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 Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α    Κ Α Ι  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α

Όλο και λιγότερα χέρια

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η αγροτική ανάπτυ-
ξη από τη µια τροφοδοτεί κι από την άλλη συναρ-
τάται άµεσα από την ευρύτερη διαµόρφωση συν-
θηκών ευηµερίας στην ύπαιθρο.  Υπ’ αυτή την έν-
νοια, συχνά διαφεύγει της προσοχής ότι η απα-
ξίωση του αγροτικού επαγγέλµατος από τα µέσα 
του προηγούµενου αιώνα, δηλαδή αµέσως µετά 
τον πόλεµο, συνδέεται άµεσα µε το κύµα φυγής 
από τα χωριά και την αστυφιλία που επικράτησε.
Η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού στα χωριά, δηλα-
δή η ουσιαστική χαλάρωση των βαθύτερων δεσµών 
και των σχέσεων αλληλεγγύης που συνέδεαν τους 
κατοίκους, είναι ορατή και δια γυµνού οφθαλµού 
στην περιφέρεια.  Ήρθε ως αποτέλεσµα, της µείω-
σης του πληθυσµού των κοινοτήτων, της αστικο-
ποίησης ενός µέρους και της σταδιακής αλλοτρί-
ωσης ενός άλλου, κυρίως εξαιτίας του ρόλου που 
έπαιξε η τηλεόραση, της διευκόλυνσης των µετακι-
νήσεων και της εξέλιξης της επικοινωνίας.
∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε πολλές περι-
οχές της χώρας, οι πρώτοι που εγκατέλειψαν τα 
χωριά, επιλέγοντας ως µόνιµο τόπο διαµονής κά-
ποια από τις πιο κοντινές πόλεις, ήταν οι έχοντες 
την οικονοµική άνεση να επιλέξουν. Παρατηρή-
θηκε έτσι το φαινόµενο, άνθρωποι µε σηµαντική 
ακίνητη περιουσία, κυρίως σε αγροκτήµατα και 
συχνά µε κύριο επάγγελµά τους το αγροτικό, να 
αναζητούν µόνιµη κατοικία στην πόλη, ακόµη κι 
αν αυτό δηµιουργούσε δυσκολίες στην ανάπτυξη 
της αγροτικής τους εκµετάλλευσης. 
Αρκεί µια προσεκτική καταγραφή συντελεστών 
της αγροτικής παραγωγής που διατηρούσαν τα 
ηνία των µεγάλων εκµεταλλεύσεων σε κάθε πε-
ριοχή ως αρχές της δεκαετίας του ‘60 και αυτών 
που καταγράφονται στην αντίστοιχη λίστα σή-
µερα, για να γίνει κατανοητή η εκ βάθρων ανα-
διάταξη. Ακόµα κι αν οι µεγάλες κοινοτικές ενι-
σχύσεις της δεκαετίας του ‘80 και το κύµα µετα-
νάστευσης της δεκαετίας του ‘90 καθυστέρησαν 
αυτή τη µετάβαση, το αποτέλεσµα της µεταβο-
λής σήµερα είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη πλευ-
ρά, η σταθερή συγκέντρωση της αγροτικής δρα-
στηριότητας σε όλο και λιγότερα χέρια, ακόµα κι 
αν συντηρεί τα επίπεδα παραγωγής, βοηθούσης 
και της τεχνολογίας, δεν αφήνει περιθώρια αντι-
στροφής της τάσης εγκατάλειψης της υπαίθρου 
κι αυτό είναι µεγάλο πρόβληµα.

E D I T O R I A L

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

Η ηµέρα των ερωτευµένων, η γιορ-
τή του Αγ. Βαλεντίνου στις 14 Φε-

βρουαρίου έχει µια δυνατή εµπορι-
κή πλευρά. Μόνο στην Αµερική 220 

εκατοµµύρια τριαντάφυλλα παρά-
γονται αποκλειστικά για εκείνη τη 
µέρα ενώ 8,6 εκατ. ξοδεύονται σε 

αφρώδεις οίνους. Ο Άγ. Βαλεντίνος 
έρχεται τρίτος σε «φυσαλίδες» µετά 
την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα 

και το Thanksgiving.

Στις 19 
Φεβρουαρίου 
στη Νέα 
Ορλεάνη 
ο Γιάννης 
Αντετοκούμπο 
θα είναι στην 
ίδια ομάδα με 
τον Λεμπρόν

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΣΤΟ ALL STAR ΤΟΥ NBA info

FM  
Η Νορβηγία 

είναι η πρώτη χώρα 
παγκοσµίως που 
θα καταργήσει τη 
µετάδοση σήµατος 
FM και οι ακροατές 

θα µπορούν να ακούν 
µόνο ψηφιακούς 

σταθµούς. 

Το 2016, η Κόστα 
Ρίκα κάλυψε το 

98,1% των αναγκών 
της σε ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανε-
ώσιµες πηγές.

 98,1%

Βαζάκια µε λευκό 
χαβιάρι σαλιγκαριών, 
τα οποία θα τιµώνται 
150 ευρώ ετοιµάζει η 
Αµερικανική Γεωργι-

κή Σχολή.

150

ΓΙΑ ΑΦΡΩ∆ΕΙΣ ΟΙΝΟΥΣ  

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...

8,6 εκατ.
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Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ζ Ε Τ Α  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

«Το κάστανο θέλει κρασί και το καρύδι μέλι  
και το κορίτσι φίλημα πρωί και μεσημέρι» 

Μ  ια οικεία εικόνα του ελληνικού χειµώνα, που 
ενέπνευσε ζωγράφους, λογοτέχνες και τρα-
γουδοποιούς, είναι αυτή του καστανά, στις 
γωνιές των ελληνικών δρόµων να ψήνει κά-
στανα και να τα προσφέρει ζεστά και ξεροψη-
µένα. Αλήθεια, ποιος µπορεί εύκολα να αντι-

σταθεί στη µυρωδιά τους που πλανιέται στον αέρα;
Η καστανιά λέγεται και «αρτόδενδρο» . Eίναι δέντρο τροπι-

κό, κατάγεται από την Ωκεανία και οι «ρίζες» του είναι βαθιά 
στην αρχαιότητα. Πάνω στο δέντρο, τα κάστανα, έχουν ένα 
αγκαθωτό εξωτερικό περίβληµα και µέσα σε κάθε τέτοιο πε-
ρίβληµα υπάρχουν δύο-τρία, αν και υπάρχουν ποικιλίες που 
έχουν µόνο ένα κάστανο. Αυτό το αγκαθερό κέλυφος οι αρ-
χαίοι το έλεγαν εχίνο («εν εχίνω ακανθώδει», λέει ο Θεόφρα-
στος), δηλαδή όπως έλεγαν τον αχινό και τον σκαντζόχοιρο. 
Στην Αγιάσο της Λέσβου, που παράγει πολλά κάστανα, το λέ-
νε «αχνό» (δηλαδή αχινό), ενώ στο επίσης καστανοπαραγω-
γό Πήλιο το ελέγαν ή το λένε ακόµα κατσίδα. 

Αποτελεί σηµαντικό τρόφιµο για πολλές κουλτούρες και 
ιδιαίτερα γι’ αυτές της Κίνας, της Κορέας, της Ιαπωνίας, της 
Βόρειας Αµερικής και της Μεσογείου. Παρόλο που κατατάσ-
σεται στους ξηρούς καρπούς, το βρώσιµο τµήµα του, είναι µα-
λακό και χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα σε άµυ-
λο, οµοιάζοντας περισσότερο µε δηµητριακό. Είναι άριστη 
πηγή υδατανθράκων, πρωτεϊνών και αντιοξειωτικών όπως 
οι βιταµίνες C, Β και Ε. Είναι επίσης εξαιρετική πηγή σιδή-

ρου, ασβεστίου, καλίου, µαγνησίου, φώσφορου και ψευδάρ-
γυρου. Έτσι, βοηθά στην καταπολέµηση της υπέρτασης, προ-
λαµβάνει την αναιµία και βοηθά στην διατήρηση υγιούς σκε-
λετού. Από την άλλη, πλούσιο σε φυτικές ίνες, βοηθά στη µεί-
ωση της χοληστερίνης στο αίµα. Συµβάλλει στην καλή λει-
τουργία του γαστρεντερικού συστήµατος, ενώ παράλληλα 
έχει χαµηλό γλυκαιµικό δείκτη.  Τα κάστανα περιέχουν πολυ-
ακόρεστα λιπαρά οξέα που µεταξύ άλλων συνδέονται µε την 
προστασία της υγείας του καρδιαγγειακού συστήµατος. Τέ-
λος, ο φλοιός της καστανιάς είναι αντιπυρετικός και τα φύλλα 
της χρησιµοποιούνται για την καταπράυνση του κοκίτη κ.α.

Εκτός από τη διατροφική αξία και η φρασεολογία του κά-
στανου, είναι αρκετά πλούσια. Για κάποιον αυστηρό άν-
θρωπο, λέµε ότι δεν χαρίζει κάστανα.  Όταν κάποιος ανα-
λαµβάνει να εκτελέσει µια δύσκολη πράξη από την οποία 
θα ωφεληθούν άλλοι ή και άλλοι λέµε «έβγαλε τα κάστα-
να από τη φωτιά». Η ίδια φράση χρησιµοποιείται και στην 
αθλητικογραφία, όταν ένας παίκτης «πάρει πάνω του» την 
οµάδα και παίξει αποφασιστικό ρόλο για τη νίκη. Νεότερη, 
και κάπως αργκοτική, είναι η έκφραση «δεν τρέχει κάστα-
νο», ένδειξη απόλυτης αδιαφορίας ή µη ανησυχίας, π.χ., 
για έναν κίνδυνο. 

Καταλήγοντας, το πολύτιµο αυτό δώρο της φύσης, αποτελεί 
έναν υγιεινό και θρεπτικό καρπό, µε υπέροχη γεύση που θα 
χορτάσει την πείνα σας και θα ζεστάνει την καρδιά σας! Απο-
λαύστε το ποικιλοτρόπως.

 Η  A Π Ο Ψ Η    Ο  Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Ο Σ  Κ Α Ρ Π Ο Σ

γρ. περιέχουν το 
72% της ηµερήσιας 
συνιστώµενης ποσό-
τητας βιταµίνης C

θερµίδες 
τα 100 
γραµµάρια 
κάστανα

στην Ελλάδα κατανα-
λώνεται 90% νωπό 
τρεις µήνες πριν και 
µετά τα Χριστούγεννα100 370 90%C
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 Σ Τ Ι Γ Μ Ε Σ    Α Π Ο  Τ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  N U C C I O  O R D I N E

Ζ  ούµε σε ένα πολιτικό, κοινωνικό και 
οικονοµικό πλαίσιο που κυριαρχεί-
ται όλο και περισσότερο από τη δι-
κτατορία της µεγιστοποίησης του 
κέρδους. Ας µην παρεξηγηθούν τα 
λόγια µου: Το κέρδος σε µια κοινω-

νία είναι θεµιτό, αρκεί να αποτελεί «µέσο» και όχι 
«αυτοσκοπό». Ακόµη και ο Adam Smith, τον οποίο 
παρανόησαν πολλές φορές οι ίδιοι οι υποστηρικτές 
του, είχε αντιληφθεί πλήρως τη διαφορά που υπάρ-
χει ανάµεσα σε έναν όλο απληστία και χωρίς ηθι-
κούς φραγµούς εγωισµό και σε ένα ενάρετο προ-
σωπικό συµφέρον, εµπνευσµένο από τη φρόνηση. 
Πράγµατι, το κέρδος για το κέρδος, αποδεσµευµένο 
από κάθε κοινωνικό και ηθικό φραγµό, εξαιτίας της 
ίδιας της αρπακτικής του φύσης, αντί να γίνει εργα-
λείο ανάπτυξης της ανθρωπότητας, µπορεί αντίθετα 
να µετατραπεί σε εργαλείο καταστροφής του πολιτι-
σµού και αποσάθρωσης του πνεύµατος.

Ούτε που δίνουµε πλέον σηµασία, όταν µπροστά 

σε κάθε µικρή καθηµερινή επιλογή µας, κάποιος µας 
ρωτήσει «σε τι χρησιµεύει»: Σε τι χρησιµεύει άραγε 
να διαβάσεις την Οδύσσεια ή ένα ποίηµα της Σαπ-
φούς; Σε τι άραγε χρησιµεύει να µελετήσεις λατινι-
κά και ελληνικά; Σε τι άραγε χρησιµεύει να ακούσεις 
Mozart; Σε τι άραγε χρησιµεύει να επισκεφθείς τον 
Παρθενώνα; Σε τι χρησιµεύει να δεις το ηλιοβασί-
λεµα από τον υπέροχο ναό του Ποσειδώνα στο Σού-
νιο; Σε τι χρησιµεύει να θαυµάσεις τον πίνακα του 
Cezanne «Οι χαρτοπαίκτες»;

Σε αυτές τις παράλογες ερωτήσεις είχε είδη 
απαντήσει εξαίρετα ο Αριστοτέλης σε ένα 

απόσπασµα από το έργο του «Μετά τα 
φυσικά».   Σε όποιον τον ρωτούσε «σε 
τι χρησιµεύει η φιλοσοφία» απαντού-
σε ότι η φιλοσοφία «δεν χρησιµεύει», 
διότι δεν «κάνει εκδούλευση», διότι δεν 

είναι στην υπηρεσία κανενός, διότι εί-
ναι µια επιστήµη αυθύπαρκτη που διδά-

σκει το δρόµο προς την ελευθερία: ακριβώς 
όπως ένας ελεύθερος άνθρωπος «υπάρχει για τον 
εαυτό του και όχι για κάποιον άλλον» (Αριστοτέλης, 
Μετά τα φυσικά, µτφρ. Β. Κάλφας, βιβλίο Α΄, εκδ. 
Πόλις, Αθήνα, 2009, σ.147).

