θα έδινε και ένδειξη για την φορολόγησή τους (Πέτροβα 2021). 

 

http://www.imis.gr/el/ιερά-μητρόπολις-ιεραπύτνης-και-σητείας-54/-7039 

Σε πιο πρόσφατες εποχές, αναφέρεται ότι: Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής, η Μονή 

ακολουθώντας τη μακραίωνη παράδοση της στούς αγώνες της ελευθερίας, υπήρξε καταφύγιο 

των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης. Ο Ηγούμενος και οι Πατέρες φιλοξενούσαν συμμαχικό 

ασύρματο, που επικοινωνούσε με το συμμαχικό στρατηγείο του Καΐρου. Ο ασύρματος κρυβόταν 

για ευνόητους λόγους αλληλοδιαδόχως εντός της εσοχής δύο σπηλαίων, τα οποία καλύπτονταν 

από πυκνή βλάστηση χαρουπιών και σχίνων και βρίσκονταν εντός των κτημάτων της Μονής, σε 

απόσταση 1500-2000 μ. απ᾽ αυτήν ακολουθώντας το ρυάκι «κουκουρίδι» προς τη βόρεια 

θάλασσα στην περιοχή «πετροκόλυμποι» (http://www.imis.gr/el/ιερά-μητρόπολις-ιεραπύτνης-

και-σητείας-54/-7039). 
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, OLIVER 1801 
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OLIVIER G.A. (1801). TRAVELS IN THE OTTOMAN EMPIRE, EGYPT, AND PERSIA , UNDERTAKEN BY ORDER OF 

THE GOVERNMENT OF FRANCE, DURING THE FIRST SIX YEARS OF THE REPUBLIC, LONDON: PRINTED FOR T. 

N. LONGMAN AND O. REES, PATERNOSTER -ROW, pages 1-575, 

https://books.google.gr/books/about/Travels_in_the_Ottoman_empire_Egypt_and.html?id=DDEBAAAAQA

AJ&redir_esc=y 
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, PASHLEY ROBERT 1837 
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PASHLEY ROBERT (1837). TRAVELS IN CRETE, VOLUME I, LONDON, JOHN MURRAY ALBEMARLE 

STREET, MDCCC XXX VII, https://data.historicaltexts.jisc.ac.uk/view?pubId=bl-002787746-

01&pageId=bl-002787746-01-980841-12 
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΡΧΕΣ 19ου 

ΑΙΩΝΑ 
Ο SCOTT-ROCHFORT C. (1837), αναφέρει: “On leaving the labyrinth, we descended the mountain 

in the best way we could to regain the road in the valley, from which we had previously struck off, 

as by it we purposed gaining the pass on the western side of Mount Ida and proceeding to 

Retimo. The beautiful village of Faneromegnie, nestled in the bottom of the ravine, lies below, 

shadowed by magnificent carob trees, and encompassed by orchards , bending under the weight 

of their own riches. On approaching Clima, which is about twelve miles from Agius Decca, the 

country again becomes hilly and wooded with carob, olive, and other trees, intermixed with 

patches of corn. Upon the snowy peaks of Ida. The early part of our ride was over a rough and 

barren country, the soil of which, mostly gravel and ferruginous clay , is friendly to the growth of 

no other forest trees than the carob and wild olive.” 

 

 

 

SCOTT-ROCHFORT C. (1837). RAMBLES IN EGYPT AND CANDIA, WITH DETAILS OF THE MILITARY POWER 

AND RESOURCES OF THOSE COUNTRIES, AND OBSERVATIONS ON THE GOVERNMENT, POLICY, AND 

COMMERCIAL SYSTEM OF MOHAMMED ALI. LONDON: HENRY COLBURN, PUBLISHER, 13, GREAT 

MARLBOROUGH STREET, https://wellcomecollection.org/works/grwp79d8 
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Η ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 

 

Τό κλίμα τής Κρήτης είναι ύγιεινον καί ευκραέστατον. Αί κλιτύες τών ορέων καλύπτονται ύπό 

άγριων κυπαρίσσων, πεύκων, πρίνων, καστανεών, δρυών, πλατάνων, καρυών, απιών, μηλεών, 

είς τά χαμηλότερα δέ μέρη αφθονεί ή έλαια, ή πορτοκαλέα καί ή κερατέα. Τό κυριώτερον τών 

προϊόντωνωτης είναι τό έλαιον, άλλά παράγει καί οίνον άφθονον, δημητριακά, εσπεριδοειδή, 

ξυλοκέρατα, αμύγδαλα, βάμβακα, λίνον, μέταξαν, μέλι, βελανίδια, κάστανα. 

Η Φύσις (1897). Εγκυκλοπαιδικόν Σύγγραμμα μετά εικόνων. Έτος Α’, Περίοδος Β΄, Αριθμός 27, 

https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/25982/phy_issue27.pdf?sequence=27&isAllowe

d=y. 
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ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 
Γενναδίου Π. by P. G. Gennadius (1900). Περί κερατέας = Report on the carob-tree / (1900). 

Κύριος συντελεστής: Γεννάδιος Π. Γ. 1848-1917 (Συγγραφέας). Έκδοση: Ἐν Λευκωσίᾳ: 

Government of Cyrpus, https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/f/d/metadata-

e577d4e96662cf8bd22a95ed42e5397d_1247808219.tkl 
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ (1900) 
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ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ (1902) 
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https://image.answerthepublic.net/wikipedia/commons/9/9f/The_carob-

tree_%28IA_thecarobtree00gennrich%29.pdf 
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ΚΡΗΤΗ 19ος ΑΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗ 20ου ΑΙΩΝΑ 
Παράλληλα από τα μέσα του 19ου αιώνα χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις (εισαγωγή του ατμού 

στην ναυτιλία, τηλεγραφική σύνδεση) η Κρήτη ενσωματωνόταν στις παγκόσμιες αγορές και 

εντασσόταν στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Η αγροτική παραγωγή εμπορευματοποιούνταν 

με βάση την εξωτερική ζήτηση που άλλες φορές ήταν σταθερή (ελαιόλαδο-το κύριο κρητικό 

προϊόν, σαπούνι, χαρούπια, αμύγδαλα, εσπεριδοειδή) και άλλες φορές συγκυριακή (βαμβάκι 

κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1860 και σταφίδα κατά τις δεκαετίες του 1870 και 1880) 

(Περάκης 2013). 

 

https://www.cretanmagazine.gr/to-charoypi-tis-kritis/ 

Στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε, κυρίως στο Ηράκλειο, κι η καλλιέργεια της ξανθιάς σταφίδας, 

που αυξήθηκε με τον ερχομό των Μικρασιατών προσφύγων κι έγινε ένα από τα βασικά 

εξαγωγικά προϊόντα του νησιού. Παράλληλα φυτεύονται κι αμπέλια με παραγωγή επιτραπέζιων 

σταφυλιών, προπάντων ροζακιών στις Αρχάνες του Ηρακλείου. Στην περιφέρεια των Χανιών 

ευδοκίμησαν οι πορτοκαλιές κι οι μανταρινιές στα χωριά με τρεχούμενο νερό. Οι κάτοικοι των 

«πορτοκαλοχωριών» θεωρούνται, στο τέλος της δεκαετίας του ’30, ως οι πλουσιότεροι αγρότες 

του νομού. Εκτός από τα κύρια τούτα προϊόντα παράγονται σ’ όλη την Κρήτη κίτρα, χαρούπια, 

πατάτες (προπάντων στα οροπέδια του Ομαλού και του Λασιθιού), κάστανα (στα Εννιά Χωριά 

της Κισσάμου), κεράσια (στο Αμάρι του Ρεθέμνου), αμύγδαλα (στο Λασίθι) (Περάκης 2013). 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟ 1900-1910 
Οι τιμές των βασικών προϊόντων, για παράδειγμα, το 1903 κυμαίνονται γύρω από 20 λεπτά η 

οκά το άσπρο ψωμί, 60 λεπτά η ζάχαρη, 80 λεπτά το λάδι, 20 λεπτά τα χαρούπια. Το μεροκάματο 

όμως δεν ξεπερνούσε τα 70 80 λεπτά για τον εργάτη και τη 1 1,20 δρχ. για τον τεχνίτη. Την ίδια 

εποχή ένας γιατρός παίρνει για μια εγχείρηση 40 δρχ., ένας δημόσιος κλητήρας 50 δρχ. μισθό το 

μήνα, ένας δάσκαλος γύρω στις 100 δρχ. ένας τελωνειακός υπάλληλος μέχρι 250 δρχ. το μήνα. Ο 

μισθός του Δημάρχου φθάνει στις 300 δρχ., του Δικαστή στις 400 δρχ., του αξιωματικού τής 

Χωροφυλακής και του Δεσπότη στις 500. Το δημόσιο ταμείο ξοδεύει για τους βουλευτές 44.400 

δρχ. το χρόνο, ενώ η ετήσια χορηγία του Ηγεμόνα είναι 200.000 δρχ. (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΩΣΗ» 

2013). 

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟ 1905 

 

Η ΙΔΡΥΣΗ ΧΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟ 1900 ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟ 1907 

Α΄ Γενικό Χημείο Κράτους - Χανιά : Το 1900 με το Διάταγμα 143 της Κρητικής Πολιτείας ιδρύεται 

στα Χανιά το «Δημόσιον Χημείον» πρώτο επίσημο εργαστήριο ελέγχου στον ελληνικό χώρο. 

Εμπνευστής και στη συνέχεια διευθυντής του επί τέσσερις δεκαετίες θα είναι ο Δρ. Ιωάννης 

Βαμβακάς. Το εργαστήριο καταστρέφεται σε βομβαρδισμό το 1941. Εικοσιπέντε χρόνια 

αργότερα δημιουργείται πιστή οικοδομική αναπαράσταση του στον τελευταίο όροφο του 

παραρτήματος Γενικού Χημείου του Κράτους με στόχο την ίδρυση Μουσείου (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

«ΕΝΩΣΗ» 2013). 
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Με τροποποίηση του νόμου 143 ιδρύεται Χημείο και στο Ηράκλειο το 1903, στη συνέχεια 

καταργείται το 1905 και επανιδρύεται το 1907(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΩΣΗ» 2013). 
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Από την ίδρυσή του το Χημείο προσπάθησε να υποστηρίξει την γεωργική βιομηχανία και να 

βελτιώσει τις δύο κύριες δραστηριότητες της Κρήτης που βασίζονται στο αμπέλι και στην ελιά. 

Άρχισαν μετρήσεις στα αποστάγματα, στη γύψωση των κρασιών και στην οξύτητα των ελαίων. 

Μελετήθηκαν αποστάγματα από μούρα, κούμαρα, χαρούπια και στεμφύλων. Τα κρητικά 

προϊόντα έπρεπε να ανταγωνιστούν τα εισαγόμενα, με κυριότερα το κονιάκ, το ρούμι, το αψέντι 

κ.λπ. (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΩΣΗ» 2013). 
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Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Λαμπρόπουλος Ανδρέας Κ. (1946). Η γεωργική Ελλάς. Τόπος έκδοσης Αθήνα. Έτος έκδοσης 1946, 

σελίδες 135. 

Λαμπρόπουλος Ανδρέας (1946). ΕΛΛΑΣ, Γεωργική Οικονομία - Τα μέχρι του 1940 δεδομένα, 

σελίδες 1468-1475, https://enoriakapareliou.files.wordpress.com/2012/08/33-

ceb3ceb5cf89cf81ceb3ceb9cebaceb7-cebfceb9cebacebfcebdcebfcebcceb9ceb1-pdf.pdf. 

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ 

Παραγωγή: Μήλα, αχλάδια, σύκα, άμύγδαλα, μούρα, μωρεόφυλλα, κάσταμα, λεπτοκά- ρυα, 

ξυλοκέρατα, τόννοι. 511.883. Οι συγγραφείς προτείνουν: Aι καλλιέργειαι των κτηνοτροφικών 

φυτών εις τα γεωργίκώς προηγμένα κράτη εγένοντο σχεδόν αποκλειστικώς εις βάρος των μη 

αποδοτικών καλλιεργειών. “Ως ένδεικνυόμενα μέτρα δια την εξασφάλισιν καλής διατροφής των 

ζώων μας δύνανται να υποδειχθούν: 1) Η είσαγωγή εις την μεγαλυτέραν δυνατήν έκτασιν της 

καλλιεργείας χορτοδοτικών και καρποδοτικών κτηνοτροφικών φυτών και κυρίως ψυχανθών. 2) Η 

τεχνική βελτίωσις των βοσκοτό. πων. 3) Η εκτέλεσις άρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων 

προς δημιουργίας νέων λειμώνων και εξυγίανσιν τών υπαρχόντων. 4) Η ατελής εισαγωγή - κατά 

το δυνατόν πυκνών ιδία ζωοτροφιών (καρποί, πλακούντες, κρεατάλευρα, οστεάλευρα κλπ.). 5) Η 

απαγόρευσις της εξαγωγής που κνών τροφών (πίτυρα, πλακούντες, ξυλοκέρατα κλπ.) 

(Λαμπρόπουλος 1946). 
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https://www.cretanmagazine.gr/to-charoypi-tis-kritis/ 

Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 
Είς τήν "Ελλάδα, σύμφωνα μέ τήν είδικήν στατιστικήν υπάρχουν 1.350.000 χαρουπόδενδρα το 

1950, άπό τά όποϊα παράγονται ετησίως περίπου 30.000 τόν. χαρουπιών. Έκ τών αριθμών 

τούτων συνάγεται δτι ή ετησία άπόδοσις κατά χαρουπόδενδρον, έν Ελλάδι , φθάνει τόν πολύ 

μικρόν αριθμόν τών 22 κιλών. Έκ τούτου καταφαίνεται δτι μόνον τά 2)9 (δύο ένατα) τών έν 

Ελλάδι φυομένων χαρουποδένδρων είναι εμβολιασμένα καί αποδίδουν, τά δέ υπόλοιπα 7)9 

(έπτά ένατα) ευρίσκονται είς αγρίαv κατάστασιν. "Αναφέρεται δτι είς διαφόρους Νήσους, ώς τήν 

Σάμον, Κεφαλληνίαν κλπ. ευρίσκονται ολόκληρα δάση χαρουποδένδρων είς άγρίαν κατάστασιν 

μή αποδίδοντα. Σημειωτέον δτι καί είς αυτήν ακόμη τήν Άττικήν υπάρχουν πάρα πολλά 

άμπόλιαστα χαρουπόδενδρα (Ζαφειριάδης 1953). 
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 

Στη δεκαετία του 1960, το προϊόν παραμένει δυναμικό και οι εξαγωγές του ρυθμίζονται από την 

κεντρική κυβέρνηση. 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 
Η χαρουπιά φύεται από την αρχαιότητα στην Λεκάνη της Μεσογείου, ιδιαίτερα σε μέρη με ήπιο 

και ξηρό κλίμα και σε φτωχά εδάφη. Εκτός από τη λεκάνη της Μεσογείου η χαρουπιά φύεται και 

σε περιοχές με κλίμα παρόμοιο με το Μεσογειακό όπως σε περιοχές των Η.Π.Α όπως στη 

Καλιφόρνια, σε περιοχές της Νοτίου Αμερικής, Αυστραλίας, Ινδιών. Η παγκόσμια παραγωγή 

σήμερα υπολογίζεται σε 310.000 τόνους ετησίως, ενώ η χαρουπιά φύεται σε περίπου 2,000,000 

στρέμματα και η αποδοτικότητα του δένδρου σε παραγωγή καρπού ποικίλει εξαρτώμενη από 

πολλούς παράγοντες. Η μεγαλύτερη ποσότητα χαρουπιού παράγεται σήμερα στην Ισπανία 

(135.000 τόνοι ετησίως) ενώ αξιόλογες ποσότητες παράγονται και στην Ιταλία, Πορτογαλία, 

Μαρόκο, Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία (Καραμαρούδης 2011). 

Η παραγωγικότητα σε καρπό της χαρουπιάς ποικίλει και κυμαίνεται από 150-200 κιλά ανά 

στρέμμα σε αραιά φυτεμένα και χωρίς φροντίδα δένδρα μέχρι 1200 κιλά ανά στρέμμα σε 

καλλιεργούμενα και αρδευόμενα δένδρα. Το δένδρο της χαρουπιάς αργεί να κάνει καρπούς. Σε 

δένδρα 10 ετών και σε μη αρδευόμενες φυτείες αλλά με ετήσιες βροχοπτώσεις 500-600 χλμ. ανά 

έτος, έχει σημειωθεί παραγωγή 500-750 κιλών καρπού ετησίως ανά στρέμμα. Υπολογίζεται ότι 

το 1998, η παραγωγή χαρουπιού στη Κρήτη ανήλθε σε περίπου 15.000 τόνους αλλά 

υπολογίζεται ότι στο μέλλον θα μειωθεί. Η τιμή του χαρουπιού κυμαίνεται σήμερα σε περίπου 

0,2 Ευρώ ανά κιλό (Καραμαρούδης 2011). 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 
Στις μέρες μας οι χαρουπιές καλλιεργούνται σε όλο τον κόσμο, όπου το επιτρέπει το κλίμα. Η 

παγκόσμια παραγωγή εμπορικών σπόρων χαρουπιών εκτιμάται σε 32.000 τόνους ανά χρόνο 

(Dakia et al. 2007). Οι μεγαλύτερες περιοχές παραγωγής είναι σε μέρη της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης και της Μεσογείου όπου η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα αντιστοιχούν 

στο 70% της συνολικής παραγωγής. Μόνο το 7,5% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής έχει 

πραγματοποιηθεί σε άλλες περιοχές όπως η Βόρεια και η Νότια Αμερική, η Αφρική και η 

Αυστραλία (Batlle and Tous, 1997). 

Η πτώση στην παραγωγή μπορεί να εξηγηθεί από τις πολιτιστικές εξελίξεις σε αγροτικές 

κοινότητες όπου η κατανάλωση χαρουπιών είναι μεγάλη. Χωρίς έναν αποτελεσματικό τρόπο για 

τη συγκομιδή των καρπών, η οποία αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των γεωργικών δαπανών 

για το χαρούπι, η συγκομιδή μπορεί να γίνει πάρα πολύ δαπανηρή καθώς το κόστος της 

εργασίας αυξάνεται. Για οποιονδήποτε λόγο, η συνολική παραγωγή του χαρουπιού μειώθηκε 

κατά 340.000 τόνους σε 52 χρόνια (1945 - 1997) (Dakia et al. 2007, Batlle and Tous, 1997). 
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Εικόνα: Η παγκόσμια παραγωγή χαρουπιών σε τόνους το 2010 σύμφωνα με δεδομένα της FAO 

(Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki) 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ 
Το 2013, παρήχθησαν 145.389 τόνοι χαρουπιού σε 13 χώρες και η Ισπανία ήταν ο μεγαλύτερος 

παραγωγός με 40.000 τόνους. Την Ισπανία ακολούθησαν η Πορτογαλία (23.000 τόνοι), η Ελλάδα 

(22.000 τόνοι), το Μαρόκο (20.500 τόνοι) και η Τουρκία με 14.261 τόνους (FAO 2016). Οι αξίες 

παραγωγής άλλων χωρών είναι κάτω από 10 χιλιάδες τόνους. Ως επί το πλείστον οι 

περισσότερες χαρουπιές της Ελλάδος βρίσκονται στην Κρήτη ενώ μια μικρή μερίδα αυτών στη 

νοτιοανατολική Πελοπόννησο αλλά και στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Μιλώντας με αριθμούς 

από την μέση ετήσια παραγιογή (2009-2010) χαρουπιών (κερατίιον) της Ελλάδας που ανέρχεται 

σε 30.000 - 35.000 τόνους οι 25.000 - 30.000 τόνοι είναι προελεύσεως Κρήτης (Μαυρογένης 

2013). 

 

ΝΟΜΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΝΟΙ 

ΧΑΝΙΩΝ 483 5928 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1.211,8 7.005 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 450 4.611 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.140 8.703 

ΣΥΝΟΛΟ 3.284,8 26.247 

(Μαυρογένης 2013) 
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Μεγάλο ποσοστό της συνολικής παραγωγής των χαρουπιών διατίθενται στο εξωτερικό είτε 

αυτούσια ή σε μορφή χαρουπάλευρου που παράγεται έπειτα από επεξεργασία του σπόρου, και 

σπόρων (Μαυρογένης 2013) . Προς αξιοποίηση του σαρκώδους μέρους που μένει έπειτα από 

την αφαίρεση του φλοιού και των σπόρων από τον καρπό, υπάρχουν τρεις τρόποι στην Ελλάδα: 

α) η παραγωγή οινοπνεύματος, β) η παρασκευή κτηνοτροφών, και γ) τέλος η παρασκευή 

χαρουποσιροπιού, η οποία απαιτεί μια μεγάλη ποσότητα σαρκώδους μέρους που τοποθετείται 

για βρασμό σε μεγάλα καζάνια, μένει για 24 με 48 ώρες μέχρι να βγάλουν όλο το μέλι τους τα 

χαρούπια και τέλος μετά από συγκεκριμένες διαδικασίες βρασμού παίρνει την υφή πετιμεζιού 

(Μαυρογένης 2013). 

Στον Νομό Χανίων ευδοκιμεί και μπορεί να βρεθεί σε όλη την έκταση του μέχρι 20 περίπου 

χιλιομέτρων από τις παραλίες και ανέρχεται σε υψόμετρο 500 μέτρων περίπου. Μάλιστα πολλά 

δέντρα χαρουπιάς αποτελούν αραιά αυτοφυή δάση κυρίως στους Νομούς Ρεθύμνης και 

Λασιθίου. Σε ορισμένες περιοχές του Νομού Χανίων η χαρουποπαραγωγή είναι η πρώτη ή 

δεύτερη πηγή εισοδήματος μετά την ελαιοπαραγωγή και αποδίδει κύριο αγροτικό εισόδημα. Η 

συγκομιδή του καρπού γίνεται από τα μέσα Αυγούστου έως και τον Σεπτέμβριο και μεταφέρεται 

έπειτα σε χαρουπόμυλους όπου συντελείται η πρωταρχική επεξεργασία δηλαδή ο διαχωρισμός 

των σπόρων από το σαρκώδες μέρος του καρπού. Επίδραση στην απόδοση της χαρουπιάς έχουν 

οι καιρικές συνθήκες, όπως οι βροχές, οι διακύμανση της θερμοκρασίας και οι άνεμοι - όπου 

όταν είναι σφοδροί προκαλούν την άμεση πτώση του καρπού (Μαυρογένης 2013). 

Επίσης σημαντικής σημασίας είναι και η άρδευση, η καλλιεργητική φροντίδα και επίδραση 

ασθενειών. Οι κυριότερες βελτιώσεις που συνιστώνται είναι η αραίωση των δέντρων, με 

ικανοποιητική απόσταση αυτή των 10 μέτρων, ώστε να μην συμπλέκονται τα κλαδιά και οι ρίζες 

του δέντρου, ο καθαρισμός και το κλάδεμα αυτών, η άροση του εδάφους και τέλος η 

χρησιμοποίηση των υόάτων από τις βροχές μέσω κατασκευής λάκκων πέριξ κάθε δέντρου 

(Μαυρογένης 2013). 
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5. ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 

OΧΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ - ΧΑΡΟΥΠΙ 

ΧΑΝΙΑ, TΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 
Τα Χανιά είναι η σπουδαιότερη πόλη της δυτικής Κρήτης, κτισμένη στον ανατολικό μυχό του 

κόλπου Κυδωνίας, στην τοποθεσία της Αρχαίας Κυδωνίας. Η πόλη υπήρχε μέχρι το τέλος της 

Πρωτοβυζαντινής περιόδου, όταν και καταστράφηκε από τους Σαρακηνούς (828 μΧ). Μετά την 

εκδίωξη των Αράβων, ο οικισμός ξανακτίστηκε, αλλά παρέμεινε μια μικρή και ασήμαντη πόλη. 

Λόγω όμως της οχυρής θέσης της και εξαιτίας των γεγονότων με τους Σαρακηνούς, οι Βυζαντινοί 

έκτισαν ένα φρούριο στον λόφο που ονόμασαν Καστέλλι. Οι Ενετοί, των οποίων τα συμφέροντα 

εξυπηρετούσε άριστα ο οικισμός, ανοικοδόμησαν και εποίκησαν την πόλη το 1252. Κατ ’αρχήν 

εγκαταστάθηκαν στο βυζαντινό Καστέλλι, κτίζοντας την Μητρόπολή τους Santa Maria, το παλάτι 

του ρετούρη (νομάρχη) και τις κατοικίες των αξιωματούχων, ενώ στους πρόποδες του λόφου 

άρχισαν να σχηματίζονται οι πρώτοι βούργοι, δηλαδή συνοικίες πολιτών με διάφορα 

επαγγέλματα. Τους βούργους αυτούς κατέστρεψαν το 1.266 οι Γενουάτες με αρχηγό τον 

Obertino Doria (ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 2015). 

Έτσι, η ανάγκη να οχυρωθεί η πόλη, πέρα από την οχύρωση του Καστελίου, ήταν ολοφάνερη. Οι 

φεουδάρχες ζητούσαν από την Κεντρική εξουσία της Βενετίας να κατασκευαστεί ένα περίβολος 

τειχών που να περιλαμβάνει όλη την πόλη, όπως είχε αναπτυχθεί ως τότε. Η οχύρωση τελικά 

αποφασίστηκε το 1336 και τα έργα άρχισαν αμέσως, για να ολοκληρωθούν μέσα σε 20 χρόνια. 

Αυτά ήταν τα πρώτα τείχη των La Canea, δηλαδή των Χανίων. Φαίνεται όμως ότι και τα τείχη 

αυτά δεν πρόσφεραν πλήρη ασφάλεια στην πόλη, επειδή ήταν χαμηλά και γι’ αυτό αργότερα 

τροποποιήθηκαν. Αλλά και αυτές οι παρεμβάσεις ελάχιστα βελτίωσαν την αμυντική ικανότητα 

των Χανίων έως το 1536, όταν έφτασε στην πόλη ο μηχανικός των Ενετών Michel Sammicheli και 

εκπόνησε σχέδια για την κατασκευή νέων τειχών γύρω από τα παλιά (ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 2015). 

Η κατασκευή των νέων τειχών άρχισε το 1536 και ολοκληρώθηκε σε 32 χρόνια (1568), έπειτα 

από κάποιες προσθήκες των Savorgnan και του Capital General Renier (1563). Για να κτιστούν τα 

τείχη απαιτήθηκαν 13.936 αγγαρείες. Κάθε αγγαρεία ήταν 12 και 18 ημέρες για όσους 

κατάγονταν από ορεινές και πεδινές περιοχές, αντίστοιχα. Οι εργάτες στην αρχή πληρώνονταν 

με 4-8 σολτίνια, ενώ αργότερα δεν έπαιρναν τίποτα, τρώγοντας μόνο ελιές, χαρούπια και νερό. Η 

συνολική δαπάνη των τειχών των Χανίων, μαζί με τη δαπάνη της ανέγερσης του φρουρίου της 

Θοδωρού, ανήλθε στα 87.000 δουκάτα (ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 2015). 
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ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1866 ΣΤΑ ΣΦΑΚΙΑ 
Οι “προϊστάμενοι των Λάκκων” οι οποίοι ορκίζονται κάτω από μια χαρουπιά να μην παύσουν να 

αγωνίζονται για τα δικαιώματα του λαού και να μην υπηρετήσουν την τουρκική διοίκηση. Η 

στάση των Σφακιανών στους αγώνες της Κρήτης είναι ένα από τα αφηγηματικά θεματικά μοτίβα, 

γιατί απασχολεί συχνά τον Χατζημιχάλη στις αναμνήσεις του τόσο στη διήγηση της επανάστασης 

του 1866 όσο και στην “Κρητικοπούλα” (Φουρναράκης 2015). 

ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ, 1930 
Στόν “Οδηγό της Ελλάδος - 1930” εκδόσεις “ΠΥΡΣΟΣ Α.Ε.”, βρίσκουμε πολλά ενδιαφέροντα 

στοιχεία που έχουν να κάνουν με την τοπική οικονομία του νομού των Χανίων και που αφορούν 

το έτος 1928. Σχετικά με την παραγωγή προϊόντων του νομού διαβάζουμε: «Κατά το 1928 

εκαλλιεργήθησαν καθ' όλον τον νομόν 205.405 στρέμματα, αποδώσαντα προϊόντα αξίας 

277.003.242 δραχμών». Το ελαιόλαδο όπως είναι φυσικό απέδωσε περισσότερο εν συγκρίσει με 

τα εσπεριδοειδή (Κακατσάκης 2015) . 

 

Διαβάζουμε: [«(εις τεμάχια): λεμόνια 3.043.000, κίτρα 529.000, πορτοκάλια 16.230.000, 

μανδαρίνια 6.452.000. Οπώραι (εις μετρικούς στατήρας): μήλα 71, απίδια 15.182, σύκα 1119, 

κάστανα 8119, αμύγδαλα, 1889, καρύδια 947, βαλανίδια 346, ξυλοκέρατα (σ.σ. χαρούπια) 

24.008» (Κακατσάκης 2015). 
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Η ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΚΑΙ Η ΤΩΡΙΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ 
Ο Στυλιανός Μιχελάκης (βλέπε, 2010 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. Η χαρουπιά και ο Αποκόρωνας, 

https://www.haniotika-nea.gr/53600-i-xaroupia-kai-o-apokorwnas/ σε ομιλία του κατά τη 

θεμελίωση της εκκλησίας ´Παναγία η Γιάτρισσα´ στην περιοχή ´Κιβωτός´ της Λιτσάρδας του 

Δήμου Βάμου, από το καθίδρυμα ´Τίμιος Σταυρός´ του Αγίου Ραφαήλ, στις 12 Σεπτεμβρίου 2010, 

τόνισε, ανάμεσα σε άλλα, για το θέμα του χαρουπιού στην περιοχή: 

“Η χαρουπιά αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο ταυτότητας της επαρχίας μας, του αυριανού 

δηλαδή Δήμου Αποκορώνου. Ξηρόφυτο και αειθαλές δέντρο, αξιοποιεί μαζί με το κυπαρίσσι 

άγονα, οριακά εδάφη και χαρίζει το πράσινο χρώμα και τη δροσιά της σε ξηρές και δύσβατες 

περιοχές και προσέφερε μέχρι πριν από λίγα χρόνια ένα αξιόλογο συμπληρωματικό εισόδημα 

στους κατοίκους του τόπου μας. Σήμερα η παραγωγή χαρουπιών έχει μειωθεί αρκετά. 

Αναφέρεται στατιστικά ότι από τους περίπου 15.000 τόνους χαρουπιών της χώρας μας, το 80% 

παράγεται στην Κρήτη και κατανέμεται περίπου εξίσου στους τέσσερις Νομούς (Μιχελάκης 

2010). 

Η μισή παραγωγή του Νομού Χανίων προέρχεται από τον Αποκόρωνα, δηλαδή περίπου 15.000 

τόνοι. Το πανάρχαιο δέντρο της χαρουπιάς, αποτελεί σύμβολο μακροζωίας, υπομονής και 

αναγέννησης. Είναι πολύτιμο σαν δασικό, γεωργικό, μελισσοκομικό, βιομηχανικό αλλά και 

καλλωπιστικό δέντρο και τόσο το ίδιο το δέντρο όσο και ο καρπός του, έχουν διάφορες χρήσεις. 

Επιπλέον, το πλούσιο ριζικό του σύστημα συγκρατεί και προστατεύει το έδαφος από τη 

διάβρωση (Μιχελάκης 2010). 

Το βαθύ, αυτό ριζικό σύστημα, εισχωρεί στις σχισμές των βράχων και αξιοποιεί έτσι το νερό 

ακόμη και σε μεγάλα βάθη. Προτιμά θερμά μέρη και αντέχει σε μακρές ξηροθερμικές περιόδους 

και σε υψηλούς καύσωνες. Αναπτύσσεται ακόμη και σε περιοχές όπου το ετήσιο ύψος βροχής 

δεν ξεπερνά τα 350 χιλιοστά. Είναι όμως ανθεκτικό και στις χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι τους -7 

βαθμούς Κελσίου. Τα χαρούπια κατάφεραν να θρέψουν όχι μόνο τον Ιωάννη το βαπτιστή στην 

έρημο -γι? αυτό και ονομάστηκε Αρτόδενδρο του Αγίου Ιωάννη- αλλά και χιλιάδες ανθρώπους 

μικρούς και μεγάλους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι αλήθεια 

ότι, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του δέντρου ανά τους αιώνες, η αξία του δέντρου έρχεται 

στην επικαιρότητα ιδιαίτερα σε περιόδους πολέμων, λιμών και σιτοδειών τότε που η τροφή 

γίνεται λιγοστή και δυσεύρετη. Το λιγοστό αλεύρι με τα αλεσμένα χαρούπια ήταν τότε 

απαραίτητα για την παρασκευή του ψωμιού (Μιχελάκης 2010). 

Χρήσιμα είναι όλα τα μέρη του δέντρου της χαρουπιάς. Τα φύλλα και οι φρέσκοι βλαστοί 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη διατροφή αιγοπροβάτων όπως γίνεται στην Κύπρο, 

ιδιαίτερα σε περιόδους ξηρασίας. Ο φλοιός και τα φύλλα είναι πλούσια σε δεψικές ουσίες και οι 

μη ώριμοι καρποί σε ουσίες χρήσιμες στη βαφή. Για αυτό χρησιμοποιούνταν στη βυρσοδεψία 

αλλά και στη βαφική. Το ξύλο της χαρουπιάς χαρακτηρίζεται ως ξύλο σκληρό και βαρύ, 

κοκκινωπού χρώματος. Μπορεί επομένως εκτός από καύσιμη ύλη (καυσόξυλο, κάρβουνο) που 

χρησιμοποιείται σήμερα, να χρησιμοποιηθεί και στην επιπλοποιία (Μιχελάκης 2010). 

Η κυριότερη όμως χρήση της χαρουπιάς είναι για τα χαρούπια (σπόρους και ψίχα) αλλά και για 

αναδασώσεις. Η χαρουπιά σε κανονικό ή σε μικρό μέγεθος (νάνος, πόα) είναι σπουδαίο 

διακοσμητικό φυτό. Είναι όμως ακόμη σπουδαιότερη η αξία της σαν δασικό δέντρο. Η χαρουπιά 
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μπορεί και πρέπει να καλύψει ασκεπείς, οριακές και εγκαταλελειμμένες εκτάσεις καθώς και 

θαμνοσκεπείς πάνω σε άγονα βραχώδη εδάφη. Οι αναδασώσεις στις εκτάσεις αυτές, θα 

αλλάξουν τη φυσιογνωμία των περιοχών, θα σταματήσουν τις διαβρώσεις και τα μέρη αυτά θα 

γίνουν πιο ελκυστικά για τους επισκέπτες, με δυνατότητα έτσι ανάπτυξης του αγροτουρισμού. 

Διάφορα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούν και προωθούν κατά καιρούς την 

επέκταση των φυτειών της χαρουπιάς (Μιχελάκης 2010). 

Ειδικότερα: Οι σπόροι αποτελούν περίπου το 10% του συνολικού βάρους του χαρουπιού. Η αξία 

του σπόρου οφείλεται στο πλήθος των χρήσεων των συστατικών του τα οποία ευρίσκονται στα 

βασικά μέλη του σπόρου, δηλαδή στο ενδοσπέρμιο, το φύτρο και στο φλοιό του σπόρου. Τα 

σπέρματα είναι πλούσια σε διάφορα κόμμεα που φθάνουν περίπου στο 40% του βάρους τους. 

Από το ενδοσπέρμιο παράγεται είδος αλεύρου το οποίο είναι χρήσιμο σε πολλές εφαρμογές. 

Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία σαπουνιών και αρωμάτων, στη βυρσοδεψία, στη 

φαρμακευτική, στην υφαντουργία, στις βιομηχανίες διατροφής, στη παραγωγή καλλυντικών και 

μελανιών, στην επεξεργασία χαρτοπολτού κ.ά. (Μιχελάκης 2010). 

Το σαρκώδες τμήμα (ψίχα) αποτελεί το υπόλοιπο περίπου 90% του βάρους του χαρουπιού. Το 

κύριο συστατικό της ψίχας είναι το ζάχαρο που φθάνει το 40 – 50% του συνολικού βάρους με 

κύρια σάκχαρα τη σουκρόζη, γλυκόζη και τη φρουκτόζη. Τα λευκώματα είναι λίγα. Το 

μεγαλύτερο μέρος της ψίχας των χαρουπιών που παράγονται σήμερα, χρησιμοποιείται για 

ζωοτροφή. Η αξία του σε αμυλαξία είναι μικρότερη όταν συγκριθεί με άλλες κτηνοτροφές 

(καλαμπόκι 780 μονάδες, κριθάρι 689 μονάδες και χαρούπι 500 μονάδες). Αν όμως ληφθεί υπ΄ 

όψιν η τιμή διάθεσής του, το καθιστά οικονομικότερη κτηνοτροφή. Όταν μάλιστα αναμιγνύεται 

με άλλες ζωοτροφές σε αναλογία 5–10% βελτιώνει τη γεύση των τροφών και έτσι 

καταναλίσκονται πιο ευχάριστα από τα ζώα (Μιχελάκης 2010). 

