
  ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ 

 

 
«Γερόντων έπαρε βουλή κι ανθρώπων μαθημένων οπού ΄χουνε 

πολύ ψωμί κι αλάτι φαγωμένο» 

Μαθητική ομάδα: 
Αγγέλα Χαραλάμπους  

Άννα Μυλορδή 

Αδαμαντία Σάββα  

Αναστάσης Κωνσταντίνου 

Αναστάσης Κουσής  

Γεωργία Συμεωνίδου  

Γιάννης Αντωνίου  

Δέσποινα Θρασυβούλου  

Ειρήνη Τρισελιώτου  

Ελεάνα Βιολάρη  

Ελένη Ιωάννου  

Ευάγγελος Χαραλάμπους  

Ηλιάνα Πίττα  

Κυριακή Λουκά 

Μαρία Κυριακίδου  

Μαρία Φιλίππου 

Μαρία Νικολάου 

Ξενοφών Μιχαήλ 

Μικαέλα Ππάσιου  

Νικόλας Μανώλη  

Νικόλας Χατζηπολυδώρου 

Σιμώνη Ιωσήφ  

Σιμώνη Καδή  

Ξένια Κονόμου  

Λοΐζος Χατζηπαυλής 

Παναγιώτα Στεφανή  

Παρασκευάς Χατζήκκος  

Σταύρος Πάμπουκκας  

Στεφανία Μυλωνά  

Χαρά Χασάπη  

Χριστόδουλος Στυλιανίδης  

Χρυσάνθη Σταύρου  

Φρειδερίκη Ηρακλέους  

Αγγέλα Χαραλάμπους  

Μαρίνα Κυπριανού 

Ηρώ Ιωάννου 

Η καλλιέργεια  

 και η χρήση του σιταριού 

 μεταφέρθηκε στην Κύπρο 

 από τη Μέση Ανατολή την εποχή του χαλκού.  

Ανέκαθεν το σιτάρι αποτελούσε «πυλώνα» 

διατροφής και η καλλιέργειά του ήταν γνωστή 

στην αρχαιότητα από το 15 000 π.Χ. Στην 

Ευρώπη οι χώρες με μεγαλύτερη παραγωγή 

σιταριού είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Ελλάδα και 

η Ισπανία. Εκτός Ευρώπης, οι πιο σημαντικές 

χώρες παραγωγής σιταριού στον κόσμο είναι 

οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Ινδία, ο Καναδάς,  

η Αργεντινή και η Αυστραλία.  

 

Η αγροτική παραγωγή θα αποτελέσει τον σωτήρα ή τον 

καταστροφέα του περιβάλλοντος; 

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που καλείται να 

κερδίσει η γεωργία κατά τον 21ο αιώνα! 

 

Η μέθοδος της μονοκαλλιέργειας 

διαδόθηκε μετά τον 20ο αιώνα, με 

αφορμή την «Πράσινη Επανάσταση» 

για την καταπολέμηση της πείνας. 

Αυτό, όμως, προκάλεσε την 

καταστροφή οικοτόπων και μείωση της 

γενετικής ποικιλότητας. Τα επιλεγμένα 

γενετικά στελέχη αποδεικνύονται πιο 

ευάλωτα στους ιούς, στα έντομα και 

στους μύκητες. Η αυξημένη ευαισθησία 

των «βελτιωμένων στελεχών» ενίσχυσε 

την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων, 

επιδεινώνοντας έτσι το πρόβλημα  

της ρύπανσης. 

 

Το σιτάρι (Triticum spp.) με 

θυσανώδες ριζικό σύστημα, με  

ταξιανθία στάχυ και ύψος 0,60-1,50 μ 

είναι παγκόσμια το δεύτερο σε 

συγκομιδή δημητριακό μετά τον 

αραβόσιτο. Στην Κύπρο 

καλλιεργούνται το «Μαυροθέρι» στην 

Πάφο, το «Κοκκινοσίταρο» και το 

«σιτάρι της Κυπερούντας». Πριν από 

την εισβολή του 1974 οι σιτοβολώνες 

της Μεσαορίας αποτελούσαν τη 

μεγαλύτερη σιτοπαραγωγική περιοχή 

της Κύπρου. 
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