Οµοίως την πιο έξυπνη απάντηση στην ανόητη 
ερώτηση όποιου ακόµη ζητά στις µέρες µας από 
τους µαθητές µας να του πούνε «σε τι χρησιµεύ-
ει η εκµάθηση των αρχαίων ελληνικών» µπορού-
µε να τη βρούµε στο µυθιστόρηµα της Marguerite 
Yourcenar «Αδριανού Αποµνηµονεύµατα». Σε 
έναν συγκινητικό στοχασµό αφιερωµένο στο µε-
γαλείο του ελληνικού πολιτισµού, ο Ρωµαίος αυ-
τοκράτορας -εκλεπτυσµένος διανοούµενος και φι-
λότεχνος- έπλεξε το εγκώµιο της ελληνικής γλώσ-
σας µε αυτά τα λόγια:

Αγάπησα αυτή τη γλώσσα για την εύρωστη πλα-
στικότητά της, για το πλούσιο λεξιλόγιό της, που η 
κάθε λέξη του πιστοποιεί την άµεση και διαφορετι-
κή επαφή της µε τις αλήθειες, και γιατί ό,τι έχει λε-
χθεί καλό από τον άνθρωπο έχει ως επί το πλείστον 
λεχθεί σε αυτή τη γλώσσα. Με τα λατινικά κυβέρνη-
σα την αυτοκρατορία µου. Ο επιτάφιός µου θα χα-
ραχτεί στα λατινικά στον τοίχο του µαυσωλείου µου 
στις όχθες του Τίβερη, αλλά ελληνικά έχω σκεφτεί 
κι έχω ζήσει (Marguerite Yourcenar Αδριανού Απο-
µνηµονεύµατα, µτφρ. Ιωάννας ∆. Χατζηνικολή, Εκδ.
Χατζηνικολή, 6η έκδ., 1984, σ. 47-48)

Ο Αδριανός είχε δίκιο: «ό,τι έχει λεχθεί καλό από 
τον άνθρωπο έχει ως επί το πλείστον λεχθεί στα 
ελληνικά». ∆υστυχώς όµως σήµερα, στο σύµπαν 
του ωφελιµισµού, ένα σφυρί αξίζει περισσότερο 
από έναν πίνακα, ένα µαχαίρι περισσότερο από 
ένα ποίηµα, ένα γαλλικό κλειδί περισσότερο από 
µια συµφωνία, διότι εύκολα αντιλαµβάνεσαι την 
αποτελεσµατικότητα ενός εργαλείου, ενώ ολοένα 
και πιο δύσκολα τη χρησιµότητα της τέχνης, της 
λογοτεχνίας, της µουσικής.

I N F O
Tο κείµενο του 
βιβλίου είναι η 

οµιλία του καθηγητή 
Nuccio Ordine στο 

Megaron Plus 

Ο πρωτότυπος τίτλος 
είναι L’Utilita dei Saperi 
Inutili και κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Άγρα
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ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ      
∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ 
ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ    

Βιβλική μορφή της Κορινθίας, δεν 
θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο 
γεωπόνος Γιώργος Παναγιωτόπου-
λος ξέρει το επιτραπέζιο σταφύλι 
όσο κανείς άλλος. Έχει πιάσει 
το νήμα της καλλιέργειας από 
πολύ νωρίς, δούλεψε για χρόνια 
με τις παραδοσιακές ποικιλίες, 
αντιλαμβάνεται όμως πολύ καλά 
ότι οι εξελίξεις τρέχουν και η μάχη 
των διεθνών αγορών δεν μπορεί 
να κερδηθεί, όσο οι αγρότες 
παραμένουν προσκολλημένοι 
στην Κορινθιακή Σταφίδα. Μ’ άλλα 
λόγια, όπως θάλεγε και ο Καβάφης: 
Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξίδι. 
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στο 
δρόμο. Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ  
ΣΑΝ ΕΤΟΙΜΟΣ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    

Ο Στρατής Ζαφείρης δεν μοιάζει 
με πολλούς από τους προκατόχους 
του γενικούς γραμματείς στο 
υπουργείο Βιομηχανίας. 
Παρ’ ότι χημικός μηχανικός, δεν 
κρύβει την αδυναμία του για τον το-
μέα των τροφίμων και έχει θέσει ως 
πρωταρχικό του στόχο τη σύνδεση 
της πρωτογενούς παραγωγής με 
τον κλάδο της μεταποίησης. Εδώ και 
μήνες ξεσκονίζει τις μελέτες για την 
αναβίωση της κλωστοϋφαντουργίας 
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του 
κλάδου του μεταξιού στην Ελλάδα. 
Προτεραιότητά του και η σύνδεση 
τοπικής γεωργίας και τουρισμού. 

ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
Ε∆Ω ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΚΡΑΤΑΕΙ  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΑ 

Όσο ήταν στη «σκιά» του Γιάννη 
Μπουτάρη δεν είχε δείξει τις 
επιχειρηματικές του αρετές. Από 
τη στιγμή όμως που ο πατέρας 
του επέλεξε να γίνει δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, το πεδίο έμεινε 
ελεύθερο για τον πρωτότοκο γιο 
Στέλλιο Μπουτάρη που χρόνο με 
το χρόνο ξεδιπλώνει τις αρετές 
του και την αγάπη του για το 
ελληνικό, το μακεδονίτικο για 
την ακρίβεια, κρασί. Έτσι, μετά τη 
μεταμόρφωση της οικογενειακής 
επιχείρησης και τη συνεισφορά 
του στους «Δρόμους του Κρασιού» 
(Βοροινά κ.ο.κ.), τώρα  παλεύει να 
θεμελιώσει το «Σπίτι του Κρασιού», 
φυσικά στη συμπρωτεύουσα.  

Αυτό το οποίο συχνά ονοµάζουµε επιτυχία, 
κρύβει µέσα του µια επίµονη προσπάθεια 
και έναν διαρκή αγώνα που δεν υπολογίζει 
κατ’ ανάγκη τον χρόνο. ∆εν είναι λίγες οι 
φορές µάλιστα που το όφελος φθάνει αργά  
Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΤΑΣ
ΓΝΗΣΙΟΣ, ΜΕΘΟ∆ΙΚΟΣ, 
ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ, ΩΣΤΟΣΟ, 
ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΣ

Αν μη τι άλλο ο Βαγγέλης 
Μπούτας έχει γράψει ιστορία. 
Έχουν περάσει 22 χρόνια από 
το πρώτο μπλόκο της Βιοκαρπέτ 
όπου πρωταγωνιστούσε, όπως 
και σήμερα στη Νίκαια. Μόνο 
που τότε, οι αρχηγοί ήταν πολ-
λοί.  Σήμερα έχει μείνει μόνος 
και αδιαμφισβήτητος.  Πολλοί 
λένε ότι χωρίς τον Μπούτα ο 
«κύκλος» των μπλόκων θα είχε 
κλείσει προ πολλού. Από την 
άλλη το αδιέξοδο αυτής της 
πορείας είναι ολοφάνερο.  
Οι επόμενες μέρες θα δείξουν 
αν η φετινή κινητοποίηση,  
αυτής της μορφής θα είναι  
και η τελευταία! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΙΩΝΑΣ
ΤΩΡΑ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ∆ΙΑΛΕΞΑΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ   

Στην περίπτωση του Γιώργου Μαγιώνα, Κτηνοτρόφου της Χρονιάς για το 2017, μετρούν οι 
πράξεις. Ήταν επιλογή του να εγκατασταθεί μόνιμα στο Λιβάδι Ολύμπου, ήταν επιλογή του να 
συνδυάσει την πείρα της οικογενειακής του παράδοσης με μια σύγχρονη μονάδα προβάτων, 
ήταν επιλογή του να στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τη συλλογική προσπάθεια για την επιτυ-
χία του Συνεταιρισμού «Βοσκός» που δίνει υπεραξία στην παραγωγή των μελών του.
Σταθερός στις αποφάσεις του και μεθοδικός στη δουλειά του, έχει καταφέρει, όχι μόνο 
να δημιουργήσει μια αγροτική εκμετάλλευση πρότυπο για τα δεδομένα της περιοχής 
αλλά και να εμπνεύσει με τα δείγματα γραφής του πολλούς επαγγελματίες του χώρου.  
Ο φετινός χειμώνας δείχνει τα... δόντια του στον Όλυμπο, ωστόσο, για τον σκληροτράχηλο 
Γιώργο Μαγιώνα το πέρασμα του χιονιά δεν είναι παρά η τελευταία «στροφή» πριν φθάσει στα 
βουνά η άνοιξη. Η αισιόδοξη ματιά του και ανεξάντλητο κουράγιο του δικαιώνουν με τον καλύ-
τερο τρόπο τη συντακτική ομάδα της Agrenda που τον επέλεξε «Κτηνοτρόφο της Χρονιάς».  
  

Ήταν επιλογή του να στηρίξει με 
όλες του τις δυνάμεις τη συλλογική 
προσπάθεια για την επιτυχία  
του Συνεταιρισμού «Βοσκός». 
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ΑΛΠΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΘΥΜΙΖΕ Η ΚΟΙΛΑ∆Α ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ 
ΝΤΥΜΕΝΗ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ  ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
Tα αγέρωχα βουνά και παραπόταμοι του Αχελώου προκαλούν για 
περιπέτεια. Πετρόχιστα σπίτια και μοναστήρια με ιστορία. Τα βουνά και 
το υδάτινο στοιχείο εναλλάσσονται μεταξύ τους, δημιουργώντας απε-
ριόριστους προορισμούς με κομβικό σημείο τον Αχελώο, μια ξεχωριστή 
πινελιά με εντυπωσιακή θέα για τον επισκέπτη. Η περιοχή ντυμένη 
στα χρώματα της φύσης  με τις εναλλαγές παρέχει ένα απολαυστικό 
θέαμα, απολαμβάνοντας διαδρομές στη φύση, ζεστή φιλοξενία και 
επώνυμα και ποιοτικά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

1
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 Φ Ω Τ Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 

ΣΦΥΡΟΚΟΠΑ Ο ΤΡΑΜΠ 
ΤΟ ΜΟΜΕΝΤΟΥΜ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ
Ο Ντόναλτ Τραμπ την επoμένη της 
ορκωμοσίας του «απασφάλισε» κατά 
της παγκοσμιοποίησης, δηλώνοντας 
ότι θα τερματίσει τις εταιρικές 
εμπορικές σχέσεις που είχαν συναφθεί 
με 12 χώρες του Ειρηνικού (ΤPP) 
με την Ασία τώρα να βρίσκεται προς 
αναζήτηση προσανατολισμού και 
την απειλή υψηλών δασμών. Στο 
ξήλωμα και η Συμφωνία Ελεύθερου 
Εμπορίου της Βόρειας Αμερικής 
(NAFTA), ενώ «νεκρή» πρέπει να 
θεωρείται και η Διατλαντική Συμφωνία 
Ελευθέρου Εμπορίου (TTIP) με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση -με τις Βρυξέλλες 
να πορεύονται με αυτό το σενάριο. Ο 
νέος πρόεδρος δείχνει αποφασισμένος 
στο όραμα της «μεγάλης Αμερικής» 
να πορευτεί προς το μοντέλο 
των διακρατικών συμφωνιών και 
να δηλώνει αποφασισμένος να 
επαναδιαπραγματευτεί από μηδενική 
βάση τις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες των ΗΠΑ. Τώρα, μία- μία 
από τις εν λόγω χώρες εξετάζουν το 
μέγεθος της ζημιάς που θα προκαλέσει 
η μη συμμετοχή στη συμφωνία ενός 
τόσο σημαντικού εταίρου, όπως οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητώντας 
τρόπους ώστε να μην «σπάσει» το 
μομέντουμ για τις ανοικτές αγορές 
και το ελεύθερο εμπόριο, θέτοντας σε 
απειλή εκατομμύρια θέσεις εργασίας. 