Η σάρκα του χαρουπιού είναι αρκετά θρεπτική αφού περιέχει μεγάλο αριθμό αλάτων, 

ιχνοστοιχείων, βιταμινών και πρωτεϊνών (ιδιαίτερα ασβέστιο σε τριπλάσια αναλογία από το 

γάλα, επίσης φώσφορο, σίδηρο, μαγνήσιο, κάλιο, πυρίτιο κ.ά.) Χρησιμοποιείται επίσης για την 

παρασκευή σακχαρούχου σιροπιού, αναψυκτικών, μαρμελάδων αλλά και οινοπνευματωδών 

ποτών. Όσοι ασχολούνται, κατά καιρούς, με την αναζήτηση εναλλακτικών φυσικών γλυκαντικών 

ουσιών γνωρίζουν ότι μπορεί, το χαρούπι, να υποκαταστήσει κάλλιστα, τη σοκολάτα και το 

κακάο στην ζαχαροπλαστική και στην αρτοποιία. Βράζοντας τα χαρούπια παρασκευάζεται το 

χαρουπόμελο με γεύση όμοια της σοκολάτας, όμως υπερέχει αυτής σε θρεπτικά στοιχεία διότι 

περιέχει 52 φορές λιγότερο λίπος, δεν περιέχει αλλεργιογόνα και καφεΐνη και η γλυκύτητά της 

οφείλεται σε φυσικά σάκχαρα. Το χαρουπόμελο αποτελεί πλούσια πηγή υδρογονανθράκων, 

ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου, καλίου και ριβοφλαβίνης και έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε 

νάτριο (Μιχελάκης 2010). 

Tα τελευταία χρόνια γίνεται επισταμένη ερευνητική προσπάθεια αναζήτησης υποκατάστατων 

της βασικής πρωτεΐνης του σίτου της γλουτένης του ψωμιού. Αιτία είναι η αύξηση κρουσμάτων 

της ασθένειας κοιλιοκάκη (coeliac disease). Η ασθένεια αυτή δημιουργεί μια χρόνια διαταραχή 

του λεπτού εντέρου που οφείλεται σε ευαισθησία στη γλουτένη ατόμων γενετικά ευπαθών. 

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι περίπου 0,5% (δηλ. 1:200 άτομα) του δυτικού πολιτισμού πάσχει 

από αυτή την ασθένεια, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια από τις πιο συχνές διαταραχές που 

σχετίζονται με τα τρόφιμα. Τα μέχρι τώρα στοιχεία όμως δείχνουν ότι τα χαρούπια, τόσο η 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

53 

 

σάρκα όσο κυρίως ο σπόρος του χαρουπιού αποτελούν μια καλή πρώτη ύλη για παρασκευή 

ψωμιού απαλλαγμένου της γλουτένης. Επίσης, το χαρουπάλευρο που παράγεται από το άλεσμα 

της ψίχας του χαρουπιού δίδει μια ωραία χαρακτηριστική γεύση στα κέικ, στα μπισκότα και στο 

ψωμί και τα απαλλάσσει από τη γλουτένη του σιτάλευρου (Μιχελάκης 2010). Με την επέκταση 

της καλλιέργειας της χαρουπιάς, τις αναδασώσεις αλλά και με την αξιοποίηση των προϊόντων 

της θα παρατηρηθεί σημαντική βελτίωση στη φυσιογνωμία της ενδοχώρας, στην ανάπτυξη του 

Αγροτουρισμού και στην οικονομία γενικότερα της επαρχίας μας (Μιχελάκης 2010). 

OΧΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ - ΧΑΡΟΥΠΙ - ΡΕΘΥΜΝΟ 
Στον οδικό άξονα που οδηγούσε από το Ρέθυμνο διά μέσου της κοιλάδας των Ποταμών προς το 

Αμάρι, οι Τούρκοι δημιούργησαν ένα σημαντικότατο δίκτυο κουλέδων που περιελάμβανε τους 

παρακάτω: τον κουλέ ΒΔ των Πρασσών κοντά στη θέση Άη Κύριλλος, τον κουλέ των Ποταμών, 

αυτόν της Πατσού, αυτόν στην είσοδο της κοιλάδας του Αμαρίου ανάμεσα στους Αποστόλους 

και τον Μέρωνα και τέλος του κουλέ στο Νευς Αμάρι, που είναι και ο μοναδικός από την ομάδα 

που είναι εντελώς κατεστραμμένος. Στο ανατολικό άκρο της κοιλάδας του Αμαρίου 

κατασκεύασαν τους κουλέδες του Αποδούλου, του Βαθειακού, στο λόφο νότια του οικισμού, και 

τον κουλέ της Λοχριάς ανατολικά από τον οικισμό (ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 2015). 

Με τον τρόπο αυτό έλεγχαν πλήρως τη δίοδο που οδηγούσε προς τη Μεσσαρά. Μια άλλη 

ομάδα, από την οποία έχουν εντοπιστεί τρεις, βρίσκεται πάνω στο δρόμο που οδηγούσε στα 

Αγιοβασιλειώτικα. Ο πρώτος που ονομαζόταν Χαρούπ Κουλές ή Καλοσυνάς βρίσκεται στο 

ύψωμα βόρεια των Αρμένων, ο επόμενος στα ανατολικά υψώματα του Αρμενόκαμπου και ο 

τρίτος πάνω από τον οικισμό Φωτεινού. Βέβαια σήμερα σώζονται αρκετοί άλλοι, που αν και 

φαίνονται μεμονωμένοι εντούτοις θα ανήκαν σε κάποιο δίκτυο, όπως αυτός στη θέση «Νερό της 

Πέτρας» στο δρόμο που οδηγεί από Αρκάδι προς Θρόνο (στην παλιά εθνική οδό από Ρέθυμνο 

προς Χανιά), στο ύψος του χωριού Καλονύχτη και αλλού (ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 2015). 

ΣΧΟΛΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1840-1940 
Δεν ήταν μόνο ο έγγειος φόρος που επιβάρυνε τους χριστιανούς κατοίκους της Κρήτης στην 

Τουρκοκρατία. Ήταν και ο κεφαλικός φόρος, ο τζιτζιγιέ, ο οποίος επιβλήθηκε το έτος 1686 και 

ενέτεινε τη γενικευμένη φτώχεια. Ο κεφαλικός φόρος κλιμακώθηκε σε εύπορους, μεσαίους και 

άπορους. Αργότερα, το 1696, όλοι οι φόρου υποτελείς εντάχθηκαν στην μεσαία κατηγορία, 

μέχρι το έτος 1705, οπότε έγινε επαναφορά στο σύστημα φορολόγησης κατά φοροδοτική 

ικανότητα. Το σύστημα αυτό ίσχυσε μέχρι το 1821 (Στρατιδάκης 2006). 

Με την κατάκτηση, η οικονομία της Κρήτης οπισθοχώρησε σε υποτυπώδη γεωργοκτηνοτροφική 

μορφή. Το κυριότερο παραγόμενο κρητικό προϊόν μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα ήταν τα 

σιτηρά. Πολύ γρήγορα τον αιώνα αυτό η σιτοκαλλιέργεια υποχώρησε, προς όφελος της 

ελαιοκαλλιέργειας. Εκτός του παραγομένου λαδιού, η ελαιοκαλλιέργεια δημιούργησε τις 

προϋποθέσεις ανάπτυξης της σαπωνοποιίας, η οποία κατέκτησε κατά τον αιώνα αυτό την πρώτη 

θέση στις εξαγωγές της Κρήτης. Παράλληλα εξάγονταν κτηνοτροφικά και μελισσοκομικά 

προϊόντα, σταφίδα, όσπρια, κρασί, χαρούπια, αμύγδαλα, μετάξι, βότανα και σαλιγκάρια. Οι 

εισαγωγές περιλάμβαναν υφάσματα, δέρματα, ξυλεία, ρύζι, καφέ, ζάχαρη, είδη κιγκελαρίας και 
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βιβλία (Βλ. Πρακτικίδη Ζ., Χωρογραφία της Κρήτης, Παπαδογιάννη Ν., «Μια σπάνια μαρτυρία για 

το Ρέθεμνος του 1740», περιοδικό Προμηθεύς ο Πυρφόρος, περίοδος Β’, τ. 36, 1983, σ.σ. 317-

324) (Στρατιδάκης 2006). 

Σε όλη την περίοδο μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ο πληθυσμός της Κρήτης αυξανόταν 

σταθερά. Μεταξύ των ετών 1920 και 1928 οι απογραφές σημείωσαν αύξηση 11,5% και στο 

διάστημα 1928-1940 13,5%. Έτσι, ο πληθυσμός του νησιού έφτασε στους 438.239 κατοίκους. 

Βασικές καλλιέργειες της Κρήτης μετά την ένωση με την Ελλάδα εξακολούθησαν να είναι της 

ελιάς και του αμπελιού. Κατά τον μεσοπόλεμο η ελαιοκαλλιεργεια εμφάνισε τάσεις μετατροπής 

σε μονοκαλλιέργεια, αφού οι στρεμματικές καλλιέργειες της περιόδου 1929-1939 αυξήθηκαν 

κατά 210%. Η διεθνής οικονομική κρίση του έτους 1928 επηρέασε άμεσα την οικονομία της 

Κρήτης, αφού η τιμή τού εξαγόμενου ελαιολάδου μεταξύ των ετών 1929 και 1930 έπεσε στο 

μισό. Η αμπελοκαλλιέργεια για την παραγωγή σταφίδας αναπτύχθηκε περισσότερο στο 

διαμέρισμα του Ηρακλείου και για την παραγωγή κρασιού στην επαρχία Κισσάμου του 

διαμερίσματος Χανίων. Στο Ρέθυμνο ανάπτυξη γνώρισε η καλλιέργεια καπνού, βελανιδιού και 

χαρουπιού και στο Λασίθι της αμυγδαλιάς. Ανοδική σ’ ολόκληρη την Κρήτη ήταν και η 

κτηνοτροφία, με κτηνοτροφικό κεφάλαιο, το έτος 1928, 700 χιλιάδων αιγοπροβάτων. Συνολικά η 

αξία των εξαγωγών του νησιού κατά την περίοδο αυτή υπερείχε ελαφρά της αξίας των 

εισαγωγών (Στρατιδάκης 2006). 

Η αλματώδης αύξηση του αριθμού των σχολείων δεν μπόρεσε να μειώσει σημαντικά τον 

αναλφαβητισμό. Στο βήμα της Κρητικής Βουλής του έτους 1901 ο πρόεδρός της Α. Μιχελιδάκης, 

καθηγητής στο Ηράκλειο από το 1870, σημείωνε: «εις ποιον σημείον ευρίσκετο η πατρίς ημών 

προ τεσσάρων δεκαετηρίδων γινώσκομεν πάντες. Η μόρφωσις περιωρίζετο μόνον εις την 

ανάγνωσιν και την γραφήν και εις την στοιχειώδη της αριθμητικής γνώσιν. Ο γινώσκων τότε την 

οκτώηχον, το ψαλτή ριον και το ανθολόγιον και εκείνος ο οποίος ελογάριαζε το λάδι του και το 

χαρούπι το οποίον επώλει εθεωρείτο πεπαιδευμένος» (Βλ. Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής 

Πολιτείας, Εστενογραφημένα πρακτικά της Βουλής, Έτος Α’, τ. 4, σελ. 1063) (Στρατιδάκης 2006). 

Στις παραμονές της επανάστασης του 1866 ο μέσος όρος των κατοίκων των οικισμών του 

Μυλοποτάμου ήταν 165 και στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου, το έτος 1940, είχε φτάσει 

στους 2561352. Σε επίπεδο ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων, ο Κάτω Μυλοπόταμος είχε κατά 

μέσο όρο τα έτη αυτά 151 και 214 κατοίκους αντίστοιχα, ο Πάνω Μυλοπόταμος 198 και 372 και 

ο Μέσα Μυλοπόταμος 118 και 182 κατοίκους1353 (Στρατιδάκης 2006). 

Η παραγωγική βάση του Μυλοποτάμου είναι γεωργοκτηνοτροφική. Κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο οι ασχολίες των κατοίκων του Κάτω Μυλοποτάμου ήταν κατά βάση γεωργικές, με 

κύριες καλλιέργειες της ελιάς, της χαρουπιάς, του αμπελιού και των μη αρδευομένων 

δημητριακών. Οι κάτοικοι του Πάνω Μυλοποτάμου ασχολούνταν με την ημιμόνιμή κτηνοτροφία, 

χρησιμοποιώντας με συμπληρωματικό τρόπο πεδινούς και ορεινούς βοσκότοπους. Τέλος, οι 

κάτοικοι του Μέσα Μυλοποτάμου είχαν μεικτές γεωργοκτηνοτροφικές ασχολίες, με κύριες 

καλλιέργειες της ελιάς, του αμπελιού και των εσπεριδοειδών (Βλ. Τσαντηρόπουλου Αρ., «Χωριά 

και οικισμοί της Επαρχίας Μυλοποτάμου. Μέρος Β’», περιοδικό Κρητολογικά Γράμματα τ. 11 

(1995), σ.σ. 113-117.) Η περιοχή του Μυλοποτάμου δεν διέφερε ουσιαστικά στον οικονομικό 

τομέα από τις υπόλοιπες επαρχίες του διαμερίσματος Ρεθύμνου. Τα περισσότερα από τα 

προϊόντα της παράγονταν για αυτοκατανάλωση. Τα πλεονάζοντα γαλακτοκομικά προϊόντα του 
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Πάνω και Μέσα Μυλοποτάμου προωθούνταν στην αγορά των πόλεων του Ρεθύμνου και του 

Ηρακλείου, ενώ το ελαιόλαδο του Κάτω και Μέσα Μυλοποτάμου προοριζόταν σε μικρό μέρος 

για αυτοκατανάλωση και στο μεγαλύτερο για πώληση. Η εξαγωγή τους εκτός Κρήτης 

πραγματοποιούνταν μέσω των λιμανιών του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου και των λιμενίσκων 

του Πανόρμου και του Μπαλί. Για εξαγωγή προοριζόταν και η συγκομιδή τού χαρουπιού, 

αντιπροσωπευτικού προϊόντος των φτωχών εδαφών του Μυλοποτάμου. Το χαρούπι υφίστατο 

μαζί με το ελαιόλαδο της διακυμάνσεις της παγκόσμιας αγοράς και της οικονομικής κρίσης του 

192 81356. (Στο Ρέθυμνο κατά τον μεσοπόλεμο λειτουργούσαν 6 χαρουπόμυλοι, βλ. Εκδοτικός 

οίκος Α. & Ε. Παπαδη μητριού, Εμπορική εγκυκλοπαίδεια, τ. Γ, Αθήναι χ.χ.ε., σελ. 385) και 

δραστηριοποιούνταν 17 εξαγωγείς χαρουπιού (βλ. Εταιρεία Κυριέρης-Γιαννόπουλος και Σια, 

Ελληνικός Οδηγός 1920, Αθήναι 1920, μέρος ΣΤ’, σ.σ. 79 και 86). 

Τομή για τη λύση του διδακτηριακού προβλήματος αποτέλεσε η ψήφιση του νόμου 2442/1920 

«Περί ιδρύσεως ταμείων εκπαιδευτικής προνοίας προς κατασκευήν διδακτηρίων καθ’ άπαν το 

κράτος και προμήθειαν σχολικών επίπλων και διδακτικών οργάνων». Θα ττρέττει να τονιστεί ότι 

το διδακτηριακό δεν θεωρήθηκε ότι έπαψε να αποτελεί πρόβλημα στο τέλος της εξεταζόμενης 

περιόδου, τουλάχιστον στην Κρήτη. Απλά, οι συμφορές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου 

υποβάθμισαν τη σημασία του. Μεταπολεμικά ο Γενικός Διοικητής Κρήτης I. Κωνιωτάκης 

εκπόνησε σχέδιο επίλυσής του, με επιβολή φορολογίας επί των εξαγομένων προϊόντων (λάδι, 

χαρούπι, εσπεριδοειδή, σαπούνι) και διπλάσια εισφορά του κράτους σε σχέση με την 

προπολεμική. Ο εμπνευστής του θεωρούσε ότι το σχέδιο ναυάγησε εξαιτίας της ασθένειας και 

αργότερα του θανάτου του πρωθυπουργού Α. Παπάγου (βλ. Κωνιωτάκη, «Σχολικά κτήρια 

Κρήτης», περιοδικό Κρητική Εστία, τ. 58 /1956, σελ. 6) (Στρατιδάκης 2006). 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 
Μετά την ένωση η Κρήτη αποτέλεσε μια Γενική Διοίκηση με πρωτεύουσα τα Χανιά. Οι εθνικές 

περιπέτειες της χώρας είχαν έκδηλες τις επιπτώσεις τους σε ολόκληρο το νησί, όπου υπήρχε το 

προπύργιο του Βενιζελισμού. Η οικονομία παρήκμασε και η πόλη ναρκώθηκε. Στο Ρέθυμνο 

κυριάρχησε την ίδια περίοδο ο «πόλεμος του αλατιού», η πιστή τήρηση του μονοπωλιακού 

καθεστώτος. Η τοπική οικονομία στηριζόταν κυρίως στην σαπωνοποιία και οι Τουρκοκρητικοί 

συνυπήρχαν ειρηνικά με τους Χριστιανούς (Μουστάκα 2015). Από τη δεκαετία του 1920 οι 

ανάγκες μεταποίησης και αποθήκευσης, που στριμώχνονταν μέσα στην πόλη, άρχισαν να 

μεταφέρονται έξω από αυτή, στον κεντρικό δρόμο Χανίων-Ηρακλείου, στα εργοστάσια της 

περιοχής Αγίας Φωτεινής, στον Κουμπέ, και της ΒΙΟ, στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου 

αποθηκεύονταν και επεξεργαζόταν το λάδι. Στις ίδιες περιοχές είχαν εγκατασταθεί και άλλες 

βιομηχανίες (πάγου, γάλακτος, σαπουνιού, τούβλων) και είχαν δημιουργηθεί μεγάλοι 

αποθηκευτικοί χώροι χαρουπιού. Τα βασικά γεωργικά προϊόντα που παράγονταν στο νομό ήταν 

το λάδι, οι βρώσιμες ελιές, τα χαρούπια και τα λαχανικά. Το ορεινό του εδάφους επιτρέπει την 

ανάπτυξη της κτηνοτροφίας ενώ το σύνολο σχεδόν της βιομηχανίας συγκεντρώνεται στο 

Ρέθυμνο αποτελείται από μικρά συγκροτήματα επεξεργασίας γεωργικών και κτηνοτροφικών 

προϊόντων (λαδιού, ελιών, πυρηνελαίων, γαλακτοκομικών, δερμάτων). Ας σημειωθεί ότι μέχρι τα 

μέσα της δεκαετίας του '60 ο βασικός χαρακτήρας της πόλης ήταν βιομηχανικός-βιοτεχνικός 

(σαπωνοποιίες, ραφιναρίες, πυρηνελαιουργεία, χαρουπόμυλοι, βυρσοδεψίες, οινοποιία κλπ.) 

(Μουστάκα 2015). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ 1930). ΤΑ ΧΑΡΟΥΠΙΑ. anemi-

portal/metadata/3/d/0/attached-metadata-1410149708-502199-771/386691_1930.pdf, page 5. 
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Στα μέσα της δεκαετίας του 1920 στο Ρέθυμνο (1925-1926), από τα 52 καταστήματα και 

αποθήκες υψηλής αξίας (>100.000 δρχ., διάσπαρτα σε όλη την πόλη) τα 37 κατέχονται από 

εμπόρους. Στους πλησιέστερους προς το λιμάνι δρόμους, όπου βρίσκονται 28 από τα 

καταστήματα (οδός Αρκαδίου) και 3 από τις αποθήκες (οδός Λιμένος) με τη μεγαλύτερη αξία, 

όλοι οι κάτοχοι είναι ντόπιοι έμποροι. Οι έμποροι αυτοί εμφανίζονται σε συμβολαιογραφικές 

πράξεις που αφορούν δάνεια προς αγροτικούς πληθυσμούς, συμβάσεις χρηματοδότησης 

άμεσων καλλιεργητών για την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της υπαίθρου, 

εκμισθώσεις ελαιώνων, ενοικιάσεις και αγοραπωλησίες αστικών ακίνητων (ΓΑΚ – Αρχεία Ν. 

Ρεθύμνης, Αρχείο Συμβολαιογράφου Περτέβ Δερβισάκι, φάκ. 5, αρ. πράξης 23605, 23671, φάκ. 

32, αρ. πράξης 22224, 22225, 22228, φάκ. 34, αρ. πράξης 22856, 23162) (Δημανόπουλος 2012). 

Στους επαγγελματικούς οδηγούς του Ν. Γ. Ιγγλέση οι έμποροι που κατέχουν τα ακριβά ακίνητα 

(καταστήματα-αποθήκες) εμφανίζουν ένα ευρύ πλαίσιο επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 

Ασχολούνται με εισαγωγές-εξαγωγές, αντιπροσωπείες ναυτιλιακών οίκων και ασφαλιστικών 

εταιρειών, ενώ κάποιοι είναι ιδιοκτήτες εργαστηρίων μεταποίησης (σαπωνοποιεία, 

ελαιοτριβεία). Εξάγουν προϊόντα της τοπικής οικονομίας (λάδι, σαπούνι, βελανίδια, χαρούπια, 

κίτρα), εισάγουν άλλα που δεν παράγει η περιοχή (άλευρα, αποικιακά, αλίπαστα, νήματα) και 

κάποια μορφή κεφαλαιουχικών αγαθών (μηχανές, μηχανήματα, θείο, σίδηρο, καύσιμα) 

απαραίτητων για την αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή της περιοχής. Πρόκειται, δηλαδή, για 

επαγγελματίες που συνδέουν την αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή ενός μικρού αστικού 

κέντρου με την εθνική οικονομία και μέσω αυτής με τα προϊόντα της διεθνούς οικονομίας (Ν. Γ. 

Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδας 1925-1926, Αθήνα 1926, σ. 1280-1283) (Δημανόπουλος 2012). 

ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 

ΤΟΥ 1950 
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Κλήμης Αριστείδης Ν. (1996). ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ, Περίοδος 1946-1960. Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ 

ΚΑΤΑ ΕΤΗ - ΘΕΜΑΤΑ - ΤΟΠΟΥΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΚΑΠ (ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ). Περίοδος 1946/50 - 

Υποκεφάλαιο ΣΤ' - Ενώσεις Γ. Συνεταιρισμών. Συγκρότηση, δραστηριότητες τους, 

https://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/CoopGreeceIV.pdf 

 

Πολλά από τα κτίρια των εργοστασίων και των χώρων αυτών, που λειτούργησαν μέχρι και τη 

δεκαετία του 1960, σώζονται ακόμα. Ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις (935700), δάση (16700), 

δρόμοι και κατοικημένοι τόποι (36800), άγονες εκτάσεις (13800). Γενικό σύνολο νομού 1496000 

στρ. Στον τομέα της Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας λειτουργούσαν: 4 πυρηνελαιουργεία, 2 ραφηναρίες 

τυποποίησης λαδιού, 1 σαπωνοποιείο, 3 οινοποιεία, 3 μεγάλα τυροκομεία, 2 βυρσοδεψεία, 3 

εργοστάσια ζωοτροφών, 1 βιομηχανία φαρμάκων, 2 κεραμοποιεία, 1 εργοστάσιο επεξεργασίας 

αρωματικών φυτών, 4 χαρουπόμυλοι, 3 μονάδες εξόρυσης πετρωμάτων και 1 κιτροεργοστάσιο 

(Μουστάκα 2015). Ακόμα και σήμερα στο Ρέθυμνο, η κατανομή της έκτασης κατά στρέμματα 

έχει ως εξής: σιτηρά (35000), αμπέλια (34000), οπωρώνες-χαρουπεώνες (39000), κηπευτικά 

(23000), αγραναπαύσεις (172000). Σύνολο 493000 στρέμματα (Μουστάκα 2015). 

«Το Ρέθεμνος είναι μια μικρή πολιτεία μ’ εφτά ίσαμε οχτώ χιλιάδες ψυχές χτισμένη γιαλό– γιαλό 

στη βορινή στεριά της Κρήτης, απάνω στο μεσοστράτι από Χανιά σε Μεγαλόκαστρο. Λέγεται πως 

τον παλιό καιρό ακούστηκε στον κόσμο για το εμπόριό της, πως πρόκοψε στη ναυτωσύνη, 

γέννησε κιόλας δυο-τρεις καλούς ποιητάδες και ζωγράφους, πούναι πάντα χρειαστοί για να 

βαστιέται τόνομα ενός τόπου ακατάλυτο, όταν βουβαθούν τα παζάρια του κ’ οι ταρσανάδες του 

ρημάξουν και τα καλήτερα παιδιά του κάμουν φύλλα φτερά». Έτσι περιέγραφε την πατρίδα του 

ο ίσως διασημότερος σύγχρονος συγγραφέας του Ρεθύμνου, Παντελής Πρεβελάκης (1909-1986), 

στο έργο του Το Χρονικό μιας Πολιτείας. 

Από την εποχή του Πρεβελάκη έως τη δεκαετία του ’70 αυτή η εικόνα της παρακμής 

ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Έως τα μέσα της δεκαετίας του ’70, βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις, όπως σαπωνοποιεία, διυλιστήρια, βυρσοδεψεία, ελαιοτριβεία, χαρουπόμυλοι 

και ποτοποιίες αποτύπωναν χαρακτηριστικά την εικόνα της πόλης. Έκτοτε η έμφαση στην 

οικονομική δραστηριότητα έχει μετατοπιστεί στην κατεύθυνση του εμπορίου και του τουρισμού 

(Πρίντσιγκερ 2015). Χαρουπόμυλοι αναφέρονται και πρόσφατα στο Ρέθυμνο, όπως στην Αγία 

Γαλήνη το 1993 (Αγία Γαλήνη 1993). 
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6. ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ ΚΑΙ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

TΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 19ος ΚΑΙ ΑΡΧΗ 

20ου ΑΙΩΝΑ 
Όταν οι μουσουλμάνοι Τούρκοι κατέλαβαν την Κρήτη, άλλες εκκλησίες τις κατέκαψαν, σε άλλες 

έβγαλαν τις τοιχογραφίες και στη συνέχεια τις άσπρισαν με ασβέστη κ.α. προκειμένου να 

κατοικούν εκεί αυτοί ή για να τις χρησιμοποιούν ως αποθήκες κ.α., καθώς αναφέρει η 

παράδοση, αλλά και η «Ιστορία Κρητικών επαναστάσεων» των Κριτοβουλίδη, Ζαμπέλιου και 

Κονδυλάκη (1893). Το 1845, επί Αιγυπτιοκρατίας, ο Victor Raulin αναφέρει ότι στην περιοχή του 

Αγίου Νικολάου υπήρχαν τέσσερις εκκλησίες ερειπωμένες που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες 

χαρουπιών (Κρασανάκης 2020). 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Μ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1828-1830 

Στην καταγραφή της Κρήτης που έκανε ο Μ. Χουρμούζης – Βυζάντιος («Κρητικά», Αθήνα 1842) 

κατά τα χρόνια 1828 – 1830, όπως ο ίδιος λέει: «διατρίψας έξι έτη σχεδόν εις την Κρήτην, και 

λαβων μέρος ενεργόν εις τους υπέρ της ελευθερίας της Πολέμους, 1828 — 1830, γράφω όσα 

ειδον ιδίοις όμμασι και όσα επιτοπίως επληροφορήθην από αξιόπιστα υποκείμενα», 

αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής: ΜΕΡΑΜΠΕΛΟ. Πλουσία και γόνιμος επαρχία, 

παράγουσα έλαιον, άμύγδαλα, χαρούπια, ακώνια, άλας, τυρί, βούτυρον (Κρασανάκης 2020). Το 

1920, σύμφωνα με δημοσιευμένο εμπορικό οδηγό, η πόλη του Αγίου Νικολάου εξήγαγε 

χαρούπια από το λιμάνι της. Αυτό διατηρήθηκε και την περίοδο 1945-1955. Επίσης στην περιοχή 

υπήρχαν χαρουπόμυλοι (Γωνιωτάκης 2010). 
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Στο Ηράκλειο, στα μέσα του 1923 ο γεωπόνος και επιχειρηματίας Παναγιώτης Κοκέβης όπως 

αναφέρει ο Μηνάς Βαρδαβάς, είχε χαρουπόμυλο στο Μπεντενάκι πίσω από το κατεδαφισθέν 

κέντρο “Καστέλλα” με μια μεγάλη πετρελαιομηχανή. Σκέφτηκε λοιπόν να φέρει και μια 

ηλεκτρογεννήτρια για καλύτερο φωτισμό του χαρουπόμυλου προκειμένου να δουλεύει και τις 

νύχτες. Οι στυλοι βέβαια έφεραν και λάμπες και έτσι η διαδρομή από το Μπεντενάκι μέσω των 

δρόμων Θεοτοκόπουλου, Κυδωνίας, Χάνδακος, πλατείας Ελευθ. Βενιζέλου, Δικαιοσύνης μέχρι 

τον Κιν/φο “Απόλλωνα” φωτίζονταν από το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα του χαρουπόμυλου. Ο 

δήμαρχος Ηρακλείου Ιωάννης Βογιατζάκης και το Δημ. Συμβούλιο, αρχίζουν ενέργειες και 

προσπάθειες το 1924 για τον ηλεκτροφωτισμό του Ηρακλείου (Σάββας 2017). 

 

Η ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΣΤΟ ΚΟΥΜΑΡΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Κουμαρόδασος Δήμου Χερσονήσου. Πέρα από τις κουμαριές και τα άλλα δέντρα που βρίσκονται 

στην έκτασή του (αγριελιές, ασπαλάθια, χαρουπιές, βελανιδιές, αριές, μυρτιές), εκεί εντοπίστηκε 

για πρώτη φορά στην περιοχή ένα σπάνιο ενδημικό δέντρο της Κρήτης με την ονομασία 

«Ανέγνωρο δέντρο» ή «Αμπελίτσα». Πρόκειται για ένα φυλλοβόλο δέντρο, με ύψος να φτάνει τα 

10 μέτρα (ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2020). 

Φαράγγι Αποσελέμη. Το φαράγγι του Αποσελέμη πρόκειται για το μεγαλύτερο και 

σημαντικότερο γεωλογικά φαράγγι σε όλο το βόρειο τμήμα της Π.Ε. Ηρακλείου. Το φαράγγι 

διασχίζεται από τον ομώνυμο ποταμό Αποσελέμη ο οποίος πηγάζει από το οροπέδιο Λασιθίου 

και εκβάλει στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Ανάληψη και στις Γούβες του Δήμου 

Χερσονήσου. Σε όλο το μήκος του φαραγγιού (4χλμ.) σχηματίζονται επιβλητικά κατακόρυφα 

τοιχώματα ύψους μέχρι και 200 μέτρων και αρκετές βραχοσκεπές. Στο ενδότερο κομμάτι του 

φαραγγιού, ιδίως στο ανώτερο τμήμα του, κρύβεται ένα παραποτάμιο δάσος από αρχαία δέντρα 

με τεράστιους κορμούς και πλατάνια, αζίλακες, πρίνους, χαρουπιές, σφάκες, αστύρακες, 

ταμιθιές, κ.α. (ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2020). 

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ 

Μέχρι και το 1950 στην περιοχή της Χερσονήσου το εμπόριο χαρουπιών αποτελούσε την κύρια 

εμπορική δραστηριότητα. Σε δύσκολους καιρούς, όταν η τροφή ήταν ελάχιστη και δυσεύρετη, 

στην Κρήτη τα χαρούπια αποτέλεσαν πολύτιμη τροφή όχι μόνο για τα ζώα αλλά και για τους 

ανθρώπους. Οι χωρικοί με το σκουρόχρωμο «χαρουπόμελο» έφτιαχναν ένα δροσιστικό ποτό – 

σερμπέτι, τη «χαρουμπία». Επίσης, βράζοντας τα χαρούπια παρασκεύαζαν ένα γλυκό σιρόπι, το 

οποίο χρησιμοποιούσαν αντί της δυσεύρετης ζάχαρης (Χαμαλάκης 2017). 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

61 

 

ΑΡΧΑΝΕΣ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ, ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΟΔΑΣΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 
Στην Κρήτη υπάρχει το φυσικό δάσος με Χαρουπιές, το Χαρουπόδασος, στο Νομό Ηρακλείου. 

Συγκεκριμένα το Χαρουπόδασος των Τριών Εκκλησιών βρίσκεται 64 χλμ. νότια του Ηρακλείου, 

δυτικά από τον οικισμό και την παραλία των Τριών Εκκλησιών. Οι πλαγιές των Αστερουσίων 

Ορέων (που καταλήγουν σε παραλία) είναι κατάφυτες από μεγάλες Χαρουπιές, που συγκροτούν 

ένα εκτεταμένο αραιό δάσος. Αυτό το Χαρουπόδασος χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα 

φυσικά Χαρουποδάση στην Ευρώπη, είναι το μοναδικό στη Μεσόγειο, ενώ η περιοχή θεωρείται 

μια απότις πιο απομονωμένες στην Ευρώπη (Η Χαρουπιά. Cretacarob, Βιολογικά Προϊόντα 

χαρουπιού, https://cretacarob.com/carob-tree/). 

Το χαρουπόδασος των Τριών Εκκλησιών βρίσκεται σε μια από τις πιο απομονωμένες περιοχές 

στην Ευρώπη, είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμη, καθώς ένας πολύ δύσβατος χωματόδρομος 

μήκους 10χλμ. που ξεκινάει από τους Παράνυμφους, διατρέχει τα άγρια Αστερούσια Όρη και 

καταλήγει στην παραλία. Οι πλαγιές των βουνών που καταλήγουν στην παραλία είναι κατάφυτες 

από μεγάλες χαρουπιές. Το χαρουπόδασος των Τριών Εκκλησιών είναι το μεγαλύτερο φυσικό 

χαρουπόδασος στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα είναι σχεδόν άγνωστο σε όλους. Οι ανθεκτικές 

χαρουπιές (ή ξυλοκερατιές) ευδοκιμούν στις άνυδρες και βραχώδεις περιοχές και βρίσκονται σε 

αρκετή απόσταση η μία από την άλλη. 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΧΑΡΟΥΠΟΔΑΣΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ 

ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, http://www.archanes-asterousia.gr/poi.php?poi_id=1_249&lang=el 
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Η ΜΕΣΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 
Η Μεσαρά είναι γνωστή από πολύ παλιά για την εύφορη γης της. Στην «Χωρογραφία της 

Κρήτης» ο Ζαχαρίας Πρακτικίδης το 1818 αναφέρει για τη Μεσαρά ότι: …οι καρποί ου μόνον 

τρέφουσιν όλην σχεδόν την επίλοιπον Νήσον, αλλ’ ενίοτε γίνεται εξαγωγή αυτών εις Μάλταν και 

άλλας νήσους. Στο ίδιο βιβλίο υπάρχουν αναφορές για τα παραγόμενα προϊόντα ανά επαρχία, 

όπως σιτάρι, κριθάρι, κρεμμύδια, λάδι, λινάρι κ.α. Ο Ζαχαρίας Πρακτικίδης μας ενημερώνει και 

για τις εξαγωγές προϊόντων που γινόταν από την Κρήτη και τα οποία ήταν σαπούνι, σταφίδα, 

κρασί, χαρούπια, γιαούρτι, αμύγδαλα λινόσπορος, σαλιγκάρια και μετάξι. ΟΙ μεταφορές γινόταν 

με πλοία ντόπιων, τα οποία και έφταναν μέχρι και τα 300. Οι Οθωμανοί πλήρωναν στο τελωνείο 

2% της αξίας των προϊόντων, οι Χριστιανοί 4%, ενώ όταν οι εξαγωγές ήταν συνεταιρικές και οι 

συνέταιροι διαφορετικών θρησκευμάτων το ποσοστό ήταν 3% (Καψαλάκης 2010). 

