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ΘΕΜΑ: Περίληψη εισηγήσεως ¨ καλλιέργεια ρόδων και παραγωγή ροδέλαιου 

στο Ν. Κοζάνης¨. 
 
Η καλλιέργεια ρόδων και η παραγωγή ροδέλαιου  στο Ν. Κοζάνης σήμερα είναι 
μια πραγματικότητα για τη χώρα μας. 
Ξεκίνησε σαν όνειρο που γεννήθηκε στους διαδρόμους του παιδικού μου 
μυαλού, διαβάζοντας για το εθνικό προϊόν της Βουλγαρίας στο μάθημα της 
γεωγραφίας στην Δ΄ τάξη δημοτικού. 
Έκαιγε σαν φλόγα και ζέσταινε τη σκέψη μου για έναν κόσμο πιο όμορφο 
γεμάτο τριαντάφυλλα. 
Η φλόγα αυτή δυνάμωσε ακόμη περισσότερο με το φως της Γεωπονικής 
επιστήμης, στην οποία και μυήθηκα κατά την εισαγωγή μου στην Γεωπονική 
σχολή του Α.Π.Θ. το 1990. 
Η πρώτη επιτόπια επαφή με την καλλιέργεια, έγινε τον Ιούνιο του 2004, με 
ταξίδι στη Ν.Α. Τουρκία (γιορτή ρόδων Σπάρτης). 
Συνεχίστηκε το 2005 με δυο ταξίδια στη Βουλγαρία (Κάρλοβο, Καζανλούκ) και 
συμμετοχή στη «γιορτή των ρόδων» στο Καζανλούκ, που είναι και η δεύτερη 
μεγαλύτερη εθνική γιορτή της γειτονικής χώρας, ως εθνικού προϊόντος. 
Στο Ν. Κοζάνης ήδη από το 2004 καλλιεργούνται στο Βόϊο (πρώην επαρχία) 
δοκιμαστικά 8 στρέμματα βιομηχανικής τριανταφυλλιάς, από τα οποία πήραμε 
το 2006 την πρώτη σοδειά. 
Τ’ αποτελέσματα ιστορικά για τη χώρα μας. 
Σύμφωνα με τις αναλύσεις της φαρμακευτικής σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, το ροδέλαιο Κοζάνης είναι ποιοτικά από το αντίστοιχο της Βουλγαρίας 
το οποίο μέχρι τότε θεωρούνταν το καλύτερο στον κόσμο. 
Τ’ αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και με τη σοδειά του 2007, οπότε και 
πάλι το Ελληνικό ροδέλαιο συγκρινόμενο με το Βουλγαρικό, βρέθηκε να 
υπερτερεί ποιοτικά. 
Την παρούσα χρονική περίοδο προετοιμάζουμε την είσοδο στην αγορά της 
χώρας μας του ελληνικού ροδόνερου. Από την απόσταξη του 2007 πήραμε γύρω 
στα 800 κιλά από το προϊόν αυτό χωρίς να διαχωρίσουμε το ροδέλαιο που 
περιέχει μέσα του. 
Για την καλύτερη οργάνωση της παραγωγής κι’ εμπορίας των αιθέριων αυτών 
ελαίων, συστάθηκε αγροτικός συνεταιρισμός αρωματικών και φαρμακευτικών 



φυτών Δυτικής Μακεδονίας με έδρα το Τσοτύλι, αποτελούμενος αρχικά από 45 
ιδρυτικά μέλη. 
Η καλλιέργεια σήμερα, τρία χρόνια μετά την εισαγωγή της στο Ν. Κοζάνης, έχει 
εξαπλωθεί στα 200 στρέμματα στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών και 
υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για νέες φυτεύσεις και νέα μέλη στο συνεταιρισμό. 
Ο στόχος της προσπάθειας παραμένει ο ίδιος. Η νέα αυτή καλλιέργεια ν’ 
αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση για τους γεωργούς του Ν. Κοζάνης στο 
πλαίσιο της διάδοσης της καλλιέργειας των αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών. 
Μαζί με τον κρόκο πλέον έχουμε μία ακόμη παγκόσμια μοναδικότητα στο Νομό 
μας ως προς την ποιότητα αυτών των προϊόντων.           
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