2
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Σ.Ε.Κ.Ε ΑΕ

ΚΡΑΤΗΣΕ ΟΡΘΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1947

16-21-ergo-allazei-enan-topo.indd   16 25/01/17   22:18



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 17

Στην ελληνική ύπαιθρο και κυρίως στις ορεινές περιοχές της βορειοανατολικής χώρας, όπου οι εναλλακτικές είναι ελάχι-
στες, η καλλιέργεια του καπνού επί πολλές δεκαετίες, έθρεψε οικογένειες, έχτισε σπίτια, σπούδασε παιδιά, προίκισε νύφες. 
Είχε, βέβαια, πολλή και χειρωνακτική, δουλειά, αλλά άφηνε ένα καλό µεροκάµατο. Η κατάσταση, όµως, δεν ήταν πάντοτε 
έτσι. Υπήρξαν περίοδοι στις οποίες οι παραγωγοί ήταν έρµαια των ορέξεων του εµπορίου και ζούσαν µε την έγνοια αν θα µπο-
ρέσουν να ζήσουν την οικογένειά τους. Η εικόνα δεν θα άλλαζε προς το καλύτερο, αν δεν «γεννιόταν» η ΣΕΚΕ, λίγο µετά τη 
λήξη του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου, µετά από πρωτοβουλία του σύγχρονου αναµορφωτή του αγροτικού τοµέα, Αλ. Μπαλτατζή.

2017

Τ Ο Υ  Λ Ε Ω Ν Ι ∆ Α  Λ Ι Α Μ Η
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A  ν και ανθούσε, ήδη 
από τον 18ο και 19ο αι-
ώνα, κυρίως στην Αν. 
Μακεδονία και Θράκη 
η καλλιέργεια του κα-

πνού, η κοινωνική και οικονοµική σηµα-
σία της στη σύγχρονη ελληνική ιστορία 
θεµελιώθηκε µε τη Μικρασιατική κατα-
στροφή και την έλευση των προσφύγων. 
Είναι ενδεικτικό ότι η παραγωγή καπνών 
από τους 28.000 τόνους το 1920-22 έφτα-
σε στους 56.000 τόνους το 1923.

Ο διπλασιασµός, βέβαια, ουδόλως σή-
µαινε πως οι καλλιεργητές απολάµβαναν 
υψηλά εισοδήµατα. Αντιθέτως. Οι ιδιώ-
τες έµποροι, εκµεταλλευόµενοι την ανά-
γκη των προσφύγων να ζήσουν την οι-
κογένειά τους, έκαναν ό,τι ήθελαν.  «Οι 
πρόσφυγες πήραν ένα σπίτι και από 6-7 
στρέµµατα. Με αυτή τη γη µπορούσες να 
κάνεις µόνο καπνό. Και επειδή η περιο-
χή βγάζει τα καλύτερα αρωµατικά ανα-
τολικού τύπου είχαν πέσει όλοι οι έµπο-
ροι στη Θράκη. Το εµπόριο όµως ήταν 
ληστρικό. Πήγαιναν στα χωριά, έπιαναν 
δυο τρεις νοικοκυραίους, τους πότιζαν, 
το βράδυ, µε ούζα και τους έπαιρναν τα 
καπνά µε χαµηλές τιµές. Έδιναν, για πα-
ράδειγµα, 100 δραχµές το κιλό. Την άλ-
λη µέρα βούιζε το χωριό, ότι άνοιξε η τι-
µή στις 100 δραχµές και έτσι τα πουλού-
σαν όλοι. Το χειρότερο, όµως, ήταν ο εκ-
βιασµός. Έπαιρναν καπνά, που δεν ήταν 
πολύ καλά ποιοτικά και για να τους τρο-
µοκρατήσουν έλεγαν ότι δεν θα τα αγορά-
σουν. Και έτσι έπρατταν. Αυτό, όµως, σή-
µαινε ότι ο παραγωγός θα έπρεπε να πά-
ρει την παραγωγή του, να την πάει στην 
πλατεία, να αγοράσει πετρέλαιο και να 
την κάψει. Ούτε καν το πετρέλαιο δεν 
τους έδιναν. Οι άνθρωποι έλεγαν µη µε 
βάλουν στο σηµάδι. Τα έζησαν οι χωρια-
νοί µου όλα αυτά», τονίζει στο «Αγρόκτη-
µα» ο Κοσµάς Μπαλτατζής, από το Καρυώ-
φυτο, ένα χωριό κοντά στη Σταυρούπολη.

«Πήγαιναν στα χωριά, έπιαναν 
δυο τρεις νοικοκυραίους 
παραγωγούς, τους πότιζαν 
με ούζα και τους έπαιρναν τα 
καπνά με χαμηλές τιμές.»

ΠΡΙΝ

Η παραγωγή καπνών από 
τους 28.000 τόνους το 
1920-22 έφτασε στους 
56.000 τόνους το 1923 
λόγω της έλευσης των 

προσφύγων από τη  
Μικρά Ασία.
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Εκείνη την εποχή µεταξύ των προσφύ-
γων ήταν και η οικογένεια του Αλέξανδρου 
Μπαλτατζή, συγγενή του συνοµιλητή µας, 
η οποία είχε εγκατασταθεί στο Νεοχώρι. Οι 
αδικίες σε βάρος των παραγωγών δεν άφη-
ναν σε ησυχία τον Αλέξανδρο Μπαλτατζή, 
ο οποίος το 1947 προχωρά στην ίδρυση της 
ΣΕΚΕ, η οποία τελικά έµελλε να αποτελέ-
σει τη θρυαλλίδα που άλλαξε τα πράγµατα 
στην περιοχή της Αν. Μακεδονίας και Θρά-
κης, αλλά και εν γένει τον ρου της ιστορί-
ας του καπνού της χώρας.

Στη µετακατοχική και µετεµφυλια-
κή περίοδο, µε τις δραµατικές συνθήκες 
που επικρατούσαν στις καπνοπαραγωγι-
κές περιοχές, η παρουσία της ΣΕΚΕ απο-
τέλεσε «ασπίδα» προστασίας των συµφε-
ρόντων των καπνοπαραγωγών.

«Η ΣΕΚΕ µπήκε απέναντι στους ιδιώτες 
καπνεµπόρους, οι οποίοι έως τότε θησαύ-
ριζαν στην πλάτη των καπνοπαραγωγών. 
Βγαίνοντας η χώρα από τον Β’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, η αγορά καπνού άρχισε να λει-
τουργεί ξανά. Όµως οι τιµές είχαν κατρα-
κυλήσει, διότι στην κατοχή οι πολυεθνι-
κές δεν έβρισκαν τέτοια καπνά και άλλα-
ξαν τα χαρµάνια τους. Από το 1947 και µε-
τά, όµως, µπαίνει στο παιχνίδι και η ΣΕ-
ΚΕ, θωρακίζοντας τον παραγωγό -ακόµη 
και σήµερα πληρώνει πάντοτε στην ώρα 
της- ενώ σταδιακά ανοίγει και νέες αγορές 
στις πρώην ανατολικές χώρες, µέσω του 
clearing. Έπαιρνε, δηλαδή, µηχανήµατα 
και εργαλεία από τις χώρες αυτές και τα 
παρείχε στους αγρότες για να εκσυγχρο-
νίσουν την ελληνική γεωργία και αντί να 
τους πληρώνει, έκανε εξαγωγές καπνού. 
Τέτοιες συνεργασίες, µέσω ανταλλακτι-
κού εµπορίου, έγιναν στην Αν. Γερµανία, 
την Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία κ.α.», 
τονίζει στο «Αγρόκτηµα» ο νυν γενικός 
διευθυντής της ΣΕΚΕ Αλέξανδρος Κοντός 
κι εξηγεί ότι όταν κατέρρευσαν οι συγκε-
κριµένες αγορές, η ΣΕΚΕ επέδειξε ευελιξία 
και προσαρµόστηκε στις απαιτήσεις των 
πολυεθνικών καπνοβιοµηχανιών.

«Όταν έγινε η ΣΕΚΕ, τα 
πράγματα άλλαξαν για τους 
αγρότες, διότι οι έμποροι δεν 
τους απειλούσαν πια», λέει 
ο Κοσμάς Μπαλτατζής

ΤΩΡΑ

Αθήνα
Κόρινθος

Τρίπολη
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Ζάκυνθος
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Κατερίνη
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Νάξος
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Γαύδος

Κυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Κρήτη

∆ωδεκάνησα

Σάµος

Λαµία

Βόλος
Τρίκαλα Λάρισα

Καρδίτσα

Ιωάννινα
Κέρκυρα

Πάτρα

Χαλκίδα

Η υποστήριξη της ΣΕΚΕ 
στους παραγωγούς ήταν 
µέσω της στήριξης των τι-
µών, της ανάπτυξης τεχνο-
γνωσίας και της παροχής 
συµβουλευτικών υπηρεσι-
ών στους παραγωγούς.
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Ε  κτός από την 
αµιγώς οικονο-
µική προσφορά 
της ΣΕΚΕ στην 
καπνοκαλλιέρ-
γεια της χώρας, 

εξίσου -αν όχι περισσότερο- κα-
θοριστικός ήταν και ο κοινωνικός 
της ρόλος. «Κορωνίδα» αποτέλεσε 
η ίδρυση του περίφηµου οικοτρο-
φείου της, στο οποίο συντηρούσε 
εκατοντάδες φοιτητές φτωχών οι-
κογενειών µε στέγαση και φοίτη-
ση. ∆ιότι η στήριξη των εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων είναι ίσως 
η πιο αποδοτική δράση έκφρασης 
της έννοιας αυτού που λέµε εται-
ρική κοινωνική ευθύνη -την οποία 
η ΣΕΚΕ εφάρµοσε πριν καλά καλά 
εφευρεθεί ο όρος- δεδοµένου ότι το 
αποτέλεσµά της είναι πολλαπλασι-
αστικό. Και αυτό γιατί αυτού του 
τύπου πρωτοβουλίες καλύπτουν 
πραγµατικές ανάγκες, ενώ τα απο-
τελέσµατά τους είναι διαρκείας, µε 
την απόκτηση γνώσεων και δεξιο-
τήτων για το υπόλοιπο του βίου. 

Πού να βρεις λεφτά για σπουδές;
«Τα χωριά µας χωρίς αυτή τη βοή-
θεια δεν θα µπορούσαν να σπου-
δάσουν τα παιδιά τους. Πού να 
περισσέψουν λεφτά εκείνη την 
εποχή να στείλεις το παιδί σου 
στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα 
για σπουδές; ∆ιότι τότε πλήρωναν 
εγγραφή, συγγράµµατα, νοίκια, 
φαγητό κ.λπ.», επισηµαίνει ο κ. 
Κοσµάς Μπαλτατζής και προσθέ-
τει: «Όλα τα χωριά των ορεινών 
περιοχών έβγαλαν επιστήµονες. 
Για να φανταστείτε άνθρωποι που 
είναι σήµερα στα 80 χρόνια τους 
βγήκαν πτυχιούχοι εκείνη την 
εποχή, όταν στον κάµπο ούτε στη 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, 
ΠΡΙΝ ΕΦΕΥΡΕΘΕΙ  
ΚΑΝ Ο ΟΡΟΣ ΑΥΤΟΣ 

Αυτού του τύπου
οι πρωτοβουλίες κα-
λύπτουν πραγµατικές 
ανάγκες, ενώ τα απο-
τελέσµατά τους είναι 
διαρκείας, µε την 
απόκτηση γνώσεων 
και δεξιοτήτων για το 
υπόλοιπο του βίου. 

δεκαετία του 1960 δεν άρχισαν 
να στέλνουν τα παιδιά τους στο 
πανεπιστήµιο. Έτσι προχώρησε ο 
τόπος και άρχισε να ανασαίνει, µε 
τη συµβολή της ΣΕΚΕ».

Τη συνεισφορά της επιχείρησης 
στον καπνοπαραγωγικό κλάδο 
κατά το παρελθόν ουδείς την αµ-
φισβητεί, αλλά φαίνεται ότι για 
τον τωρινό της ρόλο υπάρχουν και 
κάποιες φωνές που βγάζουν µια 
πικρία. «Στα παλιά χρόνια µπήκε 
µπροστά στην αγορά, αναλάµβανε 
διάφορες κοινωνικές δράσεις. ∆εν 
το αρνείται κανείς αυτό. Υποκλί-
νοµαι στο ρόλο και την ιδέα που 
κλήθηκε να υπηρετήσει όταν συ-
στάθηκε. Το ερώτηµα είναι έκτοτε 

οδήγησε την αγορά σε ένα διαφο-
ρετικό επίπεδο; Έβαλε στο τραπέζι 
της συζήτησης ότι ο καπνός είναι 
µια υπόθεση τριµερής και όχι µονο-
µερής, υπό την έννοια ότι υπάρχει 
ο παραγωγός, η πρώτη µεταποιητι-
κή και η εταιρεία που αγοράζει και 
ότι όλοι όσοι συµµετέχουν σε αυτή 
την αλυσίδα πρέπει να ζήσουν; Για-
τί δεν µπορεί ο ένας βγάζει ο ένας 
εκατοµµύρια κέρδη κι ο άλλος να 
µην έχει να ζήσει. Σε όλη αυτή την 
κουβέντα η ΣΕΚΕ είναι απούσα», τό-
νισε στο «Αγρόκτηµα» έµπειρος πα-
ραγωγός, ο οποίος ζήτησε να µην 
γνωστοποιηθεί η ταυτότητά του.