Αναμφίβολα, η οικονομία της Μεσαράς ήταν σε πλεονεκτική θέση, καθόσον τα παραγόμενα 

προϊόντα ήταν εξαγώγιμα. (Βλ. «Χωρογραφία της Κρήτης, Συνταχθείσα τω 1818 υπό του Ζαχαρία 

Πρακτικίδου παραστάτου πληρεξουσίου και Γενικού Φροντιστού της Δικαιοσύνης τω 1822 – 

1829 εν Κρήτη», Νέα έκδοση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, 

Ηράκλειο 1983, σελ. 3, σελ. 52-53). Παρουσιάζει ενδιαφέρον η μαρτυρία του Πρακτικίδη, γι’ 

αυτό θα παραθέσουμε αυτούσια τα παρακάτω στοιχεία: … Καινούριον , έχουν 60 – 70 κώμας, εν 

αις υπερτερούσι κατά τον αριθμόν οι Οθωμανοί. Τα προϊόντα αυτού εισίν οι καρποί Σίτου, 

Κριθής και Ελαίου… Πυργιώτισσα, έχουσα 55 έως 60 κώμας, ων αι πλείονες κατοικούνται υπό 

Οθωμανών. Τα προϊόντα ταύτης της χωραρχίας εισίν οι καρποί Σίτου, Κριθής και Μέλιτος 

θαυμασίου. Μονοφάτζιον έχον 50 έως 60 κώμας, ων αι μεν 15 έως 16 εισί κατοικημέναι υπό 

χριστιανών, αι δε λοιπαί υπό Οθωμανών. Τα προϊόντα εισί Σίτος Κριθή, Βάμβαξ, Τυρίον και 

λινάριον καλόν. Εις την κώμην καλουμένην Διονύσι γίνονται τοιούτου μεγέθους γλυκύτατα 

κρόμμυα, ώστε τινά εξ αυτών ζυγιάζουσιν έως 500 δράμια. Του Χάρακος και Πύργου το λινάριον 

εστί το αξιολογώτερον όλης της Νήσου, και λευκότατον ως μετάξιον) (Καψαλάκης 2010). 

Η τραγική αρχικά κατάσταση της εκπαίδευσης στην Κρήτη στα μέσα του 19ου αιώνα 

περιγράφεται σε ένα απόσπασμα της ομιλίας του καθηγητή του Κρητικού Γυμνασίου Αντωνίου 

Μιχελιδάκη στην Κρητική Βουλή το 1901: «Εις ποίον σημείον ευρίσκετο η πατρίς ημών προ 

τεσσάρων δεκαετιρήδων γινώσκομεν πάντες. Η μόρφωσις περιορίζετο μόνον εις την ανάγνωσιν 

και γραφήν και εις την στοιχειώδη της αριθμητικής γνώσιν. Ο γινώσκων τότε την οκτώηχον, το 

ψαλτήριον και το ανθολόγιον και εκείνος ο οποίος ελογάριαζε το λάδι του και το χαρούπι, το 

οποίον επώλη, εθεωρείτο πεπαιδευμένος (Βλ. Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας. 

Εστενογραφημένα πρακτικά της Βουλής. Έτος Α΄ τεύχος 4, Χανιά 1901. Συνεδρίαση 13/26 

Ιουλίου 1901, σ. 1063 και Κάλλια Καλλιατάκη – Μεριτικοπούλου, «Η παιδεία στην Κρήτη 1868-

1878 Μια επισκόπηση» - Πεπραγμένα του Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Τόμος Γ΄, σ. 77) 

(Καψαλάκης 2010). 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

63 

 

Η ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΑΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, 1984-1987 
Μια αναφορά του έργου της περιφερειακής αρχαιολογικής έρευνας που επικεντρώθηκε στην 

πεδιάδα της Δυτικής Μεσαράς (τις σύγχρονες επαρχίες Πυργιώτισσας και Καινουργίου) στη 

νότια Κρήτη κατά τα έτη 1984, 1986 και 1987 (Vance Watrous et al. 1993), περιγράφει: 

«Η τομή ξεκινά από τη νότια ακτή κοντά στο χωριό Καλοί Λιμένες και οδηγεί βόρεια προς τα 

πάνω στον Αστερούσια. Η αμμώδης παραλία με τα φυτεμένα αλμυρίκια της μένει πίσω καθώς 

προχωρά κανείς σε μια από τις κοιλάδες στα βουνά. Δίπλα στην κοίτη του ρέματος της κοιλάδας 

φύονται αειθαλείς θάμνοι, κυρίως φακελιές και αγριελιές (Olea europaea var. oleaster) και 

περιστασιακά μια χαρουπιά (Ceratonia siliqua) (Vance Watrous et al. 1993). 

Προχωρώντας προς τα βόρεια ανεβαίνει κανείς στην κοιλάδα του Αγιοφάραγγου. Χαμηλοί, 

διάσπαρτοι θάμνοι τέμνονται από αμέτρητα ίχνη ζώων. Ιδιαίτερα επιδεικτικός είναι ο θάμνος 

Κρητικός Έβενος (Ebenus cretica) με τις όρθιες αιχμές από ροζ-ροζ άνθη και τα κλαδιά που 

γέρνουν. Στην κορυφή της κοιλάδας βρίσκεται το μικρό μοναστήρι της Οδηγήτριας που 

περιβάλλεται από χωράφια με σιτηρά, περιποιημένους ελαιώνες, κυπαρίσσια (Cupressus 

sempervirens) και μερικές μεγάλες χαρουπιές. Τα φυτά έχουν εξελίξει μια σειρά από στρατηγικές 

για την επιβίωση ή την αποφυγή της καλοκαιρινής ξηρασίας. Μερικοί θάμνοι, για παράδειγμα, 

επιβιώνουν από την ξηρασία με αειθαλή φύλλα, ενώ άλλοι την αποφεύγουν ρίχνοντας τα φύλλα 

τους. Πολλά ποώδη μονοετή και πολυετή φυτά αποφεύγουν επίσης την ξηρασία με το να 

πεθαίνουν ξανά πριν την έναρξή της. Άλλα φυτά αιχμαλωτίζουν όσο το δυνατόν περισσότερες 

βροχοπτώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω δύσκαμπτων, όρθων κλαδιών και λείου φλοιού που 

διοχετεύουν τις βροχοπτώσεις στη βάση του στελέχους και στο έδαφος όπου οι ρίζες είναι 

βαθιές και καλά ανεπτυγμένες. Μερικοί θάμνοι χάνουν εντελώς τα φύλλα τους με την έναρξη 

της καλοκαιρινής ξηρασίας, ενώ άλλοι αναπτύσσουν ένα νέο αλλά μικρότερο σύνολο βλαστών 

και φύλλων. Αυτές οι στρατηγικές είναι εμφανείς στα φυτά κατά μήκος της διατομής μας. Τόσο 

αειθαλείς (χαρουπιές, φακές και θυμέλαια) όσο και φυλλοβόλοι θάμνοι (ακανθώδης σκούπα, 

θυμάρι και αγκαθωτός) εμφανίζονται παντού (Vance Watrous et al. 1993). 

Τα χωράφια που έχουν διαταραχθεί από τη φωτιά και την εκκένωση της γης επιστρέφουν 

σταδιακά σε θαμνώδεις εκτάσεις. Πολλές πλαγιές στη Μεσαρά εκθέτουν πρόσφατα 

εγκαταλελειμμένα χωράφια των οποίων τα περιθώρια, που χαρακτηρίζονται από τοίχους 

αναβαθμίδων ή βράχους, υποστηρίζουν μια σειρά από εξωτικά είδη, όπως η αγαύη (Agave 

americana) και μια ποικιλία από άγριους θάμνους. Οι πρώτοι από αυτούς τους θάμνους που 

εισβάλλουν γρήγορα στην εγκαταλελειμμένη γη είναι οι αιώνιοι, ο αγκαθωτός, το θυμάρι και η 

θυμέλαια. Η ακανθώδης σκούπα είναι ένας μεταγενέστερος εισβολέας. Τρία πρώην χωράφια με 

σιτηρά κοντά στα Μάταλα, εγκαταλελειμμένα από το 1942, είχαν μετατραπεί τόσο εντελώς σε 

θαμνώδεις εκτάσεις που μετά βίας διακρίνονταν από την παρακείμενη περιοχή. Και οι δύο τύποι 

περιοχής είχαν πυκνούς θάμνους από αγκαθωτό σκούπα, φακό και θυμάρι περίπου 0,5 έως 1,5 

m. ψηλά, μαζί με ροκ τριαντάφυλλα και παντοτινά. Οι κύριες διαφορές μεταξύ των 

εγκαταλελειμμένων αγρών και της παρακείμενης περιοχής ήταν η παρουσία αγκαθωτών 

καυσίμων στο πρώτο και χαρουπιών και ερείκης (Erica manipuliflora) στο δεύτερο. Οι 

εγκαταλειμμένες περιοχές χρειάζονται μόνο μερικές δεκαετίες για να επανέλθουν στην ίδια 

θαμνώδη βλάστηση που συναντάμε σε παρακείμενες αγρανάπαυση (Vance Watrous et al. 1993). 
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Οι καλλιέργειες που φυτεύονταν παραδοσιακά περιελάμβαναν ελιές, σιτηρά (κυρίως κριθάρι, 

αλλά λίγο σιτάρι), όσπρια και αμπέλια, με εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα στον βυθό του 

ποταμού. Οι ελιές εξημερώθηκαν από τους ίδιους τους αγρότες από την ανάπτυξη θάμνων της 

άγριας ελιάς (αργουλίδες) που βρέθηκαν στην ακτογραμμή νότια των Αστερουσίων βουνών και 

στους νότιους πρόποδες της οροσειράς του Ιδαίου. Το κριθάρι (κριθάρι) ήταν το κύριο σιτηρό 

επιβίωσης του 19ου και 20ου αιώνα. Επιλέχθηκε αντί του σιταριού για τη μεγαλύτερη απόδοσή 

του, επειδή το σιτάρι ήταν πιο πολύτιμο (και ως εκ τούτου χρησιμοποιήθηκε ως καλλιέργεια σε 

μετρητά) και επειδή ήταν πιο ανθεκτικό και λιγότερο πιθανό να αποτύχει σε ακραίες κλιματικές 

συνθήκες. Το σιτάρι (σιτάρι) πωλούνταν ή διακινούνταν στο Ηράκλειο και σπάνια 

χρησιμοποιούνταν στην παραδοσιακή κατοικία της Μεσαράς. Η βρώμη (βρώμη) φυτεύονταν ως 

ζωοτροφή και σπανιότερα σε συνδυασμό (στο ίδιο χωράφι) με σιτάρι και κριθάρι για χρήση στο 

ψωμί. Ανάμεσα στα όσπρια καλλιεργούνταν για οικιακή χρήση ο αρακάς, οι φακές και πολλά 

είδη φασολιών. Τα σύκα καλλιεργούνταν για οικιακή κατανάλωση και στην καλύτερη περίπτωση 

ήταν δευτερεύουσας σημασίας καλλιέργεια. Οι χαρουπιές ήταν κάποτε πιο άφθονες από ό,τι 

σήμερα, και οι λοβοί χρησιμοποιούνταν κυρίως για ζωοτροφές (Vance Watrous et al. 1993). 

Το εμπόριο εντός της Δυτικής Μεσαράς γινόταν τις μέρες της αγοράς στην πόλη των Μοιρών, 

μέσω διαπραγματεύσεων στα χωριά της πεδιάδας και μερικές φορές μέσω ανταλλαγής αγαθών 

μεταξύ γειτόνων. Τα εμπορεύματα πουλήθηκαν σε μεσάζοντες που τα έστελναν έξω από τη 

Μεσαρά από τις αποθήκες στα Μάταλα. Η παραγωγή περιελάμβανε σιτηρά (τα οποία πήγαν στα 

Σφακιά της δυτικής Κρήτης), πιρίνες (θρυμματισμένοι κουκούτσια ελιάς που χρησιμοποιούνται 

για καύσιμο), σταφύλια, ελιές και χαρουπιές.» (Vance Watrous et al. 1993). 

Ο ΧΑΡΟΥΠΟΜΥΛΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΓΩΡΓΗ ΣΤON ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΓΟ 

Ο Γεώργιος Πετράκης (1890 – 14 Σεπτεμβρίου 1972), περισσότερο γνωστός ως 

«Πετρακογιώργης», ήταν Έλληνας επιχειρηματίας, αντιστασιακός και πολιτικός. Την περίοδο 

1941-44 αποτέλεσε ηγετική μορφή της Κρητικής Αντίστασης εναντίον των κατοχικών δυνάμεων 

του Άξονα και έμεινε γνωστός για τον πατριωτισμό, το θάρρος, την τιμιότητα και τον αλτρουισμό 

του. Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει για τον Πετρακογιώργη, και δεν ξεχνά τη δραστηριότητα 

του και τη προσφορά του στον εργαζόμενο, και στην οικονομία του τόπου. Σε όλη του τη ζωή ο 

καπετάν Πετρακογιώργης από το Μαγαρικάρι, υπήρξε δραστήριος και προοδευτικός άνθρωπος, 

έτσι ήδη πριν την κατοχή, είχε κατασκευάσει χαρουπόμυλο στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, 

όπου άλεθε το χαρούπι. Με ένα μικρό φορτηγό τριών τόνων, γύρναγε ο οδηγός του στα χωριά 

και έπαιρνε το χαρούπι από τους εμπόρους, και το έριχνε στον μύλο όπου το άλεθε, το έκανε 

σκόνη και το έστελνε στην Αθήνα και από εκεί στο εξωτερικό, και κυρίως στη Γερμανία. 

Τη ημέρα που έπεφταν οι αλεξιπτωτιστές στο Τυμπάκι, ο Πετρακογιώργης βρισκόταν στα Χανιά, 

και ο γιος του ο Μανώλης, τον ειδοποίησε ότι πρέπει να έρθει επειγόντως στη Μεσαρά. 

Πράγματι ο Μανώλης πήρε τον οδηγό τους με το παρατσούκλι «Τσουνής», και πήγαν στα Χανιά 

και τον πήρανε. Σαν φτάνανε στην επιστροφή στο Γενί -Γκαβέ στο Ηράκλειο, οι Γερμανοί από 

αεροπλάνο τους έριχναν βολές, και ο γιος του Πετρακογώργη σκοτώθηκε επιτόπου. Τον έθαψαν 

στο Ηράκλειο, και το αυτοκίνητο σχεδόν κατεστραμμένο, παρέμεινε στο ίδιο σημείο για αρκετά 

χρόνια, μέχρι το 1950! 

Ο Πετρακογιώργης 60 ετών τότε, το 1941 ανέβηκε στο βουνό, και συγκρότησε μια ομάδα «Ο 

ΨΗΛΟΡΕΊΤΗΣ» , που ήταν «η πρώτη ομάδα αντίστασης της Ευρώπης»! Σκοπός της ομάδας, να 
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εκδικηθούν τους Γερμανούς, για ότι καταστροφές έκαναν στον τόπο! Συνεχή ήταν τα σαμποτάζ 

της ομάδας αυτής, όπου προκαλεί απανωτές δολιοφθορές στον εχθρό. Οι ζημιές που 

προκαλούσε η ομάδα αυτή του Πετρακογιώργη ήταν ιδιαίτερα σημαντικές, και η αιτία που οι 

Γερμανοί τον αναζητούσαν για να τον πιάσουν. Επειδή ήταν αδύνατο να τον βρουν στο βουνό 

για να τον εκδικηθούν, αποφάσισαν να του γκρεμίσουν το εργοστάσιο χαρουπιού στον Κόκκινο 

Πύργο! Έφεραν λοιπόν εργάτες οι Γερμανοί και το γκρέμισαν, μάλιστα φόρτωσαν όλες τις πέτρες 

και τις χρησιμοποίησαν για τη κατασκευή του αεροδρομίου στο Τυμπάκι. Μετά την καταστροφή 

του χαρουπόμυλου, στο σημείο απέμειναν μονάχα τα οχτώ καζάνια, και κάποια σίδερα. 

Ιστότοπος MESSARA LIVE. Όλο το συγκρότημα του άλλοτε εργοστασίου Πετρακογιώργη στις 

Μοίρες, https://mesaralive.gr/post/olo-to-sugkrothma-tou-allote-ergostasiou-petrakogiwrgh-stis-

moires/local-news/ 

 

Η ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ) ΣΗΤΕΙΑΣ 
Η χλωρίδα της Κρήτης αποτελείται από περίπου 1800 είδη φυτών, το 10% εκ των οποίων είναι 

ενδημικά, τα περισσότερα από αυτά στις ορεινές περιοχές. Δεν υπάρχουν μεγάλα δάση ή 

συστάδες δέντρων στην περιοχή Παλαικάστρου Σητείας, εκτός από το φοινικόδασος του Βάι 

όπου ο κρητικός φοίνικας (Phoenix theophrasti) επικρατεί και μικρές συστάδες βελανιδιάς, 

Ανατολίτικα πλατάνια (Platanus orientalis) και χαρούπι εμφανίζονται στα φαράγγια και στις 

χαράδρες. Στην Κρήτη έχει εντοπιστεί χαρούπι από το 3.500 π.χ., ενώ οι αξίες του χαρουπιού 

που καταγράφηκαν επί Ενετοκρατίας υποδηλώνουν  παρουσία εκμεταλλεύσιμων συστάδων 

χαρουπιάς (Cañellas-Boltà et al. 2018). 
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7. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, 

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ 

Η ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
Η Ceratonia siliqua αναπτύσσεται σε περιοχές μεταξύ 30° και 40° γεωγραφικό μήκος στο νότιο 

ημισφαίριο και μεταξύ 30° και 40° γεωγραφικό μήκος στο βόρειο ημισφαίριο. Μπορεί να αντέξει 

σε θερμοκρασίες 40°C για μεγάλες χρονικές περιόδους με μικρή βροχόπτωση. Ωστόσο, δεν 

αντέχει σε θερμοκρασίες κάτω από -7°C και παθαίνει σημαντικές βλάβες σε θερμοκρασίες κάτω 

από -4°C, με διαφορετικές ποικιλίες να είναι σε θέση να αντέξουν σε διαφορετικό εύρος 

θερμοκρασιών. Τα εδάφη που είναι κατάλληλα για ανάπτυξη έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα 

σε ασβέστιο και μπορεί να περιέχουν μέχρι 3% άλας. Οι απαιτήσεις σε νερό ώστε να παραχθούν 

καρποί είναι μεταξύ 25 και 50 εκατοστά ετησίως, με 50 έως 55 εκατοστά βροχοπτώσεων να 

απαιτούνται για την παραγωγή εμπορικής καλλιέργειας. Το επαρκές πότισμα παρουσιάζει 

σημαντική αύξηση στην απόδοση των καλλιεργειών, αλλά σε πολλές περιοχές οι χαρουπιές 

καλλιεργούνται σε έδαφος που δεν είναι κατάλληλο για άλλες καλλιέργειες και που συνήθως 

δεν είναι πρακτικά ή εύκολα αρδευόμενες (Batlle and Tous 1997, Αλεξιάδου και Αλεξιαδου 

2013). 

Η χαρουπιά είναι ένα όσπριο της οικογένειας Leguminose και του γένους Rosales. Είναι το μόνο 

μεσογειακό δέντρο με κύρια περίοδο ανθοφορίας το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος), 

παρόμοιο με πολλά γνήσια τροπικά φυτά. Ωστόσο, ο χρόνος και η διάρκεια της περιόδου 

άνθησης εξαρτάται από τις τοπικές κλιματικές συνθήκες όπως στα περισσότερα δέντρα φρούτων 

και ξηρών καρπών. Σε αντίθεση με άλλα όσπρια, η Ceratonia siliqua δεν δεσμεύει άζωτο στις 

ρίζες της. Ωστόσο, έχει μια συμβιωτική σχέση με τον μύκητα Arbuscular mycorrhizal, που 

επιτρέπει την αυξημένη πρόσληψη αζώτου από το έδαφος με αποικισμό της ρίζας. Ο ακριβής 

μηχανισμός για αυτό είναι άγνωστος, αλλά πιστεύεται ότι αυτός ο μύκητας συμβάλλει στην 

ανάπτυξη δέντρων σε εδάφη όπου υπάρχει έλλειψη αζώτου (Batlle and Tous 1997, Αλεξιάδου 

και Αλεξιαδου 2013). 

Οι χαρουπιές έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αναπτύσσονται ως αείφυλλοι θάμνοι ή δέντρα 

ύψους έως 10 μ., με μια ευρεία ημισφαιρική κώμη και ένα παχύ κορμό με τραχύ καφέ φλοιό και 

ανθεκτικά κλαδιά. Τα φύλλα είναι 10-20 cm σε μήκος, σκούρο πράσινο στην πλευρά της ράχης 

και ανοιχτό πράσινο στην κοιλιακή πλευρά. Έχουν μια παχιά κηρώδη επίστρωση που αποτρέπει 

την υπερβολική απώλεια υγρασίας σε ημι-ξηρά κλίματα. Η χαρουπιά δεν ρίχνει τα φύλλα της το 

φθινόπωρο, αλλά μόνο τον Ιούλιο κάθε δεύτερου έτους, και μόνο εν μέρει ανανεώνει τα φύλλα 

της την άνοιξη (Απρίλιο και Μάιο). Τα άνθη της είναι μικρά και πολυάριθμα, 6-12 mm σε μήκος, 

σπειροειδώς διατεταγμένα κατά μήκος του άξονα της ταξιανθίας, αναπτύσσονται σαν τσαμπιά 

σε παρακλάδια από παλιό ξύλο, ακόμη και στον κορμό. Τα λουλούδια έχουν πράσινο-κόκκινη 

απόχρωση. Μόνο λίγα άνθη αποδίδουν καρπούς και σπάνια δημιουργούνται περισσότεροι από 

δύο καρποί ανά άνθος (Batlle and Tous 1997, Αλεξιάδου και Αλεξιαδου 2013). 

Ο καρπός είναι ένας επιμήκης λοβός, συμπιεσμένος, ευθύγραμμος ή με καμπύλη, παχύτερος 

στις ραφές, με διαστάσεις 10-30 cm μήκος και 1,5 έως 3,5 cm πλάτος. Τα πιο ίσια χαρούπια 

θεωρούνται περισσότερο επιθυμητά λόγω της ευκολίας στη συγκομιδή. Οι λοβοί που αποτελούν 

το 90% του βάρους των χαρουπιών είναι γεμάτοι με πολλούς σπόρους διατεταγμένους με 

γραμμικό μη επικαλυπτόμενο τρόπο και διαχωρίζονται από το μεσοκάρπιο. Οι σπόροι είναι 
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συμπιεσμένοι και ελαφρώς επιμηκισμένοι με διαστάσεις από 8 έως 10 mm μήκος, 7 έως 8 mm 

πλάτος και 3 έως 5 mm πάχος (Batlle and Tous 1997, Αλεξιάδου και Αλεξιαδου 2013). 

Η χαρουπιά ήταν γνωστή στους αρχαίους Έλληνες οι οποίοι την καλλιεργούσαν για τους καρπούς 

της. Ο Πλίνιος περιγράφει τα γλυκά φασόλια της χαρουπιάς σαν τροφή για τα γουρούνια. Από 

τον Θεόφραστο μαθαίνουμε ότι το δέντρο, οι Ίωνες το αποκαλούσαν κερωνία ενώ ο καρπός 

ονομάζονταν και αιγυπτιακό σύκο. Ο Θεόφραστος περιέγραψε σωστά πως οι καρποί της 

βγαίνουν από τον κορμό του δένδρου, κι αυτό γιατί τα λουλούδια φυτρώνουν πάντοτε στις 

μασχάλες των φύλλων ή απευθείας από τα παλιά κλαδιά. Το δένδρο αναφέρεται και στην 

παραβολή του Ασώτου. Το χαρούπι το έτρωγαν στην Αρχαία Αίγυπτο και το χρησιμοποιούσαν ως 

γλυκαντική ουσία για το γλυκό «νεντζέμ». Οι Ισραηλινοί έτρωγαν τα χαρούπια κατά τη διάρκεια 

των εβραϊκών διακοπών του «Του Μπισβάτ» ενώ οι μουσουλμάνοι κατά τη διάρκεια του 

Ραμαζάν έπιναν χυμό χαρουπιού. Στην Αίγυπτο σήμερα το τρώνε σαν σνακ, ενώ με τους 

συντριμμένους λοβούς φτιάχνουν ένα αναζωογονητικό ποτό. Χρησιμοποιείται επίσης σε 

ηδύποτα που φτιάχνονται σε Τουρκία, Μάλτα, Πορτογαλία και Σικελία. Στη Λιβύη και στο Περού 

χρησιμοποιούν το σιρόπι του χαρουπιού σε ποτό (ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 2016). 

Το αλεσμένο περικάρπιο δίνει αλεύρι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά για ζωοτροφές αλλά και 

τους ανθρώπους, ενώ το ξύλο της είναι σκληρό και βαρύ, κατάλληλο για πολλές χρήσεις και 

χρησιμοποιείται σε ξύλινες διακοσμήσεις. Οι καρποί της υπήρξαν κάποτε πολύτιμοι και για τη 

διατροφή των ανθρώπων. Οι Κρητικοί έτρωγαν τα χαρούπια σαν γλυκό. Σε περιόδους ανέχειας, 

τα χαρούπια έτρεφαν τους φτωχούς και τους αντάρτες που βρίσκονταν στα βουνά. Είναι δέντρο 

εργοστάσιο, που θυμόμαστε σε περιόδους πολέμων και λιμών, που η τροφή είναι δυσεύρετη. Το 

μεγαλύτερο μέρος της ψίχας των χαρουπιών που παράγονται σήμερα, χρησιμοποιείται για 

ζωοτροφή. Η αξία του σε αμυλαξία είναι μικρότερη όταν συγκριθεί με άλλες κτηνοτροφές 

(καλαμπόκι 780 μονάδες, κριθάρι 689 μονάδες και χαρούπι 500 μονάδες). Όμως η τιμή του το 

κάνει οικονομικότερη κτηνοτροφή, και όταν αναμιγνύεται με άλλες ζωοτροφές βελτιώνει τη 

γεύση τους με αποτέλεσμα να καταναλώνονται πιο ευχάριστα από τα ζώα (ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 2016). 

 

Τα χαρούπια είναι γλυκά, εύγευστα και θρεπτικά κι αυτό γιατί περιέχουν πρωτεΐνες, βιταμίνες, 

μέταλλα όπως ασβέστιο και σίδηρο, κ.ά. Περιέχουν σάκχαρο σε μεγάλη αναλογία (50%) από το 

οποίο το 30% είναι σταφυλοσάκχαρο, 10% πρωτεΐνη, και 6% λίπος. Επίσης περιέχουν βιταμίνες 

Α, και D, βιταμίνες της ομάδας Β και καροτίνη, κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, φώσφορο, σίδηρο, 
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μαγγάνιο, χαλκό, χρώμιο, νικέλιο, λίγο ισοβουτυρικό οξύ (που ευθύνεται για την ελαφρώς 

δεικτική μυρωδιά), ταννίνες, ινώδεις ουσίες όπως λιγνίνη, βλέννα, κυτταρίνη και πολλές 

αντιοξειδωτικές ουσίες. Είναι εύπεπτα και δεν προκαλούν αλλεργίες (ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 2016). 

Στην Κρήτη παλαιότερα, σε όλα τα παραθαλάσσια μέρη της, η καλλιέργεια των χαρουπιών για 

την παραγωγή ζωοτροφών ήταν μια από τις κοινότερες αγροτικές ασχολίες, αλλά σήμερα η 

καλλιέργεια τους έχει μειωθεί δραματικά. Ωστόσο, αρκετές ποσότητες ακόμα αλευροποιούνται 

και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ενός θρεπτικού αλευριού κατάλληλου για βρεφικούς 

κοιλόπονους και παιδικές γαστρεντερίτιδες. Βράζοντας τα χαρούπια κάποιοι παρασκευάζουν 

ένα απλό υδατώδες εκχύλισμα, το «χαρουπόμελο», το οποίο και χρησιμοποιούν ως κύρια 

γλυκαντική ουσία. Άλλοι τα φουρνίζουν, τα αλέθουν και ανακατεύουν τη σκόνη τους με λίγο 

αλεύρι για την παρασκευή ψωμιού. Επίσης, από τα σπόρια τους εξάγεται μία κολλώδης ουσία 

(κόμμι) χρήσιμη στη χαρτοβιομηχανία καθώς και σαν στερεωτικό σε διάφορα τρόφιμα. Τέλος, ο 

σπόρος της χαρουπιάς αντικατέστησε στο παρελθόν ακόμα και τον καφέ, καβουρντιζόμενος με 

αμύγδαλα και ρεβίθια (ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 2016. 

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 

Τα παράγωγα χαρουπιού περιέχουν σάκχαρο σε μεγάλη αναλογία (50%) από το οποίο το 30% 

είναι σταφυλοσάκχαρο, το 10% είναι πρωτεΐνη και μόλις το 6% είναι λίπος. Επίσης περιέχουν 

βιταμίνες του συμπλέγματος Β και καροτίνη Β , αλλά και κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, φωσφόρο, 

τανίνες, καθώς και ινώδεις ουσίες όπως είναι η λιγνίνη η οποία επιδρά κατασταλτικά στη 

χοληστερίνη. Επιπλέον έχει θετικά αποτελέσματα στο επίπεδο της γλυκόζης στο αίμα και 

χρησιμοποιείται κατά του διαβήτη και της παχυσαρκίας, κυτταρίνη και πολυάριθμες 

αντιοξειδωτικές ουσίες οι οποίες δρουν προστατευτικά για τα κύτταρα ενισχύοντας την 

ανοσοποίησή τους και προκαλώντας αποτροπή των διαδικασιών καρκινογένεσης. Το χαρούπι 

έχει πολυάριθμες φαρμακευτικές ιδιότητες. Αναλόγως του τμήματος του καρπού που θα 

χρησιμοποιηθεί , μπορούν να παραχθούν σκευάσματα με ιδιότητες στυπτικές, καταπραϋντικές, 

ηρεμιστικές, γαστροπροστατευτικές, αντιδιαρροϊκές, αντιβηχικές, μαλακτικές αλλά και 

αντιφλεγμονώδεις. Τέλος, τα προϊόντα χαρουπιού βρίσκουν εφαρμογή ακόμη και στη 

βιομηχανία των καλλυντικών (Dakia et al. 2007, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Τα χαρούπια είναι μια πλούσια πηγή τροφής και είναι ίσως το ιδανικό «τρόφιμο επιβίωσης» και 

μπορεί να καταναλωθεί χωρίς προετοιμασία. Το χαρούπι είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για την υγεία 

μας γιατί περιέχει ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο, φώσφορο, κάλιο, πυρίτιο, βιταμίνες Α,Β1 Β2, D. 

Το αλεύρι από το φύτρο του χαρουπιού περιέχει (Dakia et al. 2007, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 

2020): 

 Φυτικές ίνες, λιγνίνη και κυτταρίνη σε ποσοστό περίπου 10%-12% 

 Αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες, τανίνες, και τερπένια 

 Σάκχαρα σε αναλογία περίπου 50% εκ του οποίου το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 

σταφυλοσάκχαρο και λόγω αυτού έχει γλυκιά γεύση 

 Περιέχει λίπος από 4,7% έως 5,7% (αν υπολογισθεί σε αλεύρι χαρουπιών ως έχει και όχι 

επί ξηρού προϊόντος) 
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 Περιέχει πρωτεΐνες σε ποσοστό περίπου 55%-62% και αποτελεί καλή πηγή αμινοξέων 

γλουταμινικό οξύ, αργινίνη και ασπαραγινικό οξύ και για αυτόν τον λόγο μπορεί να 

καταναλωθεί ιδιαίτερα σε περιόδους νηστείας ή έντονης άσκησης 

 Επίσης περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β και Β καροτίνη 

 Δεν περιέχει καφεΐνη 

 Δεν περιέχει γλουτένη 

 Έχει πολύ λίγες θερμίδες: 180 θερμίδες στα 100 γραμμάρια καθαρού αλευριού από 

χαρούπι (Ροδινού και Τράϊκου 2015). 

 

 

https://www.moh.gov.cy/moh/sgl/sgl.nsf/All/48790B7DA707C16BC2258385003FBC9A/$file/D6-

3-fact%20sheet%20%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B9%CE%B1.pdf 
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ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ο λοβός του χαρουπιού μπορεί να αλεσθεί σε μορφή σκόνης και να χρησιμοποιηθεί ως 

συστατικό, ευρέως στην παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων. Το αλεύρι του χαρουπιού δύναται 

να χρησιμοποιηθεί μαζί με τα άλλα άλευρα λόγω της λεπτής του σύστασης και μπορούν να 

ψηθούν και να μαγειρευτούν, καθώς προσφέρει μια μοναδική γεύση γλυκύτητας (Nasar-Abbas 

et al. 2016, Κωνσταντάκης 2021). 

Μελέτες διαπίστωσαν ότι η προσθήκη αυξημένης ποσότητας αλευριού χαρουπιού βελτίωσε την 

ελαστικότητα ψωμιού από ρύζι (Nasar-Abbas et al. 2016, Κωνσταντάκης 2021). Επιπλέον, ο 

θρυμματισμένος λοβός χαρουπιού χρησιμοποιείται για την παρασκευή ποτού, κομπόστας, λικέρ 

και σιροπιού σε διάφορες χώρες όπως η Τουρκία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η 

Σικελία (Youssef et al. 2013, Κωνσταντάκης 2021). 

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε σάκχαρα (48-56%) ο πολτός του χαρουπιού μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή παραδοσιακών τροφίμων και ποτών από χαρούπι 

(Papaefstathiou et al. 2018), ενώ σε συνδυασμό με το χαμηλό του κόστος, ο πολτός του 

χαρουπιού είναι από τις πρώτες καλλιέργειες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή 

βιομηχανικού αλκοόλ με ζύμωση σε αρκετές μεσογειακές χώρες (Batlle and Tous 1997, 

Κωνσταντάκης 2021). 

Το χαρούπι είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες. Κατά την επεξεργασία για την παρασκευή σιροπιού, οι 

φυτικές ίνες απομονώνονται και μπορούν να αλεσθούν. Με την κατάλληλη επεξεργασία 

παρασκευάζεται μια ποικιλία προϊόντων διατροφής, όπως υγιεινές μπάρες, γαλακτοκομικά 

προϊόντα, ψημένα προϊόντα και συμπληρώματα διατροφής (Nasar-Abbas et al. 2016, 

Κωνσταντάκης 2021). 

Μελέτες έδειξαν ότι η προσθήκη ινών χαρουπιού σε ποσοστό 3-6% σε αρτοσκευάσματα δεν 

άλλαξαν τη σύνθεσή τους, και έχοντας ως αποτέλεσμα την αυξημένη απορρόφηση του νερού και 

μείωση της κολλώδους ζύμης (Nasar-Abbas et al, 2016). Μια καλή πρακτική λόγω του καφέ 

χρώματος που έχουν οι ίνες χαρουπιού, τις καθιστά κατάλληλες στην προσθήκη ψημένων 

τροφίμων με σοκολάτα, ενώ ακόμα υπάρχει δυνατότητα μείωσης της πικρής γεύσης της 

σοκολάτας και η αντικατάσταση έως και 50% της ποσότητας αυτής με χαρούπι (Habe 2002, 

Κωνσταντάκης 2021 ). 

Οι ίνες του χαρουπιού περιέχουν πολυφαινόλες με σημαντικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, τόσο 

στις διαλυτές όσο και στις αδιάλυτες ίνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αντιοξειδωτική ικανότητα 

να μπορεί να μεταφερθεί από τον γαστρεντερικό σωλήνα και σε άλλα συστήματα του σώματος 

(Haber, 2002). Επιπλέον, λόγω του ιξώδους του χαρουπιού η μεταγευματική γλυκαιμία 

αντισταθμίζεται και είναι πιο σταθερή με αυτό, σε αντίθεση με το πίτουρο σίτου και άλλων 

φυτικών ινών (Barak et al. 2014, Κωνσταντάκης 2021). 

Ο λοβός του χαρουπιού μοιάζει γευστικά με το κακάο και ως εκ τούτου δίνει τη δυνατότητα να 

αντικατασταθεί με το χαρούπι, το οποίο υπερτερεί διατροφικά, καθώς η σκόνη χαρουπιού έχει 

χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λίπος (0,6%) και μεγαλύτερη συγκέντρωση σε φυτικές ίνες (40%), 

σε αντίθεση με τη σκόνη κακάου, η οποία περιέχει λίπος (23%) και φυτικές ίνες (5%), συνεπώς 

και λιγότερες θερμίδες. Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο είναι προτιμότερη η κατανάλωση 

χαρουπιού αντί κακάου είναι ότι το χαρούπι έχει φυσικά σάκχαρα με το 70-80% από αυτά να 
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είναι σακχαρόζη, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση προσθήκης μεταποιημένης ζάχαρης, 

σε αντίθεση με τη σοκολάτα (Nasar-Abbas et al. 2016, Κωνσταντάκης 2021). 

Μια μελέτη έδειξε πως το χαρούπι μπορεί να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά του κακάο 

μέσω της μεθόδου Maillard, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα από ραδίκι και λοβό χαρουπιού 

(Nasar-Abbas et al. 2016, Κωνσταντάκης 2021). Σε μερικές χώρες και κάποιες περιοχές έχει είδη 

αντικατασταθεί η παραγωγή κακάου από αυτήν του χαρουπιού (Nasar-Abbas et al. 2016, 

Κωνσταντάκης 2021). 

