
Άφκος & Λαφύρι



Στο εύφορο χώμα της 
Λήμνου ευδοκιμούν 
δύο μοναδικές τοπικές 
ποικιλίες οσπρίων, ο 
άφκος (Lathyrus οchrus) 
και το λαφύρι (Lathyrus 
sativus), που η γεύση 
και οι ιδιότητές τους τα 
κάνουν να ξεχωρίζουν. 
Οι τοπικές αυτές 
ποικιλίες κατατάσσονται 
στις ξηρικές καλλιέργειες 
και, μαζί με τα 
ασπρομύτικα φασόλια  
(Vigna unguiculata), 
αποτελούν τις πιο 
διαδεδομένες καλλιέργειες 
οσπρίων στη Λήμνο 
κατά τον 20ό και τον 
21ο αιώνα. 

 «…οι δικές μας οι 
φάβες, ο άφκος και το 
λαφύρ’, είναι αλλιώτικα, 
είναι γλυκά...»



Ο άφκος και το λαφύρι είναι ιδιαιτέρως 
θρεπτικά τρόφιμα. Καλύπτουν ένα 
σημαντικό ποσοστό της ημερήσιας 
ανάγκης του οργανισμού σε εύπεπτη, 
φυτική πρωτεΐνη και σύνθετους 
υδατάνθρακες και αποτελούν πλούσια πηγή 
μαγνησίου, σιδήρου και ψευδαργύρου.
Από τον σπασμένο και αποφλοιωμένο 
καρπό τους παρασκευάζεται ένας πηχτός 
χυλός, η γνωστή φάβα, που συνιστά 
αναπόσπαστο μέρος της τοπικής κουζίνας. 
Χάρη στη μη απαιτητική καλλιέργειά 
τους, αποτέλεσαν κατά το παρελθόν τη 
ραχοκοκαλιά της λημνιακής διατροφής, 
όντας το φαγητό των φτωχών. Ωστόσο, 
το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα 
αντικαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό από 
άλλες πηγές τροφίμων, που είχαν γίνει 
πλέον εύκολα διαθέσιμες. Ο άφκος άρχισε 
να ξαναγίνεται γνωστός την τελευταία 
δεκαετία. Σήμερα εξελίσσεται σταδιακά σε 
ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα 
της Λήμνου και τον βρίσκει κανείς σε 
πολλά μαγαζιά και εστιατόρια του νησιού. 



Ο άφκος φυτεύεται κυρίως κατά τους 
φθινοπωρινούς μήνες, σε αντίθεση με 
το λαφύρι, το οποίο φυτεύεται από τον 
Φεβρουάριο μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Ο άφκος 
συλλέγεται τις πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου, 
ενώ το λαφύρι έναν με ενάμιση μήνα 
αργότερα.
Η διαδικασία παραγωγής του άφκου δεν 
είναι πολύ απαιτητική καθώς, μετά την 
σπορά του, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. 
Όταν μεστώσει και ξεραθεί, συλλέγεται 
ολόκληρο το φυτό και στήνεται σε μεγάλους 
σωρούς, αλωνίζεται χειρωνακτικά ή με 
θεριζοαλωνιστικές μηχανές και το γέννημα 
λυχνίζεται στον αέρα για να διαχωριστεί 
από ξένες ύλες ή από τον ηλιοκαμένο άφκο. 
Αφού λιαστεί, αλέθεται αδρά σε χειροκίνητες 
μυλόπετρες για να διαχωριστεί το βρώσιμο 
εσωτερικό των κοτυληδόνων από το τοξικό 
τους περίβλημα. 

Καλλιέργεια



Επιπλέον, τα δύο αυτά είδη, σε αντίθεση με 
άλλα, φυτεύονταν σε πολύ μικρές εκτάσεις 
γης, για παράδειγμα σε ¼ του στρέμματος ή 
σε ένα αρδήν (αρδίνι), δηλαδή σε 10 τ.μ. 
Μέχρι και τα μέσα του 1950, όταν η γη ήταν 
συγκεντρωμένη στα χέρια λίγων ιδιοκτητών, 
οι κεχαγιάδες της Λήμνου, οι γεωργοκτηνοτρόφοι 
του νησιού, αναλάμβαναν την εκμετάλλευση 
ενός κτήματος που περιλάμβανε συνήθως 
εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, βοσκότοπους 
και ένα ζωικό κεφάλαιο και απέδιδαν 
στους ιδιοκτήτες, τα αφεντικά, το ήμισυ 
της παραγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο η 
καλλιέργεια του άφκου δεν επέτρεπε 
την παραγωγή πλεονάσματος ικανού για 
εξαγωγή ή μεταπώληση. Ωστόσο οι συνθήκες 
καλλιέργειας έθεσαν μια υγιή βάση πάνω 
στην οποία μπορεί και αναπτύσσεται 
σήμερα μια λογική αειφόρου φροντίδας και 
αναπαραγωγής του σπόρου. Αξίζει να τονιστεί 
ότι η κάθε οικογένεια κρατά τον δικό της 
σπόρο, τον οποίο και ανανεώνει κάθε χρόνο. 