Στην κριτική αυτή ο Αλέξανδρος 
Κοντός, ο οποίος ηγείται της ΣΕΚΕ 
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απαντά ότι «αναµφίβολα δεν µπο-
ρούµε να διαφοροποιηθούµε ιδιαί-
τερα στις τιµές, διότι τα καπνά µας 
έχουν προορισµό τις ξένες αγορές. 
∆ηµιουργούµε όµως ανταγωνιστι-
κές συνθήκες υπέρ των συνεργαζό-
µενων παραγωγών, υπό το πρίσµα 
ότι τους στηρίζουµε γεωπονικά, σε 
πολύ µεγάλο ποσοστό και καταβάλ-
λουµε προσπάθειες για να µειωθεί 
το κόστος παραγωγής. Έχουµε τις 
δικές µας τιµές, δεν ακολουθούµε 
τον ανταγωνισµό, όµως δεν µπο-
ρείς να δώσεις υψηλότερες τιµές 
από αυτές που αξίζουν τα καπνά. Τα 
πληρώνουµε στην αξία τους µε µια 
δίκαιη αξιολόγηση, που δεν είναι 
σε βάρος του καπνοπαραγωγού».

Με τη βοήθεια της ΣΕΚΕ 
σπούδασαν 73 παιδιά 
άπορων οικογενειών 
στο 1ο Οικοτροφείο 
Αθηνών και άλλα 277 
στο 2ο Οικοτροφείο 
Θεσσαλονίκης.

Μ Ε  Μ Ι Α  Μ Α Τ Ι Α

ΣΕΚΕ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
Η ΣΕΚΕ έχει καταφέρει να είναι η µεγαλύτερη 
εταιρεία καπνού στην Ελλάδα και η δεύτερη 
µεγαλύτερη στα Βαλκάνια. Έχει δύο υπερσύγχρονα 
εργοστάσια στην Ξάνθη, συγκεντρώνει όλους τους 
τύπους καπνού -Μπασµά, Κατερίνη, Βιρτζίνια- περί 
τα 14 εκατοµµύρια κιλά ετησίως, τα οποία εξάγει 
σε περισσότερες από 30 χώρες του κόσµου, ενώ 
πελάτες της είναι όλες οι µεγάλες πολυεθνικές 
καπνοβιοµηχανίες του κόσµου (Philip Morris, J.T.I., 
KT & G, Tobacco Monopolies of North Africa 
(Eastern Co-Eg ypt, RNTA-Tunisia, SNTA-Algeria, 
European Tobacco Industries, ΣΕΚΑΠ κ.ά.). 

ΠΡΩΤΗ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΠΝΑ
Η ΣΕΚΕ διαθέτει δύο 100% εµπορικές θυγατρι-
κές στην πΓ∆Μ και στη Βουλγαρία, από όπου 
προµηθεύεται καπνά ανατολικού τύπου. Μάλιστα 
στην περίπτωση της πΓ∆Μ, υπάρχουν σχέδια δη-
µιουργίας µεταποιητικής µονάδας και για το σκοπό 
αυτό έχει αγοραστεί ήδη οικόπεδο επιφάνειας 40 
στρεµµάτων στην περιοχή του Κρούσεβο. Επίσης 
είναι η πρώτη εταιρεία που κάνει παραγωγή πιστο-
ποιηµένων βιολογικών καπνών. 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 430 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Στη χρήση Ιούλιος 2015 – Ιούνιος 2016 η ΣΕΚΕ 
έκλεισε µε κύκλο εργασιών στα 45.461.590,38 
ευρώ, αυξηµένο 4 εκατ. σε σχέση µε την προηγού-
µενη περίοδο, ενώ τα µεικτά κέρδη ανήλθαν σε 
4.995.213,31, ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 
867.679,06 ευρώ. Σε επίπεδο απασχόλησης απα-
σχολεί  πάνω από 430 εργαζόµενους, εκ των οποίων 
οι 55 ως µόνιµοι υπάλληλοι και οι 375 εποχικοί. 
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Ο ΤΥΦΩΝΑΣ  
ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ   
ΚΑΙ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ  
ΤΟΥ ΦΙΝΤΕΛ ΚΑΣΤΡΟ
Από τα λατιφούντια του 1959 µετάβαση  
στα σύγχρονα «organoponicos»
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Α Σ  Γ Ι Ο Υ Ρ Ο Υ Κ Ε Λ Η

Πριν από την 
επανάσταση του 
Φιντέλ Κάστρο 
σχεδόν το ήµισυ της 
γεωργικής γης στην 
Κούβα ανήκε στο 
1% του πληθυσµού, 
όπου τα 2/3 των 
εργαζοµένων σε 
αγροτικές δουλειές 
ήταν ακτήµονες 
µεροκαµατιάρηδες.

Κ 
άτω από τα ψηλά ταβάνια του ξενοδοχεί-
ου Telegraph στο Μπαγιάµο, νοτιοανατολι-
κά της Κούβας, ο µπάρµαν φτιάχνει το τέ-
λειο µοχίτο: Ρούµι, χυµό ζαχαροκάλαµου, 

ασβέστη, ανθρακούχο νερό κι ένα κλαδάκι µέντας. 
Όµως το βασικό συστατικό δεν είναι κάποια πα-
λιά µέντα. «Αυτή η µέντα», όπως οι Κουβανοί λέ-
νε, «είναι από το αίθριο», δηλαδή από τον οργανι-
κό λαχανόκηπο στον τελευταίο όροφο του ξενοδο-
χείου. «H παραγωγή δεν είναι πολύ µεγάλη», λέει 
ο µπάρµαν, «µόνο δύο κουτιά», αλλά για το ξενο-
δοχείο η ποσότητα αυτή είναι κάτι σαν «νοµισµα-
τοκοπείο» για τα µοχίτο του, σε µια Κούβα όπου 
το ρολόι της ανάπτυξης έχει σταµατήσει στο 1959. 

Ένας «τυφώνας στη ζάχαρη» ενδεχοµένως να 
είναι αυτός που πυροδότησε την κουβανική επα-
νάσταση του 1959 φέρνοντας τότε τον νεαρό Φι-
ντέλ Κάστρο στην εξουσία µε… όπλο την αγροτική 
µεταρρύθµιση που υποσχόταν να βάλει τέλος στα 
«λατιφούντια», δηλαδή στις µεγάλες εκτάσεις γης 
που εκµεταλλεύονταν µεγαλοτσιφλικάδες, παρα-
δίδοντάς τες στους φτωχούς αγρότες και στο κρά-
τος. Εξάλλου, η επιτυχία της αγροτικής µεταρρύθ-
µισης Κάστρο αποτελούσε πυλώνα της επαναστα-
τικής πολιτικής των πρώτων ετών. 

Ο αµφιλεγόµενος κοµαντάντε
 Αµέτρητες λέξεις έχουν γραφεί για τον αµφιλε-

γόµενο «κοµαντάντε» που έφυγε από τη ζωή την 
25η Νοεµβρίου του 2016 σε ηλικία 90 ετών, όµως 
αρκετό ενδιαφέρον έχει ένα κείµενο του Γάλλου 
φιλοσόφου Ζαν Πολ Σαρτρ, που βρισκόταν κρυµ-

∆ Ι Ε Θ Ν Η

Το άρθρο του Σαρτρ µετά το ταξίδι του στην Κούβα στις αρχές του 
1960 ήταν ένας πραγµατικός ύµνος στον Κάστρο και την επανάστασή 
του µολονότι τα καθεστωτικά της στοιχεία είχαν ήδη αρχίσει να δια-
φαίνονται, κάτι που καταδίκασε στη συνέχεια ο Γάλλος διανοούµενος. 
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µένο στο ντουλάπι της ιστορίας για καιρό και 
αναδηµοσιεύτηκε από τις εκδόσεις Les Temps 
Μodernes, το οποίο αναλύει την επανάσταση των 
νεαρών «µπαρµπούντος».

 Σύµφωνα µε αυτό, στις αρχές του 1960, ο 
Carlos Franqui, διευθυντής του κουβανέζικου 
περιοδικού Revolucion, προσκάλεσε τον Γάλ-
λο φιλόσοφο Ζαν Πολ Σαρτρ να ταξιδέψει στην 
Κούβα. Η επανάσταση ήταν µόλις 14 µηνών όταν 
ο Σαρτρ συνοδευόµενος από τη σύντροφό του, 
συγγραφέα Σιµόν ντε Μποβουάρ, αποβιβάστη-
καν στην Αβάνα. 

«Πρόκειται για µια χώρα-αποικία», έγραφε, η 
οποία µόλις απελευθερώθηκε από την Ισπανία, 
έπεσε στην κυριαρχία των ΗΠΑ, περιγράφοντας 
την Κούβα ως µια χώρα «στραγγαλισµένη από τη 
θεά ζάχαρη», την καλλιέργεια που φτιάχνει πε-
ριουσίες για µια µειονότητα και αφήνει στη µι-
ζέρια την πλειοψηφία των χωρικών, έρµαια στον 
αναλφαβητισµό και στην πορνεία.

 Από αυτό το ταξίδι που κράτησε ένα µήνα, γεν-
νήθηκε ένα µεγάλο ρεπορτάζ που έφερε τον τίτλο 
«Τυφώνας στη ζάχαρη» (Ouragan sur le sucre), 
το οποίο ο Σαρτρ δηµοσίευσε στην εφηµερίδα 
France-Soir, σε δεκαέξι συνέχειες, προκειµένου 
το γαλλικό κοινό να γνωρίσει την κουβανέζικη 
επανάσταση. 

Το άρθρο ήταν ένας πραγµατικός ύµνος στον 
Κάστρο και την επανάστασή του µολονότι τα κα-
θεστωτικά της στοιχεία είχαν ήδη αρχίσει να δι-
αφαίνονται, κάτι που καταδίκασε στη συνέχεια 
ο Γάλλος διανοούµενος. 

 
Η Reforma Agraria της Κούβας

 Πριν από την επανάσταση του Φιντέλ Κάστρο 
σχεδόν το ήµισυ της γεωργικής γης στην Κούβα 
ανήκε στο 1% του πληθυσµού, όπου τα 2/3 των 
εργαζοµένων σε αγροτικές δουλειές ήταν ακτή-
µονες µεροκαµατιάρηδες.

Ήδη από το φθινόπωρο του 1958, λίγους µή-

∆ Ι Ε Θ Ν Η

Στις 14 Οκτωβρίου 
1960 ο Κάστρο προχώ-
ρησε στην επισηµοποίηση 
των εθνικοποιήσεων, ενώ 
στις 19 του ίδιου µήνα ο 
Λευκός Οίκος επέβαλε 
ολοκληρωτικό εµπάργκο 
εξαγωγών προς την 
Κούβα.
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νες πριν την οριστική πτώση της 
δικτατορίας του Μπατίστα, οι 
επαναστατικές δυνάµεις είχαν 
ξεκινήσει την εφαρµογή της 
αναδιανοµής γης στις ήδη απε-
λευθερωµένες περιοχές. Άλλω-
στε, η φτωχή αγροτιά της κουβα-
νικής επαρχίας αποτέλεσε βασι-
κό σύµµαχο των επαναστατικών 
δυνάµεων απέναντι στον κυβερ-
νητικό στρατό κατά τη διάρκεια 
του αντάρτικου αγώνα (1956-
59), ενώ από τους πλέον ένθερ-
µους υποστηρικτές µιας πλατιάς 
αγροτικής µεταρρύθµισης ήταν 
ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. 

Ο ίδιος, προτού ακόµη αναλά-
βει επισήµως καθήκοντα στην 
επαναστατική κυβέρνηση, σε 

ένα θερµό κάλεσµα του στο Ελ 
Πεδρέρο τόνιζε: «Σήµερα είµα-
στε αποφασισµένοι να φτάσου-
µε ως τα τσιφλίκια, να επιτεθού-
µε στη µεγάλη γαιοκτησία και να 
την καταργήσουµε […]. Ο Αντάρ-
τικος στρατός προτίθεται να οδη-
γήσει την αγροτική µεταρρύθµι-
ση µέχρις εσχάτων. Αν κάποιος 
θελήσει να σας διώξει απ’ τη γη 
σας, έχετε το δικαίωµα ως και 
όπλο να πάρετε προκειµένου 
εµποδίσετε να σας διώξουν». 
Προς αυτήν την κατεύθυνση 
ιδρύθηκε το 1959 το Εθνικό Ιν-
στιτούτο Αγροτικής Μεταρρύθµι-
σης (INRA) επικεφαλής του οποί-
ου τέθηκε ο Τσε Γκεβάρα.

 
Αγροτικός Νόµος

Η κουβανική αγροτική µεταρ-
ρύθµιση (Reforma Agraria), µια 
σειρά νόµων από το 1959 έως το 
1963, υπήρξε η πρώτη προτεραι-
ότητα της επαναστατικής κυβέρ-
νησης µε κύριο σκοπό την ανα-
διανοµή της γης προς όφελος 
των ακτηµόνων και των φτωχών 
αγροτών.