Ένα άλλο προϊόν από χαρούπι είναι η μελάσα, η οποία καταναλώνεται σε πολλές μεσογειακές 

χώρες, όπως και η Τυνησία, όπου έγινε μελέτη για την αξιολόγηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων 

και των βιολογικών δραστηριοτήτων της εμπορικής μελάσας χαρουπιού (Tounsi et al. 2019, 

Κωνσταντάκης 2021). Τα αποτελέσματα της φυτοχημικής ανάλυσης σε δείγματα μελάσας 

χαρουπιού έδειξαν την παρουσία φαινολικών ενώσεων, πτητικών ουσιών και προϊόντων μη 

ενζυμικών αντιδράσεων. Με αυτή την έρευνα επιβεβαιώνονται οι αντιοξειδωτικές και 

αντιμικροβιακές ιδιότητες του χαρουπιού, τοποθετώντας τη μελάσα της Τυνησίας ως ένα 

θρεπτικό και υγιεινό προϊόν για κατανάλωση και ως λειτουργικό συστατικό, στην παραγωγή της 

βιομηχανίας τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων (Tounsi et al. 2019, Κωνσταντάκης 2021). 

Επιπρόσθετα, στις χώρες της μέσης ανατολής είναι ιδιαίτερα δημοφιλές το εκχύλισμα του λοβού 

του χαρουπιού αναμεμειγμένο με νερό, δηλαδή το σιρόπι, (Nasar-Abbas et al. 2016, 

Κωνσταντάκης 2021) το οποίο ονομάζεται αλλιώς “teratsomelο” (Christou et al. 2019). Το σιρόπι 

χαρουπιού εκτός από το ότι μπορεί να αντικαταστήσει τη ζάχαρη, χρησιμοποιείται και ως 

επικάλυψη σε γλυκά, pancakes, τηγανίτες, μαρινάρισμα κρέατος, καθώς και ως γλυκαντικό σε 

ροφήματα. 

Επιπλέον, βρέθηκε η παραγωγή υψηλής απόδοσης μαννιτόλη από το χαρούπι με βάση το σιρόπι, 

το οποίο χρησιμοποιείται σε φαρμακευτικές και χημικές βιομηχανίες (Nasar-Abbas et al. 2016, 

Κωνσταντάκης 2021). Σε μελέτη διαπιστώθηκε ότι η παραγωγή χυμού χαρουπιού χαρακτηρίζεται 

από υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και θρεπτικά φαρμακευτικών ενώσεων 

(Rababah et al. 2013, Κωνσταντάκης 2021). 

Ο λοβός του χαρουπιού μπορεί να αλεσθεί σε μορφή σκόνης και να χρησιμοποιηθεί ως 

συστατικό, ευρέως στην παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων. Επιπλέον, ο θρυμματισμένος 

λοβός χαρουπιού χρησιμοποιείται για την παρασκευή ποτού, κομπόστας, λικέρ και σιροπιού σε 

διάφορες χώρες όπως η Τουρκία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σικελία. Λόγω της 

υψηλής περιεκτικότητας σε σάκχαρα, ο πολτός του χαρουπιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

παρασκευή παραδοσιακών τροφίμων και ποτών από χαρούπι (Κωνσταντάκης 2021). 
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ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ 
Η χαρουπιά είναι ένα από τα πιο χρήσιμα δέντρα της λεκάνης της Μεσογείου με εφαρμογή στη 

βιομηχανία τροφίμων ως πηγή κόμεος. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλεύρων από φύτρο 

χαρουπιού με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ιδιαίτερα ακόρεστα λιπαρά, και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως διαιτητικό τρόφιμο. Η χαρουπιά περιέχει καρουβίνη, μια πρωτεΐνη με 

ιδιότητες παρόμοιες με της γλουτένης, η οποία προσδίδει στο αλεύρι του χαρουπιού την 

ικανότητα αντικατάστασης της γλουτένης σε τρόφιμα που προέρχονται από σιτηρά για τους 

πάσχοντες από κοιλιοκάκη (Custódio et al. 2011, Αλεξιάδου και Αλεξιαδου 2013). 

Η εμπορική αξία της χαρουπιάς οφείλεται κατά κύριο λόγο στους σπόρους, οι οποίοι έχουν 

πολλές εφαρμογές στις βιομηχανίες τροφίμων και καλλυντικών. Οι λοβοί χρησιμοποιούνται για 

τη διατροφή των ζώων, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε υδατάνθρακες, φυτικές ίνες 

και της χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες (Dakia et al. 2007, Αλεξιάδου και Αλεξιαδου 

2013). Για τους ανθρώπους, οι λοβοί της χαρουπιάς έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως ως 

υποκατάστατο του κακάο σε ορισμένες χώρες, λόγω της χαμηλής τιμής του και της απουσία της 

καφεΐνης (Kumazawa et al. 2002, Αλεξιάδου και Αλεξιαδου 2013). Επιπλέον, έχει αποδοθεί στο 

λοβό χαρουπιάς αντιοξειδωτική ικανότητα λόγω της παρουσίας των πολυφαινολών, που είναι 

κυρίως συμπυκνωμένες ταννίνες. Το αλεύρι του χαρουπιού έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον 

λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες . Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για υγιεινά 

προϊόντα διατροφής, έχει χρησιμοποιηθεί αλεύρι χαρουπιάς για τον εμπλουτισμό λειτουργικών 

προϊόντων, όπως τα μπισκότα (Dakia et al. 2007, Αλεξιάδου και Αλεξιαδου 2013). 

Σήμερα, το χαρούπι αξιοποιείται κατά κύριο λόγο για το βιομηχανικό μετασχηματισμό των 

σπόρων, για την απόκτηση του αλεύρου του ενδοσπερμίου από το οποίο παραλαμβάνεται το 

κόμμι χαρουπιού που χρησιμοποιείται ως πυκνωτικό μέσο σε παρασκευάσματα τροφίμων λόγω 

της ικανότητάς του να σχηματίζει διαλύματα με υψηλό ιξώδες και για τη σταθεροποίηση των 

προϊόντων (Rizzo et al. 2004, Αλεξιάδου και Αλεξιαδου 2013) 

Το άλευρο από φύτρο χαρουπιού έχει παραδοσιακά χρησιμοποιηθεί ως πρωτεϊνικό 

συμπλήρωμα σε ζωοτροφές και σε τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, λόγω 

της καλά ισορροπημένης περιεκτικότητάς του σε αμινοξέα. Το άλευρο αυτό έχει ταυτοποιηθεί 

πως έχει όμοιες ιδιότητες με αυτές της γλουτένης (Wang et al., 2001). Το φύτρο έχει μια 

σημαντική περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη η οποία είναι ικανή να αξιοποιηθεί ως λειτουργική 

πρωτεΐνη. Η καρουβίνη είναι ουσιαστικά μια μη υδατοδιαλυτή πρωτεΐνη που έχει αναφερθεί ότι 

διαθέτει παρόμοιες ρεολογικές ιδιότητες με αυτές της γλουτένης. (Bengoechea et al. 2008, 

Αλεξιάδου και Αλεξιαδου 2013) 

Το αλεύρι του χαρουπιού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα φυσικό συστατικό στην 

δημιουργία νέων λειτουργικών τροφίμων, που θα έχουν βάση την υψηλή περιεκτικότητά σε 

φυτικές ίνες και τα χαμηλά επίπεδα λίπους, καθώς και τη χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκαλοειδή. 

(Ortega et al. 2009, Αλεξιάδου και Αλεξιαδου 2013). 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ 
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τη χρήση των χαρουπιών και έχει 

αποσαφηνισθεί η σύνθεση και η ποσοτικοποίηση των πολυφαινολών στο λοβό, καθώς και η 

αντιοξειδωτική τους δραστικότητα. Πρόσφατα, έχει στραφεί η προσοχή στις επιδράσεις των 

λοβών που προάγουν τη υγεία, κυρίως λόγω της περιεκτικότητάς τους σε πολυφαινολικά και 

φυτικές ίνες (Bernardo-Gil et al. 2011, Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 2013). 

Οι σπόροι συνήθως αποστέλλονται σε ξεχωριστή εγκατάσταση επεξεργασίας για την εξαγωγή 

των γαλακτομαννοζών του ενδοσπερμίου. Το πρώτο βήμα για την παραλαβή του κόμμεος είναι 

η αφαίρεση του μεγάλου πάχους φλοιού που περιβάλλει το ενδοσπέρμιο και το φύτρο. Αυτή 

είναι μια δύσκολη διαδικασία η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. 

Σε αμφότερες τις μεθόδους ο τελικός στόχος είναι ένα πιο εύθρυπτο στρώμα φλοιού που να 

απομακρύνεται ευκολότερα. Η πρώτη από αυτές τις μεθόδους είναι η απανθράκωση του φλοιού 

μέσω εμποτισμού σε θειικό οξύ (όξινη προεργασία) και η δεύτερη είναι η διαβροχή των σπόρων 

με βραστό νερό (υδατική προεργασία) (Batlle and Tous 1997, Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 

2013). 

Κατά την όξινη προεργασία 100 g σπόρων τοποθετούνται σε 60 ml θειικό οξύ (H2SO4/H2O 60/40 

v/v) στους 60˚C για ~60 min. Η μάζα που περιέχει τους αποφλοιωμένους σπόρους πλένεται 

εκτεταμένα με νερό και τρίβεται μέσω ενός κόσκινου για την εξάλειψη του απανθρακωμένου 

φλοιού. Οι αποφλοιωμένοι σπόροι ξηραίνονται στους 100˚C για 30 min και τότε συνθλίβονται με 

έναν εργαστηριακό μύλο ώστε να διαχωριστούν τα δυο ενδοσπέρμια και να απελευθερωθεί το 

φύτρο. Κατά την υδατική προεργασία 100 g ολόκληρων σπόρων εμβαπτίζονται σε 800 ml νερού 

που βράζει για 60 min. Τα επιμέρους τμήματα (φλοιός, ενδοσπέρμιο, φύτρο) των διογκωμένων 

σπόρων, διαχωρίζονται τότε εύκολα με το χέρι (Dakia et al. 2007, Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 

2013). Οι Batlle and Tous (1997) αναφέρουν μια άλλη μέθοδο διαχωρισμού, γνωστή ως ξηρό 

ψήσιμο (οι σπόροι ψήνονται σε έναν περιστρεφόμενο κλίβανο ώστε να αποκολληθεί ο φλοιός). 

Προκειμένου να διαχωριστεί το φύτρο από το ενδόσπερμιο, το υπόλοιπο του κόκκου εκτός από 

τον φλοιό αλέθεται έτσι ώστε το ενδοσπέρμιο να παραμένει σχεδόν ανέγγιχτο και το φύτρο να 

μετατραπεί σε μια λεπτή σκόνη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, λόγω των διαφορών στην 

ευθρυπτότητα των δύο κλασμάτων. Το φύτρο είναι πολύ πιο εύθραυστο και κονιοποιείται πιο 

εύκολα σε σύγκριση με το ενδοσπέρμιο (Batlle and Tous 1997, Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 

2013). 

Μετά το διαχωρισμό το φύτρο χρησιμοποιείται ως πρωτεϊνικό συμπλήρωμα σε τρόφιμα και 

ζωοτροφές. Το ενδοσπέρμιο περνά μέσα από ένα άλλο στάδιο άλεσης για να παραχθεί μια λεπτή 

σκόνη που πωλείται υπό την εμπορική ονομασία κόμμι χαρουπιών. Το κόμμι χαρουπιών έχει 

πολλές χρήσεις, τόσο στην βιομηχανία όσο και ως πρόσθετο τροφίμων λόγω της υφής του και 

των ιδιοτήτων ενυδάτωσης που έχει. Οι βιομηχανικές χρήσεις του κόμμεος χαρουπιών 

κυμαίνονται από χρήση σαν δυναμωτικό σε σκυροδέματα μέχρι στην ενίσχυση των δεσμών 

νερού σε εκρηκτικά και πολλά άλλα. Στα τροφικά συστήματα το κόμμι χαρουπιών αναγνωρίζεται 

ως πυκνωτικό τροφών, ως σταθεροποιητής και ως γαλακτωματοποιητής (Batlle and Tous 1997, 

Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 2013). 

Ο καρπός του χαρουπιού και ειδικά το ενδοσπέρμιο δεν έχει αξιολογηθεί ως λειτουργική πηγή 

πρωτεΐνης και έχει αμεληθεί για πολλά χρόνια από τη βιομηχανία τροφίμων. Οι σπόροι 
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χαρουπιού είναι χρήσιμοι κυρίως για την απομόνωση κόμμεος χαρουπιού. Τα απομεινάρια του 

αλεσμένου καρπού θεωρούνται ως παραπροϊόν σε αυτή τη διαδικασία και δεν αξιοποιούνται 

από τη βιομηχανία τροφίμων. Ωστόσο το άλευρο από φύτρο χαρουπιού μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν διαιτητική τροφή ή ως πιθανό συστατικό σε παράγωγα δημητριακών 

τροφών για ανθρώπους που πάσχουν από τη νόσο της κοιλιοκάκης (Feillet & Roulland 1998, 

Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 2013). Το άλευρο από φύτρο χαρουπιού έχει παραδοσιακά 

χρησιμοποιηθεί ως πρωτεϊνικό συμπλήρωμα σε ζωοτροφές και σε τρόφιμα που προορίζονται για 

ανθρώπινη κατανάλωση, λόγω της καλά ισορροπημένης περιεκτικότητάς του σε αμινοξέα. Το 

άλευρο αυτό έχει ταυτοποιηθεί πως έχει όμοιες ιδιότητες με αυτές της γλουτένης (Wang et al. 

2001, Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 2013). 

Όταν χρησιμοποιήθηκε σε ένα σύστημα ζύμης ψωμιού με προζύμι που περιέχει 30% αλεύρι 

φύτρων χαρουπιών και 70% αλεύρι ελεύθερο γλουτένης, παράχθηκε ψωμί με παρόμοιες 

ιδιότητες με ένα ευρωπαϊκό ψωμί σίκαλης. Μέχρι την ανακάλυψη της κοιλιοκάκης υπήρχαν 

πολύ περιορισμένα δημοσιευμένα δεδομένα για τις λειτουργικές ιδιότητες των πρωτεϊνών 

φύτρου χαρουπιού συγκριτικά με εκείνων του σιταριού. Μετά την ανακάλυψη της κοιλιοκάκης, 

μελετήθηκε η υψηλή σε πρωτεΐνες σύσταση του ανάμεικτου αλεύρου σιταριού και φύτρου 

χαρουπιών σε ψωμί για διαβητικούς. Αυτά τα ψωμιά ήταν χαμηλότερης ποιότητας από το 

καθαρό ψωμί σίτου, αλλά κρίθηκαν αποδεκτά (Plaut et al. 1953, Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 

2013). 

Τα προϊόντα χωρίς γλουτένη στερούνται πολλών σημαντικών θρεπτικών συστατικών όπως οι 

πρωτεΐνες, οι βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία και οι φυτικές ίνες. Τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται 

περισσότερο από φτωχές λειτουργικές ιδιότητες, όπως ρευστή ροή, εξαιτίας της απουσίας της 

γλουτένης (Lazaridou et al. 2007, Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 2013). Για την αύξηση της 

διατροφικής αξίας των προϊόντων χωρίς γλουτένη, προστίθενται πρωτεΐνες από διάφορες πηγές 

όπως σόγια, αλβουμίνη αυγού και γαλακτοκομικά προϊόντα (Marco & Rosell, 2008). 

Εναλλακτικές πηγές όπως το χαρούπι μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης σαν πηγή πρωτεΐνης, 

ενισχύοντας επίσης τη συνολική θρεπτική αξία των προϊόντων χωρίς γλουτένη, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού των διαιτητικών ινών (Feillet & Roulland 1998, 

Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 2013). Έχει αναφερθεί σε πολλά δημοσιεύματα ότι οι πρωτεΐνες 

του φύτρου χαρουπιού παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες για χρήση σε τρόφιμα ελεύθερα 

γλουτένης, λόγω της φύσης των ιξωδοελαστικών ιδιοτήτων τους και της αποδοχής τους ως 

ασφαλείς για ασθενείς με κοιλιοκάκη. 

ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ 
Τα δύο κύρια συστατικά του καρπού είναι (κατά βάρος): ο λοβός (90%) και οι σπόροι (10%). Η 

χημική σύνθεση του λοβού εξαρτάται από την ποικιλία, την προέλευση και το χρόνο συγκομιδής. 

Ο λοβός έχει υψηλή περιεκτικότητα (48-56%) σε ολικά σάκχαρα (κυρίως σακχαρόζη, γλυκόζη, 

φρουκτόζη και μαλτόζη) (Πίνακας 2). Επιπλέον περιέχει περίπου 18% κυτταρίνη και 

ημικυτταρίνη. Η σύνθεση σε ανόργανα συστατικά (σε mg / 100 g πούλπας λοβού) βρέθηκε από 

τους Puhan και Wielinga (1996) να είναι ίση με: Κ = 1.100, Ca = 307, Mg = 42, Na = 13, Cu = 0,23, 

Fe = 104, Μη = 04, Ζη = 0,59. Έχει βρεθεί ότι η αναλογία κορεσμένων και ακόρεστων λιπαρών 

οξέων είναι περίπου ίση. Μελέτες σίτισης έδειξαν ότι ο λοβός περιέχει μόνο 1-2 % εύπεπτες 

πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες αυτές έχουν χαμηλή πεπτικότητα διότι δεσμεύονται από τις ταννίνες 

και τις φυτικές ίνες. Σχετικά, βρέθηκαν πέντε αμινοξέα σε εκχυλίσματα του λοβού (αλανίνη, 
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γλυκίνη, λευκίνη, προλίνη και βαλίνη) ενώ έχει αναφερθεί και η ύπαρξη των αμινοξέων 

τυροσίνης και φαινυλαλανίνης (Batlle and Tous, 1997). Επίσης, οι ώριμα λοβοί περιέχουν μεγάλη 

ποσότητα από συμπυκνωμένες τανίνες (16-20%) (Karababa & Coşkuner 2013, Γιουβαλίδου και 

Φωτοπούλου 2013). 

Πίνακας: Μέση σύσταση του λοβού χαρουπιού (Puhan & Wielinga 1996, Γιουβαλίδου και 

Φωτοπούλου 2013). % 

Ολικά σάκχαρα 48-56 % 

Σακχαρόζη 32-38 % 

Γλυκόζη 5-6 % 

Φρουκτόζη 5-7 % 

Πινιτόλη 5-7 % 

Συμπυκνωμένες τανίνες 18-20 % 

Μη-αμυλούχοι πολυσακχαρίτες 18 % 

Τέφρα 2-3 % 

Λίπος 0,2-0,6 % 

Οι σπόροι αποτελούνται από φλοιό (30-33%), ενδοσπέρμιο (42-46%) και έμβρυο ή φύτρο (23-

25%) (Σχήμα 4). Το πρώτο στάδιο επεξεργασίας των σπόρων, είτε για τη απομόνωση του 

κόμμεος από το ενδοσπέρμιο είτε της καρουβίνης από το φύτρο, περιλαμβάνει την αφαίρεση 

του φλοιού των σπόρων. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με θερμο-μηχανική είτε με χημική 

επεξεργασία. Έπειτα οι σπόροι διασπώνται κατά μήκος και το φύτρο διαχωρίζεται από το 

ενδοσπέρμιο (Dakia et al. 2008, Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 2013). 

 

Το ενδοσπέρμιο του χαρουπιού περιέχει 30- 40% κατά βάρος γαλακτομαννάνη (Carob Bean 

Gum, LBG), που είναι ένα μόριο πολυσακχαρίτη που αποτελείται από μόρια μαννόζης και 

γαλακτόζης. Τα σάκχαρα αυτά υπάρχουν σε μία αναλογία 3,9:1 αντίστοιχα, με την γαλακτόζη να 

εμφανίζεται σε κάθε τέταρτο περίπου μόριο της μαννόζης στην αλυσίδα (Karababa & Coşkuner 

2013, Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 2013). 
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Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται η σύσταση του αλεύρου από ενδοσπέρμιο, το οποίο έχει 

διαχωριστεί από τον υπόλοιπο σπόρο με δυο διαφορετικές διεργασίες. Έτσι στην πρώτη στήλη ο 

διαχωρισμός γίνεται με υδατική προκατεργασία, ενώ στη δεύτερη στήλη γίνεται με όξινη 

προκατεργασία. Κατά την υδατική προκατεργασία, 100 g σπόρων χαρουπιού εμβαπτίζονται σε 

800 mL ζέοντος νερού για 60 min, οπότε οι σπόροι ενυδατώνονται, χωρίς όμως να αποκολληθεί 

ο φλοιός. Οι σπόροι απομακρύνονται από το νερό, εκπλύνονται και ο φλοιός απομακρύνεται 

χειρωνακτικά από το ενδοσπέρμιο. Έτσι το ενδοσπέρμιο παραλαμβάνεται ύστερα από ξήρανση 

(100˚C για 1-2 ώρες, μέχρι σταθερού βάρους) και αλέθεται. Κατά την όξινη προκατεργασία 100 g 

σπόρων χαρουπιού εμβαπτίζονται σε 60 mL θειϊκού οξέος (H2SO4/H2O 60/40 v/v) στους 60˚C 

για 60 min. Αυτή η διαδικασία με το οξύ απανθρακώνει τον φλοίο, ο οποίος αφαιρείται με 

εκτεταμένο πλύσιμο και τρίψιμο κατά την έκπλυση και μέσω κοσκίνησης με μεταλλικό κόσκινο. 

Οι αποφλοιωμένοι σπόροι ξηραίνονται (100˚C για 30 min) κι έπειτα διασπώνται σε εργαστηριακό 

μύλο ώστε να διαχωριστούν τα δυο ενδοσπέρμια και να απελευθερωθεί το φύτρο, το οποίο ήταν 

απομονωμένο σε κομμάτια επειδή είναι πιο εύθρυπτο. Τα κλάσματα του φύτρου διαχωρίζονται 

από το αδιάσπαστο ενδοσπέρμιο με κοσκίνηση. (Dakia et al. 2008, Γιουβαλίδου και 

Φωτοπούλου 2013). 

Πίνακας: Σύσταση (%) ενδοσπερμίου χαρουπιού (Dakia et al. 2008) 

Υδατική προκατεργασία     Χημική προκατεργασία 

Υγρασία  6,5±0,6      5,9±0,1 

Τέφρα   1,5±0,1      0,7±0,2 

Ολική πρωτεϊνη 7,4±0,7      5,2±0,4 

Λιπίδια (ουδέτερα και πολικά) 1,5±0,1    1,3±0,1 

(Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 2013). 

Το φύτρο έχει μια σημαντική συγκέντρωση πρωτεΐνης η οποία είναι ικανή να αξιοποιηθεί ως 

λειτουργική πρωτεΐνη. Αυτό το σύστημα πρωτεϊνών από φύτρο χαρουπιού, το οποίο έχει 

ονομαστεί καρουβίνη, αποτελείται από ένα μίγμα διαφόρων πρωτεϊνών με μοριακό βάρος που 

κυμαίνεται από αρκετές χιλιάδες Da έως περισσότερα από ένα εκατομμύριο (Bengoechea et al. 

2008, Batlle and Tous 1997, Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 2013). 

Η σύνθεση των πρωτεϊνών του φύτρου είναι 14,5% αλβουμίνη, 50,0% σφαιρίνες, 3,4% 

προλαμίνες, και 32,1% γλουτελίνες (Smith et al. 2010, Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 2013). Oι 

πρωτεΐνες αυτές έχουν μια καλά ισορροπημένη περιεκτικότητα σε αμινοξέα με την παρουσία και 

των 10 απαραίτητων αμινοξέων στο μόριο τους (Dakia et al. 2007, Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 

2013). Η καρουβίνη είναι ουσιαστικά μια μη υδατοδιαλυτή πρωτεΐνη που έχει αναφερθεί ότι 

διαθέτει παρόμοιες ρεολογικές ιδιότητες με αυτές της γλουτένης, αν και η καρουβίνη έχει μια 

πιο διατεταγμένη δομή, με μικρές αλλαγές στη δευτεροταγή δομή όταν ενυδατώνεται 

(Bengoechea et al, 2008). Συγκρίνοντας τη σύνθεση των αμινοξέων μεταξύ των πρωτεϊνών σίτου 

και χαρουπιού έχουν βρεθεί σημαντικές διαφορές, με αυτές από φύτρο χαρουπιού να έχουν 
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λιγότερη κυστεΐνη, γλουταμικό οξύ, φαινυλαλανίνη αλλά περισσότερα από τα φορτισμένα 

αμινοξέα, αργινίνη, ασπαρτικό οξύ και λυσίνη (Smith et al. 2010, Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 

2013). Το φύτρο αποτελείται επίσης από φυτικές ίνες, με χαμηλές έως μέτριες ποσότητες νερού, 

λιπιδίων, τέφρας, πολυφαινολών και διαλυτών υδατανθράκων (Πίνακας) (Bengoechea et al. 

2008, Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 2013). 

Πίνακας: Χημική σύσταση απολιπασμένου φύτρου χαρουπιού (Bengoechea et al. 2008) 

Άλευρο φύτρου (%) 

Πρωτεΐνη 48,2 ± 0,24 

Λίπος 2,26 ± 0,13 

Υγρασία 5,76 ± 0,32 

Τέφρα 6,34 ± 0,15 

Πολυφαινόλες 0,45 ± 0,01 

Διαλυτοί υδατάνθρακες 2,92 ± 0,03 

Φυτικές ίνες 24,3 ± 0,09 

(Γιουβαλίδου και Φωτοπούλου 2013). 
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ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΚΑΛΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ 

Η υγεία των οστών δεν είναι ζήτημα μονοθεραπείας ή μονόπλευρης προσέγγισης. Ενώ η 

επικεντρωμένη προσοχή έχει δοθεί στο ασβέστιο τα τελευταία χρόνια, με τη συμβολή της 

βιταμίνης D, είναι γνωστό ότι και άλλα θρεπτικά συστατικά επηρεάζουν την ρύθμιση του 

ασβεστίου και την κατάσταση των οστών, ακόμη και αν συνυπολογίζονται λιγότερο στις 

διαιτητικές συστάσεις για την πρόληψη της οστεοπόρωσης και την υποστήριξη της διατροφής 

κατά της οστεοπόρωσης (Heaney 2014, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). Τα μεταλλικά στοιχεία 

κάλιο, νάτριο, φώσφορο και μαγνήσιο, συστατικά δηλαδή τα οποία εμπεριέχει και το χαρούπι, 

αποτελούν περίπου το 6% της ξηρής, χωρίς λίπος μάζας του ανθρώπινου σώματος. Ο 

συνδυασμός των θρεπτικών αυτών συστατικών ρυθμίζει τα ποσοστά του ασβεστίου τα οποία 

αποβάλλονται από τα ούρα και έτσι ο συνδυασμός τους επηρεάζει τη διατήρηση της υγείας των 

οστών ιδιαίτερα όσο η ηλικία αυξάνεται. Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιδράσεις 

του νατρίου και του καλίου στη ρύθμιση του νεφρικού ασβεστίου είναι πολύ πιο άμεσες από ό, 

τι οι δευτερεύουσες συνέπειες για την κατάσταση των οστών (Heaney 2014, Κουρμούλη και 

Χαλεπάκη 2020). 

Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι οι σύγχρονες προσλήψεις νατρίου και καλίου, είναι 

διαφορετικές από εκείνες στις οποίες προσαρμόζεται η ανθρώπινη φυσιολογία από την εξέλιξη 

και είναι συνεχώς διαφοροποιούμενες. Η δίαιτα των πρωτόγονων πληθυσμών σήμερα κρίνεται 

μερικές φορές πολύ χαμηλή σε νάτριο (2-30 mmol / ημέρα) και σχετικά πολύ υψηλή σε κάλιο 

(150-250 mmol / ημέρα). Ωστόσο, οι σύγχρονοι πρωταρχικοί πληθυσμοί που έχουν μελετηθεί 

μπορεί να μην αντανακλούν τους πρώτους ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση, η σύγχρονη δυτική 

διατροφή γενικά θεωρείται ότι περιέχει περισσότερο νάτριο από ότι η διατροφή των 

πρωτόγονων πληθυσμών (Heaney 2014, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ 

Το μαγγάνιο (Mn) είναι ένα βασικό στοιχείο στο ανθρώπινο σώμα το οποίο λαμβάνεται κυρίως 

από τα τρόφιμα και το νερό. Το μαγγάνιο απορροφάται μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα και 

στη συνέχεια μεταφέρεται σε όργανα εμπλουτισμένα με μιτοχόνδρια , ιδιαίτερα στο ήπαρ και το 

πάγκρεας. Επιπλέον, το μαγγάνιο εμπλέκεται στη σύνθεση και την ενεργοποίηση πολλών 

ενζύμων, για παράδειγμα τις οξειδορεδουκτάσες, τις τρανσφεράσες, τις υδρολάσες, τις λυάσες, 

τις ισομεράσες και τις λιγκάσες, στο μεταβολισμό της γλυκόζης και των λιπιδίων, στη διαδικασία 

επιτάχυνσης στη σύνθεση των πρωτεϊνών , της βιταμίνης C και της βιταμίνης Β (Li & Yang 2018, 

Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020 ). Γενικότερα όταν το μαγγάνιο καταναλώνεται μέσω της 

διατροφής είναι ευεργετικό, ενώ όταν απαντάται στο περιβάλλον και σε συνδυασμό με πλήθος 

καρκινογόνων εισπνεόμενων και μη ουσιών μπορεί να καταστεί επιβλαβές για την υγεία. Πολλές 

ενώσεις του μαγγανίου συνεισφέρουν στις διεργασίες μεταβολισμού του οργανισμού και 

μειώνουν το οξειδωτικό στρες και τους πληθυσμούς των ελεύθερων ριζών. Ωστόσο, η 

υπερέκθεση στο μαγγάνιο του περιβάλλοντος είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, 

ιδιαίτερα σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε επαγγελματική έκθεση, όπως οι ανθρακωρύχοι, οι 

συγκολλητές και οι κατασκευαστές χάλυβα. Η οξεία έκθεση σε μαγγάνιο μπορεί να οδηγήσει σε 

μαγγανισμό ενώ η χρόνια έκθεση σε μαγγάνιο προκαλεί ένα εξωπυραμιδικό σύνδρομο με 

χαρακτηριστικά που μοιάζουν με εκείνα που απαντώνται στη νόσο του Πάρκινσον (Li & Yang 

2018, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 
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ΣΙΔΗΡΟΣ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ 

Η στενή σχέση μεταξύ σιδήρου και οξυγόνου αποτελεί τη βάση της ανθρώπινης ζωής. Η αίμη 

χρησιμεύει ως βασικό συστατικό για τις πρωτεΐνες αιμοσφαιρίνη και μυοσφαιρίνη, οι οποίες 

παρέχουν βασικούς ρόλους που μεταφέρουν οξυγόνο στο σώμα μας. Η αιμοσφαιρίνη των 

ερυθρών αιμοσφαιρίων φιλοξενεί περίπου τα δύο τρίτα της συνολικής περιεκτικότητας σε 

σίδηρο του σώματος, βοηθώντας τη μεταφορά οξυγόνου από τους πνεύμονες στο υπόλοιπο 

σώμα. Η μυοσφαιρίνη παρέχει βραχυπρόθεσμη αποθήκευση οξυγόνου στους μυς για να παρέχει 

μια αποθήκη σε περιόδους υψηλής ζήτησης (Abbaspour et al. 2014, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 

2020). 

Οι συνήθεις δοκιμές για ανεπάρκεια σιδήρου περιλαμβάνουν τη μέτρηση της αιμοσφαιρίνης 

καθώς και τον αιματοκρίτη, δηλαδή το ποσοστό των ερυθρών αιμοσφαιρίων που κυκλοφορούν 

στο αίμα κατ’ όγκο. Το σώμα ανταποκρίνεται στην ανεπάρκεια σιδήρου, αυξάνοντας την παροχή 

οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη, ανακατανέμοντας τη ροή του αίματος για να προστατεύσει τον 

εγκέφαλο και την καρδιά και ενισχύοντας την καρδιακή ροή μέσω της αύξησης του καρδιακού 

ρυθμού. Στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται φαρμακευτική αγωγή και προτείνεται τροποποίηση 

του διατροφολογίου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύεται η πρόσληψη και η σωστότερη 

απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό (Abbaspour et al. 2014, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 

2020). 

Ίσως η σημαντικότερη λειτουργία του σιδήρου είναι η υποστήριξη της υγείας του ανθρώπινου 

εγκεφάλου, όμως ο ακριβής μηχανισμός ή μηχανισμοί στους οποίους βασίζονται οι απαιτήσεις 

για αυτό το μικροθρεπτικό συστατικό στην πνευματική ανάπτυξη είναι μάλλον ελλιπώς 

κατανοητοί, διότι οι μηχανισμοί δράσης της απορρόφησης του σιδήρου είναι σαφώς πολύπλοκοι 

και πολυπαραγοντικοί. Οι κινητικές, γνωστικές και συμπεριφορικές εξελίξεις επηρεάζονται από 

την ύπαρξη χαμηλού σιδήρου (Abbaspour et al.. 2014, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ 

Οι πολυφαινόλες είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά και αντιμικροβιακά για τις οποίες υπάρχουν ήδη 

10.000 αναφορές για την έρευνα οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι πολυφαινόλες ελιάς σύντομα θα 

γίνουν τα ενεργά συστατικά πολλών αξιόλογων λειτουργικών ότι η κατανάλωση αυτών των 

φυτοχημικών έχει οφέλη για την υγεία και καμία γνωστή ανεπιθύμητη ενέργεια (Cirimina et al. 

2015, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Το 2011, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων ενέκρινε τον ισχυρισμό υγείας ότι 

«οι πολυφαινόλες ελαιολάδου συμβάλλουν στην προστασία των λιπιδίων του αίματος από το 

οξειδωτικό στρες» (και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έναν ισχυρισμό υγείας για τις 

πολυφαινόλες του ελαιολάδου), αλλά απέρριψε πολλούς άλλους ισχυρισμούς υγείας σχετικά με 

την αρτηριακή πίεση και την αντιφλεγμονώδη δράση (Cirimina et al. 2015, Κουρμούλη και 

Χαλεπάκη 2020). Πέραν όμως της παγιωμένης διατροφικής αξίας των πολυφαινολών του 

ελαιολάδου, που είναι η πιο γνωστή πηγή τους ειδικότερα στις μεσογειακές χώρες, η 

βιβλιογραφία φαίνεται να κατευθύνεται προς την κατανάλωση χαρουπιού προς εξασφάλιση 

πολυφαινολών, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας που το χαρούπι διαθέτει (Kumazawa et al. 

2002, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι οι πολυφαινόλες του χαρουπιού σε in vitro δοκιμασίες 

παρουσίασαν συγκέντρωση 19.2% και έδειξαν ισχυρή αντιοξειδωτική ικανότητα, ιδιότητα που 
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καθιστά τους λοβούς του χαρουπιού πολύτιμο τρόφιμο, συνεπώς ενθαρρύνεται η κατανάλωσή 

του (Kumazawa et al. 2002, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

ΣΤΕΡΟΛΕΣ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ 

Η πρόσφατη δοκιμή IMPROVE-IT έδειξε ότι η μείωση των συγκεντρώσεων χαμηλής πυκνότητας 

λιποπρωτεΐνης χοληστερόλης (LDL-C) στον ορό μέσω αναστολής της απορρόφησής της μείωσε 

αποτελεσματικά τον αριθμό των νέων καρδιοαγγειακών νοσημάτων (ΚΑΝ), επομένως η 

εφαρμογή διαιτητικών παρεμβάσεων είναι δυνατόν να μειώσουν τις συγκεντρώσεις της LDL-C 

στον ορό. Επομένως, είναι αναμενόμενο να υποτεθεί ότι οι ενώσεις των στερολών μπορεί να 

έχουν τα ίδια αποτελέσματα στην έκβαση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως περιγράφεται 

για την ουσία εζετιμίμπη στη δοκιμή IMPROVE-IT (Baumgartner & Mensink 2015, Κουρμούλη και 

Χαλεπάκη 2020). 