Η επιτόπια έρευνα που πραγματοποιείται από 
το 2018 στο πλαίσιο του προγράμματος Terra 
Lemnia έδειξε ότι ο άφκος καλλιεργείται 
πλέον από πολλούς παραγωγούς της Λήμνου 
με σκοπό την εμπορική του εκμετάλλευση, 
ενώ ένα μεγάλο μέρος του ντόπιου πληθυσμού, 
κυρίως οι μικροκαλλιεργητές, τον καλλιεργεί 
για ιδιωτική κατανάλωση. 
Από την άλλη μεριά, η καλλιέργεια του λαφυριού 
έχει περιοριστεί σε τρεις μόνο περιφέρειες: 
των Λύχνων, του Βάρους και του Καρπασίου. 
Η παραγωγή του είναι κατά πολύ μικρότερη 
από του άφκου και το μεγαλύτερο μέρος της 
καταναλώνεται από τα ντόπια νοικοκυριά στο 
πλαίσιο της οικονομίας της αυτάρκειας.
Οι περισσότερες πηγές που διαθέτουμε 
σχετικά με την καλλιέργεια των δύο αυτών 
οσπρίων κατά το παρελθόν κάνουν λόγο για 
συγκαλλιέργεια του άφκου με σιτάρι και 
κριθάρι και του λαφυριού με την υπόλοιπη 
αργασά (τις ανοιξιάτικες καλλιέργειες 
οσπρίων). 



Διατροφική αξία 
και κατανάλωση

Ο άφκος και το λαφύρι είναι ιδιαίτερα 
πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες, υδατάνθρακες 
και φυτικές ίνες, που τα καθιστούν 
τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας, χαμηλά 
σε λιπαρά, χοληστερόλη και θερμίδες. 
Περιέχουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β, 
που κάνουν καλό στο νευρομυϊκό σύστημα 
και στη μνήμη, καθώς και σίδηρο, που 
συμβάλλει στον σχηματισμό των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων μας, ειδικά αν οι τροφές 
αυτές συνδυαστούν με βιταμίνη C, που 
εξασφαλίζει την καλύτερη απορρόφησή του.
Μαγειρεύονται με νερό μέχρι να γίνουν 
χυλός και να μπορούν να περαστούν από 
μύλο ώστε να ομογενοποιηθεί η υφή τους. 
Σερβίρονται με ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι 
και λάδι, και στο παρελθόν καταναλώνονταν 
συνήθως ως κύριο γεύμα. 



Τότε, το μαγείρεμα των δύο αυτών οσπρίων 
γινόταν στην πατνίτσα, ένα είδος κεραμικού 
σκεύους, το οποίο έμπαινε πάνω από χαμηλή 
φωτιά με ξύλα. Στις μέρες μας, τρώγονται 
επίσης ως σαλάτα, αλλά χρησιμοποιούνται και 
με πιο δημιουργικό τρόπο, απογειώνοντας 
παραδοσιακά πιάτα και συνοδεύοντας με 
μοναδικό τρόπο θαλασσινά, όπως το κοκκινιστό 
χταποδάκι.

«Ούλο άφκο άφκο…» 
λέγεται όταν κανείς γεύεται καθημερινά το 
ίδιο πράγμα, όχι απαραίτητα φαγητό και όχι 
απαραίτητα άφκο

«Το λάδ’ έπεσε πολύ στον άφκο» 
για υπερβολές

«Τον φτεβς και τον ξεχνάς, πας στο βγάλσομ» 
υποδηλώνει ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη 
φροντίδα

«Άφκος χωρίς κρομύδ’, γάμος χωρίς διολί»



Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και 
τον Άνθρωπο, μέσα από το πρόγραμμα 
Terra Lemnia, προσπαθεί να προωθήσει 
την καλλιέργεια των τοπικών ποικιλιών 
της Λήμνου -δίνοντας έμφαση στον 
άφκο, το λαφύρι, το ασπρομύτικο φασόλι, 
το κριθάρι, το σουσάμι, τη ρόβη και 
τον γλυκάνισο- και συνεργάζεται με 
παραγωγούς που συνεχίζουν την παράδοση 
της καλλιέργειάς τους, χτίζοντας πάνω στη 
σημαντική δουλειά δέκα και πλέον ετών, 
από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και τον Όμιλο Προστασίας Περιβάλλοντος 
και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Λήμνου 
«Ανεμόεσσα». Στον πυρήνα των 
δράσεων του προγράμματος βρίσκονται 
η δημιουργία και η εκπαίδευση ενός 
δικτύου παραγωγών-διατηρητών σπόρων, 
η εγγραφή των τοπικών ποικιλιών 
της Λήμνου στον Εθνικό Κατάλογο 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων σε συνεργασία με τους 
τοπικούς φορείς του νησιού και η ευρύτερη 
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με 
την αξία της διατήρησής τους. 

Για τον σκοπό αυτό υλοποιείται ένα πλέγμα 
δράσεων που περιλαμβάνει την επιτόπια 
διατήρηση και παρακολούθηση των τοπικών 
ποικιλιών, τη διατήρηση σε τράπεζα 
γενετικού υλικού, τη μελέτη αξιολόγησης των 
διατροφικών χαρακτηριστικών των προϊόντων 
με εργαστηριακές μεθόδους, την εκτίμηση 
των οικονομικών προοπτικών που έχουν -και 
που μπορούν να αποκτήσουν- τα προϊόντα 
αυτά, την πραγματοποίηση ενημερωτικών και 
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και την παροχή 
τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στους 
τοπικούς φορείς με στόχο την εγγραφή τοπικών 
ποικιλιών της Λήμνου στον Εθνικό Κατάλογο.

Διατήρηση  
 και ανάδειξη

www.terra-lemnia.net