Στις 17 Μαΐου 1959 τέθηκε σε 

ισχύ ο νέος Αγροτικός Νόµος 
που περιόριζε το µέγεθος των 
αγροκτηµάτων σε 13 τετραγω-
νικά χιλιόµετρα και των κατοι-
κιών σε αυτά σε 4 τετραγωνικά 
χλµ. Κτήµατα µεγαλύτερου µε-
γέθους απαλλοτριώνονταν και 
περνούσαν στα χέρια του κρά-
τους µε σκοπό την αναδιανο-
µή τους σε ίσες ποσότητες σε 
αγρότες, ενώ περίπου 100.000 
αγροτικές οικογένειες έλαβαν 
τίτλους ιδιοκτησίας γης. Ταυτό-
χρονα, ο νόµος απαγόρευε την 
ιδιοκτησία ζαχαρότευτλων από 
ξένους, ιδιώτες η επιχειρήσεις. 
Συνολικά κατασχέθηκαν 1.942 
τετραγωνικά χιλιόµετρα αγροτι-
κής γης που ανήκαν σε εταιρεί-
ες αµερικανικών συµφερόντων 
και δηµιουργήθηκαν αγροτικές 
κοινότητες στο µοντέλο των σο-
βιετικών «Κολχόζ».

 Το 1963 έλαβε χώρα µια δεύ-
τερη αγροτική µεταρρύθµιση 
από την κουβανική κυβέρνηση. 
Η µεταρρύθµιση αυτή έθεσε ως 
ανώτατο όριο ιδιοκτησίας τα 660 
στρέµµατα. 

Αγροτικές εκτάσεις που υπε-

Στις 17 Μαΐου 1959 
τέθηκε σε ισχύ ο 
νέος Αγροτικός 
Νόµος που περι-
όριζε το µέγεθος 
των αγροκτηµάτων 
σε 13 τετραγωνικά 
χιλιόµετρα και των 
κατοικιών σε αυτά 
σε 4 τετραγωνικά 
χιλιόµετρα.

ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΕΣ ότι η αγροτική µεταρρύθµι-
ση ξεκαθάρισε ταξικά την επανάσταση, εξάλλου, 
δεν ήταν τυχαία η άποψη του Τσε ότι: «O φτω-
χός χωρικός, αυτός που δέχεται τη γη, υποστηρί-
ζει τίµια την επαναστατική εξουσία και την υπε-
ρασπίζεται εναντίον των εχθρών της ιµπεριαλι-
στών και επαναστατών». Υπενθυµίζεται ότι µε-
τά την επιστροφή του Κάστρο στο τιµόνι της χώ-
ρας τον Ιούλιο του 1959 νέος πρόεδρος αναλαµ-
βάνει ο Ντορτίκος και ο Τσε αναλαµβάνει την 
Εθνική Τράπεζα, και το υπουργείο Βιοµηχανί-
ας. Οι Τάιµς εύστοχα τον βαφτίζουν «τσάρο της 
κουβανέζικης οικονοµίας».

«Ο ΦΤΩΧΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ 
ΤΙΜΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ»

100.000 
αγροτικές οικογένειες 
έλαβαν τίτλους 
ιδιοκτησίας γης μετά  
την απαλλοτρίωση  
των κτημάτων 

∆ Ι Ε Θ Ν Η
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1.942 τ. χιλιόμετρα  
αγροτικής γης που ανήκαν 
σε εταιρείες αμερικανικών 
συμφερόντων κατασχέθηκαν 
από το κράτος

∆ Ι Ε Θ Ν Η
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ρέβαιναν το όριο αυτό κατασχέθηκαν, 
το µέτρο έπληττε 10.000 καπιταλιστές 
αγρότες που συνέχιζαν να έχουν το 
20% της καλλιεργήσιµης γης.

 Όµως το πρώτο πρόγραµµα αγροτι-
κής µεταρρύθµισης που εξαγγέλθηκε 
στις 17/5/59 ήταν αρκετά δειλό, κα-
θώς η αποζηµίωση στους γαιοκτήµο-
νες χορηγείται σύµφωνα µε τα ποσο-
στά φορολογικής αξιολόγησης, που 
για χρόνια κρατούνταν σε εξαιρετικά 
χαµηλό ύψος. Ο αρχικός αυτός δει-
λός αναδασµός φέρνει σε αντιπαρά-
θεση τη νέα κυβέρνηση µε την αστι-
κή τάξη της Κούβας, προκαλώντας µια 
σοβαρή κυβερνητική κρίση που εκδη-
λώνεται σε διαµάχη ανάµεσα στον Κά-
στρο και τον πρόεδρο της δηµοκρα-

τίας Ουρούτια που υποστηρίζει τους 
καπιταλιστές-γαιοκτήµονες.

Στις 17 Ιουλίου ο Κάστρο παραιτείται 
από πρωθυπουργός και την επόµενη 
µέρα η Κούβα νεκρώνει από µια γενική 
απεργία διαρκείας που απαιτεί να προ-
χωρήσει η µεταρρύθµιση, να φύγει ο 
Ουρούτια και να επιστρέψει ο Κάστρο. 
Και έτσι, γίνεται. Ο Κάστρο επιστρέφει 
στο τιµόνι της χώρας µε τη δέσµευση 
να προχωρήσει τη µεταρρύθµιση. Νέος 
πρόεδρος αναλαµβάνει ο Ντορτίκος, ο 
Τσε αναλαµβάνει την Εθνική Τράπεζα 
και το υπουργείο βιοµηχανίας και οι 
Τάιµς εύστοχα τον βαφτίζουν «τσάρο 
της κουβανέζικης οικονοµίας».

 Μετά την αγροτική µεταρρύθµιση 
και οι «δηµοκράτες» καπιταλιστές απο-

χωρούν από την Κούβα και βρίσκουν 
καταφύγιο στο Μαϊάµι, σχηµατίζοντας 
µια «εξόριστη κουβανική κυβέρνηση» 
που θα καθοδηγεί την αντεπανάσταση 
από εκεί. Στην πορεία, όλα τα κοµµά-
τια της κουβανέζικης αστικής τάξης, οι 
«δηµοκράτες» και οι χουντικοί µαζί µε 
τις ΗΠΑ επιδιώκουν την ανατροπή της 
κυβέρνησης των ανταρτών. Η Ουάσι-
γκτον έσπευσε να υπερασπιστεί τους 
καπιταλιστές-γαιοκτήµονες και για να 
πιέσει τον Κάστρο µειώνει την ποσότη-
τα ζάχαρης που αγοράζει από την Κού-
βα. Η ζάχαρη είναι το µοναδικό εξαγώ-
γιµο προϊόν του νησιού και το xτύπη-
µα στην οικονοµία τεράστιο.

Μετά από άκαρπες διαπραγµατεύ-
σεις, ο Κάστρο απαντά στην οικονοµι-

∆ Ι Ε Θ Ν Η
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Αµερικανικά συµφέροντα
Η αγροτική μεταρρύθμιση της 17ης 
Μαΐου του 1959 έθιξε καίρια τα 
συμφέροντα αμερικανικών εται-
ρειών που κατείχαν το 90% των 
μεγάλων κτημάτων της Κούβας, 
ειδικά στον τομέα της ζάχαρης.
Στις 6 Ιουλίου 1960 η Ουάσιγκτον 
διέκοψε κάθε εισαγωγή κουβανι-
κής ζάχαρης. 

Σοβιετικό πετρέλαιο
Ταυτόχρονα τα διυλιστήρια της 
Texaco, της Standard Oil και της 
Shell στην Κούβα αρνήθηκαν να 
διυλίσουν σοβιετικό πετρέλαιο, 
που μόλις είχε αφιχθεί στο νησί. Ο 
Κάστρο αρνήθηκε να υποκύψει και 
εθνικοποίησε αμέσως διυλιστήρια 
και μεγάλες επιχειρήσεις. 

Λιπάσµατα & φυτοπροστασία
Όταν το 1989, το σοβιετικό σύστημα 
άρχισε να ξηλώνεται, οι εισαγωγές 
μειώθηκαν κατά 75% και το 
πετρέλαιο κατά 53%. Το 57% των 
αναγκών της Κούβας σε τρόφιμα 
καλύπτονταν από εισαγωγές, ενώ 
μείωση κατά 80% υπέστησαν οι εισα-
γωγές λιπασμάτων και σκευασμάτων. 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ

κή πίεση των ΗΠΑ απαλλοτριώνοντας 
χωρίς αποζηµίωση άλλα 70.000 στρέµ-
µατα που κατέχουν αµερικανικές επι-
χειρήσεις ζάχαρης σε µία προσπάθεια 
να αποζηµιωθεί η χαµηλωµένη ποσό-
στωση που βλάπτει την οικονοµία του 
έθνους. Η µισή από αυτή την έκταση 
ανήκει στο τεράστιο τραστ της United 
Fruit. Η συνέχεια γνωστή, η κουβανέ-
ζικη επανάσταση θα προχωρά σταδια-
κά σε εθνικοποιήσεις, σαν ένα αµυντι-
κό µέτρο για να προστατέψει τον εαυτό 
της, παίρνοντας ουσιαστικά ένα δρόµο 
χωρίς επιστροφή…

 
Στα πιο φτωχά κράτη

Σήµερα, η µικρή Κούβα της µονο-
καλλιέργειας της ζάχαρης, των πούρων 

Αβάνας, του ρούµι, συγκαταλέγεται στα 
φτωχότερα κράτη του πλανήτη. Χρειά-
ζεται τεράστια απόσταση για να φτάσει 
την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνά-
µεων που έχουν πετύχει τα ανεπτυγµέ-
να καπιταλιστικά κράτη, ακόµη µεγα-
λύτερη για να τα ξεπεράσει. 

Το σηµερινό κουβανέζικο κράτος εί-
ναι ένα κράτος εργατικό, ωστόσο πα-
ραµορφωµένο από τη… γέννησή του, 
που παλεύει να επιβιώσει από το εµπο-
ρικό εµπάργκο των ΗΠΑ. Οικονοµική 
σανίδα σωτηρίας για την κάλυψη των 
αναγκών σε τρόφιµα, από το 1989 ένα 
αυτοσυντηρούµενο σύστηµα τροφί-
µων σε όλη τη χώρα µε βάση χιλιάδες 
«organoponicos», δηλαδή πολλούς µι-
κρούς αστικούς κήπους. 

1.
Πριν από την επανάστα-
ση του Φιντέλ Κάστρο 
σχεδόν το ήµισυ της γε-
ωργικής γης στην Κού-
βα ανήκε στο 1% του 

πληθυσµού. 

2.
Η επανάσταση ήταν µό-
λις 14 µηνών όταν ο Ζαν 
Πολ Σαρτρ, συνοδευό-
µενος από τη σύντροφό 
του, συγγραφέα Σιµόν ντε 
Μποβουάρ, αποβιβάστη-
καν στην Αβάνα. 

3.
Μετά την επανάσταση 
του Κάστρο, µια άλλη πιο 
αθόρυβη ελάµβανε χώρα 
στην Κούβα, η ανάπτυξη 
της βιολογικής γεωργίας. 

∆ Ι Ε Θ Ν Η
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ΘΗΒΑ
ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΑΓΑΠΗΣΕ  
ΒΑΘΙΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΟ
«Σε πολλά σηµεία της Ελλάδας έχουν 
δοκιµάσει να καλλιεργήσουν καρότα, 
αλλά δεν πήραν το σωστό αποτέλεσµα 
και το εγκατέλειψαν. Είναι το κλίµα, 
είναι οι εδαφολογικές συνθήκες; ∆εν 
ξέρω ακριβώς. Πάντως εδώ σε εµάς 
ευδοκιµεί µε τον καλύτερο τρόπο και 
µπορώ να σου πω ότι το δικό µας µπορεί 
να συγκριθεί µε το ευρωπαϊκό στην 
ποιότητα, τη γεύση και την εµφάνιση» 
σηµειώνει ο Γιάννης Χρόνης, παραγωγός 
καρότου από τον Αγ. Θωµά Θήβας, τον 
οποίο το Αγρόκτηµα επισκέφθηκε στην 
εκµετάλλευσή του  

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο

Μ Α Ρ Ι Ν Α  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

ΕΠΟΧΗ
Κ Α Ρ Ο Τ Ο
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Μ  
ετά το χιόνι ήρθε η βρο-
χή. Το χώµα στα χωρά-
φια έγινε λάσπη και κά-
θε βήµα απαιτεί τριπλά-
σια δύναµη. «Το βράδυ 

έβρεξε πάλι και δεν µπορούµε να 
βγάλουµε τα καρότα. Κολλάει συ-
νέχεια η µηχανή στο χωράφι χωρίς 
να βγάζει ποσότητα. Έχουµε αγανα-
κτήσει από το πρωί», περιγράφει στο 
«Αγρόκτηµα» ο Γιάννης Χρόνης.  