Τόσο η εζετιμίμπη, όσο και η φυτική στερόλη και οι εστέρες απορροφούν τη χοληστερόλη και ως 

εκ τούτου λαμβάνονται χαμηλότερες συγκεντρώσεις LDL-C στον ορό. Επιπρόσθετα οι φυτικές 

στερόλες και οι φυτοστανόλες έχουν την ικανότητα να επεκτείνουν τις πιθανές επιδράσεις στην 

υγεία πέρα από τις επιδράσεις τους στην LDL-C. Οι φυτικές στερόλες και οι στανόλες έχουν την 

ικανότητα να μειώνουν τις συγκεντρώσεις των ηπατικών ενζύμων στον ορό του αίματος, να 

επηρεάζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος μέσω αλλαγής της 

δραστηριότητας των ρυθμιστικών Τ-κυττάρων και να προστατεύουν από τη μη αλκοολική 

στεατοηπιατίτιδα (ΜΑΣΗ). Αυτός ο συνδυασμός αποτελεσμάτων καθιστά αυτές τις ενώσεις 

εξαιρετικά αποτελεσματικές για τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών αλλά και ηπατικών 

νοσημάτων . Όπως σε πολυάριθμες μελέτες, έτσι και εδώ οι μηχανισμοί στους οποίους 

βασίζονται τα περισσότερα από αυτά τα αποτελέσματα είναι μόνο οριακά κατανοητοί και ο 

καθολικός μηχανισμός δράσης χρήζει περαιτέρω έρευνας ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως 

(Baumgartner & Mensink 2015, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Αναφορικά με την αντιοξειδωτική δράση των στερολών του χαρουπιού, έχει δειχθεί από 

πρόσφατες μελέτες ότι είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι λοβοί του χαρουπιού ως 

λειτουργικό συστατικό τροφής αντί να απορρίπτονται όπως γίνεται συνήθως, και αυτό διότι η 

δραστικότητα των πολυφαινολών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και η συγκέντρωση των 

φυτοστερολών είναι υψηλότερη σε σύγκριση με άλλα τρόφιμα όπως είναι το κακάο και έχουν 

ισχυρότερη αντιοξειδωτική δράση (Pawlowska et al. 2018, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

ΑΝΘΟΚΥΑΝΙΝΕΣ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ 

Οι ανθοκυανίνες δεν αποτελούν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και καμία έλλειψη ή 

ανεπάρκειά τους δεν σχετίζεται με σοβαρά προβλήματα υγείας . Εντούτοις, η αξία των 

ανθοκυανινών και άλλων διατροφικών βιοδραστικών ενώσεων μπορεί να συμβάλλει στην 

προώθηση της διατήρησης της υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου . Ενδεικτικά 

η συχνή κατανάλωση πολύχρωμων φρούτων και λαχανικών, πηγών ανθοκυανινών, είναι ένα 

σημαντικό συστατικό ενός υγιεινού τρόπου ζωής που μπορεί να προσφέρει προστασία από 

χρόνιες ασθένειες. Αντίθετα, η χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών έχει συσχετισθεί με 

συνολικά 1,7 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

προκαλούνται από καρκίνο του γαστρεντερικού (14%), ισχαιμική καρδιοπάθεια (11%) και 

εγκεφαλικό επεισόδιο (9%) (Wallace & Giusti 2015, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 
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Οι διατροφικές προσλήψεις αναφοράς δεν υπάρχουν επί του παρόντος για τις ανθοκυάνινες, 

όπως και για πολλές άλλες διατροφικές βιοδραστικές ενώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον 

Καναδά ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κίνα έχει καθορίσει επί του παρόντος ένα συγκεκριμένο 

προτεινόμενο επίπεδο των 50 mg / d για τις ανθοκυανίνες , στις υπόλοιπες χώρες όμως ακόμη 

εκκρεμεί (Wallace & Giusti 2015, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Τα τρόφιμα πλούσια σε ανθοκυανίνες, όπως τα βακκίνια, συνιστώνται παραδοσιακά στην 

Ευρώπη και την Ασία για τον έλεγχο της αθηροσκλήρωσης, της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας 

και άλλων επιπτώσεων στην υγεία. Κατά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, βρετανοί πιλότοι μαχητών 

έλαβαν συχνά μαρμελάδα από μαρμελάδα για βελτιωμένη νυχτερινή όραση παρά τις 

παραδοσιακές φαρμακευτικές χρήσεις, οι ανθοκυάνινες δεν χρησιμοποιούνται προς το παρόν 

για θεραπευτικές χρήσεις στη δυτική ιατρική. Η τοξικότητα της ανθοκυανίνης, από όσες 

πληροφορίες γνωρίζουμε, δεν έχει αποδειχθεί στις επί του παρόντος δημοσιευμένες μελέτες 

(Wallace & Giusti 2015, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Επιπρόσθετα δεν έχει πραγματοποιηθεί μελέτη που να σχετίζεται αποκλειστικά με τις 

ανθοκυανίνες που προέρχονται από το χαρούπι. Τέτοιου τύπου μελέτες έχουν γίνει σε ζώα όπου 

φαίνεται ότι οι ανθοκυανίνες, και συγκεκριμένα η δελφινιδίνη, δρουν έναντι των κυτταρικών 

σειρών του καρκίνου (Goulas et al. 2016, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Τέλος, μία αναζήτηση στη βάση δεδομένων Pubmed η οποία περιλαμβάνει τις λέξεις “carob” και 

“anthocyanin” εμφανίζει 3 αποτελέσματα από τα οποία τα 2 είναι εργασίες που δημοσιεύθηκαν 

το 2018, η 1 είναι μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2019 και μόνο οι δύο από αυτές είναι σχετικές με 

το χαρούπι. Πιο συγκεκριμένα η παλαιότερη μελέτη προτείνει το χαρούπι ως θεραπευτική 

προσέγγιση των νευροεκφυλιστικών νόσων (Lakkab at el, 2018) ενώ η πιο πρόσφατη εισάγει τη 

χρήση παραπροϊόντων του χαρουπιού προς Παρασκευή αντιμικροβιακών σκευασμάτων για τις 

πληγές (Zepon et al. 2019, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). Παρομοίως, καμία μελέτη από αυτές 

δεν προσεγγίζει ξεχωριστά τις ιδιότητες των ανθοκυανινών του χαρουπιού και τη δράση τους 

στον άνθρωπο (Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 
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ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΑΛΕΥΡΟ 

Αυτό λοιπόν που εμπορικά ονομάζεται χαρουπάλευρο (carob flour) ή σκόνη από χαρούπι (carob 

powder) παράγεται από τον καρπό μετά από απομάκρυνση των σπόρων, δηλαδή από το 

σάρκωμα μετά από ψήσιμο και άλεση. Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή μίας σκόνης (αλεύρου) 

που μοιάζει με τη σκόνη του κακάο, ειδικά όταν αναμιχθεί με άλλες γλυκαντικές ύλες, που όμως 

παρέχει πολύ λιγότερες θερμίδες από αυτό. Η σκόνη που προέρχεται από το αλεσμένο σάρκωμα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα προϊόντα. Ανάμεσα στις διάφορες συνταγές, υπάρχουν 

αυτές για κέικ με χαρουπάλευρο σε συνδυασμό με άλευρο ολικής άλεσης ή αυτή για muffin με 

χαρούπι σε συνδυασμό με μέλι και πορτοκάλι χωρίς καμία άλλη επιπλέον γλυκαντική ουσία 

(Πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ/ΤΡΟΦΗ/0609(ΒΙΕ)/08-2013). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σιρόπια (επικαλύψεις) που περιέχουν χαρουπάλευρο αντί για 

σοκολάτα και συνδυάζονται με μπανάνα ή ψητά φρούτα κατά προτίμηση μήλα ή αχλάδια. Αυτά 

τα σιρόπια μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ως επικαλύψεις σε παγωτά, γλυκές πίτες ή 

άλλα γλυκά με βάση το παντεσπάνι. Στις διάφορες συνταγές μπορεί κανείς να βρει το 

συνδυασμό τους με ταχίνι, μέλι ή/και σοκολάτα. Σάλτσες που περιέχουν χαρουπάλευρο 

μπορούν να συνδυαστούν και με αλμυρές γεύσεις όπως με το κρέας. Δημοφιλή είναι ακόμα τα 

τραγανά chips που περιέχουν χαρουπάλευρο ή διάφορα smoothies με φρούτα όπως μπανάνα, 

μήλο και ξηρούς καρπούς και τα διάφορα ζεστά ροφήματα με βάση το χαρουπάλευρο. Οι 

επιλογές είναι πολλές, ανάλογα με τις διατροφικές συνήθειες και τους πειραματισμούς στην 

κουζίνα. Ωστόσο, μεγάλες ποσότητες σαρκωμάτων χαρουπιού δεν χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικά και απορρίπτονται επί του παρόντος (Πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ/ΤΡΟΦΗ/0609(ΒΙΕ)/08-

2013). 

ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΟ ΧΑΡΟΥΠΑΛΕΥΡΟ 

Η συγκομιδή των λοβών του χαρουπιού πραγματοποιείται πριν τις χειμερινές βροχές. Τα 

χαρούπια καθαρίζονται με αέρα για να αφαιρεθούν όλα τα φύλλα καθώς και τα μικρά κλαδιά. 

Κατόπιν, καθαρίζονται διεξοδικά με υγρό και στεγνό καθαρισμό για να εξασφαλιστεί η ποιότητα 

του τελικού προϊόντος. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας σύνθλιψης ο λοβός του χαρουπιού 

κόβεται σε μικρότερα κομμάτια για την εξαγωγή του σπόρου του χαρουπιού. Μέτα την εξαγωγή 

των σπόρων οι λοβοί υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία για να δημιουργηθεί το ευρύ 

φάσμα προϊόντων από χαρούπι (Ροδινού και Τράϊκου 2015). 

Το χαρουπάλευρο παράγεται από μια διαδικασία ξήρανσης, άλεσης και ψησίματος των λοβών 

αφού αφαιρεθούν οι σπόροι. Το αλεύρι που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

παρασκευή ψωμιού και αρτοσκευασμάτων, αλλά και γλυκών όπου μπορεί να αντικατασταθεί 

και μέρος του κακάο. Φυσικά η χρήση του χαρουπάλευρου έχει ως αποτέλεσμα τα 

παρασκευασμένα τρόφιμα να πάρουν χρώμα καφέ-σοκολατί και γεύση που μοιάζει με 

σοκολάτα, η οποία μπορεί να αυξομειωθεί με ανάμιξη διάφορων ποσοτήτων χαρουπάλευρου με 

μέλι ή άλλα υλικά (Ροδινού και Τράϊκου 2015) . 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΡΟΥΠΑΛΕΥΡΟΥ 

Η άλεση της σάρκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τους ανθρώπους ως υποκατάστατο του 

κακάου σε κάποιες χώρες λόγω της απουσίας καφεΐνης αλλά και της χαμηλής τιμολόγησής του 

σε σχέση με προϊόντα καφεΐνης (Kumazawa et al. 2002, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Επιπλέον, έχει αποδοθεί στο λοβό της χαρουπιάς πολλαπλές αντιοξειδωτικές ιδιότητες λόγω της 

παρουσίας των πολυφαινολών, που είναι κυρίως συμπυκνωμένες τανίνες. Το εμπορικά 

ονομαζόμενο χαρουπάλευρο (carob flour) ή η σκόνη από χαρούπι (carob powder) παράγεται 

από τον καρπό μετά από απομάκρυνση των σπόρων, δηλαδή από το σάρκωμα μετά από το 

ψήσιμο και την άλεση. Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή μιας σκόνης αλεύρου που μοιάζει με 

την σκόνη του κακάο, ενώ υπάρχουν και σκευάσματα μελάσας που προκύπτουν μετά από 

ειδικές διαδικασίες βρασμού (Dakia et al. 2007, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

 

 

Το χαρουπάλευρο αποτελεί μια καλή θρεπτική επιλογή και οι λόγοι για να το επιλέξουμε είναι οι 

εξής: 
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 Είναι ιδανικό υποκατάστατο του κακάο και της σοκολάτας διότι περιέχει 60% λιγότερες 

θερμίδες, ενώ έχει τις ίδιες θερμίδες με το κακάο, αλλά το 1/10 από αυτό σε λιπαρά. 

 Δεν περιέχει γλουτένη και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα, κατάλληλα σε 

όσους παρουσιάζουν δυσανεξία σε αυτήν. 

 Έχει πολύ χαμηλή υγρασία και μπορεί να διατηρηθεί σε ξηρό, δροσερό και σκοτεινό 

μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά (ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο), καθώς και 

σε βιταμίνες Β2 και Β6, ενώ περιέχει και αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες δρουν 

προστατευτικά για τα κύτταρα (Ροδινού και Τράϊκου 2015). 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΤΡΟΥ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ 

Το άλευρο του φύτρου του χαρουπιού έχει παραδοσιακά χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο 

πρωτεϊνών στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, 

λόγω της καλά ισορροπημένης περιεκτικότητας σε αμινοξύ (Smith et al. 2010, Ροδινού και 

Τράϊκου 2015). Το άλευρο του φύτρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαιτητικά τρόφιμα, αφού 

περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και χαμηλό ποσοστό ακόρεστων ελαίων (Custódio 

et al. 2011, Ροδινού και Τράϊκου 2015). Επίσης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον λόγω της 

υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες (Ortega et al. 2009). Το φύτρο του χαρουπιού περιέχει 

καρουβίνη (Custódio et al. 2011, Ροδινού και Τράϊκου 2015). 

Επιπλέον το αλεύρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παρασκευή προϊόντων ελεύθερων 

γλουτένης. Τα προϊόντα ελεύθερα γλουτένης θεωρούνται χαμηλής διατροφικής αξίας καθώς 

φτιάχνονται από «εξευγενισμένα άλευρα» (λευκού τύπου, χωρίς πιτυρούχα κλάσματα) και 

άμυλα και στερούνται σημαντικών θρεπτικών συστατικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Επιπλέον τα προϊόντα ελεύθερα γλουτένης είναι 

λιγότερο γευστικά από τα παραδοσιακά προϊόντα σίτου, ενώ χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο 

ρυθμό μπαγιατέματος (Custódio et al. 2011, Ροδινού και Τράϊκου 2015). 

Οι παράγοντες που επιβάλλουν την ανάπτυξη προϊόντων ελεύθερων γλουτένης συνοψίζονται 

στους εξής: 

 Η κατανάλωση προϊόντων ελεύθερων γλουτένης από τους πάσχοντες από κοιλιοκάκη 

προκαλεί έλλειψη διαιτητικών ινών με συνέπεια προβλήματα υγείας, όπως απώλεια 

βάρους, αναιμία οστεοπόρωση ή διαβήτη, καθώς δεν καλύπτονται οι διατροφικές τους 

ανάγκες από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα προϊόντα ελεύθερα γλουτένης. 

 Το αγοραστικό κοινό προϊόντων ελεύθερων γλουτένης δεν περιορίζεται μόνο σε 

πάσχοντες από κοιλιοκάκη, αλλά και σε άτομα που ακολουθούν ισορροπημένο 

διαιτολόγιο και αποφεύγουν την κατανάλωση αλλεργικών συστατικών όπως το σιτάρι 

 Οι καταναλωτές απαιτούν μεγάλη ποικιλία προϊόντων με διαφορετικές - συνηθισμένες 

γεύσεις, για την ανάπτυξη και άλλων προϊόντων που απευθύνονται σε άλλες 

καταναλωτικές ομάδες (Ροδινού και Τράϊκου 2015) . 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥΠΑΛΕΥΡΟΥ 

Ο δημοφιλέστερος συνδυασμός του χαρουπάλευρου είναι με ταχίνι, μέλι ή σοκολάτα. Ωστόσο, 

υπάρχουν διάφορες σάλτσες και σιρόπια που περιέχουν χαρουπάλευρο και χρησιμοποιούνται 

είτε σε αλμυρές πίτες, κρέας, είτε σε γλυκές πίτες, παγωτά αντίστοιχα. Επίσης, κυκλοφορούν 
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τραγανά chips που περιέχουν χαρουπάλευρο. Επομένως, είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι η 

χρήση του ποικίλλει και ταιριάζει σε όλες τις διατροφικές συνήθειες. Επιπλέον, αλεύρι από 

σπόρους χαρουπιού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παρασκευή προϊόντων ελεύθερων 

γλουτένης. Τα προϊόντα ελεύθερα γλουτένης θεωρούνται μειωμένης διατροφικής αξίας, καθώς 

στερούνται σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες, πρωτεΐνες, μέταλλα και διαιτητικές 

ίνες, αλλά και είναι λιγότερο γευστικά. Είναι ωφέλιμα, ωστόσο, για ανθρώπους που πάσχουν 

από διάφορες αλλεργίες καθώς και για αυτούς που ακολουθούν ισορροπημένο διαιτολόγιο. 

Επομένως, η επιθυμία των καταναλωτών τέτοιων προϊόντων για διαφορετικές, πιο εύγεστες 

δημιουργίες είναι το κίνητρο για την δημιουργία νέων προϊόντων τα οποία θα περιέχουν 

χαρουπάλευρο και θα απευθύνονται σε όλους τους καταναλωτές (Καρά 2015). 

Τα προϊόντα αρτοποιίας αποτελούν σημαντικό μέρος της δίαιτας του ανθρώπου. Σε αυτά 

περιλαμβάνεται μεγάλη ποικιλία τροφίμων όπως είναι το ψωμί, το κέικ, τα μπισκότα κ.α., τα 

οποία διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο τους (γλυκά ή όχι) ή το μέσο που 

χρησιμοποιείται για την διόγκωση τους (βιολογικό ή χημικό) (Pozo-Bayón et al. 2006). Τα κέικ 

ανήκουν στα διογκωμένα με χημικό τρόπο προϊόντα αρτοποιίας (Ηartnett & Thaiheimer 1979). 

Εδώ και αιώνες, η παρασκευή τους έχει αλλάξει ελάχιστα. Ουσιαστικά η μέθοδος της ανάμιξης 

των συστατικών έχει παραμείνει η ίδια, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μια τάση 

χρησιμοποίησης νέων λιπαρών υλών και αλεύρων πιο κατάλληλων για την παρασκευή τους 

(Conforti 2006, Ροδινού και Τράϊκου 2015). 

ΤΟ ΚΟΜΜΙ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ (LBG) 
Τις τελευταίες δεκαετίες το χαρούπι αξιοποιείται κατά κύριο λόγο για την εξαγωγή του αλεύρου 

του ενδοσπερμίου του φυτού, από το οποίο παραλαμβάνεται από το κόμμι χαρουπιού, το οποίο 

χρησιμοποιείται ως μέσο πύκνωσης σε διάφορα τρόφιμα προκειμένου να διαφοροποιεί το 

ιξώδες τους και να τα καθιστά πιο σταθερά. (Rizzo et al. 2004, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Οι σπόροι του χαρουπιού αποτελούν περίπου το 10-20% του καρπού. Μπορούν να βρουν χρήση 

ως υποκατάστατα του καφέ αλλά κυρίως χρησιμοποιούνται σε βιομηχανική κλίμακα για την 

απομόνωση, από το ενδοσπέρμιο, του σταθεροποιητή κόμμι χαρουπιάς (locust bean gum, LBG) ή 

γαλακτομαννάνη. Στην ομάδα των πρόσθετων τροφίμων, είναι γνωστός με την ονομασία Ε 410. 

Πρόκειται για μία άοσμη σκόνη, λευκού έως υποκίτρινου χρώματος και από άποψη δομής, είναι 

ένα μακρομόριο που αποτελείται από μονάδες μαννόζης ενωμένες μεταξύ τους με (1->4) δεσμό 

και έχει διακλαδώσεις λόγω σχηματισμού (1->6) δεσμού με μονάδες β-D-γαλακτόζης. Η 

αναλογία μαννόζη/ γαλακτόζη (M/G), η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις ρεολογικές 

ιδιότητες της γαλακτομαννάνης κυμαίνεται από 1 – 4. Ο σταθεροποιητής αυτός έχει την 

ικανότητα δημιουργίας διαλυμάτων, ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, υψηλού ιξώδους και 

πηγμάτων συνεργιστικά με άλλα κόμμεα. Είναι σχετικά αδιάλυτος σε χαμηλές θερμοκρασίες 

αλλά αυξάνεται η διαλυτότητα του με θέρμανση. Έχει αξιολογηθεί από τον FDA (Οργανισμός 

Τροφίμων και Φαρμάκων) ασφαλές για την ανθρώπινη υγεία και βρίσκει χρήση ως πυκνωτικό 

μέσο σε διάφορα τρόφιμα όπως προϊόντα αρτοποιίας, παγωτά, σάλτσες κ.ά. αλλά βρίσκει 

εφαρμογή και σε βιομηχανίες υφασμάτων, καλλυντικών ή φαρμάκων (Καρά 2015). 

Κατά την παραλαβή του κόμμεος, προκύπτουν σημαντικές ποσότητες φύτρου (εμβρύου) και 

θεωρούνται παραπροϊόν. Όμως, το φύτρο του χαρουπιού περιέχει υψηλή συγκέντρωση 

πρωτεΐνης, γνωστή ως καρουβίνη, όπως την ονόμασαν οι Feillet και Roulland το 1998. Η 

καρουβίνη αποτελεί ένα μίγμα πρωτεϊνών διαφορετικού μεγέθους και βαθμού πολυμερισμού 
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(Wang et al. 2001, Καρά 2015). Είναι αδιάλυτη στο νερό και έχει αναφερθεί ότι διαθέτει 

παρόμοιες ρεολογικές ιδιότητες με τη γλουτένη, αν και η καρουβίνη έχει πιο οργανωμένη δομή. 

Επιπλέον, η πρωτεΐνη αυτή, μπορεί να αποτελέσει αντικαταστάτη των πρωτεϊνών γάλακτος και 

σόγιας και εξαιτίας της περιεκτικότητας της σε αμινοξέα αργινίνη και γλουταμίνη, καθίσταται 

ελκυστική για κατανάλωση από άτομα με αυξημένες διατροφικές ανάγκες, όπως είναι οι 

αθλητές (Καρά 2015). 

Εικόνα: Μακρομόριο κόμμεος χαρουπιάς (locust bean gum, LBG) ή γαλακτομαννάνη 
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ΧΑΡΟΥΠΟΜΕΛΟ ΚΑΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ 
Η χαρουπιά (ξυλοκερατιά, τερατσιά) ανήκει στην οικογένεια Leguminosae, στο γένος Ceratonia 

και στο είδος Ceratonia siliqua L. Η επιστημονική ονομασία της χαρουπιάς προέρχεται από την 

ελληνική λέξη κεράς (κέρατο) και τη λατινική λέξη «siliqua», υποδηλώνοντας τη σκληρότητα και 

το σχήμα του λοβού (https://www.viannitika.gr/el/o-dikos-mas-quot-mayros-xrysos-quot). Μετά 

από επεξεργασία του χαρουπιού παρασκευάζεται το χαρουπόμελο. Περιέχει τανίνες και έχει 

καταπραϋντικές και αντισηπτικές ιδιότητες. Επίσης, πολλά θρεπτικά συστατικά, π.χ. αναφέρεται 

από Διατροφολόγους ότι περιέχει 350mg ασβεστίου/100γρ, ποσότητα που θεωρείται πολύ 

υψηλή (http://inshape.com.cy/charoupomelo-o-agnostos-threptikos-ploutos). Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν γλυκαντικό για κέικ, ταχίνι, ζεστά και κρύα ροφήματα, γιαούρτι, παγωτό και 

ρύζια. Είναι ένα εξαιρετικό υποκατάστατο της ζάχαρης. Το χαρουπόμελο είναι επίσης γνωστό και 

σαν παραδοσιακό γιατρικό για τον βήχα και τον πονόλαιμο. 

Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΟΥΠΟΜΕΛΟΥ ΜΕ ΨΥΧΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ 

Ο παραγωγός Κωστής Καράτζης έχει δηλώσει χαρακτηριστικά στον τύπο: «Προτιμούμε μια 

ιδιαίτερη ποικιλία χαρουπιάς που ευδοκιμεί στην Κύπρο. Η ποικιλία αυτή έχει ήπια γεύση και τα 

χαρούπια της να είναι πιο εύγευστα. Για τη διαδικασία της παραγωγής, αφού μαζέψουμε τα 

χαρούπια μας, τα αλέθουμε και τα μουλιάζουμε τέσσερις ημέρες στο νερό. Κατά τη διάρκεια του 

τετραημέρου ανακατεύουμε το μείγμα και συμπληρώνουμε νερό, ώστε να είναι πάντα τα 

αλεσμένα μας χαρούπια, σκεπασμένα. Το μείγμα στραγγίζεται και μπαίνει στο πιεστήριο. 

Πιέζεται μέχρι να χωριστεί όλο το υγρό με τα εκχυλίσματα του χαρουπιού. Το στερεό μέρος 

αποτελεί μια καλή ζωοτροφή, ειδικά αν περιλαμβάνει και τα σπόρια. Τα σπόρια κάποια τα 

βγάζουν και τα πουλάνε χωριστά, αλλά όχι ο Κωστής Καράτζης. Το υγρό μέρος του μίγματος 

μπαίνει σε καζάνι 180 λίτρων και ξεκινά να βράζει μέχρι να μείνει στον πάτο μια ποσότητα 

περίπου 20 λίτρων. Αυτό είναι το χαρουπόμελο, το οποίο βράζει και ξαφρίζεται επί 24 ώρες 

συνεχώς. Γενικά, απαιτούνται περίπου 500 κιλά χαρουπιών για να προκύψουν περίπου 55-60 

λίτρα χαρουπόμελου (Πηγή: http://www.voltarakia.gr/daily-photos/item/5507-kazanisma-

xaroupomelou). 

 

 

Η διαφορά στο μέγεθος (υπάρχουν και άλλες διαφορές) ανάμεσα στο Κρητικό χαρούπι 

(αριστερά) και την ποικιλία κουμπωτή που χρησιμοποιεί ο Κ. Καράτζης (https://www.e-

storieskritis.gr/2018/07/blog-post_28.html). 
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Συμπίεση του ψυχρού εκχυλίσματος χαρουπιού (https://www.e-storieskritis.gr/2018/07/blog-

post_28.html). 

 

Συμπύκνωση του εκχυλίσματος χαρουπιού (https://www.e-storieskritis.gr/2018/07/blog-

post_28.html). 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

89 

 

Κρίσιμα σημεία παραγωγής κατά τον παραγωγό Κωστή Καράτζη (Μελιδοχώρι) 

Σε ομιλία του παραγωγού στις εγκαταστάσεις του ΠΛΟΗΓΟΥ στις 8/12/2019, αλλά και στη 

συζήτηση που ακολούθησε, μας ανέφερε τα σημεία που θεωρεί κρίσιμα για την επιμελή 

προετοιμασία χαρουπόμελου υψηλής ποιότητας. 

1). Κρίσιμη είναι η ποικιλία της χαρουπιάς που επιλέγεται. 

2). Τα χαρούπια συλλέγονται μόνο όταν είναι ώριμα και μόνο απευθείας από το δέντρο 

(αρμεχτά). Δεν πρέπει να τραυματίζονται. 

3). Το σημείο που μπορεί να μας δείξει την ωριμότητα του χαρουπιού είναι το κοτσάνι του. Όταν 

το κοτσάνι ξεραθεί, το χαρούπι δεν παίρνει πια χυμούς από το δέντρο, άρα ότι θρεπτικά (άρα και 

σάκχαρα) ήταν να πάρει, τα πήρε. 

4). Η ψυχρή εκχύλιση, με απλή ανάδευση σε κρύο δωμάτιο δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα, 

περιορίζοντας τις οξειδώσεις στο προϊόν. 

5). Μετά το τέλος της ψυχρής εκχύλισης, το εκχύλισμα χαρουπιού συμπιέζεται και διηθείται. 

6). Το εκχύλισμα χαρουπιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή χαρουπόμελου ή και 

αφεψήματος/αναψυκτικού χαρουπιού (το δεύτερο συνηθίζεται στην Αίγυπτο). 

 

Απλές προσεγγίσεις παρασκευής (Χουστουλάκης 2019) 

Αναφέρονται και απλούστερες προσεγγίσεις (Χουστουλάκης 2019), μικρής κλίμακας και με 

μικρότερες πιθανά απαιτήσεις. Σύμφωνα (τροποποιημένο βάσει της δημοσίευσης) με τον κ. 

Γιώργο Χουστουλάκη (https://www.cretanmagazine.gr/pos-ftiachnoume-charoupomelo/) - 

Δημοσιεύτηκε 19 Νοεμβρίου 2019. Από το CretanMagazine, ένας απλός τρόπος προετοιμασία 

χαρουπόμελου σε μικρή κλίμακα είναι: 

“Πως φτιάχνουμε χαρουπόμελο 

 

Φωτογραφίες: Γ. Χουστουλάκης 
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Το χαρούπι όταν είναι ώριμο και το σπάσεις έχει μέσα κυψέλες γεμάτες «μέλι». Τα χαρούπια 

που το καλοκαίρι και το Σεπτέμβρη είναι πιο γλυκά (λιγότερο στυφά).  

 
Φωτογραφίες: Γ. Χουστουλάκης 

Μαζεύουμε περί τα 2,5 κιλά χαρουπιά, γέρα και εύρωστα, εάν δυνατόν να έχουν και «μέλι» 

μέσα. Αυτό το διαπιστώνουμε άμα τα σπάμε στα δυο και επιλέγουμε τα καταλληλότερα. 

 
Φωτογραφίες: Γ. Χουστουλάκης 

Τα σπάμε σε μικρά κομματάκια, ένα δυο εκατοστά το κάθε ένα Βάζουμε σε μια άλλη λεκάνη 6 

λίτρα νερό. Ρίχνουμε το κομμένο χαρούπι στο νερό για τουλάχιστον 3 μέρες. Ανακατεύουμε όσο 

πιο τακτικά γίνεται (Χουστουλάκης 2019). 

 
Φωτογραφίες: Γ. Χουστουλάκης 
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Μετά την τρίτη μέρα τα βάζουμε στην κατσαρόλα και τα βράζουμε όπως είναι για 10 λεπτά. Με 

το πολύ βράσιμο στυφίζει μετά το χαρουπόμελο. Στην συνέχεια τα διηθούμε σε σουρωτήρι, τα 

πιέζουμε με ένα κουτάλι να στραγγίσουν και βάζουμε το διηθημένο υγρό σε άλλο δοχείο να 

κατασταλάξει για ένα 24ωρο. Την επόμενη μέρα μεταγγίζουμε με προσοχή σε άλλη κατσαρόλα. 

Βράζουμε το καθαρό υγρό στη νέα κατσαρόλα μέχρι να μείνει από όλα αυτά, 1 κιλό περίπου. Το 

χαρουπόμελο που προκύπτει μου δεν είναι καθόλου στυφό αλλά απεναντίας γλυκό σα πετιμέζι 

και ευχάριστο στη γεύση (Χουστουλάκης 2019). 

 
Φωτογραφίες: Γ. Χουστουλάκης 

Βαλσάμικο με χαρούπι 

«Ο όρος «aceto» [ξύδι] είναι ένας γνωστός κοινός όρος, ενώ ο όρος «balsamico» είναι ένα 

επίθετο που χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφέρεται σε ένα ξύδι με πικρή γλυκιά γεύση». 

Το παραδοσιακό βαλσαμικό ξύδι παράγεται από το χυμό των λευκών σταφυλιών που έχουν 

μόλις συγκομιστεί βρασμένα για να επιτευχθεί μια ελάχιστη συγκέντρωση σακχάρου 30% (brix) ή 

περισσότερο στο γλεύκος, η οποία στη συνέχεια ζυμώνεται με αργή διαδικασία γήρανσης 

συγκεντρώνει περαιτέρω τις γεύσεις. Η γεύση εντείνεται κατά τη διάρκεια των ετών, με το ξύδι 

να αποθηκεύεται σε ξύλινα βαρέλια, να γίνεται γλυκό, παχύρευστο και πολύ συγκεντρωμένο. Ο 

όρος βαλσάμικο με χαρούπι αφορά κυριώς την ανάμιξη πυκνού χαρουπόμελου με ξύδι. 

Ένας εναλλακτικός (ενδεικτικός τρόπος) παρασκευής βαλσάμικου ξυδιού με χαρούπι και κρέμας 

βαλσάμικου με χαρούπι παρουσιάζεται αναλυτικά στην παρακάτω συνταγή. 

Υλικά: 

Πέντε (5) μέρη ξύδι πολύ καλής ποιότητας. 

Ένα (1) μέρος χαρουπόμελου. 

Εκτέλεση: 

 Ζεσταίνουμε το ξύδι σε κατσαρόλα και διαλύουμε μέσα το χαρουπόμελο. 

 Δοκιμάζουμε το μείγμα και προσθέτουμε χαρουπόμελο ώστε να πετύχουμε το αρχικό 

επιθυμητό γευστικό αποτέλεσμα. 

 Το βράζουμε για 15 λεπτά σε χαμηλή φωτιά, ώστε να εξατμίζεται το υγρό αλλά να μην 

καεί το χαρουπόμελο.  

 Για να έχει το βαλσάμικο μορφή κρέμας, το βράζουμε ώσπου να πήξει. 

 Αν χρειαστεί μπορεί να αραιωθεί με το αρχικό ξύδι. 

Για αρχή φτιάχνουμε μια μικρή ποσότητα και συμπεραίνουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις για 

επιτυχές τελικό αποτέλεσμα. 
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8. ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 

ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑΣ 

ΧΑΡΟΥΠΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - 

ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
Προϊόντα διατροφής στις νεολιθικές κοινωνίες της ανατολικής Μεσογείου. Παρά τις προόδους 

που σημείωσε η γεωργία, η συλλογή και το κυνήγι άγριων ειδών εξακολούθησαν για πολλούς 

αιώνες να παίζουν σημαντικό οικονομικό ρόλο στη Mέση Aνατολή, αλλά και την Aφρική. Η ελιά, 

η κάπαρη, καθώς και κάποια φρούτα, όπως τα μούρα, τα σύκα, τα χαρούπια, οι χουρμάδες 

(φοινίκια), αλλά και ξηροί καρποί, όπως τα αμύγδαλα και τα τρεμμίθια (είδος Pistachio), 

συνέχισαν να συλλέγονται και να καταναλώνονται και στην αυτοφυή μορφή τους . (Ματάλα 

2015) 

Μεσαίωνας και βυζαντινή περίοδος. Στη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι Ευρωπαίοι αποκαλούσαν τη 

ζάχαρη «λευκό άλατι» και τη χρησιμοποιούσαν για να κάνουν εύληπτα τα διάφορα βότανα και 

λοιπά είδη της φαρμακοποιίας. Την περίοδο αυτή η ζάχαρη ήταν εξαιρετικά ακριβή. Η σχεδόν 

δεκαπλάσια τιμή της σε σχέση με το μέλι έκανε τη χρήση της ως κανονικού τροφίμου 

απαγορευτική. Όπως μας πληροφορεί σχετικό διάταγμα των Ενετών, στην ενετική Κύπρο η 

χρήση της ζάχαρης ήταν απαγορευμένη για τον ντόπιο πληθυσμό και την αποκλειστικότητα της 

κατανάλωσής της είχε η άρχουσα τάξη της Λευκωσίας. Ο κυπριακός λαός συνέχισε να 

χρησιμοποιεί, όπως και παλαιά, το έψημα (πετιμέζι), το χαρουπόμελο και το μέλι. Η ζάχαρη 

αντικατέστησε αυτά τα παραδοσιακά γλυκαντικά μόλις στα μέσα του 20ού αιώνα. Δεν θα ήταν 

σωστό να παραλείψουμε να αναφερθούμε στη σχέση των Βυζαντινών με τα γλυκίσματα. Ειδικά 

οι πλούσιοι, ήταν αδύνατον να μην τα συμπεριλάβουν στα δείπνα τους. Για την παρασκευή 

γλυκισμάτων, απασχολούσαν στα σπίτια τους ειδικευμένο προσωπικό, τους πλακουντοποιούς. 

Αρκετά από τα γνωστά ελληνικά παραδοσιακά γλυκά αναπτύχθηκαν αυτή την περίοδο, όπως το 

παστέλι (η χρήση του οποίου μαρτυρείται από τον 7ο αιώνα), το κυδωνάτο ή κυδωνόπαστο, το 

καρυδάτο, τα γλυκά του κουταλιού, οι συκόπιτες και το ρυζόγαλο. Τα γλυκά που φτιάχνονταν με 

μέλι (μελίπηκτα) μνημονεύονται στις πηγές συχνότερα όλων και φαίνεται πως ήταν ιδιαιτέρως 

αγαπητά στους Βυζαντινούς. Ένα βυζαντινό ποτό από εκχύλισμα πικραμύγδαλων ήταν το 

θασόρροφον, η γνωστή σουμάδα, με τη γλυκιά γεύση, η οποία και στις μέρες μας σερβίρεται στα 

παραδοσιακά καφενεία πολλών νησιών του Αιγαίου. Οι γλυκαντικές ουσίες ήταν αυτές που 

χρησιμοποιούνταν και στην αρχαιότητα, δηλαδή το πετιμέζι (σίραιον ή έψημα), το χαρουπόμελο 

και το μέλι (Ματάλα 2015). 

Διατροφή στη διάρκεια του κατοχικού λιμού. Τα όσπρια, το μπομποτάλευρο (καλαμποκίσιο 

αλεύρι), το πλιγούρι, οι πατάτες, τα χαρούπια, διάφορα χορταρικά και λαχανικά, μαζί με μικρές 

ποσότητες ξηρών καρπών, απάρτιζαν πλέον τη βασική διατροφή. Υποδεέστερα είδη αυτοφυών 

καρπών και χόρτων, όπως βελανίδια, μολόχες και τσουκνίδες, αναδείχθηκαν σε σημαντική πηγή 

θρεπτικών συστατικών. Οι λαχανίδες και οι πατατόφλουδες, που τα οποία προορίζονταν, υπό 

κανονικές συνθήκες, για τη διατροφή των ζώων, βρήκαν τη θέση τους στο καθημερινό τραπέζι 

(Ματάλα 2015). 

Επιπτώσεις του λιμού στην υγεία και τη διατροφική κατάσταση των Ελλήνων. Για πολλούς 

ανθρώπους που ζούσαν στην Αθήνα, η δίαιτα στη διάρκεια της Κατοχής παρείχε μόλις 500 

θερμίδες την ημέρα. Μπορεί να ήταν βέβαια πλούσια σε φυτικές ίνες, αλλά παρουσίαζε 
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σημαντική έλλειψη σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Η προσλαμβανόμενη πρωτεΐνη σχεδόν 

περιορίστηκε σε αυτήν που μπορούσε κάποιος να πάρει από τα όσπρια. Οι εξαιρετικά μικρές 

διαθέσιμες ποσότητες μπομπότας, λαχανικών, ξηρών καρπών, χαρουπιών και σταφίδας δεν 

αρκούσαν, για να καλύψουν τις απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά, όπως η βιταμίνη Α, η 

νιασινή, η θειαμίνη και πολλά ιχνοστοιχεία (Ματάλα 2015). 

ΧΑΡΟΥΠΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
Στην Κρήτη της Υστερομινωικής Εποχής (1560 – 1050 π.Χ.) έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν 

χαρούπια, καθώς έχουν βρεθεί κάρβουνα χαρουπιάς αυτήςτ ης περιόδου. Είναι γνωστό ότι 

τρώγονταν στην Τουρκοκρατία αλλά και σε άλλες δύσκολες εποχές όπως οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι. 

Στην Κατοχή, η Κρήτη υπήρξε μεγάλος εξαγωγέας των χαρουπιών κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. 

Σημαντικό μέρος των φορτίων που έφταναν στην Θεσσαλονίκη προοριζόταν για παραγωγή 

χαρουπόμελου, το οποίο διοχετευόταν στην παραγωγή χαλβά. Παλαιότερα, οι Κρητικοί έτρωγαν 

τα χαρούπια ως γλυκό, ενώ ακόμη εξακολουθεί να αποτελεί υγιεινό υποκατάστατο της 

σοκολάτας. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται στην παρασκευή οινοπνευματωδών ποτών, αλλά και ως 

ζωοτροφή. Εξαιτίας της πολυεπίπεδης χρήσης του χαρουπιού αλλά και επειδή έχει ένα σκούρο 

καφέ – μαύρο χρώμα, έχει ονομαστεί ‘ο Μαύρος Χρυσός’ της Κρήτης. Οι παππούδες και οι 

γιαγιάδες μας θυμούνται πόσα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας φτιάχνονταν από χαρούπια 

(Η Χαρουπιά. Cretacarob, Βιολογικά Προϊόντα χαρουπιού, https://cretacarob.com/carob-tree/). 

Σε δύσκολες στιγμές, οι κάτοικοι της Κρήτης πάντα κατανάλωναν το χαρούπι με διάφορους 

τρόπους, καθώς και τα ζώα τους με λοβούς χαρουπιών. Ήταν γνωστή ως η «σοκολάτα των 

φτωχών». Οι Κρητικοί άλεθαν τα χαρούπια για να παράγουν αλεύρι για να φτιάξουν ψωμί και 

παξιμάδια ή τα έβραζαν για να φτιάξουν σιρόπι. Πιστεύεται ότι τα χαρούπια βοήθησαν τον 

κρητικό πληθυσμό να επιβιώσει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά 

του σε θρεπτικά συστατικά και μέταλλα. Σήμερα, το χαρούπι καταναλώνεται ευρέως ως 

εναλλακτική λύση στον καφέ ή τη σοκολάτα χωρίς τις επιπτώσεις της καφεΐνης. Έχει μια γεύση 

σαν σοκολάτα που είναι φυσικά πιο γλυκιά από τους κόκκους κακάο και για αυτό το λόγο 

καταναλώνεται συνήθως ως σνακ ζαχαροπλαστικής (Psarakis 2020). 

ΤΑ ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ ΤΟ 1825 
Τον Ιούλιο του 1825, υπό την αρχηγία του Δημητρίου Καλλέργη, συγκεντρώθηκαν στην 

Πελοπόννησο οπλαρχηγοί των Κρητικών, Μονεμβασιώτες και Σφακιανοί και απέπλευσαν με 13 

πλοία για την Γραμβούσα. Παρά την κοινωνική οργάνωση, η ζωή στη Γραμβούσα ήταν πολύ 

σκληρή. Δεδομένου ότι οι Οθωμανοί επικρατούσαν σε ολόκληρη την Κρήτη, ο τακτικός 

ανεφοδιασμός σε τρόφιμα και νερό από τη νήσο γινόταν με μεγάλη δυσκολία. Για μεγάλο 

διάστημα μετά την ήττα των επαναστατών στο Τηγάνι, απέναντι από τη Γραμβούσα, η μόνη 

τροφή των Γραμπουσιανών ήταν τα ξυλοκέρατα, ενώ οι ασθένειες και ο θάνατος έκαναν 

θραύση. Οι Γραμπουσιανοί έγραφαν συχνά απεγνωσμένα γράμματα προς την Κεντρική 

Κυβέρνηση, ζητώντας αποστολή τροφίμων, όπλων και πυρομαχικών , αλλά η κακή στρατιωτική 

και οικονομική κατάσταση σε όλη την επαναστατημένη Ελλάδα από το 1825 δεν άφηνε 

περιθώρια για μεγάλη βοήθεια. Μέσα σε αυτήν την δύσκολη καθημερινότητα, το καλοκαίρι του 

1826 κάποιος Σαμψών, Ψαριανός πειρατής, κατέπλευσε με το μίστικό του στη Γραμβούσα και δε 

δυσκολεύτηκε να παρασύρη στην πειρατεία κάποιους πειναλέους Γραμπουσιανούς 

(Μαζαράκης-Αινιάν Κ. 2018). 
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Ιωάννη Κονδυλάκη (1861-1920). Η Γραμβούσα (Επανάστασις του 1821 εν Κρήτη), σελ 18-19 

(https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/6/6/3/metadata-

dclm4eegqvpekekn9arip97pq3_1311580267.tkl). Αναφέρεται στο άρθρο: Μαζαράκης-Αινιάν Κ. 

(2018). Η κατοίκιση στη Γραμβούσα από το 16ο έως το 19ο αιώνα. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ: ΝΑΥΤΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ – Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας (ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ), 

https://elinis.gr/γραμβούσα-ναυτική-πολιτεία-πειρατών/1/7 

 

 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΙΜΟΥ 

 

Τηλικίδης Αλέξανδρος (2009). Η χαρουπιά. ΠΑΙΩΝΙΑ, τεύχος 10, σελίδες 23-27, 

http://www.akadimia.gr/wp-content/uploads/2016/06/PAIONIA10.pdf 
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ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΚΑΤΟΧΙΚΑ 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ 1940-1944 
Παραδοσιακή Ελληνική Διατροφή. Κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο θρεπτικός ρόλος του 

χαρουπιού ήταν πράγματι πολύ σημαντικός για την επιβίωση των Ελλήνων που αποκλείστηκαν 

από την πρόσβαση σε πολλά άλλα τρόφιμα. Τα χαρούπια καταναλώνονταν ως είχαν ή 

μαγειρεύονταν με άλλα απλά υλικά ή χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή πετιμεζιού 

(χαρουπόσιρο) ή αλλιώς τα έφτιαχναν σε αλεύρι. Σχετικά με το χαρουπάλευρο, συχνά 

ανακατευόταν με αλεύρι από κάστανο ή αλεύρι από αποξηραμένα φρούτα όπως μήλα ή 

αχλάδια. Την περίοδο αυτή η Κρήτη ήταν σημαντικός εξαγωγέας χαρουπιών στη Βόρεια Ελλάδα. 

Μεγάλο μέρος των εισαγωγών που έφτασαν στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιήθηκαν για την 

παραγωγή χαρουπόμελου το οποίο αξιοποιούνταν για την παραγωγή χαλβά (Sarpaki and 

Kavroulaki 2019). 

Ένα κατοχικό ψωμί (Sarpaki and Kavroulaki 2019) 

⅓ φλιτζάνι ελαιόλαδο 

1/3 φλιτζάνι σταφίδες 

2 μήλα, κομμένα σε κύβους 

νερό 

1 φλιτζάνι αλεύρι κάστανο 

3 κούπες χαρουπάλευρο 

1 1/2 φλιτζάνι ορεκτικό προζύμι 

Άννα Κανδηλιέρη (1943, Γαλατάς- Χανιά) 

Αναφέρεται η εκτενής χρήση τροφών που πριν από τον λιμό λίγοι –ή και κανείς– 

χρησιμοποιούσαν, όπως το νταρί, τα χαρούπια και ο σκουπόσπορος (Χιονίδου 2020). Ο κ. 

Ζαχαρίας Κυπριωτάκης, Καθηγητής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης, 

γεωπόνος-βοτανολόγος αλλά και λάτρης ο ίδιος των γεννημάτων της γης, ανέφερε στο περιοδικό 

«Αρχαιολογία και Τέχνες»: Η γεύση που θυμάμαι καλά είναι αυτή του χαρουπιού. Εμείς παλιά το 

βάζαμε στα κάρβουνα, το ζεσταίναμε και ήταν σαν σοκολάτα. Επίσης είχαμε τη χαρουμπία στο 

Ηράκλειο. Τη βάζανε με πάγο. Ήτανε κάποιος στο Ηράκλειο και τη διαλαλούσε «πάρτε από μένα 

που ήρθα από τα ξένα», τέτοια τραγουδάκια έλεγε (Ξεκαλάκη 2011). 
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(Sarpaki and Kavroulaki 2019) 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙ 
Στην κατοχή. πάρα πολύ χτυπήθηκαν οι προσφυγικές οικογένειες του 1922, οι οποίες ζούσαν σε 

παραγκοπόλεις γύρω από τα αστικά κέντρα και δεν είχαν σπίτια ή συγγενείς στην επαρχία, η 

οποία υπέφερε λιγότερο. Οι περισσότεροι ήταν βιομηχανικοί εργάτες και υπάλληλοι και με τον 

πόλεμο έχασαν τη δουλειά τους, αφού τα εργοστάσια είτε έκλειναν είτε μείωσαν την παραγωγή 

τους. Προσπαθώντας να επιβιώσουν πουλούσαν τα υπάρχοντά τους, έκαναν μικροδουλειές ή 

ζητιάνευαν. Μικροπωλητές πουλούσαν χαρούπια σύκα, σπίρτα, τσιγάρα ή παλιά ρούχα (Κοτζιά 

2015). 

Άλλοι έτρωγαν βελανίδια, αφού πρώτα τα έβραζαν και τα ανακάτευαν μαζί με αλεύρι και 

γινόταν χυλός. Αυτό ήταν το φαγητό τους. Άλλοι έβραζαν χαρούπια, τα άλεθαν και μετά έτρωγαν 

το χυλό. Άλλοι έψαχναν στα σκουπίδια. Έβλεπα πολλούς να βρίσκουν μέσα στα σκουπίδια 

καρπουζόφλουδες και να τις τρώνε (Κοτζιά 2015). 

Δεν είχαμε ούτε αλεύρι για να φτιάξουμε ψωμί. Τρώγαμε μόνο μπομπότα. Μερικοί στη γειτονιά 

έβλεπα ότι έτρωγαν βίκο και σπόρους από λαθούρι τους οποίους τους άλεθαν και τους έβραζαν. 

Εγώ δεν το έκανα. Καμιά φορά μόνο έβραζα τα χαρούπια, τα άλεθα και μετά τα ανακάτευα με το 

λάδι και τα τρώγαμε. Τίποτα άλλο (Κοτζιά 2015). 
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ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΤΩΝ ΤΟΤΕ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ 
Όπως αναφέρουν τα “Ρεθεμνιώτικα Νέα”, συγκινητική ήταν η στιγμή στη διάρκεια του 

προσυνεδρίου όταν τον λόγο πήρε η συνταξιούχος δασκάλα Ευγενία Ζαμπετάκη, που θέλησε να 

μοιραστεί με το κοινό και τους επιστήμονες τις δικές τις αναμνήσεις από το χαρούπι την περίοδο 

της Κατοχής. Η ίδια μίλησε για τα διατροφικά οφέλη του προϊόντος, για το αγαπημένο γλύκισμα 

των παιδιών εκείνης της εποχής, αλλά και για το οικονομικό όφελος που πρόσφερε στους 

κατοίκους του νησιού. Ειδικότερα ανέφερε: “Θυμούμαι εμείς τα παιδιά διαλέγαμε χαρούπια- τα 

πιο καλά τα μάζευε η μάνα μας-τα φούρνιζε και τα κρατούσαμε στο σχολείο και τα τρώγαμε και 

μας φαίνονταν πολύ νόστιμα. Ύστερα η φτώχεια, η Κατοχή δεν είχε ζάχαρη και αναγκαζόμαστε 

να παίρνουμε τα χαρούπια, να τα χτυπάμε από πάνω με μια πέτρα για να ανοίγουν. Τα βάζαμε 

σε ένα σιδερένιο τσικάλι και βάζαμε νερό και με το νερό αυτό έμενε 3-4 μέρες. Παίρναμε ύστερα 

τα χαρούπια, τα δίναμε στα ζώα. Το νερό που έμενε το βράζαμε μέχρι να γίνει πετιμέζι. Το 

πετιμέζι αυτό το κάναμε πολύ ωραία γλυκά. Η μάνα μου έπαιρνε κυδώνια, τα έβραζε και μετά τα 

έξυνε στον τρίφτη και έβαζε μια φλιτζάνα κυδώνι, μια φλιτζάνα πετιμέζι και τα γύριζε μέχρι να 

δέσουν. Έκανε ωραία μαρμελάδα. Όμως το γλυκό που κάναμε συνέχεια στο σπίτι ήταν οι 

τηγανίτες. Έπαιρνε δυο χούφτες αλεύρι και με τη χούφτα λίγο νερό το τάραζε, έβαζε λάδι στο 

τηγάνι, έβαζε μέσα με το κουτάλι τηγανίτες. Όταν ψήνονταν τις έβαζε στις φοντανιέρες και από 

πάνω έριχνε πολύ πετιμέζι. Από την άλλη η γιαγιά μου μόλις φεύγαμε από εκκλησία μάζευε όλα 

τα εγγονάκια και πηγαίναμε στο σπίτι. Η γιαγιά μου έκανε «γραιδέ». Εγώ το συνεμοιάζω τώρα 

με τον χαλβά. Η γιαγιά μου έβαζε στάρι αλεσμένο. Έβαζε 2-3 χούφτες στο τηγάνι με λάδι, έκαιγε 

το τηγάνι, έβαζε αλεύρι, το γύριζε το γύριζε και έπαιρνε ένα χρώμα. Μόλις έπαιρνε το χρώμα 

έβανε σε ένα μέρος μια φλιτζάνα πετιμέζι, μια φλιτζάνα νερό, το ένωνε και τοέβαζε μέσα στη 

«γραϊδέ» και γινόταν ένα πράγμα σαν τον χαλβά. Ύστερα το άφηνε λίγο-λίγο όταν είχε καρύδια, 

και μετά με το κουτάλι έβαζε από αυτό το μίγμα, το πατίκωνε και το έβαζε σε ένα δίσκο. Και 

γέμιζε το δίσκο κάτι ωραία στο σχήμα του κουταλιού. Αυτό το γλυκό είναι «γραϊδές». 

Μια φορά ήρθε ένας καθηγητής πανεπιστημίου- τον είχαν καλέσει καθηγητές του Ρεθύμνου και 

τον έλεγαν Κουιδή. Αυτός ήταν γέρος, 98 χρονών, όταν ήρθε και είπε ότι θα γιορτάσει τα 

γενέθλιά του εδώ αλλά ήθελε να πάει στις Μαργαρίτες και ρώτησε μήπως ξέρει κανείς καμιά 

χωρική καθηγήτρια να του πει πως κάνουν τη γραϊδέ. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου στην 

Αργυρούπολη και μας έκανε γραιδέ και πήγα και του έκανα γραϊδέ και του άρεσε πάρα πολύ. 

Αλλά εγώ τώρα λέω τα παιδιά τα σημερινά είναι να φάνε γραϊδέ εφόσον έχουν σοκολάτες, 

γαριδάκια κτλ; Εμάς μας άρεσε γιατί δεν είχαμε άλλο γλυκό. Εδώ το έφεραν οι Άραβες που ήταν 

κατακτητές της Κρήτης και το έφεραν εδώ τους βυζαντινούς χρόνους στα λιμάνια της Ελλάδας 

και της Ευρώπης και έκτοτε είναι αυτοφυές φυτό. Εμείς στο χωριό μου είχαμε ένα κλαδερό -ένα 

άγριο μέρος- και βάζανε κατσίκες- εκεί τον λέγαμε αγριοκάλαμο και είχαμε πολλές χαρουπιές 

και μαζεύαμε με τη μάνα μου. Ένας εργάτης τα έπαιρνε και τα πήγαινε στο εργοστάσιο. Τα 

πουλούσαμε και βγάζαμε τα πρώτα ενοίκια του σπιτιού που νοικιάζαμε όταν σπουδάζαμε στο 

Ρέθυμνο. Ήταν ένα εισόδημα χωρίς κανένα έξοδο. Τη χαρουπιά ποτέ δεν την κεντρίσαμε, ποτέ 

δεν την καλλιεργήσαμε, ποτέ δεν τη φυτέψαμε. Ο σπόρος με τα πουλιά φύτρωνε μονάχος” 

(Κωνσταντουλάκη 2018). 
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Στην κατοχή (Μανουσάκης 2014) έγινε κάθε προσπάθεια για αύξηση των κρατικών εσόδων, με 

την αύξηση της φορολογίας και την προκαταβολή του φόρου για την περίοδο 1943-44, καθώς 

και με την υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου για τις ανώνυμες εταιρείες κατά 20% από την 31η 

Δεκεμβρίου 1942, με το νέο κεφαλαίο να καταβάλλεται ως πίστωση στο κράτος. Οι προσπάθειες 

για την αύξηση των εσόδων από τη φορολογία είχαν βεβαίως ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, λίγους 

μήνες μετά την έναρξη της κατοχής, αλλά δεν είχαν μεγάλη επιτυχία. Η ελληνική αντιπροσωπεία 

είχε φέρει μάλιστα παραδείγματα στις συνομιλίες του Βερολίνου και της Ρώμης, προσπαθώντας 

να αποδείξει ότι έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αυξήσει τα έσοδα και να 

χρηματοδοτήσει (και) τα έξοδα κατοχής, αλλά η ελληνική οικονομία είχε φτάσει στα όριά της και 

δεν υπήρχαν μεγάλα περιθώρια για νέα αύξηση των εσόδων. Στο σχετικό υπόμνημα ανέφερε την 

εισαγωγή συστήματος προείσπραξης για το φόρο εισοδήματος κεφαλαίων επί των τόκων 

κρατικών χρεογράφων, το φόρο υπερτιμήματος ακινήτων, τον έκτακτο φόρο επί της πωλήσεως 

και των εμπορικών υπηρεσιών, το φόρο επί των έκτακτων κερδών, το φόρο προβάτων και 

χοίρων, την επαναφορά της οθωμανικής δεκάτης σε δημητριακά, όσπρια, σουσάμι, ελιές και 

ελαιόλαδο, σταφίδες (και, για την υπόλοιπη αγροτική παραγωγή, σε χρήμα), το φόρο στον χυμό 

χαρουπιών, τους πρόσθετους φόρους κοινωνικής πρόνοιας, τον συνθετικό φόρο επί του 

συνολικού εισοδήματος, τον φόρο επί των σφαγίων, τον φόρο καταναλώσεως οίνου, τον φόρο 

καταναλώσεως οινοπνεύματος, τον φόρο καταναλώσεως καπνού, τον φόρο πολυτελείας, τα 

κρατικά μονοπώλια (αλάτι, σπίρτα, πετρέλαιο και παιγνιόχαρτα) και τον φόρο χαρτοσήμου 

(ΙΑΕΤΕ, Α1Σ32Υ1Φ19, Υπουργός των οικονομικών, «Υπόμνημα», Βερολίνο, 24/9/1942. Βλ. επίσης 

το υπόμνημα προς τον υπουργό οικονομικών μελών της επιτροπής οικονομολόγων: «Επί του 

τρόπου της αντιμετωπίσεως του δημοσιοοικονομικού προβλήματος», 30/5/1942, στο ΙΑΕΤΕ, 

Α1Σ32Υ1Φ19). Ένα άλλο στοιχείο από την κατοχή: Μερίδες άρτου από τον αρτοποιείο Γ. 

Αντωνιάδου στον Πειραιά (Δραπετσώνα) σε επιχειρήσεις εργαζόμενες για τις δυνάμεις κατοχής, 

1-7/6/1942. Επεξεργασία στοιχείων από: Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), Αρχείο Υπουργείου 

Επισιτισμού (Κ67α), φάκελος 43. Καχραμάνογλου Νικ. Δ., Βιομηχανία Επεξεργασίας Χαρουπιών, 

186 μερίδες άρτου (Μανουσάκης 2014). 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ 

ΚΑΤΟΧΗ 
Η αποστολή Primer στην Ηρακλειά (Σπηλιωτοπούλου 2016). H αποστολή Primer, συνδέεται με 

την Αποστολή στη Νάξο και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα λειτουργίας σε μικρό νησί. Το 

προσωπικό της αποτελούσαν ο λοχίας Κώστας Δημουλάς, αρχηγός, και ο λοχίας Γεώργιος 

Βαλαβάνης, ασυρματιστής, που παρέμειναν στην Ηρακλειά από τις 22 Ιανουαρίου έως τις αρχές 

Μαΐου 1944. Σε όλη τη διάρκεια της παραμονής της Primer, μόνο μικρά πλοία των Γερμανών 

προσέγγιζαν το νησί περιστασιακά, συνήθως για να αγκυροβολήσουν όταν είχε κακοκαιρία. 

Μικρά ελληνικά ψαράδικα και άλλα εμπορικά αγκυροβολούσαν επίσης για μικρό διάστημα. 

Εξαίρεση αποτέλεσε η εμφάνιση καϊκιού του γερμανικού στρατού 200 τόνων στις 10 

Φεβρουαρίου με φορτίο σταφίδας και χαρουπιών για την Κρήτη, που έφερε οπλισμό και στο 

οποίο επέβαιναν 16 Γερμανοί και 6 Έλληνες. Το καΐκι αγκυροβόλησε λόγω κακοκαιρίας (Primer 

Mission Sgt Dimoulas, αχρον. Μάιος ή Ιούνιος 1944, HS 5/719) (Σπηλιωτοπούλου 2016). 

Σύμφωνα με τον Αλιπράντη (1992): 
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Αλιμπράντης Αντώνιος (1992). Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ. ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ 
ΤΗ «ΒΕΝΕΤΙΑ» (2017). https://lki.gr/Files/History_Spies_And_Saboteurs_In_Occupied_Greece_4.pdf 

 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΞΥΠΝΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ 

Σε ταξιδιωτική αφήγηση, από επίσκεψη στο Σικάγο, αναφέρεται: “'Ένα άλλο κέντρο πού 

Επισκεφθήκαμε ένα βράδυ ήταν το «Μπιάνκο». Είναι ένα εστιατόριο χωρίς μουσική, αλλά 

μάλλον γαστριμαργικό, με κουζίνα ιταλική. Καταβάλλετε τέσσερα δολάρια, καί σάς σερβίρουν 

συνεχώς φαγητά, αρχίζοντας από διάφορα τουρσιά, φασόλια κλπ. μέχρι ψάρια, κρέας, 

κοτόπουλα. Συνεχίζουν τα διάφορα τυριά, τα γλυκά, και τελικά σάς φέρνουν για επιδόρπιο 

ξυλοκέρατα, λούπινα, στραγάλια, και πασατέμπο. Για ανάμνηση πήρα στη τσέπη μου μερικά 

ξυλοκέρατα πού θυμίζουν την ίταλογερμανική κατοχή της Ελλάδος, καθώς και λίγα λούπινα, για 

να τα δώσω στο φίλο μου. κ. Μήτσο Γιαννακάκο” (Αρχιμανδρίτου 1964). 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ 
Η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα (Τζίνος και Βασάλος 2017) 

Ο Ιησούς διηγήθηκε μια ιστορία: «Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Μια μέρα, ο μικρότερος 

είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». 

Εκείνος τότε τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες ημέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε 

όλα κι έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα 

ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη, κι άρχισε και αυτός να στερείται. 

Πήγε λοιπόν, κι έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε 

στα χωράφια του να βόσκει χοίρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα 

που έτρωγαν οι χοίροι, αλλά κανένας δεν του έδινε ούτε αυτά να φάει (Τζίνος και Βασάλος 

2017). 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ ΩΣ ΤΡΟΦΗΣ 
Σύμφωνα με τις γραπτές μαρτυρίες σε μεγάλο μέρος της ελληνορωμαϊκής και βυζαντινής 

Μεσογείου, το χαρούπι θεωρούνταν ζωοτροφή, τροφή που δείχνει ασκητική ζωή, φυσικό 

φάρμακο, τροφή στην οποία κατέφευγαν οι άνθρωποι σε περιόδους πείνας και πείνας. Δεν 

θεωρήθηκε λιχουδιά. Όταν τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα κατέστρεφαν τις καλλιέργειες, όταν 

οι πόλεμοι αποδεκάτιζαν ζώα και ανθρώπους, όταν η πείνα και οι ασθένειες εξαπλώθηκαν 

γρήγορα σε ολόκληρη τη χώρα, τότε οι άνθρωποι κατέφυγαν σε τροφές που δεν θα προτιμούσαν 

υπό άλλες συνθήκες. Χάος, ρίζες, φύλλα, επικίνδυνα όσπρια, βελανίδια, χαρούπια, αρουραίοι, 

γη με μικρή προσθήκη αλευριού ακόμα και ανθρώπινη σάρκα θα μπορούσαν να βρουν θέση στη 

διατροφή. Αν και η κατανάλωση τροφών που προορίζονται για επιβίωση είναι τόσο ενοχλητική 

που συχνά ακόμη και η ανάμνησή τους βρίσκεται θαμμένη (Sarpaki and Kavroulaki 2019). 

Οι συγγραφείς του αρχαίου και του βυζαντινού κόσμου αναφέρονται στα τρόφιμα της φτώχειας 

και της άκρας ανάγκης, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται λεπτομερώς. Το γεγονός ότι οι αρχαίοι 

συγγραφείς δεν αναφέρουν το μαγείρεμα του χαρουπάλευρο μπορεί να σημαίνει ότι ούτε είχε 

ψηθεί ούτε είχε μετατραπεί σε αλεύρι. Τόσο το ψωμί όσο και τα όσπρια συμβολίζουν τις 

αγροτικές κοινωνίες και εκφράζουν την ιδέα της κυριαρχίας του ανθρώπου στη φύση, σε 

αντίθεση με το χαρούπι που συνδέεται με το δάσος. Οι Αρκάδες, που τρώνε τα βελανίδια, δεν 

στάθηκαν υπέρ του πολιτισμού. Επιπλέον, τόσο το χρώμα όσο και η απουσία γλουτένης δεν 

είχαν την περίπλοκη τυπολογία που καθόριζε τη σύνδεση ποιότητας και συγκρισιμότητας της 

οικονομικής θέσης του καταναλωτή. Τα όσπρια χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή ψωμιού 

στην αρχαιότητα, αν και αυτού του είδους τα ψωμιά δεν ανήκαν στην καθημερινή ζωή. Σε κάθε 

περίπτωση το χαρούπι δεν ήταν στην ίδια κατηγορία με τα όσπρια... Πιστεύω λοιπόν ότι στον 

σημερινό ελληνικό χώρο χρησιμοποιήθηκε ως ζωοτροφή, ως φάρμακο, ως ποτό και μόνο σε 

περιπτώσεις ακραίας φτώχειας και πείνας, όπως φαγητό. Ωστόσο, καθώς οι γραπτές 

πληροφορίες δεν επαρκούν, τα αρχαιολογικά ευρήματα μπορούν να συμβάλουν σε ένα 

πληρέστερο φάσμα των χρήσεών του (Sarpaki and Kavroulaki 2019). 
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9. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Το χαρούπι, δηλαδή ο λοβός του ο οποίος χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο, μοιάζει με τον 

καρπό του φασολιού και είναι μακρύς πράσινου χρώματος όταν είναι άγουρος, ενώ γίνεται καφέ 

όταν είναι ώριμος αφού αποβάλλει μεγάλο ποσοστό υγρασίας και τροποποιείται χημικά η δομή 

της χλωροφύλλης. Στην σάρκα περιέχονται υψηλά ποσοστά διαλυτών σακχάρων (περίπου 40%- 

50%), χαμηλά ποσοστά πρωτεΐνης (3%-4%) και λιπιδίων (0,4%-0,5%). Ο καρπός είναι ένας 

επιμήκης λοβός, συμπιεσμένος, ευθύγραμμος ή με καμπύλη, παχύτερος στις ραφές, με 

διαστάσεις 10-30 cm μήκος και 1,5 έως 3,5 cm πλάτος. Τα πιο ίσια χαρούπια θεωρούνται 

περισσότερο επιθυμητά λόγω της ευκολίας στη συγκομιδή. Οι σπόροι είναι συμπιεσμένοι και 

ελαφρώς επιμηκυμένοι με διαστάσεις από 8 έως 10 mm μήκος, 7 έως 8 mm πλάτος και 3 έως 5 

mm πάχος (Batlle & Tous 1997, Kawamura et al. 2008, Dakia et al. 2007, Κουρμούλη και 

Χαλεπάκη 2020). 

Ο λοβός της χαρουπιάς περιλαμβάνει 5-6 μικρά σφαιρίδια, τους σπόρους ή αλλιώς κεράτια ή 

φασόλια οι οποίοι καβουρδίζονται και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χαρουπάλευρου ή 

την παρασκευή υποκατάστατου του καφέ, στραγαλιών ή πασατέμπο. Οι λοβοί του χαρουπιού 

μπορούν, αφού υποστούν σχεδόν την ίδια διαδικασία ψησίματος, ξήρανσης και άλεσης, να 

χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο του κακάο ή και της σοκολάτας, αφού λόγω της υψηλής 

περιεκτικότητας σε σάκχαρα έχουν χαρακτηριστική γλυκιά γεύση (Κουρμούλη και Χαλεπάκη 

2020). 

Το χαρουπόμελο είναι ένα προϊόν το οποίο παράγεται επίσης από τους λοβούς και έχει ιδιαίτερα 

υψηλή θρεπτική αξία, ενώ χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία της ζαχαροπλαστικής. Παρ 

’όλα αυτά μέσα από την άλεση, το άλευρο της σάρκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 

υποκατάστατο κακάο. Το χαρουπάλευρο ή σκόνη από χαρούπι παράγεται από τον καρπό μετά 

από απομάκρυνση των σπόρων, δηλαδή από τα σαρκώματα μετά από ψήσιμο και άλεση. Το 

αποτέλεσμα είναι η παραγωγή μιας σκόνης αλεύρου που μοιάζει με σκόνη κακάο. Η σκόνη που 

προέρχεται από το αλεσμένο σάρκωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα προϊόντα. 

Ανάμεσα στις διάφορες συνταγές υπάρχουν αυτές για κέικ με χαρουπάλευρο σε συνδυασμό με 

άλευρο ολικής άλεσης (Bengoechea et al. 2008, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Από άποψη διατροφικής αξίας, το φύτρο του χαρουπιού περιέχει την πρωτεΐνη καρουβίνη σε 

υψηλές συγκεντρώσεις, η οποία είναι ουσιαστικά ένα μείγμα πολλών διαφορετικών σε σύσταση 

πρωτεϊνών καθώς επίσης και βαθμών πολυμερισμού. Η πρωτεΐνη αυτή απομονώνεται εύκολα 

από το φύτρο, αφού είναι διαλυτή στο νερό και έχει αναφερθεί ότι κατέχει ιδιότητες παρόμοιες 

με αυτές της γλουτένης, αν και η καρουβίνη όταν ενυδατώνεται έχει πιο διατεταγμένη δομή με 

μικρές αλλαγές στη δευτεροταγή δομή, είναι δηλαδή πιο σταθερό μόριο από τη γλουτένη 

(Bengoechea et al. 2008, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). Η σύνθεση των αμινοξέων της 

καρουβίνης διαφέρει από εκείνη της γλουτένης σίτου στο ότι περιέχει περισσότερη αργινίνη, 

κυστεΐνη, λυσίνη και ασπαρτικό οξύ και λιγότερη, φαινυλαλανίνη και προλίνη (Wang et al. 2001, 

Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). Παρ’ όλο που η καρουβίνη μπορεί να αποτελέσει 

αντικατάσταση των πρωτεϊνών γάλακτος και σόγιας στα τρόφιμα η χρήση έχει παραμεληθεί 

(Custódio et al. 2011, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 
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Οι ρεολογικές ιδιότητες της καρουβίνης, δηλαδή το πόσο παχύρευστη είναι και πώς η ιδιότητά 

της αυτή ανταποκρίνεται στις αλλαγές της θερμοκρασίας, έδειξαν ότι έχει ιξωδοελαστικές 

ιδιότητες λόγω των χαμηλών επιπέδων κυστεΐνης, ο μηχανισμός αυτής της ιξωδοελαστικής 

συμπεριφοράς μπορεί να είναι διαφορετικός από εκείνη της γλουτένης σίτου. Η καρουβίνη 

βρέθηκε να είναι περισσότερο υδρόφιλη από τη γλουτένη, ενώ όταν εκτίθεται σε νερό, 

εμφανίζει λιγότερες αλλαγές στη δομή των πρωτεϊνών από την γλουτένη. Οι πρωτεΐνες του 

χαρουπιού αποτελούνται από συσσωματώματα που σχηματίζονται τόσο με δισουλφιδικούς 

δεσμούς όσο και μέσω μη ομοιοπολικών αλληλεπιδράσεων (Smith et al. 2010, Κουρμούλη και 

Χαλεπάκη 2020 ). 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες έρευνες, ανάγκες και συνθήκες τη αγοράς, η σημασία των χαρουπιών 

αναμένεται να ενισχυθεί σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της επικείμενης έλλειψης κακάου, της 

τάσης προς την κατανάλωση συμπληρωμάτων αλλά και την ανάγκη για τη χρήση φυσικών 

υδροκολλοειδών στην αγορά τροφίμων (Loullis & Pinakoulaki 2018, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 

2020). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι λίγα μόλις πράγματα είναι γνωστά για την τυποποίηση 

των παραδοσιακών προϊόντων χαρουπιού. Αυτό οφείλεται στις μη βιομηχανικές μεθόδους 

επεξεργασίας τροφίμων, στις περιορισμένες πρακτικές παρασκευής και στην έλλειψη 

μακροχρόνιας τεκμηριωμένης έρευνας. Στη σύγχρονη αγορά τροφίμων τα παραδοσιακά 

προϊόντα έχουν αρχίσει και κερδίζουν έδαφος με αποτέλεσμα να ανακαλύπτονται και να 

δημιουργούνται νέα λειτουργικά τρόφιμα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του αγοραστικού 

κοινού (Luykx & van Ruth 2008, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Ορισμένα από τα τρόφιμα με βάση το χαρούπι τα οποία έχουν περιγραφθεί με βάση αναλυτικές 

μεθόδους και χημειομετρικά στοιχεία είναι η σοκολάτα με βάση το χαρούπι, η πραλίνα, η κρέμα 

χαρουπιού η οποία μπορεί να περιέχει και ταχίνι, το μείγμα μελιού με χαρουπόμελο, οι 

καραμέλες χαρουπιού με ή χωρίς της προσθήκη γλυκόζης, η καφές από χαρούπι, το παστέλι, το 

λεγόμενο σουτζούκι από χαρούπι και τέλος το σιρόπι χαρουπιού, οργανικό ή όχι (Papaefstathiou 

et al. 2018, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Ο καρπός του χαρουπιού αποτελείται από ένα μέρος σπόρους και εννέα μέρη λοβών και είναι 

πλούσιος σε διαλυτά σάκχαρα, σακχαρόζη, κυτταρίνη, τανίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά 

(Rizzo et al. 2004, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020).Στην περιγραφή της θρεπτικής αξίας του 

χαρουπιού είναι σκόπιμο να διαχωρίσουμε την περιγραφή του λοβού από την περιγραφή των 

σπόρων. Οι λοβοί είναι πλούσιοι σε διαλυτά σάκχαρα και πολυφαινόλες οι οποίες ανήκουν 

ουσιαστικά στις τανίνες , ενώ δεν είναι τόσο πλούσιοι σε πρωτεΐνες και λιπιδιακές δομές. 