Ο 40χρονος παραγωγός από τον 
Άγιο Θωµά ήταν επτά ετών όταν οδή-
γησε για πρώτη φορά ένα µικρό τρα-
κτέρ. Γεννηµένος αγρότης ακολού-
θησε τα βήµατα του παππού και του 
πατέρα του και αµέσως µετά το στρα-
τιωτικό του ανέλαβε την οικογενεια-
κή εκµετάλλευση. 

Μετρώντας ήδη 20 χρόνια ως 
ενεργός αγρότης κατάφερε να ανα-
πτύξει και να εξελίξει αυτό που κά-
νει, τολµώντας… Όπως παραδέχεται 
ο ίδιος: «Έχω πάρει πάρα πολλά και 
µεγάλα ρίσκα. Είναι µεγάλο ρίσκο 
από εκεί που έβαζες 50 στρέµµατα 
καρότο να βάλεις 100, γιατί δεν ξέ-
ρεις αν θα µπορέσεις να τα καλλιερ-
γήσεις µέχρι τέλους και µετά να δι-
οχετεύσεις την παραγωγή σου στην 
αγορά. Ζορίστηκα αρκετές φορές, 
αλλά δεν µε πούλησε ποτέ αυτή η 
δουλειά. Αν δεν πάρεις ρίσκα, δεν 
είσαι υπολογίσιµος». Η τόλµη, ο ζή-
λος, η επιµονή και η εµπιστοσύνη, 
που κατάφερε να χτίσει, είναι σύµ-
φωνα µε τον ίδιο τα στοιχεία που τον 
έκαναν να πετύχει.

Τα οικογενειακά κτήµατα
Η ενασχόλησή του µε τη γη ήταν 

µια ενσυνείδητη: «Επέλεξα να ασχο-
ληθώ µε τα χωράφια και την καλλι-
έργεια του καρότου. ∆εν ήθελα να 
αφήσω τα κτήµατα της οικογένειας 
στο έλεος. Μου άρεσε κιόλας αυτή η 
δουλειά. Μου αρέσει που είµαι κο-
ντά στη φύση. Οι καλλιέργειες είναι 
σαν τα µωρά. Απλά ό,τι γεννιέται τε-

λειώνει γρήγορα για να έρθει το επό-
µενο. Όπως ένα µωρό δεν µπορεί να 
σου πει “θέλω νερό” και εσύ πρέπει 
να το καταλάβεις από το κλάµα του, 
έτσι είναι και το καρότο. ∆εν σου µι-
λάει αλλά µε τον τρόπο του σου δεί-
χνει τι χρειάζεται. Αν είσαι κοντά 
τους και τα αγαπάς, θα καταλάβεις 
πότε θέλουν νερό ή πότε θέλουν να 
τα ταΐσεις µε λίγο λίπασµα».

Το καρότο ήρθε στη Βοιωτία τη δε-
καετία του 1970. Η υιοθέτηση αυτής 
της νέας καλλιέργειας είχε ως απο-
τέλεσµα µία µεγάλη παραγωγική 
αναδιάρθρωση, καθώς σηµατοδό-
τησε το πέρασµα από τις εκτατικές 
καλλιέργειες σε εντατικά παραγωγι-
κά συστήµατα. Η παραγωγική επιτυ-
χία του καρότου άλλαξε τελείως το 
πρόσωπο και το κοινωνικό-οικονο-
µικό προφίλ της περιοχής. Φυσικά, 
σήµερα εν µέσω κρίσης το καρότο 
ως καλλιέργεια έχει και αυτό τα δι-
κά του προβλήµατα. 

Ισάξιο µε το ευρωπαϊκό προϊόν
Ο κ. Χρόνης πιστεύει ότι: «Η γη αυ-

τή αγάπησε το καρότο. Σε πολλά ση-
µεία της Ελλάδας έχουν δοκιµάσει 
να καλλιεργήσουν καρότα, αλλά δεν 
πήραν το σωστό αποτέλεσµα και το 
εγκατέλειψαν. Είναι το κλίµα, είναι 
οι εδαφολογικές συνθήκες; ∆εν ξέ-
ρω ακριβώς. Πάντως εδώ σε εµάς ευ-
δοκιµεί µε τον καλύτερο τρόπο και 
µπορώ να σου πω ότι το δικό µας 
µπορεί να συγκριθεί µε το ευρωπα-
ϊκό στην ποιότητα, τη γεύση και την 
εµφάνιση. Έτυχε να είµαστε στο κα-
τάλληλο σηµείο για το προϊόν». 

«Το καρότο στη Βοιωτία το ξεκινά-
µε Μάρτη µε Απρίλη. Οι σπορές γί-
νονται σταδιακά µέχρι το τέλος Αυ-
γούστου. Μετά, η συγκοµιδή ξεκινά 
από Ιούνιο µέχρι Μάρτιο. Στο κενό 
µπαίνει το καρότο της Χαλκίδας και 
µετά πάλι εµείς. Τώρα βέβαια µε τις 
αλλαγές στις κλιµατολογικές συνθή-
κες µπορεί να είµαστε στην παραγω-

«Η γη αυτή αγάπη-
σε το καρότο. Σε πολ-

λά σηµεία της Ελλά-
δας έχουν δοκιµάσει 

να καλλιεργήσουν κα-
ρότα, αλλά δεν πήραν 
το σωστό αποτέλεσµα 
και το εγκατέλειψαν» 
αναφέρει χαρακτηρι-

στικά ο κ. Χρόνης. 

Ε Π Ο Χ Η  Κ Α Ρ Ο Τ Ο

«Όσοι έβαζαν καρότο χωρίς 
να υποστηρίζουν συγκομιδή, 

τυποποίηση και διακίνηση 
εγκατέλειψαν. Συνεχίσαμε λίγοι» 
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γή και όλο το χρόνο. Εκτός από τον 
φετινό χειµώνα που ήταν πολύ κρύ-
ος, οι προηγούµενοι χειµώνες δεν 
ήταν τόσο άσχηµοι, οπότε µπορού-
σαµε και καλλιεργούσαµε και µέσα 
στους κενούς µήνες». 

∆ύσκολος χειµώνας
Φέτος ο χειµώνας ήταν δύσκολος: 

«∆εν είναι το χιόνι που µας κάνει 
τη ζηµιά, αλλά η παγωνιά. Το χιό-
νι που παγώνει κάνει ζηµιά στο µέ-
ρος του καρπού που βγαίνει έξω από 
τη γη. Αυτή η βλάβη θα προχωρή-
σει και βαθύτερα µέσα στον καρπό. 
Σήµερα που µιλάµε το ποσοστό του 
καταστρεµµένου προϊόντος είναι µι-
κρό, όµως µέρα µε τη µέρα το ποσο-
στό αυτό θα αυξάνεται».

Ωστόσο, οι προκλήσεις δεν εξα-
ντλούνται µόνο στις αντίξοες καιρι-
κές συνθήκες: «Μεγάλο ζήτηµα εί-
ναι οι σπόροι που µας έχουν κρε-
µάσει πολλές φορές. Εφόσον δεν 
µπορείς να τον τσεκάρεις, τον φυ-
τεύεις και περιµένεις. Αν δεν είναι 
καλός, θα το καταλάβεις όταν θα εί-
ναι πλέον πολύ αργά. Παρ’ όλα αυτά 
εσύ τον έχεις αγοράσει και τον έχεις 
πληρώσει ή τον χρωστάς». 

Το κόστος της καλλιέργειας είναι 
επίσης πολύ µεγάλο: «Πρόκειται για 
µία πάρα πολύ ακριβή καλλιέργεια. 
Χρειάζονται πολλά και ακριβά µη-
χανήµατα για να φυτέψεις τον σπό-
ρο, να συγκοµίσεις τον καρπό και 
να τον συσκευάσεις. Εγώ επέλεξα 
να επενδύσω σε όλα αυτά, όταν τα 
πράγµατα ήταν ρόδινα. Τώρα δυστυ-
χώς όλα πάνε προς το χειρότερο». 

Παρά τη δυσχερή συνθήκη ο πα-
ραγωγός καρότου από τον Άγ. Θωµά 
δεν µετανιώνει αυτή του την κίνηση, 
καθώς, όπως παραδέχεται, αυτή τον 
κράτησε στα πράγµατα: «Όσοι έβα-
ζαν καρότο χωρίς να υποστηρίζουν 
το κοµµάτι της συγκοµιδής, της τυ-
ποποίησης και της διακίνησης εγκα-
τέλειψαν. Συνεχίσαµε πολύ λίγοι. 

«Όπως ένα μωρό δεν μπορεί να σου 
πει “θέλω νερό” και εσύ πρέπει να 
το καταλάβεις από το κλάμα του, 
έτσι είναι και το καρότο» 

Ε Π Ο Χ Η

info

30-35 
«Το κόστος µας 

φτάνει στα 30 λεπτά 
το κιλό και πουλάµε 
αυτή τη στιγµή στα 

35, ενώ έχει τύχει να 
πουλήσουµε και στα 
30» αναφέρει ο κ. 

Χρόνης.

είναι σήµερα οι 
βασικοί παραγωγοί 

καρότου στην Ελλάδα 
σύµφωνα µε τον 
Γιάννη Χρόνη.

15
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Χρειάζονται πολλά και ακριβά µηχανήµατα για 
να φυτέψεις τον σπόρο, να συγκοµίσεις τον 
καρπό και να τον συσκευάσεις, σύµφωνα µε τον 
έµπειρο παραγωγό καρότου από τη Θήβα.

Μεγάλο ζήτηµα για το καρότο είναι οι σπόροι που 
µας έχουν κρεµάσει πολλές φορές, λέει ο κ. Χρόνης.

Το κόστος µας φτάνει στα 30 λεπτά και πουλάµε 
αυτή τη στιγµή στα 35, ενώ έχει τύχει να πουλή-
σουµε και στα 30, σηµειώνει ο παραγωγός.

Είµαστε µόλις 15 σε όλη την Ελλάδα. Τώ-
ρα όσοι έχουµε µείνει χρειαζόµαστε κίνη-
τρα, αν δεν µας υποστηρίξουν θα χαθού-
µε και εµείς. Το κόστος µας φτάνει στα 30 
λεπτά το κιλό και πουλάµε αυτή τη στιγµή 
στα 35, ενώ έχει τύχει να πουλήσουµε και 
στα 30. Γι’ αυτό φωνάζουν οι αγρότες. Πριν 
από λίγες ηµέρες αυξήθηκε το πετρέλαιο. 
Με τη ∆ΕΗ είµαστε συνέταιροι. Οι σπόροι, 
που έρχονται από το εξωτερικό και τα λιπά-
σµατα είναι πανάκριβα. 

∆εν είναι θέµα προϊόντος είναι θέµα κο-
στολογίων. Φέτος µπήκαν λιγότερα στρέµ-
µατα, αλλά αντίστοιχα µειώθηκε και η κα-
τανάλωση έτσι τα καρότα συνέχισαν να πω-
λούνται φθηνά. Αν βοηθήσει το κράτος, θα 
καλλιεργηθεί µεγαλύτερη ποσότητα σε κα-
λύτερες τιµές για τον καταναλωτή».

Τροχοπέδη είναι επίσης για τον κ. Χρό-
νη ο τρόπος µε τον οποίο χορηγούνται 
στους παραγωγούς οι επιδοτήσεις: «Είµαι 

20 χρόνια παραγωγός και επιδοτούµαι για 
τα στρέµµατα που δήλωσα το 2000. Σήµερα 
που καλλιεργώ πολλαπλάσια στρέµµατα φο-
ρολογούµαι γι’ αυτά και επιδοτούµαι µόνο 
για τα 40 πρώτα που δήλωσα πριν 17 χρό-
νια. ∆εν είναι λογικό. Οι επιδοτήσεις πρέπει 
να πηγαίνουν σε αυτούς που καλλιεργούν».

Είναι αµαρτία να πετάµε το προϊόν
Αφήνουµε τα χωράφια για να πάµε στο 

συσκευαστήριο του κ. Χρόνη. Καθ’ οδόν 
βλέπουµε µία αρκετά µεγάλη ποσότητα 
καρότων ριγµένη στο χώµα. Όπως µας 
εξηγεί ο κ. Χρόνης αυτά είναι µικρά,, σπα-
σµένα ή όχι και τόσο όµορφα καρότα που 
δεν µπορούν να πωληθούν. «Είναι αµαρ-
τία. Στο εξωτερικό δεν πετιέται τίποτα. Αυ-
τά τα καρότα θα µπορούσαν να γίνουν χυ-
µός, όµως δεν υπάρχει αντίστοιχο χυµο-
ποιείο στην περιοχή» συµπληρώνει ο ίδιος. 

Στο συσκευαστήριο το κλίµα είναι δια-

Ε Π Ο Χ Η  Κ Α Ρ Ο Τ Ο
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Το χιόνι που παγώνει κάνει ζηµιά στο µέρος του 
καρπού που βγαίνει έξω από τη γη. Αυτή η βλάβη 

θα προχωρήσει και βαθύτερα, λέει ο κ. Χρόνης.

 Θα ήθελα τα παιδιά µου να µπουν στο επάγγελµα αν το επιθυ-
µούν και εκείνα. Αλλά να το κάνουν σωστά και σε συνθήκες 

που να εξασφαλίζουν το µέλλον τους, αναφέρει ο κ. Χρόνης.

Αν υπήρχε χυµοποιείο στην περιοχή δεν θα πετιούνταν 
ούτε τα άσχηµα καρότα, σύµφωνα µε τον κ. Χρόνη.

φορετικό. Ο θόρυβος της µηχανής συσκευ-
ασίας κυριαρχεί. Η τελευταία δέχεται τα κα-
ρότα που µόλις βγήκαν από το χωράφι για 
να τα πλύνει και να τα συσκευάσει. 

Κάπου εκεί είναι και ο πατέρας του κ. 
Χρόνη. Στα 71 του σήµερα εξακολουθεί να 
βοηθά στην παραγωγή. «Η χαρά του είναι 
να έρχεται εδώ να βοηθά» λέει ο κ. Χρόνης. 
Σε λίγο στο κάδρο µας θα µπει και η επόµε-
νη γενιά, αφού ο παραγωγός από τον Άγ. 
Θωµά µας δείχνει στο κινητό του µία φω-
τογραφία του µεγάλου του γιου, 5 ετών, 
πάνω σε ένα τρακτέρ. Η ερώτηση που ακο-
λουθεί σχεδόν φυσικά είναι αν θα ήθελε 
τα δύο µικρά αγοράκια του να ακολουθή-
σουν τον ίδιο δρόµο. «Θα ήθελα αν το επι-
θυµούν και εκείνα. Αλλά να το κάνουν σω-
στά και σε συνθήκες που να εξασφαλίζουν 
το µέλλον τους. Τώρα όλα είναι σε εκκρε-
µότητα. ∆εν ξέρουµε αν πρέπει να συνεχί-
σουµε ή αν θα αντέξουµε να συνεχίσουµε». 

 
 

Οι συνεργάτες 
μου δουλεύουν 
ασταμάτητα για 
να διαλέξουν 
και να τοπο-
θετήσουν σε 
συσκευασίες τα 
καρότα που θα 
τροφοδοτή-
σουν όλη την 
Ελλάδα. 

  
 
 
 

Λιγότερα ήταν 
τα στρέμματα 
που μπήκαν 
φέτος αλλά 
αντίστοιχα 
μειώθηκε και 
η κατανάλωση 
έτσι τα καρότα 
συνέχισαν να 
πωλούνται 
φθηνά. 

 
 
 
 

Σήμερα που 
καλλιεργώ 
πολλαπλάσια 
στρέμματα 
φορολογούμαι 
γι’ αυτά και επι-
δοτούμαι μόνο 
για τα 40 πρώτα 
που δήλωσα πριν 
17 χρόνια. 

Ε Π Ο Χ Η  Κ Α Ρ Ο Τ Ο
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Φ Θ Η Ν Η

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ
Ένας νέος µετασχηµατισµός ταυτότητας 
συντελείται όταν ο απλός αγρότης γίνε-
ται επιχειρηµατίας-έµπορος-εργοδότης

Κ Ρ Ι Σ Η

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 Η δυσχέρια ανταπόκρισης στο κοινωνικό 

φαίνεσθαι και τα πρότυπα επιχειρηµατι-
κής επιτυχίας βάλλει τους παραγωγούς  

Φ Θ Η Ν Η

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ
Ένας νέος µετασχηµατισµός ταυτότητας 
συντελείται όταν ο απλός αγρότης γίνε-
ται επιχειρηµατίας-έµπορος-εργοδότης

Κ Ρ Ι Σ Η

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 Η δυσχέρια ανταπόκρισης στο κοινωνικό 

φαίνεσθαι και τα πρότυπα επιχειρηµατι-
κής επιτυχίας βάλλει τους παραγωγούς  

  

Α Λ Λ Ο Δ Α Π Ο Ι

ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
Η φθηνή εργατική δύναµη καθόρισε 
σε σηµαντικό βαθµό τις επιλογές των 
παραγωγών που επεκτάθηκαν σε νέες 
ανταγωνιστικές καλλιέργειες

‘90

Ν Ε Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Το καρότο σηµατοδότησε το πέρασµα 
από εκτατικές καλλιέργειες σε εντατικά 
παραγωγικά συστήµατα 

‘70

Δ Ο Κ Ι Μ Α Σ Ι Α

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Η πολλά υποσχόµενη «µεσαία κατη-
γορία» παραγωγών δυσκολεύτεται να 
αντιµετωπίσει την οικονοµική κρίση

‘10

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΤΟ ΚΑΡΟΤΟ  
Η ιστορία των οικογενειακών εκµεταλλεύσεων που πέρασαν 
από την επιβιωτική καλλιέργεια στις καπιταλιστικές 
επιχειρήσεις των νέων ανταγωνιστικών καλλιεργειών 

∆  ύσκολα θα µπορού-
σαµε να φανταστού-
µε πως ένα ταπεινό 
κηπευτικό  όπως το 
καρότο θα µπορού-
σε να σηµάνει µεγά-

λες αλλαγές. Ωστόσο, υπάρχει ένας τό-
πος που η πορεία του σηµαδεύτηκε από 
την καλλιέργεια αυτού του κηπευτικού. 
Ο τόπος αυτός δεν είναι άλλος από τη 
Θήβα. Έναυσµα για να αποτιµήσουµε 
την αξία του στάθηκε η έρευνα των Αν-
θοπούλου, Καµπέρη και Πέτρου για το 
ΕΚΚΕ  µε τίτλο: «∆ιερευνώντας όψεις 
και δυναµικές της κοινωνίας της υπαί-
θρου στην εποχή της κρίσης. Πρώτες 
αποτυπώσεις». 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι 

καλλιεργητές της Θήβας δοκιµάζουν µία 
νέα καλλιέργεια, το καρότο. Αυτοί που 
µπήκαν στο καρότο δεν ήταν οι παρα-
γωγοί µε µεγάλες καλλιεργητικές εκτά-
σεις αλλά ωε επί πλείστον εκείνοι µε τις 
µικρότερες που κινούνταν στα όρια της 
επιβιωτικής γεωργίας. «Οι πεινασµέ-
νοι πήγαµε παραέξω και όχι ο µεγαλο-
αγρότης των 500 στρεµµάτων. Όταν δεν 
πεινάς, δεν ρισκάρεις» αναφέρει χαρα-
κτηριστικά ένας εκ των συµµετεχόντων 
στην έρευνα του ΕΚΚΕ. 

Τα ρίσκα που πήραν οι καινοτόµοι 
αυτοί παραγωγοί τους δικαίωσαν, κα-
θώς το καρότο σηµείωσε αξιοσηµείωτη 
παραγωγική και εµπορική επιτυχία. Τα 
κέρδη που συσσωρεύονται επενδύθη-
καν  σε σύµβολα κοινωνικής και παρα-

«Οι πεινασµένοι πήγαµε 
παραέξω [...]. Όταν δεν 
πεινάς, δεν ρισκάρεις» 
παραδέχεται αγρότης της 
Θήβας στην έρευνα ΕΚΚΕ

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
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Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Οι µικροκαλλιεργητές συγκροτούν µία 
νέα ταυτότητα, αυτή του πετυχηµένου 

παραγωγού και εργοδότη  

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Οι µικροκαλλιεργητές συγκροτούν µία 
νέα ταυτότητα, αυτή του πετυχηµένου 

  

‘70

Τα ρίσκα που πήραν οι 
παραγωγοί το 1970 τους 
δικαίωσαν, καθώς το καρότο 
σηµείωσε παραγωγική και 
εµπορική επιτυχία.

γωγικής καταξίωσης, όπως σπίτια αστι-
κού τύπου, αυτοκίνητα και σύγχρονο 
αγροτικό εξοπλισµό, που µέχρι τότε εί-
χαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν µόνο 
οι µεγαλοκτηµατίες της περιοχής. Κα-
θώς τα όρια µεταξύ µεγάλου και µικρού 
παραγωγού αναδιατάσσονται και γίνο-
νται πιο ρευστά οι καινοτόµοι καλλιερ-
γητές αρχίζουν να συγκρουτούν µία νέα 
ταυτότητα που βασίζεται στον νέο τρό-
πο παραγωγής και ζωής που υιοθετούν. 

Ο καλλιεργητής γίνεται επιχειρηµατίας
∆εύτερος σταθµός στην αγροτική 

ιστορία της περιοχής ήταν η δεκαετία  
του 1990 όταν εισήλθαν στην αγορά ερ-
γασίας χιλιάδες αλλοδαποί αγρεργάτες 
που απασχολούνταν ως φθηνή και πα-

ντός καιρού εργατική δύναµη στις αγρο-
τικές εκµεταλλεύσεις. Οι µεσαίας δυνα-
µικής και πολλά υποσχόµενοι καλλι-
εργητές της Θήβας τότε δοκίµασαν να 
επεκταθούν και σε νέες ανταγωνιστικές 
καλλιέργειες που και πάλι απέδωσαν.

Οι οικογενειακές εκµεταλλεύσεις µε-
τατράπηκαν τότε σε καπιταλιστικές επι-
χειρήσεις που αύξησαν σηµαντικά τις 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις  και επεκτάθη-
καν στο χονδρεµπόριο και σε νέες επι-
χειρηµατικές δραστηριότητες, όπως οι 
υπερτοπικές επαγγελµατικές συµφωνί-
ες µε σούπερ µάρκετ. 

Οι αγρότες αυτών των καπιταλιστικών 
επιχειρήσεων είναι οι απόγονοι και συ-
νεχιστές της προηγούµενης γενιάς και-
νοτόµων µικροκαλλιεργητών που εισή-

γαγε το καρότο στη Θήβα. Με το πέρα-
σµα από τον απλό-αγρότη καλλιεργη-
τή στον επιχειρηµατία-έµπορο-εργοδό-
τη συνοδεύτηκε από την υιοθέτηση ενός 
ακόµη πιο ακριβού τρόπου ζωής και την 
κατανάλωση προϊόντων ιδιαίτερης συµ-
βολικής αξίας για το τοπικό πολιτισµι-
κό γίγνεσθαι. 

Σήµερα, προϊούσης της κρίσης, αρκε-
τοί από τους αγρότες που υιοθέτησαν 
αυτό το µοντέλο παραγωγής δυσκολεύ-
ονται να ανταποκριθούν στις συνέπει-
ες της. Η συγκεκριµένη κατηγορία δεν 
βάλλεται από την έλλειψη δουλειάς αλ-
λά από τη χρηµατοπιστωτική στενό-
τητα και από την υποχρέωση να δι-
ατηρήσει το κοινωνικό φαίνεσθαι 
που δηµιούργησε.

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
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ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
«Η εικόνα των χρυσαφένιων καρπών πάνω 
στα δέντρα µου στα ολύµπια υψόµετρα, 
µου χαρίζει ζωή µες σε ένα σκηνικό 
βγαλµένο από παραµύθι» είναι τα λόγια 
του παραγωγού λωτού Κωνσταντίνου 
Κυριακού από τα Καλύβια Ελασσόνας. 
Το «Αγρόκτηµα» τον συνάντησε, ένα 
χειµωνιάτικο πρωινό, κάτω από την σκιά 
του Ολύµπου, για να µιλήσει για το φρούτο 
που στην αρχαιότητα χαρακτηρίστηκε  
ως η «τροφή των θεών»

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο - Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ : 
Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η  Π Α Σ Χ Α Λ Η - Τ Σ Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

ΕΠΟΧΗ
Λ Ω Τ Ο Σ

Λωτός

ν και κατάγοµαι από ένα χωριό 
ως επί το πλείστον κτηνοτροφικό, 
εµείς είχαµε δεντροκαλλιέργειες, 
κυρίως µήλα και δαµάσκηνα. Η 
λαχτάρα µου, ως κάτοικος πλέον 
Κατερίνης, να µην χάσω την επα-
φή µου µε τις ρίζες µου, το χωριό 
µου, και κυρίως να µην πουλήσω 
το πατρικό µου κληροδότηµα, µε 
έκανε να αγοράσω και τα διπλανά 
χωράφια του αδερφού και του θεί-
ου µου και να στραφώ το 1995 σε 
δενδροκαλλιέργεια. Ήθελα όµως 
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κηπευτικά και 20 στρ. µε λωτούς. 
Στη χώρα µας υπάρχουν περίπου 700 στρ. συστηµα-
τικών καλλιεργειών λωτού και το προϊόν αυτό µπο-
ρεί να δώσει ένα ακαθάριστο εισόδηµα της τάξεως 
των 1.000-1.500 ευρώ/στρέµµα.
 