Συγκεκριμένα αναφορικά με τις πολυφαινόλες, οι κατεχίνες και οι προανθοκυανιδίνες είναι από 

τα βασικότερα συστατικά του χαρουπιού (Kumazawa et al. 2002, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 

2020). Η περιεκτικότητά των λοβών σε υδατάνθρακες και σε φυτικές ίνες είναι υψηλή ανάλογα 

με την ποικιλία και την ωριμότητα του καρπού. Οι λοβοί της χαρουπιάς περιέχουν ένα φυσικό 

γλυκαντικό με άρωμα και εμφάνιση παρόμοια με της σοκολάτας, ως εκ τούτου 

χρησιμοποιούνται συχνά ως υποκατάστατο του κακάο (Bengoechea et al. 2008, Ortega et al. 

2009, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Οι σπόροι αποτελούνται από φλοιό, ενδοσπέρμιο, και έμβρυο ή φύτρο . Το ενδοσπέρμιο των 

σπόρων αποτελείται από μονάδες σακχάρων, μαννόζης και γαλακτόζης και από πολυσακχαρίτες 

(Manso et al, 2010). Οι σπόροι αποφλοιώνονται με κατεργασία των σπόρων με αραιό θειικό οξύ 
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ή με θερμική μηχανική επεξεργασία, ακολουθείται η άλεση και γίνεται ο διαχωρισμός του 

φύτρου με απομάκρυνση ενδοσπερμίου (Kawamura, 2008). Οι σπόροι είναι μια πηγή κόμεος. Το 

κόμμι χαρουπιάς (LBG, Locust bean gum) που ονομάζεται επίσης κόμμι χαρουπιού ή E410 

λαμβάνεται επίσης από ενδοσπέρμιο των σπόρων (Durazzo et al., 2014), το οποίο 

χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία τροφίμων ως ένας γαλακτοματοποιητής ή 

σταθεροποιητής (E410) (McLeod & Forcen 1992, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Οι πολυσακχαρίτες είναι εντοπισμένοι στο ενδοσπέρμιο ως διατροφική πηγή για την βλάστηση 

των σπόρων, που υδρολύονται από το ένζυμο α-Dγαλακτοσιδάση. Το ενδοσπέρμιο των σπόρων 

αποτελείται κατά κύριο λόγο από γαλακτομαννάνη. Ο πολυσακχαρίτης αυτός του κόμεος έχει 

πηκτωματικές ιδιότητες και είναι σε θέση να δώσει συνεργιστική δράση όταν χρησιμοποιηθεί σε 

συνδυασμό με άλλους φορτισμένους πολυσακχαρίτες. Αποτελείται από υψηλού μοριακού 

βάρους (περίπου 50.000 - 3.000.000) πολυσακχαρίτες (Rizzo et al. 2004, Κουρμούλη και 

Χαλεπάκη 2020). Η κύρια ιδιότητα της παρουσίας του πολυσακχαρίτη είναι το υψηλό ιξώδες του 

διαλύματος στο νερό, σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασίας και ρΗ. Το ιξώδες των υδατικών 

διαλυμάτων του κόμεος του χαρουπιού χαρακτηρίζεται για την ψευδοπλαστική του 

συμπεριφορά . Το φύτρο αντιπροσωπεύει το 23 έως 25% του βάρους των σπόρων. Αποτελείται 

κατά κύριο λόγο από πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, υγρασία, τέφρα, και πολυφαινόλες 

(Custódio e tal. 2011, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Το αλεύρι του φύτρου περιέχει πολυφαινόλες, προανθοκυανιδίνες, και τανίνες. Οι ενώσεις 

αυτές προστατεύουν τον οργανισμό από υπερβολική παραγωγή ελεύθερων ριζών και τα 

αντιδραστικά είδη οξυγόνου (ROS) μέσα στα κύτταρα , τα οποία εμπλέκονται στην ανάπτυξη 

πολλών ασθενειών σε πολλαπλά συστήματα του οργανισμού στο νευρικό σύστημα, στο 

κυκλοφορικό αλλά και στην καρκινογένεση. Επιπλέον, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι 

ορισμένα συνθετικά αντιοξειδωτικά όπως η βουτυλική υδροξυτολουόλη ή Ε321 (ΒΗΤ) έχει 

σοβαρές παρενέργειες, όπως η καρκινογένεση, και ως εκ τούτου, οι μελέτες σχετικά με τα 

φυσικά αντιοξειδωτικά έχουν αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία, όπως για τα 

πολυβιταμινούχα συμπληρώματα διατροφής και τα υγιεινά τρόφιμα Η χημική σύνθεση σε 

ανόργανα στοιχεία του φύτρου της χαρουπιάς περιέχει μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, 

σίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό, φώσφορο και μαγγάνιο (Custódio et al. 2011, Κουρμούλη και 

Χαλεπάκη 2020). 

Άλευρα χαρουπιού δεν παράγονται μόνο από τους σπόρους, αλλά και από το φύτρο, το οποίο 

ξεραίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, αλέθεται και στη συνέχεια γίνεται αλεύρι (Dakia et 

al. 2007, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). Θεωρείται τροφή πλούσια σε αμινοξέα και έχει 

χρήσεις τόσο στη βιομηχανία ανθρώπινων τροφίμων όσο και στη βιομηχανία ζωοτροφών, ως 

συμπλήρωμα πρωτεϊνών (Smith et al. 2010, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). Το άλευρο του 

φύτρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαιτητικά τρόφιμα, αφού περιέχει υψηλή περιεκτικότητα 

σε πρωτεΐνες και χαμηλό ποσοστό ακόρεστων ελαίων. Επίσης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον 

λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες (Ortega et al. 2009, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 

2020). Το φύτρο του χαρουπιού περιέχει καρουβίνη. Δεν περιέχει γλουτένη συνεπώς μπορεί να 

καταναλωθεί και από άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη. Σε γενικές γραμμές τα προϊόντα τα 

οποία δεν περιέχουν γλουτένη θεωρούνται χαμηλής διατροφικής αξίας σε σχέση με εκείνα που 

περιέχουν, και πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα τα οποία φτιάχνονται από τα λεγόμενα λευκά 

άλευρα, διότι δεν περιέχουν μεγάλο ποσοστό φυτικών ινών και δεν είναι εξίσου ωφέλιμα για τον 
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εντερικό βλεννογόνο σε σύγκριση με τα συμβατικά άλευρα. Επιπρόσθετα, στερούνται γεύσης 

ενώ διατηρούνται για σαφώς μικρότερο χρονικό διάστημα σε κατάσταση κατανάλωσης 

(Custódio et al. 2011, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Φαίνεται ότι οι πληθυσμιακές ομάδες που καταναλώνουν προϊόντα ελεύθερα γλουτένης, όπως 

είναι οι ασθενείς με δυσανεξίες ή κοιλιοκάκη, εμφανίζουν σοβαρές ελλείψεις φυτικών ινών με 

αποτέλεσμα να εμφανίζουν δευτερογενώς άλλα προβλήματα υγείας όπως είναι η απώλεια 

βάρους, η απώλεια οστικής μάζας με συνέπεια την οστεοπόρωση ή την οστεοπενία. Οι 

πληθυσμιακές αυτές ομάδες δεν καλύπτονται από τα μέχρι τώρα προϊόντα που καταναλώνουν 

σε πολλά επίπεδα αναφορικά με τα θρεπτικά συστατικά. Οι καταναλωτές προϊόντων χωρίς 

γλουτένη δεν είναι μόνο οι ασθενείς που πάσχουν από γλουτένη, αλλά και όσοι έχουν αλλεργία 

στη γλουτένη και όσοι επιλέγουν την υγιεινή διατροφή και αποφεύγουν τα προϊόντα με σιτάρι ή 

παράγωγα του. Οι αγοραστές αυτοί λοιπόν είναι το κατάλληλο αγοραστικό (Κουρμούλη και 

Χαλεπάκη 2020). 

Τα χαρούπια είναι μια πλούσια πηγή τροφής και είναι ίσως το ιδανικό «τρόφιμο επιβίωσης» και 

μπορεί να καταναλωθεί ακόμη και χωρίς προετοιμασία. Το χαρούπι είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για 

την υγεία μας γιατί περιέχει ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο, φώσφορο, κάλιο, πυρίτιο, βιταμίνες Α, 

Β1, Β2, D (Papaefstathiou et al. 2018, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). Συγκεκριμένα το χαρούπι 

περιέχει φυτικές ίνες, κυτταρίνη και λιγνίνη σε ποσοστό 10% του βάρους του, σάκχαρα περίπου 

50% και συγκεκριμένα σταφυλοσάκχαρα τα οποία προσδίδουν στον καρπό τη χαρακτηριστική 

γλυκιά του γεύση, λιπαρά σε ποσοστό περίπου 5%, ενώ είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες αφού αυτές 

αποτελούν το 50-60% περίπου της σύστασής του. Είναι επίσης πλούσιο σε γλουταμινικό οξύ, 

αργινίνη, ασπαραγινικό οξύ, ενώ περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β και Ε και ενδείκνυται 

για δίαιτα αφού τα 100 γραμμάρια χαρουπάλευρου περιέχουν μόλις 180 θερμίδες. Πολυάριθμες 

χημικές αναλύσεις έχουν καταδείξει ότι τα παράγωγα του χαρουπιού περιλαμβάνουν όλα τα 

θρεπτικά συστατικά του καρπού και ότι πάνω από το 75% των προϊόντων χαρουπιού που 

κυκλοφορούν στην αγορά περιέχουν ό,τι αναγράφει η συσκευασία στα συστατικά 

(Papaefstathiou et al. 2018, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Το χαρουπάλευρο είναι μία πηγή πλούσια σε βιταμίνες όπως προαναφέρθηκε, ενώ το έλαιο 

χαρουπιού αποτελείται από 17 λιπαρά οξέα υψηλής θρεπτικής αξίας και κυρίως ελαϊκό, 

λινολεϊκό, παλμιτικό και στεατικό (Youssef et al. 2013, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Επιπλέον, το ενδοσπέρμιο του σπόρου περιέχει την υδροδιαλυτή βλέννα, γνωστή και ως κόμμι 

χαρουπιάς η οποία είναι πολυσακχαρίτης ή αλλιώς γαλακτομαννάνη και αποτελείται βασικά από 

γαλακτόζη και μαννόζη. Το κόμμι χαρουπιού χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία τροφίμων 

ως σταθεροποιητής αλλά και στη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών , ενώ η ύπαρξή του σε 

τρόφιμα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγράφεται στο εξωτερικό της συσκευασίας για να 

αποφευχθούν αλλεργικές αντιδράσεις (Papaefstathiou et al. 2018, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 

2020). Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι το χαρούπι και τα παραπροϊόντα του μπορούν να 

προάγουν την ανθρώπινη υγεία και να βοηθήσουν στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων. 

Συγκεκριμένα παρουσιάζουν δράσεις κατά την κυτταρικής απόπτωσης , είναι αντιδιαρροϊκά και 

ενισχύουν τους μηχανισμούς καταπολέμησης της υπερλιπιδαιμίας και του διαβήτη , 

χαρακτηριστικά που αποδίδονται στις υψηλές συγκεντρώσεις του σε πολυφαινόλες και φυτικές 

ίνες (Theophilou et al. 2017, Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ 
Μελετώντας τη βιβλιογραφία των τελευταίων δύο δεκαετιών αναφορικά με το δέντρο της 

χαρουπιάς και τη χρήση του τόσο στη βιομηχανία των τροφίμων όσο και στη βιομηχανία των 

υλικών παρατηρούμε πώς η χαρουπιά καθίσταται πιο γνωστή τα τελευταία δέκα χρόνια, εφόσον 

ο όγκος της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας είναι αισθητά πλουσιότερος. Το χαρούπι, μία 

παλαιότερα δευτερεύουσα πηγή θρεπτικών συστατικών, κερδίζει ολοένα και περισσότερο 

έδαφος στη βιομηχανία τροφίμων ως υποκατάστατο τροφών βρώσιμο τόσο από το γενικό 

πληθυσμό όσο και από ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Το φυτό της χαρουπιάς το οποίο συναντάται στη λεκάνη της Μεσογείου θεωρείται ένας 

ιδιαίτερα πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά καρπός, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

υποκατάστατο πολυάριθμων συστατικών, όπως είναι η σοκολάτα, προκειμένου να καλύψει τις 

διατροφικές ανάγκες ειδικών πληθυσμιακών ομάδων που αδυνατούν να καταναλώσουν 

συγκεκριμένα τρόφιμα λόγω τροφικών αλλεργιών ή δυσανεξίας σε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Το χαρούπι είναι πηγή πολυάριθμων θρεπτικών συστατικών σημαντικών για την 

ομαλή λειτουργία του οργανισμού και την επαγωγή της υγείας μέσω της θεραπείας και της 

πρόληψης ασθενειών, όπως είναι η βιταμίνη Α, το σύμπλεγμα βιταμινών Β, η βιταμίνη D, οι 

φυτικές ίνες, τα λιπαρά οξέα, το μαγνήσιο, το κάλιο, το νάτριο, ο φώσφορος, το μαγγάνιο και ο 

σίδηρος. Επιπρόσθετα είναι πηγή αντιοξειδωτικών και συγκεκριμένα πολυφαινολών, στερολών 

και ανθοκυανινών, ενώ φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα βιοδραστικό όταν συγκριθεί με άλλα 

τρόφιμα αφού καταπολεμά ισχυρότερα τις ελεύθερες ρίζες (Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

Πολυάριθμες μελέτες έχουν καταδείξει τη θρεπτική αξία του χαρουπιού αλλά και τις 

δυνατότητες χρήσης του σε ολοένα και περισσότερες πτυχές της βιομηχανίας φαρμάκων. Το 

χαρούπι βρίσκει εφαρμογή στις επιστήμες υγείας διότι έχει αποδεδειγμένη αντικαρκινική, 

αντιδιαρροϊκή, αντιδιαβητική, αντιγηραντική δράση και λειτουργεί κατά της υπερλιπιδαιμίας. Οι 

εφαρμογές του όμως δε σταματούν εκεί καθώς συστατικά του χαρουπιού χρησιμοποιούνται για 

τη διαχείριση αποβλήτων αλλά και την παραγωγή αιθανόλης, καθιστώντας το έτσι υλικό 

κατάλληλο για βιομηχανικές διεργασίες. Συμπερασματικά, ο καρπός της χαρουπιάς φαίνεται να 

είναι ιδιαίτερα υποσχόμενος αναφορικά με τις εφαρμογές του στη βιομηχανία των τροφίμων 

αλλά και της δράσης τους σχετικά με τον ανθρώπινο οργανισμό. Ειδικότερα, με τη βοήθεια των 

ερευνητικών δράσεων που αφορούν το χαρούπι φαίνεται πως το διαιτολόγιο που περιλαμβάνει 

χαρούπι δρα ρυθμιστικά αλλά και προστατευτικά έναντι πολυάριθμων παθήσεων του ανθρώπου 

(Κουρμούλη και Χαλεπάκη 2020). 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥΠΑΛΕΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
Σε μερικές περιπτώσεις όμως οι αναγωγές είναι αρκετά σημαντικές σε ποσότητα με αποτέλεσμα 

μειωμένη πρόσληψη βάρους και σημαντική ανησυχία στο βρέφος. Επιπρόσθετα, οι αναγωγές 

αυξάνουν και την αγωνία των γονέων που επιζητούν περιορισμό του φαινομένου. Η χορήγηση 

αντιαναγωγικού γάλακτος περιορίζει τις αναγωγές και τους εμέτους σε σοβαρές και επίμονες 

περιπτώσεις. Στην ουσία πρόκειται για τροποποιημένο γάλ αγελάδας στο οποίο προστίθενται 

πηκτικοί παράγοντες (όπως το χαρουπάλευρο ή το άμυλο καλαμποκιού ή ρυζιού) με στόχο να 

μην είναι το ίδιο λεπτόρρευστο. Αν και πιο παχύρευστο από το τροποποιημένο γάλα αγελάδας 

που δεν περιέχει πηκτικούς παράγοντες, δεν είναι απαραίτητη η διάνοιξη των οπών των θηλών 

του μπιμπερό (Αντωνιάδου-Κουμάτου κ.α. 2015). 
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Τα αντιαναγωγικά γάλατα – Anti Regurgitation (ΑR) χορηγούνται σε απλές αναγωγές βρεφών ή 

ακόμα και σε συνεχείς εμετούς που οδηγούν σε απώλεια ή στασιμότητα βάρους του βρέφους. 

Συνήθως αυτά περιέχουν χαρουπάλευρο ή άμυλο καλαμποκιού, αλλά η περιεκτικότητά τους σε 

αυτά τα συστατικά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% του συνόλου των υδατανθράκων της 

φόρμουλας. Η μακρόχρονη χρήση τους δεν είναι επιθυμητή, καθώς παρατηρείται μειωμένη 

απορρόφηση σιδήρου, ιχνοστοιχείων και ασβεστίου. Επίσης το χαρουπάλευρο σε ορισμένα 

βρέφη, προκαλεί διάρροιες και το άμυλο καλαμποκιού ενδέχεται να προκαλέσει δυσκοιλιότητες. 

(https://www.pharmamanage.gr/index.php/παιδιατρική/2411-οι βρεφικές-φόρμουλες-

διατροφής). 
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Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ ΣΤΟ 

ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΤΟ ΕΡΓΟ «MOVING» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «HORIZON 

2020» 
Τα βουνά καλύπτουν το 22% της επιφάνειας του πλανήτη και φιλοξενούν περίπου 915 

εκατομμύρια ανθρώπους. Στην Ευρώπη, οι ορεινές περιοχές καλύπτουν το 36% της έκτασης, 

διασχίζοντας πολλά εθνικά σύνορα και φιλοξενούν το 16% του πληθυσμού της Ευρώπης. Έχουν 

μια μεγάλη ποικιλία τόσο των οικοσυστημάτων όσο και των χρήσεων γης. Παρά τη σημασία των 

ορεινών περιοχών τόσο από οικολογική όσο και από κοινωνικοοικονομική άποψη, οι περιοχές 

αυτές εξακολουθούν να θεωρούνται «η υποτιμημένη οικολογική ραχοκοκαλιά της Ευρώπης», 

λόγω της ανεπαρκούς γνώσης πολλών πτυχών των περιοχών αυτών που επηρεάζουν τη 

διαχείρισή και την ανάπτυξη τους. Η διαθεσιμότητα των πληροφοριών ποικίλλει σε κάθε χωρική 

και χρονική κλίμακα. Αυτό το κάνει πολύ δύσκολο να αναπτυχθούν πολιτικές της ΕΕ και να 

αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους. Μια βαθύτερη κατανόηση, της κατάστασης των ορεινών 

περιοχών, των τάσεων και των πιθανών εξελίξεων τους, των κοινοτήτων και των επιχειρήσεων, 

θα βοηθήσει στο σχεδιασμό νέων πολιτικών για βελτιωμένη διαχείριση, μειώνοντας τις 

υπάρχουσες απειλές της μείωσης του πληθυσμού και της κλιματικής αλλαγής ώστε να 

αναπτυχθούν νέες οικονομικές ευκαιρίες (https://rethemnos.gr/enarktiria-synantisi-eyropaikoy-

sche/). 

Το MOVING αφορά την αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω της διασύνδεσης και της 

πράσινης ανάπτυξης. Στόχος του είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων και η από κοινού ανάπτυξη 

πολιτικών στην Ευρώπη για τον καθορισμό νέων ή αναβαθμισμένων Αλυσίδων Αξίας που 

συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών. Έχει ιδιαίτερη 

σημασία στην καινοτομία της αλυσίδα αξίας των ορεινών περιοχών της Κρήτης και στη τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις ορεινές περιοχές (https://www.crete.gov.gr/press-

releases/synergasia-perifereias-kritis-amp-panepistimioy-kritis-sto-plaisio-toy-eyropaikoy-ergoy-

moving/). 

Το MOVING υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Μονάδα Ερευνών Αγοράς και 

Επιχειρηματικότητας) και την Περιφέρεια Κρήτης, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 

προγράμματος “HORIZON 2020” και αποσκοπεί στην αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω 

της διασύνδεσης και της πράσινης ανάπτυξης, συντονίζεται δε από το Πανεπιστήμιο της 

Κόρδοβα (Ισπανία) (https://www.crete.gov.gr/press-releases/synantisi-etairon-eyropaikoy-ergoy-

moving-sto-plaisio-toy-programmatos-horizon-2020/). Στα ορεινά, στο Ρέθυμνο στην Κρήτη, 

αναπτύσσεται ευρέως ο άγριος τύπος Ceratonia siliqua L. (χαρουπιά) (Chartzoulakis & Psarras 

2003). Ο γενικός στόχος του MOVING είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων και η από κοινού ανάπτυξη 

πολιτικών σε όλη την Ευρώπη για τον καθορισμό νέων ή αναβαθμισμένων Αλυσίδων Αξίας που 

συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών. Το Εργαστήριο 

απευθυνόταν σε μέλη της Κοινότητας Πρακτικής (Community of Practice) που δημιουργήθηκε σε 

επίπεδο Κρήτης με εμπλεκόμενους στην αλυσίδα αξίας του χαρουπιού στο Ρέθυμνο. Παράγοντες 

που αναμένεται να επηρεάσουν την παραγωγή του χαρουπιού στην περιοχή του Ρεθύμνου την 

επόμενη 20ετία, με έμφαση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Προοπτική της παραγωγής 
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χαρουπιού αλλά και την κατάσταση των πληθυσμών στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του 

Ρεθύμνου (NEWSOC 2021). 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΧΑΡΟΥΠΙ 
Το διαχειριστικό σχέδιο για τον ορεινό όγκο Αστερουσίων εκπονήθηκε από τη Δ/νση Δασών 

Περιφέρειας Κρήτης και τη Δ/νση Δασών Ν. Ηρακλείου στα πλαίσια του πρόγραμματος LIFE 

02NAT/GR/8492 με τίτλο «Δράσεις Προστασίας για τον Γυπαετό και τη Βιοποικιλότητα στην 

Κρήτη». Περιοχή μελέτης αποτέλεσε η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) των Ανατολικών 

Αστερουσίων και εκπονήθηκε σύμφωνα με ισχύουσες θεσμοθετημένες προδιαγραφές για την 

κτηνοτροφία και τις παραδοσιακές καλλιέργειες, όπως είναι και το χαρούπι, βλέπε: 

(http://www.elet.gr/pages/publications/presentation-of-the-management-plan-for-the-

mountainous-region-of-asterousia/). 

Η περιοχή των Αστερουσίων φιλοξενεί πλούσια πανίδα αρπακτικών πτηνών και συγκαταλέγεται 

στις σημαντικές για τα πουλιά περιοχές της Ελλάδας (Important Bird Areas). Στις απόκρημνες 

πλαγιές του βουνού φωλιάζει μεγάλος αριθμός γυπών (Gyps fulvus), συμπεριλαμβανομένων και 

των απειλούμενων με εξαφάνιση στην Ελλάδα ειδών του γυπαετού (Gypaetus barbartus) και του 

χρυσαετού (Aguila chrysaetos). Στην περιοχή κυριαρχούν δύο ζώνες βλάστησης, η ζώνη της 

ελιάς-χαρουπιάς (Oleoceratonion) και η ζώνη της αριάς (Quercion illicis). Σε αντίθεση με την 

φτωχή βλάστηση, η χλωρίδα της περιοχής είναι ιδιαίτερα πλούσια σε σύνθεση. Τα Αστερούσια 

συγκαταλέγονται μεταξύ των περιοχών της Κρήτης που εμφανίζουν την μεγαλύτερη 

συγκέντρωση ενδημικών φυτών (Βασιλάκη κ.α. 2014). 

Οι βασικές φυτικές διαπλάσεις που συναντώνται στην περιοχή είναι: α) το δάσος τραχείας 

πεύκης στην περιοχή της Μονής Κουδουμά, β) το δάσος πρίνου στη Μιαμού, γ) οι συστάδες 

χαρουπιάς κοντά στον οικισμό Τρεις Εκκλησιές, δ) η υψηλή βλάστηση αγριελιάς κοντά στον 

οικισμό Λέντα, ε) η έκταση σχίνου στον οικισμό Αγ. Ιωάννης στις νότιες ακτές των Αστερουσίων 

και στ) οι διάφοροι τύποι φρυγανικών οικοσυστημάτων αντιπροσωπευτικοί της περιοχής των 

Αστερουσίων (Βασιλάκη κ.α. 2014). 

Μέτρο για την ανάπτυξη και βελτίωση των δασών αποτελεί η προστασία και αύξηση της 

υπάρχουσας δασικής βλάστησης, η οποία επιτυγχάνεται με: α) περιφράξεις για την προστασία 

της βλάστησης από τη βόσκηση, β) περίφραξη και μέτρα προστασίας των μεμονωμένων 

συνδεδριών της ευρύτερης περιοχής, συγκεκριμένα της κύριας συστάδας του Φοίνικα του 

Θεόφραστου στον Αχεντριά και τμημάτων του πευκοδάσους στον Κουδουμά, γ) διατήρηση 

φρυγανικών διάκενων στο πευκοδάσος της Μονής Κουδουμά, δ) αναδασώσεις σε επιλεγμένες 

θέσεις, ε) φύτευση μεμονωμένων δένδρων δίπλα σε μάντρες ή σε υπό βελτίωση θέσεις και στ) 

φυτείες με αραιό φυτευτικό σύνδεσμο για τη δημιουργία συνθηκών αγροδασοπονίας 

(κατάλληλα είδη χαρουπιά, δρυς, αριά, πρίνος και γκορτσιά) (Βασιλάκη κ.α. 2014). 
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ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, 2018 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ 
Η περιοχή των Γωνιών Μαλεβιζίου κατέχει μια μοναδική για όλη την Κρήτη γεωλογική 

ιδιαιτερότητα. Για να μπούμε στις Γωνιές θα πρέπει να περάσουμε δίπλα από τον τετράγωνο 

ψαμμιτικό βράχο που δεσπόζει στη διαδρομή και να ακολουθήσουμε το κατηφορικό μονοπάτι 

πίσω από αυτόν, περνώντας κάτω από τη μεγάλη χαρουπιά (Ceratonia siliqua). Η «Πέρα 

γειτονιά» είναι από τις πιο όμορφες και παλιές του χωριού με πετρόκτιστα σπίτια, αψιδωτές 

εισόδους και μικρές αυλές, που όμως είναι ερειπωμένα σε μεγάλο τους μέρος. Οι μικρές 

πλατείες με τα παγκάκια και την πλούσια σκιά θα ξεκουράσουν και θα δροσίσουν τον επισκέπτη. 

Ακολουθώντας στη συνέχεια τον κεντρικό δρόμο θα διασχίσουμε το χωριό περνώντας δίπλα από 

παλιές βρύσες και μικρά καφενεία και θα καταλήξουμε στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου – 

Ανωγείων που θα μας οδηγήσει στην αρχή του μονοπατιού. Είναι το μόνο τμήμα που χρειάζεται 

προσοχή λόγω της διέλευσης οχημάτων (ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 2018). 

Η περιδιάβαση ξεκινάει από το χωριό Κάμπος Δοξαρού που βρίσκεταισε μια από τις πιο 

όμορφες και καταπράσινες κοιλάδες της Κρήτης, αυτή του Μυλοποτάμου. Μέσα από όμορφα 

περβόλια προσεγγίζει τον παλιό οικισμό του Δοξαρού με τα όμορφα πετρόχτιστα σπίτια και τις 

αυλές, ακολουθεί τα βήματα του παλιού μονοπατιού – καλντεριμιού που ένωνε τα χωριά της 

ρίζας του Κουλούκωνα και συνεχίζει στους αγροτικούς δρόμους που σκαρφαλώνουν στο βουνό. 

Στην πορεία δίνεται η ευκαιρία στον επισκέπτη να θαυμάσει την ποικίλη χρήση της άφθονης 

πέτρας στη διαμόρφωση των καλντεριμιών με τους χαρακτηριστικούς ξηρολιθικούς φράχτες που 

τα οριοθετούν, των μητάτων και των αλωνιών. Στα ψηλότερα θα εκπλαγεί από τους 

παμπάλαιους ελαιώνες όμορφα διευθετημένους σε ξηρολιθικές πεζούλες (αναβαθμίδες). Σε όλη 

τη διαδρομή και ανάλογα την εποχή του έτους η βλάστηση είναι οργιώδης με άφθονα 

αγριολούλουδα αγριογεράνια (Geranium sp), ορχιδέες (Orchis sp), νεραγκούλες (Ranunculus sp), 

ανθεμίδες (Anthemis chia) κλπ., βελανιδιές (Quercus coccifera), χαρουπιές (Ceratonia siliqua) και 

αγριελιές (olea europaea) (ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 2018). 

Aπό τις Πασσαλίτες ακολουθούμε κατηφορικό δρόμο με βορειοανατολική κατεύθυνση ο οποίος 

μετά από λίγα μέτρα τελειώνει και αρχίζει το δυσδιάκριτο μονοπάτι. Συνεχίζουμε στο μονοπάτι 

το οποίο κατεβαίνει στη ρεματιά την οποία αφού διασχίσουμε ανηφορίζουμε στην πλαγιά 

ελαφρά νοτιοανατολικά, ανάμεσα σε ξερολιθιές και πυκνή βλάστηση από θάμνους και 

χαρουπιές μέσα στα οποία το μονοπάτι και τα σήματα είναι πλέον πολύ δυσδιάκριτα. 

Συνεχίζοντας για 250 μέτρα από το ρέμα, συναντούμε χωματόδρομο τον οποίο ακολουθούμε 

δεξιά για 1 km περίπου έως δεξιό παρακλάδι, αριστερά από το οποίο κάτω από χαρουπιές 

βρίσκεται πέτρινη καλύβα (ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 2018). 
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ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟ-ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ 
 

Η χαρουπιά (Ceratonia Siliqua) καλλιεργείται σε φτωχά εδάφη και δεν χρειάζεται άρδευση, 

λίπανση ή καμία καλλιεργητική φροντίδα. Ο καρπός του αποτελείται από σπόρους (8% p.w.) και 

μια μάζα καρπού (92% p.w.), που είναι πλούσια σε σάκχαρα (30%-50% p.w.). Οι σπόροι 

χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στις βιομηχανίες τροφίμων και καλλυντικών ενώ η μάζα των 

καρπών χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή (Vourdoubas 2002). Τα πλεονεκτήματα που έχει ο καρπός 

της χαρουπιάς ως γεωργική πηγή παραγωγής αιθανόλης είναι τα ακόλουθα: 

α) Το δέντρο καλλιεργείται σε φτωχά εδάφη, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για άλλη 

καλλιέργεια. Δεν χρειάζεται νερό, κάτι που είναι σημαντικό σήμερα με την έλλειψη υδάτινων 

πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη καλλιεργητική 

φροντίδα ή λιπάσματα. β) Είναι πλούσιο σε σάκχαρα και επομένως οι αναμενόμενες αποδόσεις 

σε αιθανόλη είναι υψηλές (Vourdoubas 2002). 

Η παραγωγή χαρουπιού στην Κρήτη σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 5.000-10.000 tn/έτος και ο 

καρπός έχει τρέχουσα τιμή 0,2 Ευρώ/κιλό. Η παραγωγή χαρουπιού μειώνεται κάθε χρόνο στην 

Κρήτη αφού οι αγρότες δεν ενδιαφέρονται να το καλλιεργήσουν, αν και υπάρχουν κάποιες 

επιδοτήσεις για την καλλιέργειά του από την ελληνική κυβέρνηση. Η μόνη βιομηχανική 

επεξεργασία καρπού της χαρουπιάς σήμερα στην Κρήτη περιλαμβάνει το άλεσμα του καρπού 

και τον διαχωρισμό των σπόρων από την καρπομάζα. Η χρήση του χαρουπιού για παραγωγή 

βιοαιθανόλης μπορεί να προωθηθεί στο μέλλον, αν και η παραγωγή του φρούτου σήμερα στην 

Κρήτη είναι χαμηλή και μειώνεται. Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα δεδομένα για ζυμώσεις 

μεγάλης κλίμακας αυτή τη στιγμή. Απαιτούνται περαιτέρω πειραματικές εργασίες και εργασίες 

επίδειξης πριν από την εμπορευματοποίηση μιας τέτοιας διαδικασίας (Vourdoubas 2002). 

Η αύξηση της καλλιέργειας αυτού του δέντρου σε φτωχά εδάφη είναι μια απάντηση στο 

πρόβλημα της ερημοποίησης του εδάφους, κάτι που συμβαίνει τώρα στην Κρήτη. Αν και μια 

σειρά από πιλοτικά πειράματα είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό των ακριβών αποδόσεων 

της παραγωγής αιθανόλης από το χαρούπι, από τα προκαταρκτικά δεδομένα φαίνεται ότι οι 

αποδόσεις της παραγωγής αιθανόλης είναι ικανοποιητικές (Vourdoubas 2002). 
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Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΔΙΔΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
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ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
Υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από το 1995 στο Μουσείο 

Παραδοσιακής Ζωής Κρήτης «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ» και τα οποία έχουν στο επίκεντρό τους 

θεμελιώδεις πρώτες ύλες της παραδοσιακής κρητικής –και όχι μόνο– διατροφής, όπως το σιτάρι, 

το σταφύλι, το μέλι, τα χόρτα, το χαρούπι. Διερευνήθηκε ο ρόλος τέτοιων προγραμμάτων, η 

συμβολή τους στη διατήρηση διατροφικών-πολιτισμικών αξιών, στη διαμόρφωση στάσεων και 

ευρύτερα στην ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου. Υπάρχει 

εμπεριστατωμένη αναφορά στη στοχοθεσία, στη χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού, στην 

αξιοποίηση ποικίλων παιδαγωγικών μεθόδων. Πρόκειται για τα θεματικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα: «ΧΑΡΟΥΠΙ, η ΣΟΚΟΛΑΤΑ της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»: Τα παιδιά γνωρίζουν ένα δέντρο–

ορόσημο των παραμεσογειακών χωρών, τη διατροφική αξία του καρπού καθώς και την ποικίλη 

χρήση διαφορετικών μερών του είδους αυτού. Οι χαρουπιές και ο πρώτος χαρουπόμυλος της 

Κρήτης που υπάρχουν στο Μουσείο, χαρούπια, χαρουπόσποροι και προϊόντα χαρουπιού 

αξιοποιούνται ως εποπτικό υλικό κατά τη διάρκεια του προγράμματος (Μπαριτάκη 2014). 

 

 

Σπιτικά παξιμάδια χαρουπιού 

https://foodurismo.com/cms/paximadia-xaroupiou/ 
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ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ 

ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ 
H αγροδιατροφική παράδοση του χαρουπιού στην Κρήτη, 2019 

Το χαρούπι είναι υπερτροφή με μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιόλογα προϊόντα, όπως το 

χαρουπόμελο, το χαρουπάλευρο και η χαρουμπία. Γνωστό ως «η σοκολάτα των φτωχών», έσωσε 

τον πληθυσμό της Κρήτης από τον λιμό στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής 

και συνιστά εναλλακτική επιλογή καλλιέργειας στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Εγγράφηκε 

στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2019. 

............................................................................................................................................................. 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

1. Σύντομη παρουσίαση του στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Η αγροδιατροφική παράδοση του Χαρουπιού στην Κρήτη 

α. Με ποιο όνομα αναγνωρίζεται το στοιχείο από τους φορείς του: 

β. Άλλη/-ες ονομασία/ες: Χαρούπι της Κρήτης, Χαρουπιά, Κερατέα, Ξυλοκερατιά, Ξυλοκέρατα, 

Κερωνία, Σοκολάτα των Φτωχών, Σοκολάτα της Κρήτης, Κερατέα η έλλοβος, μόβ Candia, 

Πλάτσες, Κατσούνια, Ζαχαροχάρουπα, Ήμερα Κρήτης, «Μαύρος Χρυσός» 

γ. Σύντομη Περιγραφή (έως 50 λέξεις): Το χαρούπι είναι υπερτροφή με μεγάλη διάρκεια ζωής και 

αξιόλογα προϊόντα, όπως το χαρουπό±μελο, το χαρουπά±λευρο και η χαρουμπία. Γνωστό ως «η 

σοκολάτα των φτωχών», έσωσε τον πληθυσμό της Κρήτης από τον λιμό στον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και συνιστά εναλλακτική επιλογή καλλιέργειας στην 

παγκόσμια κλιματική αλλαγή. 

δ. Πεδίο ΑΠΚ: 

✓ προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις 

✓ κοινωνικές πρακτικές-τελετουργίες-εορταστικές εκδηλώσεις 

✓ γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύμπαν 

✓ τεχνογνωσία που συνδέεται με την παραδοσιακή χειροτεχνία 

ε. Περιοχή όπου απαντάται το στοιχείο: 

Σε όλους τους νομούς της Κρήτης, σε βουνοπλαγιές, σε χαράδρες, ανάμεσα στα ελαιόδεντρα, 

στο μοναδικό χαρουποδάσος της Μεσογείου, στις Τρεις Εκκλησιές, νότια του νομού Ηρακλείου. 

στ. Λέξεις-κλειδιά: Χαρούπι, Χαρουπόμελο, Χαρουπάλευρο, Κεράτιο, Κερωνία, Καράτι, 

Ξυλοκέρατα, μαύρος χρυσός. 
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2. Ταυτότητα του φορέα του στοιχείου ΑΠΚ 

α. Ποιος/-οι είναι φορέας/-είς του στοιχείου; 

Φορείς των παραδόσεων και της γνώσης που συνδέονται με την καλλιέργεια της χαρουπιάς και 

την κατανάλωση του χαρουπιού είναι πρωτίστως όλοι όσοι καλλιεργούν στην Κρήτη ποικιλίες 

χαρουπιάς και όσοι παράγουν και καταναλώνουν προϊόντα από χαρούπια. 

Επίσης σε ευρύτερη κλίμακα φορείς του στοιχείου είναι και όλοι όσοι ασχολούνται με τη μελέτη, 

διαφύλαξη και ανάδειξή του, όπως τα μέλη του υπό σύσταση φορέα «Κοινότητα Καλλιέργειας, 

Φυσικής και Πολιτιστικής Χρήσης του Χαρουπιού στην Κρήτη» με έδρα το αναγνωρισμένο 

βιομηχανικό μνημείο «Χαρουπόμυλος» στον Πάνορμο. 

β. Έδρα/τόπος 

Διεύθυνση: Χαρουπόμυλος Πάνορμο Δήμος Μυλοποτάμου ΤΚ: 74052. 

Τηλ. 28340.51102, FAX 28340.51148, 2810.222970 

e-mail: info@epimenides.gr, url/ site web: www.epimenides.gr 

γ. Περαιτέρω πληροφορίες για το στοιχείο: 

Αρμόδιο/-α πρόσωπο/-α 

Όνομα: Αικατερίνη Κορίννα Μηλιαράκη 

Ιδιότητα: Εκπρόσωπος «Κοινότητας Καλλιέργειας, Φυσικής και Πολιτιστικής Χρήσης του 

Χαρουπιού στην Κρήτη» 

Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 17 ΤΚ:71306 Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ. 2810.228723, FAX 2810.222970 

e-mail: korinamiliaraki@yahoo.gr 

3. Αναλυτική περιγραφή του στοιχείου ΑΠΚ, όπως απαντάται σήμερα (έως 1.000 λέξεις) 

Η χαρουπιά, ενταγμένη στο κρητικό τοπίο ανάμεσα στα ελαιόδεντρα, σε χαράδρες και 

βουνοπλαγιές, αλλά και στο μοναδικό δάσος χαρουπιάς (Τρεις Εκκλησιές) αποτελεί μέρος της 

ταυτότητας της Κρήτης. Η σημασία της καλλιέργειάς της και η διατροφική αξία των καρπών και 

των παράγωγών τους γίνεται όλο και περισσότερο γνωστή στο καταναλωτικό κοινό. Τα προϊόντα 

από χαρούπι, όπως το παξιμάδι, το ψωμί, οι ντάκοι (κριθάρι, χαρούπι), το χαρουπόμελο, η 

χαρουμπία, το παστέλι και η ρακή, χαρακτηρίζουν ιδιαιτέρως την κρητική διατροφή. Στην 

Ελλάδα η χαρουπιά αυτοφύεται κυρίως στην Κρήτη. Είναι επιπλέον γνωστή με το όνομα 

ξυλοκερατιά. Είναι ένα από τα πιο χρήσιμα δέντρα της μεσογειακής λεκάνης, αλλά και το δέντρο 

της αντοχής και της αυτάρκειας. 

Η κοινότητα των καλλιεργητών βασίζεται στην οικοτεχνία. Η συγκομιδή των χαρουπιών 

πραγματοποιείται τέλος του καλοκαιριού με αρχές του φθινοπώρου, ανάλογα με τις κλιματικές 

συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Η περίοδος της συγκομιδής του χαρουπιού διαρκεί από 
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δύο έως τέσσερις εβδομάδες. Σήμερα οι καλλιεργητές συνεχίζουν να συλλέγουν το χαρούπι με 

τον παραδοσιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας ράβδο. Μετά την τάση επιστροφής στην 

παραδοσιακή καλλιέργεια του χαρουπιού και την αντίστοιχη ζήτηση των προϊόντων και 

υποπροϊόντων, έχει παρατηρηθεί αλματώδης αύξηση των τοπικών επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη το ντόπιο χαρούπι (για την παραγωγή λ.χ. αρτοσκευασμάτων, 

χαρουπόμελου κ.ά.). 

Το χαρούπι βοήθησε τα χωριά της Κρήτης να επιβιώσουν από τον λιμό της γερμανικής κατοχής. 

Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, θεωρείται υπερτροφή και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς να 

απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης. Η χαρουπιά, φυτό που αντέχει στην ξηρασία, μπορεί 

επίσης να δώσει λύσεις σε προγράμματα αναδάσωσης παράκτιων εδαφών που κινδυνεύουν από 

τη διάβρωση και να αποτελέσει βασικό παράγοντα διατήρησης του οικοσυστήματος. Μπορεί να 

αξιοποιηθεί επίσης και σε αντιπυρικές ζώνες εξαιτίας της αντοχής της στην πυρκαγιά. 

Οι σπόροι των χαρουπιών έχουν σφιχτό περίβλημα καφέ χρώματος. Ο καρπός, όταν ωριμάσει, 

έχει σάρκα με ευχάριστη, γλυκιά γεύση και με πολύ σκληρούς σπόρους. Είναι γνωστός ως «η 

σοκολάτα των φτωχών», με αξιόλογα προϊόντα, αρτοσκευάσματα, κόμμι, παστέλι, 

χαρουπάλευρο, χαρουπόσκονη, χαρουπόμελο, φυσικό πρόσθετο, πηκτίνη και χαρουμπία Το 

φύτρο του χαρουπιού χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλεύρων, με υψηλή περιεκτικότητα σε 

πρωτεΐνες και ιδιαίτερα σε ακόρεστα λιπαρά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαιτητικό 

τρόφιμο. Χάρη στον πλούσιο διατροφικά σακχαρώδη πολτό τους, τα χαρούπια αποτελούν 

βασικό συστατικό στη διατροφή των εκτρεφόμενων ζώων. Αιώνες τώρα, χρησιμοποιούνται 

κυρίως στη διατροφή ιδιαίτερα των μηρυκαστικών, των πτηνών, χοίρων, αλόγων και 

γαϊδουριών. 

Η χαρουμπία ανήκει στην οικογένεια των σερμπετιών, των βυζαντινών αναψυκτικών που 

εξελίχθηκαν από τους Οθωμανούς. Το ποτό από σιρόπι χαρουπιού και δροσερό νερό είναι μέχρι 

σήμερα διαδεδομένο στην Αίγυπτο, τον Λίβανο και τη Συρία. Χαρουμπία ονομάζεται το μείγμα 

χαρουπόμελου και νερού αλλά και το αναψυκτικό γλύκισμα από χαρουπόμελο και χιόνι. 

Μάλιστα επί Τουρκοκρατίας πλανόδιοι πωλητές της χαρουμπίας ήταν οι Αφρικανοί που ζούσαν 

στην Κρήτη. Το χαρουπόμελο παρασκευάζεται με κομμένους και ελαφρά κοπανισμένους 

ώριμους λοβούς ή λοβούς και σπόρους, οι οποίοι, αφού βράσουν για λίγο, παραμένουν για ένα 

εικοσιτετράωρο στο νερό. Μετά σουρώνονται και αρκεί να σιγοβράσει το νερό μέχρι να 

αποκτήσει την επιθυμητή πυκνότητα. 

4. Χώρος/εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που συνδέονται με την επιτέλεση/ άσκηση του 

στοιχείου ΑΠΚ 

Σήμερα το χαρούπι καλλιεργείται σε μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στον «Χαρουπόμυλο,» 

σημαντικό βιομηχανικό μνημείο, στεγάζεται όλος ο παλιός μηχανολογικός εξοπλισμός 

επεξεργασίας χαρουπιού 

5. Προϊόντα ή εν γένει υλικά αντικείμενα που προκύπτουν ως αποτελέσμα της 

επιτέλεσης/άσκησης του στοιχείου ΑΠΚ 

Από τη χαρουπιά παράγονται χαρουπάλευρο, χαρουπόμελο, χαρουμπία, μέλι από χαρούπι, 

χαρουπόσκονη, παστέλι, υποκατάστατο σοκολάτας, υποκατάστατο κακάο, υποκατάστατο καφέ, 
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τσάι από χαρούπι, κόμμι, χαρουπόψωμο, αρτοσκευάσματα, ρακή, σάλτσες, πηκτίνη, ζωοτροφές. 

Από τον πυρήνα των χαρουπιών μετά από αποφλοίωση και άλεσμα, εξάγεται το κόμμι, που έχει 

πάρα πολλές χρήσεις, όπως για παράδειγμα, στη βιομηχανία τροφίμων ως στερεωτικό, 

καλλυντικών, φαρμάκων, φωτογραφικών φιλμς, σπίρτων, ελαιοχρωμάτων, και συγκολλητικών 

γομών. 

Η άλεση της σάρκας του χαρουπιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του κακάο σε 

κάποιες χώρες λόγω της χαμηλής τιμής και της απουσίας καφεΐνης. Επιπλέον, έχει αποδοθεί 

στον λοβό της χαρουπιάς αντιοξειδωτική ικανότητα λόγω της παρουσίας των πολυφαινολών, 

που είναι κυρίως συμπυκνωμένες ταννίνες. 

Από το δέντρο εξάγονται βαφικές και κολλητικές ουσίες κατάλληλες για την βυρσοδεψία, την 

υφαντουργία και τη βιομηχανία χαρτιού, ενώ το έλαιο των καρπών χρησιμοποιείται στη 

σαπωνοποιία. Ο φλοιός και τα φύλλα χρησιμεύουν στη βαφική, αλλά και το ξύλο της χαρουπιάς 

δίνει ξυλάνθρακες αρίστης ποιότητας. 

Τα χαρούπια, λόγω των φυτικών ινών που περιέχουν, συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του 

εντέρου. Δεν περιέχουν γλουτένη, οπότε είναι κατάλληλα και για άτομα που πάσχουν από 

κοιλιοκάκη. Μπορούν να υποκαταστήσουν το κακάο σε διάφορα τρόφιμα και έτσι αυτά 

απαλλάσσονται από την καφεΐνη και την θειοβρωμίνη. Μπορούν, επίσης, να υποκαταστήσουν 

τη λευκή ζάχαρη με ανεπεξέργαστα φυσικά ζάχαρα. 

6. Ιστορικά στοιχεία για το στοιχείο ΑΠΚ (έως 500 λέξεις) 

Η χαρουπιά από την αρχαιότητα ήδη καλλιεργείται στη Μεσόγειο, συνήθως σε περιοχές με ήπιο 

και ξηρό κλίμα και φτωχό υπέδαφος. Η αξία της αναγνωρίστηκε από τους Έλληνες, οι οποίοι 

έφεραν την καλλιέργειά της από τη Μέση Ανατολή (Συρία, Παλαιστίνη). 

Στην Κρήτη έχουν βρεθεί κάρβουνα χαρουπιάς σε στρώματα Υστερομινωικής Εποχής. Σύμφωνα 

με τον Θεόφραστο, στην εποχή του το δέντρο φυόταν στη Συρία, στην Ιωνία, όπου ονομαζόταν 

«κερωνία», στην Κνίδο και στη Ρόδο. Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές η εξημέρωση του 

δέντρου έγινε τα ρωμαϊκά χρόνια. Στη Ρώμη πρέπει να έφτασε μέσω της Ελλάδας, όπως 

προκύπτει από τη λατινική ονομασία Siliqua graeca (ελληνικός λοβός). 

Η επιστημονική του ονομασία Ceratonia siliqua προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη 

«κέρας» και τη λατινική «siliqua» (λοβός), που παραπέμπει στo κερατόμορφο σχήμα του 

καρπού. Ο Διοσκουρίδης ο Αναζαρβεύς, γιατρός, φαρμακολόγος και βοτανολόγος (1ος αι. μ.Χ) 

ονόμασε τον καρπό (λοβό και σπόρια) κεράτιον και την χαρουπιά κερατέα. Από τον Θεόφραστο 

μαθαίνουμε ότι οι Ίωνες του 4ου και 3ου π.Χ. αι. την αποκαλούσαν κερωνία. Το χαρούπι είναι 

γνωστό και ως «ψωμί του Αγίου Ιωάννου», γιατί κατά μία ερμηνεία το άγριο μέλι που έτρωγε ο 

Ιωάννης ο Βαπτιστής στην έρημο ήταν σιρόπι που έβγαινε από τα χαρούπια, ενώ οι ακρίδες ήταν 

στην πραγματικότητα χαρούπια. Γι' αυτό η χαρουπιά αποκαλείται και ακριδόδεντρο. Το 

«κεράτιον» αναφέρεται αρκετές φορές στην Καινή Διαθήκη και ειδικότερα στην παραβολή του 

Ασώτου. Επίσης, από τη λέξη κεράτιον προέρχεται και η λέξη «καράτι», η οποία χρησιμοποιείται 

στην κοσμηματοποιία. Οι σπόροι της χαρουπιάς εμφανίζουν ένα σταθερό βάρος μεταξύ 189 mg 

και 205 mg, και γι’ αυτό τον λόγο ορίστηκε ως η πιο μικρή μονάδα μέτρησης για χρυσό και 

πολύτιμους λίθους (το σημερινό «καράτι» έχει επίσημα καθοριστεί στα 200 mg). 
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Ο Άραβες, στους οποίους πιθανότατα οφείλεται η προσεκτική επιλογή των ποικιλιών της 

χαρουπιάς, τη διέδωσαν κατά μήκος των παραλίων της Βόρειας Αφρικής, στην Ισπανία και στην 

Πορτογαλία. Η συμβολή τους στην εξάπλωση της χαρουπιάς φαίνεται και από την επικράτηση 

της λέξης kharrub σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, όπου συναντάται αυτοφυής σε 

πολλές νησιώτικες περιοχές και κυρίως στην Κρήτη. 

Όσον αφορά στη μαγειρική χρήση του χαρουπιού στην αρχαιότητα, ενώ πιθανότατα 

μαγειρευόταν στη Μεσοποταμία κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. και την ίδια περίοδο οι Αιγύπτιοι το 

χρησιμοποιούσαν στην παρασκευή οινοπνευματώδους ποτού, απουσιάζουν οι πληροφορίες από 

τον ελληνικό χώρο. Ωστόσο, από τον Διοσκουρίδη μαθαίνουμε για τη φαρμακευτική χρήση των 

κερατίων και τον "κερατίτην οίνον". Σε κρητικό γιατροσόφι του 19ου αι. μ.Χ., μνημονεύονται οι 

σπόροι των χαρουπιών και η θεραπευτική τους χρήση. Οι ξένοι περιηγητές που επισκέφθηκαν 

την Κρήτη τον 19ο αι περιγράφουν τα χαρούπια ως τροφή καλοδεχούμενη από ανθρώπους και 

ζώα. 

Στην Κατοχή, η Κρήτη υπήρξε μεγάλος εξαγωγέας των χαρουπιών κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. 

Σημαντικό μέρος των φορτίων που έφταναν στην Θεσσαλονίκη προοριζόταν για παραγωγή 

χαρουπόμελου, το οποίο διοχετευόταν στην παραγωγή χαλβά. Στην προσπάθεια δε για αύξηση 

των κρατικών εσόδων, με την αύξηση της φορολογίας και την προκαταβολή του φόρου για την 

περίοδο 1943-44, συμπεριλαμβανόταν και ο φόρος στον χυμό των χαρουπιών. 

Στο παρελθόν κατά την περίοδο της συγκομιδής, οι καλλιεργητές μετακινούνταν στα χωράφια με 

τις χαρουπιές, όπου παρέμεναν μέχρι το τέλος της συγκομιδής. Έτρωγαν και κοιμούνταν όλοι 

μαζί. Μετά τη συγκομιδή ακολουθούσε γιορτή με παραδοσιακά όργανα (λύρα ή βιολί και 

λαούτο), τραγούδι και χορό. Η συλλογή των χαρουπιών σε μεγάλους σωρούς αποτελούσε 

αφορμή για παιχνίδι στα μικρά παιδιά που έπαιζαν και ξάπλωναν πάνω τους. Τα χαρούπια 

συλλέγονταν από το δέντρο με τη χρήση ράβδων και τοποθετούνταν σε μεγάλα ψάθινα ή 

τσίγκινα καλάθια. Ο θόρυβος που έκαναν τα χαρούπια, πέφτοντας στους τσίγκινους κάδους, 

διαβεβαίωνε τα αφεντικά ότι οι εργάτες τους δούλευαν σκληρά. Μετά την περισυλλογή των 

χαρουπιών σε σωρούς κοντά στα χωράφια, ακολουθούσε η μεταφορά τους με γαϊδούρια στα 

εμπορικά λιμάνια ή στους μεσάζοντες που αναλάμβαναν τη μεταφορά και την πώληση τους σε 

εργοστάσια. 

7. Η σημασία του στοιχείου σήμερα (έως 300 λέξεις) 

α. Ποια είναι η σημασία του στοιχείου για τα μέλη της κοινότητας/τους φορείς του; 

Η κοινότητα των καλλιεργητών του χαρουπιού στην Κρήτη προσαρμόζεται συνεχώς στις 

απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών σε σχέση με την παραγωγή χαρουπιού. Ενώ στις 

μεταπολεμικές δεκαετίες η παραδοσιακή καλλιέργεια του χαρουπιού έτεινε να εγκαταλειφθεί, 

σήμερα ολοένα και περισσότερο κερδίζει έδαφος, διότι δεν απαιτεί επίπονη εργασία και 

επισφαλείς επενδύσεις. Επίσης, η οικονομική της απόδοση βρίσκεται σε συνεχή άνοδο. Η 

αναγνώριση της διατροφικής αξίας του χαρουπιού συμβάλλει πλέον στην ενίσχυση και ανάδειξη 

της πολιτισμικής ταυτότητας του στοιχείου στο πλαίσιο των αγροδιατροφικών παραδόσεων της 

Κρήτης. 
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Σήμερα, κατά την παραγωγή (σε μικρές οικοτεχνίες) χαρουπόμελου, όπως και κατά την 

παρασκευή ψωμιού και άλλων προϊόντων χαρουπιού, δίνεται η αφορμή για τόνωση των 

κοινωνικών σχέσεων, ανταλλαγή απόψεων και διοργάνωση γιορτών, με στοιχεία παρόμοια με 

τις παραδοσιακές γιορτές στα ρακοκάζανα της Κρήτης. Κάθε χρόνο το ενδιαφέρον του κόσμου, 

κυρίως των απόδημων Ελλήνων, για συμμετοχή σε αυτές τις γιορτές αυξάνει. Η ανάδειξη της 

αγροδιατροφικής παράδοσης του χαρουπιού μπορεί να αξιοποιηθεί στον τομέα του 

αγροτουρισμού ως δυναμικού μοχλού ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Τέλος, η εναλλακτική 

επιλογή της καλλιέργειας της χαρουπιάς μπορεί να συμβάλει, εκτός από την αύξηση της 

αγροτικής παραγωγής του νησιού, στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και στην ανάπτυξη της 

χλωρίδας της Κρήτης. 

β. Ποια είναι η σημασία του στοιχείου για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία; 

Η ανάδειξη της αγροδιατροφικής παράδοσης του χαρουπιού στην Κρήτη ως στοιχείου άυλης 

πολιτιστικής κληρονομιάς θα συμβάλει αφενός μεν στην αύξηση της παραγωγής και 

κατανάλωσης των προϊόντων χαρουπιού όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε ολόκληρη την Ελληνική 

επικράτεια και το εξωτερικό, αφετέρου στην ενίσχυση της συλλογικής ταυτότητας των μελών της 

τοπικών κοινωνιών. Η δυνατότητα παραγωγής νέων καινοτόμων προϊόντων και η αναβάθμιση 

της ελληνικής αγοράς απέναντι σε άλλες μεσογειακών χωρών, που ήδη καλλιεργούν και 

παράγουν προϊόντα χαρουπιού, θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την τοπική οικονομία. 

Επίσης, δεδομένων των φαρμακευτικών και θεραπευτικών ιδιοτήτων της χαρουπιάς, μπορεί να 

ενισχυθεί η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για το πεπτικό σύστημα, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών της προστασίας από το έλκος, της αντιοξειδωτικής, 

αντιδιαβητικής, αντιδιαρροϊκής, αντιβακτηριακής, υπολιπιδαιμικής και αντιφλεγμονώδους 

δράσης. 

γ. Συμμετείχε και πώς η κοινότητα στην προετοιμασία της εγγραφής του στοιχείου στο Εθνικό 

Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς; 

Οι συναντήσεις με παραγωγούς, καλλιεργητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς στο κτήριο του 

Χαρουπόμυλου, που ξεκίνησαν στις 12 Νοεμβρίου 2017 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, είχαν ως 

αποτέλεσμα την απόφαση για στενή συνεργασία όλων, την καταγραφή και συλλογή πολύτιμης 

γνώσης για την αγροδιατροφική παράδοση του χαρουπιού, καθώς και τη δημιουργία του νέου 

φορέα με τίτλο «Κοινότητα Καλλιέργειας, Φυσικής και Πολιτιστικής Χρήσης του Χαρουπιού στην 

Κρήτη». Στόχοι των από κοινού δράσεων είναι η εγγραφή της αγροδιατροφικής παράδοσης του 

χαρουπιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, η δημιουργία 

Μουσείου Χαρουπιού στο κτήριο του Χαρουπόμυλου Πανόρμου, η ανάληψη δράσεων για την 

προστασία, διαφύλαξη και αξιοποίηση του χαρουπιού στην Κρήτη, η ενίσχυση της καλλιέργειας 

χαρουπιού με την αξιοποίηση νέας τεχνογνωσίας, καθώς και ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός 

αναπτυξιακού σχεδίου. Η πρόταση που υποβάλουμε είναι το αποτέλεσμα της βούλησης και 

ενεργής συμμετοχής όλων των μελών της κοινότητας αυτής με τη στήριξη των τοπικών φορέων 

της Κρήτης και του εξωτερικού καθώς και επιστημονικών φορέων της χώρας (Παγκόσμιο 

Συμβούλιο Κρητών, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστημίου Κρήτης, Περιφερειακή 

Ένωση Δήμων Κρήτης, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης, Δήμος Μυλοποτάμου Νομού 

Ρεθύμνου, Δήμος Ρεθύμνου, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», 
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Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Κρήτης, Μουσείο Καζαντζάκη, Περιφέρεια Κρήτης, Τμήμα 

Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης). 

8. Διαφύλαξη/ανάδειξη του στοιχείου 

α. Πώς μεταδίδεται το στοιχείο στις νεότερες γενιές σήμερα; Η χαρουπιά κατέχει σημαντική 

θέση στη συλλογική μνήμη και ταυτότητα των Κρητικών. Είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν 

οι νέες γενιές και να μεταβιβαστεί η παραδοσιακή γνώση μέσα από ποικίλες δράσεις, όπως η 

διοργάνωση γιορτών για το χαρούπι, η γνωριμία των νέων με τα παραδοσιακά προϊόντα της 

κρητικής διατροφής, με πρώτο το χαρούπι και τα υποπροϊόντα του, αλλά και η περαιτέρω 

αξιοποίηση και ανάδειξή τους μέσα από τη δημιουργία νέων συνταγών της κρητικής κουζίνας. 

Συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και πολιτιστικές δράσεις, που αναφέρονται 

στον αγροδιατροφικό τομέα της Κρήτης με έμφαση στο χαρούπι, διοργανώνονται από την 

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ» ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Εκπαιδευτικά 

προγράμματα με στόχο την εξέλιξη της διατροφικής παράδοσης και τη δημιουργία καινοτόμων 

προϊόντων, όπως η εικονική επιχείρηση «ΧΑ...ΧΑΡΟΥΠΙ» του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου, κινητοποιούν 

και εμπνέουν τη νέα γενιά. Ετήσιες γιορτές με θέμα το χαρούπι μεταβιβάζουν τη ζωντανή 

αγροδιατροφική παράδοση του χαρουπιού στους νεότερους. Επίσης, κάθε χρόνο αυξάνονται οι 

πολιτιστικές εκδηλώσεις κυρίως με επίκεντρο την γαστρονομία. 

β. Μέτρα διαφύλαξης/ανάδειξης του στοιχείου που έχουν ληφθεί στο παρελθόν ή που 

εφαρμόζονται σήμερα (σε τοπική, περιφερειακή ή ευρύτερη κλίμακα) 

Η αναγνώριση της αξίας και της συμβολής της αγροδιατροφικής παράδοσης του χαρουπιού στην 

Κρήτη αποτελεί τη βάση για τη διαφύλαξη, τόνωση και προβολή της πολιτιστικής μας 

ταυτότητας. 

Το προσυνέδριο με τίτλο «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της χαρουπιάς», που έγινε τον 

Ιούνιο 2018 στον «Χαρουπόμυλο», ήταν η αφορμή για τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών για 

τις παραδόσεις, τα έθιμα, καθώς και διατροφικές συνήθειες που συνδέονται με το χαρούπι. 

Το 1ο Μεσογειακό Συνέδριο για την «Αναγέννηση της Χαρουπιάς στη Μεσόγειο» 

πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο και στον Πάνορμο, στις 19-21 Απριλίου 2019, με πρωτοβουλία 

της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανόρμου σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και την 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Πολιτισμού και Τουρισμού και με τη στήριξη του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών Ελιάς και 

Αμπέλου και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, ερευνητές και παραγωγοί / 

καλλιεργητές από χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Πορτογαλία, Αίγυπτος, Κύπρος) προτάθηκε και 

δημιουργήθηκε Μεσογειακό Δίκτυο. 

Τέλος, το χαρούπι έχει προβληθεί από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και από 

τον τύπο. Αφηγήσεις και μνήμες ανθρώπων που συνδέονται με την αγροδιατροφική παράδοση 

του χαρουπιού έχουν καταγραφεί και συμπληρώνουν το υποψήφιο Δελτίο. 

γ. Μέτρα διαφύλαξης/ανάδειξης που προτείνεται να εφαρμοστούν στο μέλλον (σε τοπική, 

περιφερειακή ή ευρύτερη κλίμακα) 
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Η δημιουργία Παγκρήτιου Δικτύου για την προστασία και ανάδειξη της χαρουπιάς στην Κρήτη με 

συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ήδη σε εξέλιξη. Μάλιστα, έχει ζητηθεί από κάθε 

Δήμο να ορίσει δημοτική έκταση κατάλληλη για εκπαιδευτικές δράσεις δενδροφύτευσης 

χαρουπιάς. Οι περισσότεροι δήμοι έχουν ανταποκριθεί θετικά στην πρότασή μας, έχοντας ορίσει 

εκπροσώπους. 

Προτείνεται επίσης η δημιουργία Μουσείου Χαρουπιού στο βιομηχανικό μνημείο του 

«Χαρουπόμυλου». Με την επισκευή των μηχανημάτων, των οποίων η λειτουργία σταμάτησε 

περίπου το 1970, αλλά έχουν διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση, καθώς και την αξιοποίηση του 

εξωτερικού χώρου έκτασης δύο στρεμμάτων, για τη δημιουργία χώρου πολλαπλών 

δραστηριοτήτων, στοχεύουμε στην ανάδειξη του φυτικού πλούτου και της αγροδιατροφικής 

παράδοσης της Κρήτης με έμφαση στη χαρουπιά. 

Το μουσείο θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Θα φιλοξενεί ποικιλία δράσεων, 

όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις με αφιέρωμα στη γαστρονομία, επιδείξεις 

παραγωγής προϊόντων για τους επισκέπτες, γευσιγνωσία, διοργάνωση ετήσιου μεσογειακού 

φεστιβάλ χαρουπιού, συνέδρια, τουριστική αξιοποίηση, κ.ά. Στόχος μας είναι να αποτελέσει το 

μοναδικό μουσείο στη Μεσόγειο με θέμα την αγροδιατροφική παράδοση του χαρουπιού, 

δεδομένου ότι στις άλλες παραγωγικές χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία) τα παλαιά μηχανήματα 

έχουν αντικατασταθεί με άλλα νέας τεχνολογίας. 

Επίσης, Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ (ΙΕΛΥΑ), πυλώνας της 

εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα των αντίστοιχων ειδών, μπορεί να συνεισφέρει στην 

αναγέννηση και ανάπτυξη της καλλιέργειας της χαρουπιάς. Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ 

ΦΥΤΩΝ & ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ του ΙΕΛΥΑ, κινείται ήδη προς τη δημιουργία Εθνικής Συλλογής 

Χαρουπιάς, που θα περιλαμβάνει αρχικά τις ελληνικές ποικιλίες, με δυνατότητα εμπλουτισμού 

της μελλοντικά και από ξένες ποικιλίες. Ήδη, εδώ και δύο δεκαετίες, έχουν εντοπιστεί δέντρα 

των τοπικών κρητικών ποικιλιών χαρουπιάς (Πλάτσες, Κατσούνια, Ζαχαροχάρουπα, Ήμερα 

Κρήτης) σε τοποθεσίες της περιοχής Χανίων, από τα οποία θα ληφθεί το γενετικό υλικό για την 

ex situ διατήρηση. Η δημιουργία αυτής της Συλλογής θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην 

προώθηση της έρευνας για το χαρούπι. 

Επιπλέον, το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει επανειλημμένα στηρίξει 

πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού για τη σημασία της καλλιέργειας της 

χαρουπιάς στην Κρήτη και θα βρίσκεται αρωγός σε κάθε μελλοντική προσπάθεια αξιοποίησης 

του φυτού. Το Ινστιτούτο Βιοεφαρμογών και Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» έχει ξεκινήσει 

ερευνητική προσέγγιση της βιοδραστικότητας των προϊόντων της χαρουπιάς. Τέλος, σημαντικό 

θα είναι ένα Μεσογειακό Δίκτυο για την έρευνα, καλλιέργεια και παραγωγή, τον πολιτισμό και 

τον αγροτουρισμό, με βάση τους «Δρόμους του Χαρουπιού» στη Μεσόγειο. 

9. Βασική Βιβλιογραφία Πρότασης Άυλης Πολιτιστικής  

Κριάρη, Α. Ι., (1966). Υπουργείον Συντονισμού, Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Κρήτης, 

Μελέτη Γεωργοοικονομική Αξιοποιήσεως των Χαρουπιών της Κρήτης, Ηράκλειο. 
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21/4/2019, (υπό δημ.) 
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Πόρων και Περιβάλλοντος. 
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Εταιρεία Προστασίας της Φύσεως, Αθήνα. 

Rtibi, K.; Selmi, S.; Grami, D.; Amri, M.; Eto, B.; El-benna, J.; Sebai, H.; Marzouki, L. (2017). 

Chemical constituents and pharmacological actions of carob pods and leaves (Ceratonia siliqua L.) 
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10. Συμπληρωματικά Τεκμήρια 

α. Κείμενα (πηγές, αρχειακά τεκμήρια κτλ.) 

Αρχειακό Τεκμήριο 1, Καταστατικό της «Κοινότητας Καλλιέργειας, Φυσικής και Πολιτιστικής 

Χρήσης του Χαρουπιού στην Κρήτη». 

Αρχειακό Τεκμήριο 2, Επιστολές του Ν. Καζαντζάκη προς την οικογένεια Αγγελάκη. 

Αρχειακό Τεκμήριο 3, Τρόποι μεταποίησης & χρήσεις χαρουπιών στην διατροφή του ανθρώπου. 

Αρχειακό Τεκμήριο 4, Στήριξη πρότασης από τοπικούς φορείς της Κρήτης και του εξωτερικού και 

Επιστημονικούς Φορείς της χώρας. (Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης Πανεπιστημίου Κρήτης, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, Τμήμα Χημείας 

Πανεπιστημίου Κρήτης, Δήμος Μυλοποτάμου Νομού Ρεθύμνου, Δήμος Ρεθύμνου, Εθνικό Κέντρο 

Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Γεωτεχνικό 

Επιμελητήριο Παράρτημα Κρήτης, Μουσείο Καζαντζάκη, Περιφέρεια Κρήτης, Τμήμα Επιστημών 

Διατροφής και Διαιτολογίας Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης) 

Αρχειακό Τεκμήριο 5, Μελέτη του Υπουργείου Συντονισμού, Υπηρεσία Περιφερειακής 

Αναπτύξεως Κρήτης, υπό του Α. Ι. Κριάρη, Γεωπόνου, Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 1966. 

Αρχειακό Τεκμήριο 6, Παρουσιάση της εικονικής επιχείρησης του Εκπαιδευτικού προγράμματος 

ΧΑ. ΧΑ..ΧΑΡΟΥΠΙ του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου. 

Αρχειακό Τεκμήριο 7, Διαφημιστικό έντυπο της εικονικής επιχείρησης του Εκπαιδευτικού 

προγράμματος ΧΑ. ΧΑ..ΧΑΡΟΥΠΙ του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου. 

Αρχειακό Τεκμήριο 8, Χαρουπομαζώματα, συνταξιούχου εκπαιδευτικού Ευγενίας Ζαμπετάκη. 
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Αρχειακό Τεκμήριο 9, Η αξιοποίηση του εξωτερικού χώρου του Χαρουπόμυλου για την ανάδειξη 

του φυτικού πλούτου της Κρήτης και του διατροφικού πολιτισμού της με έμφαση στη Χαρουπιά. 

Αρχειακό Τεκμήριο 10, Πρώην στέλεχος Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. 

β. Χάρτες 

γ. Οπτικά και ακουστικά τεκμήρια (σχέδια, φωτογραφίες, αρχεία ήχου, βίντεο κτλ.) 

δ. Διαδικτυακές πηγές (υπερσύνδεσμοι) 

ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 

ΧΑΡΟΥΠΟΔΑΣΟΣ 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΑΡΟΥΠΟΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 

ΧΑΡΟΥΠΟΔΑΣΟΣ-ΧΑΡΤΗΣ 

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ (ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ) 

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΧΑΡΟΥΠΙΑ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

ΗΜΕΡΙΔΑ-Ο ΦΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΟΥΠΙΑ 

ΧΑΡΟΥΠΟΜΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ 

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΧΑΡΟΥΠΙ 

ΔΙΑΣΩΣΗ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
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ΤΟ ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΟ ΜΙΛΑΕΙ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ 

ΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ 
Στο προσκέφαλό μου έχω μια καμμένη Παναγιά, στη μέση είναι στημένος ο πέτρινος βωμός από 

πάππον προς πάππον, τον αρχαίο τον καιρό. Στον απέναντι τοίχο κρέμεται μια κορνίζα με ωραία 

πλάγια γράμματα, με αριθμημένα όλα τα αγαθά τα απαραίτητα για την αναίμακτο θυσία. 

Πρώτα πρώτα μια χούφτα σιτάρια και τρία ξυλοκέρατα, τρία σύκα, τρία στραγάλια και πέντε 

κυπαρισσόμηλα, λίγο ψημένο σουσάμι κι ένα ξεραμένο μουστοκούλουρο, τρεις κανελλόριζες και 

πέντε λεπτοκάρυα. Στο κέντρο του βωμού ένα βαθούλωμα στρόγγυλο είναι σαν το δίσκο των 

δώρων. 

Κάθε μέρα διαλέγω ένα από όλα τα καλά και το θυσιάζω στον πέτρινο βωμό του σπιτιού όπως το 

ορίζει η παράδοσή μας από πάππον προς πάππον. Και μετά, στην προσευχή, βλέπω τους 

οιωνούς της μέρας. 

Το ξυλοκέρατο μιλάει κρητική διάλεκτο μηδέν άγαν, που ακούγεται σφυρικτά μδεν γαν, να είσαι 

ταπεινός με ευγνωμοσύνη και ειρήνη. Τα κυπαρισσόμηλα είναι φλύαρα, ασταμάτητα, να 

σκέπτεσαι πως πάνω από σένα είναι ο Θεός. Τα σιτάρια είναι η ελπίς μου μια μέρα να 

συναντήσω τον Χριστό. 

Βαρλάμης Ευθύμιος (2012-2016). ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. αριθμός καταλόγου: 183. 

https://warlamis.libver.gr/wp-content/uploads/2021/02/ΒΙΒΛΙΟ-5.pdf 
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