∆ηµοφιλής σε όλο τον κόσµο
Στο Παλέρµο για πρώτη φορά εταιρεία παρουσίασε 
µαρµελάδα από λωτό, µε ευρεία αποδοχή από τους 
καταναλωτές. Στην Ιαπωνία και στη Ρωσία κυκλοφο-
ρούν αλκοολούχα ποτά και χυµός από λωτό, στην Ια-
πωνία παράγεται ένα είδος ξιδιού µε ιδιαίτερη γεύ-
ση και ένα λάδι που έχει διάφορες χρήσεις βιοµη-
χανικές, φαρµακευτικές, µε χρήσεις και στην παρα-
γωγή καλλυντικών. Στην Ιαπωνία από τα φύλλα του 
παράγεται ένα αφέψηµα που περιέχει µεγάλες πο-
σότητες Βιταµίνης C, ενώ το ξύλο του, ο πολύτιµος 
έβενος, µαύρος και πολύ ανθεκτικός, χρησιµοποιεί-
ται στην επιπλοποιία αλλά και για παραγωγή µπα-
στουνιών γκολφ.  «Προ κρίσης είχα σταθερούς πελά-
τες και έναν κύκλο όπου πουλούσα ένα ευρώ το κι-
λό και η κάθε οικογένεια έπαιρνε 8- 10 κιλά. Όµως 
σήµερα θεωρείται είδος πολυτελείας και παίρνουν 
ένα κιλό έτσι για τη γεύση. Γυρίσαµε στις δυσκολίες 
του πρώτου χρόνου, τότε που κοιτούσαν µε δυσπι-
στία τον λωτό και τους χάριζα κιλά ολόκληρα µέχρι 
να το αγαπήσουν και να µάθουν να τον ζητάνε. Οι 
δυσκολίες όµως δεν µε πτοούν, λέει ο κ. Κυριακού.

Στυφές και γλυκές ποικιλίες
Σύµφωνα µε τον Χρήστο Παναγούλη, γεωπόνο 

και µέλος του ∆.Σ. του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρι-
σας,  ο λωτός απαιτεί για την καλλιέργειά του µέσης 
σύστασης εδάφη µε καλή στράγγιση και αερισµό. 
Για την παραγωγή καρπών καλής ποιότητας προτι-
µά περιοχές µε δροσερό καλοκαίρι, φθινόπωρο ζε-
στό την ήµερα και δροσερό την νύχτα και απαλλαγ-
µένο από παγετούς. Γενικά µπορούµε να διακρίνου-
µε ότι οι στυφές ποικιλίες προτιµούν ψυχρά κλίµα-
τα, ενώ πιο θερµά οι γλυκές.  Η στυφότητα προκα-
λείται από την πυκνότητα των φαινολών και τανί-
νων στον καρπό, οι οποίες δηµιουργούν σύµπλεγ-
µα µε πρωτεΐνες στην επιφάνεια της γλώσσας προ-
καλώντας ξήρανση, τη γνωστή αίσθηση της στυφό-
τητας. Οι πιο διαδεδοµένες ποικιλίες είναι: Hachiya, 
Fuyu, Jiro, Gosho, Eureka και Imoto.

κάτι καινούργιο και το βρήκα µιλώντας µε γεωπό-
νους που µου πρότειναν να φυτέψω λωτό ποικιλίας 
Φούγιου  (Fuyu), τον λωτό µε τα 3-4 µακρόστενα κου-
κούτσια στην σάρκα του, το οποίο η γεύση του θυµί-
ζει µήλο και τρώγεται σκληρό, χωρίς να απαιτείται 
η ωρίµανση του φρούτου», διηγείται ο κ. Κυριακού. 
«Προµηθεύτηκα 800 δενδρύλλια από το φυτώριο 
∆ραγουµάνος που µόλις τα είχε φέρει από το Ισρα-
ήλ και άρχισα την προετοιµασία του χωραφιού. Ο 
λωτός είναι καρποφόρο δένδρο µεγάλης προσαρ-
µοστικότητας, καλλιεργείται σε διάφορους τύπους 
εδαφών και σε αργιλώδη, όµως τα καλύτερα αποτε-
λέσµατα τα δίνει σε βαθιά, γόνιµα ή και µέσης σύ-
στασης εδάφη, ουδέτερου pH και καλά αποστραγγι-
ζόµενα, όπως ήταν τα δικά µου. Έτσι τον Γενάρη άρ-
χισα µε όργωµα, πέρασα φρέζα και άνοιξα λακκού-
βες 6µ. πλάτος και 5µ. δέντρο µε δέντρο, πέρασα λά-
στιχα ποτίσµατος, αναγκαία τους καλοκαιρινούς µή-
νες που διψά ιδιαίτερα το δέντρο», συνεχίζει ο ίδιος.

Ο Όλυµπος µε κρατούσε σε εγρήγορση
«Τους επόµενους µήνες από τη φύτευση σκάλιζα 
τα χόρτα, λιπαίνοντας ανά τρία χρόνια το χωράφι. Ο 
Όλυµπος µε τον χιονιά και τον δυνατό αέρα µε κρα-
τούσαν πάντα σε εγρήγορση, αφού το δέντρο αντέ-
χει σε ελάχιστες θερµοκρασίες ακόµα και -18°C, άλ-
λωστε σχηµατίζει τα φύλλα του σχετικά αργά, όταν η 
θερµοκρασία του περιβάλλοντος το επιτρέπει. Όµως 
ζηµιογόνα είναι η εµφάνιση θερµοκρασιών µικρό-
τερων των -18°C κατά τη χειµερινή περίοδο ή στους 
-3°C πριν από το άνοιγµα των οφθαλµών. Και ο άνε-
µος προκαλεί ζηµιές στα δέντρα όταν είναι φορτω-
µένα καρπούς, σπάει τον κορµό και τα κλαδιά, σκίζει 
τα φύλλα και προκαλεί ελαττώµατα στους καρπούς» 
σηµειώνει χαρακτηριστικά ο παραγωγός. 
Πάνω στα 4 χρόνια το δέντρο άρχισε να δίνει 20-30 
κιλά λωτούς και σε µια καλή σεζόν και 80 κιλά, το 
στρέµµα περίπου 1,5 τόνο, µε τη συγκοµιδή να αρ-
χίζει στις 15 Οκτωβρίου και να σταµατά τέλη ∆εκεµ-
βρίου λίγο πριν τις παγωνιές. «Η ιδιαιτερότητα της δι-
κής µου ποικιλίας, είναι ότι δεν συντηρείται στο ψυ-
γείο και έτσι ανεβαίνω κάθε εβδοµάδα, συγκοµίζω 
και τα πουλώ στις λαϊκές αγορές µε 0,80 λεπτά το κι-
λό ή τα δίνω στον έµπορο µε 0,25- 0,30 λεπτά το κι-
λό» σηµειώνει ο κ. Κυριακού σήµερα διαθέτει συνο-
λικά 3 στρµ. θερµοκήπια µε εποχιακά λουλούδια και 

Στη χώρα µας υπάρ-
χουν περίπου 700 
στρ. συστηµατικών 
καλλιεργειών λωτού 
και το προϊόν αυτό 
µπορεί να δώσει ένα 
ακαθάριστο εισόδηµα 
της τάξεως των 
1.000-1.500 ευρώ/
στρέµµα.

Από την Κίνα  στην Ιαπωνία, την Ασία, 
όπου μέχρι σήμερα θεωρείται εκλεκτό 
φρούτο και από κει στη Δύση που τον 
διέδωσαν οι Ισπανοί θαλασσοπόροι.  
Στην Ευρώπη άρχισε να καλλιεργείται 
στα τέλη του 18ου αιώνα.

Φρούτο της γλυκιάς λησμονιάς 
για τους αρχαίους Έλληνες, του 
Παραδείσου για τους Άραβες, 
σύμβολο των τεσσάρων στοιχείων της 
φύσης, καθώς και της μετενσάρκωσης 
για τους αρχαίους Αιγυπτίους.

Ε Π Ο Χ Η  Λ Ω Τ Ο Σ
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«Στην αρχή κοιτούσαν με δυσπιστία 
τον λωτό και τους χάριζα κιλά 

ολόκληρα μέχρι να τον αγαπήσουν»
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Σύλβια Σαμολαδά
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ∆ΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ 
ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΠΡΩΞΕΙΣ ΜΙΑ ΑΓΕΛΑ∆Α 
H Σύλβια Σαµολαδά είναι µια ξεχωριστή γυναίκα που µε την πορεία της ως κτηνοτρόφος,  
έχει δύο µονάδες µε 550 ζώα λίγο έξω από το Κιλκίς, ανέτρεψε τα στερεότυπα  
που θέλουν τις γυναίκες να κάνουν όλη τη δουλειά στο στάβλο αλλά να µην φαίνονται
Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Σ Ο Φ Ι Α  Σ Π Υ Ρ Ο Υ

40-43_samolada.indd   40 25/01/17   22:25



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 41

Ό 
πως λένε όσοι την ξέρουν καλά, η κυρία Σαµολα-
δά κατάφερε να πετύχει σε έναν καθαρά ανδρο-
κρατούµενο χώρο όπως είναι η ζωική παραγωγή 
µε τη µαχητικότητα και την ευστροφία της υποκα-

θιστώντας τη σωµατική δύναµη µε διοικητική επάρ-
κεια και αστείρευτη ενεργητικότητα. ∆ίπλα στην επι-
χειρηµατία υπάρχει και η σύζυγος και µάνα δύο παι-
διών αποδεικνύοντας έτσι ότι µια γυναίκα κτηνοτρό-
φος µπορεί να έχει (και) κανονική ζωή. 

 Τη Σύλβια Σαµολαδά τη γνωρίσαµε στο Κιλκίς, την 
πόλη που µετακόµισε εδώ και πέντε χρόνια µε την οι-
κογένειά της αφήνοντας τη Θεσσαλονίκη για να βρί-
σκεται πιο κοντά στη δουλειά της, µια µονάδα µε 147 
γελάδια και 400 πρόβατα καθώς και ένα µύλο ζωοτρο-
φών. Η επίσκεψη ξεκίνησε στο σπίτι της µητέρας της, 
Αλέκας Αναγνώστου, πρωτοπόρου επιχειρηµατία, που 
δηµιούργησε και λειτούργησε τον οικογενειακό µύλο 
ζωοτροφών ώσπου τον ανέλαβε η κόρη. 

Η φωνή της Σύλβιας Σαµολαδά είναι βροντερή, ζε-
στή και ακατάπαυστη, καθώς µιλά για τη δουλειά, την 
οικογένεια, την κρίση που έχει µαζέψει βαριά σύννε-
φα πάνω από την κτηνοτροφία. Μιλά µε πάθος αλλά οι 
κουβέντες της είναι ζυγισµένες από την πείρα δεκαετι-
ών εξηγώντας τι την παρακινεί να κυνηγάει τα όνειρά 
της και πώς βιώνει την κτηνοτροφία ως γυναίκα: «Για 
να πετύχει µια γυναίκα ως κτηνοτρόφος πρέπει να εί-
ναι γνώστης του αντικειµένου, να αγαπάει τα ζώα, και 
να έχει χαρακτήρα σκληρό, δυναµικό. Εγώ µπορώ να 
πάρω µια γελάδα που έχει µεγάλο όγκο, 300-400 κι-
λά και να την σπρώξω να µπει στο αρµεκτήριο. Μπο-
ρούν να το κάνουν οι γυναίκες γενικότερα; Είναι θέ-
µα χαρακτήρα, πρέπει να είσαι δυναµική και να µην 
κάνεις πίσω εύκολα. Χρειάζεται όµως και λίγο τρέλα, 
να είσαι ριψοκίνδυνος».

Πότε κατάλαβε ότι το είχε µε τα ζώα; «Ένα περιστατι-
κό µε έκανε να καταλάβω ότι τα ζώα ήταν καλή επιλο-
γή για µένα. Όταν έκανα τα πρόβατα, ο παππούς µου 
µού λέει: Ξέρεις να σφυρίζεις (σαν βοσκός); Τι πρόβα-
τα να πάρεις; Άµα τα πρόβατα τα βγάλεις έξω στη βοσκή 
πώς θα τα µαζέψεις; Μια µέρα που έλειπε ο τσοµπάνος, 
τα έβγαλα εγώ, τα ζώα όµως είδαν ότι εγώ ήµουν χα-
λαρή και φεύγουν σε κάτι χωράφια σπαρµένα. Άρχισα 
να φωνάζω, αλλά αυτά δεν καταλαβαίνουν από φω-
νές, µόνο από το σφύριγµα καταλαβαίνουν. Μπορεί 
να ακούγεται απλοϊκό αλλά για µένα λειτούργησε κάτι 
συµβολικά εκείνη τη µέρα», θα πει η Σύλβια Σαµολαδά.

Στο πρώτο πλάνο στις αφηγήσεις της Σύλβιας Σαµο-
λαδά καθώς µιλά για τη δουλειά είναι οι συνεργάτες 
της: «Αν δεν είχα τους πέντε συνεργάτες που απαρτί-
ζουν την οµάδα της µονάδας, µερικούς πάνω από 15 
χρόνια, δεν θα ξεκινούσα να έκανα τις αγελάδες. Βέ-
βαια έχω επενδύσει κόπο και πολύ χρόνο για να τους 

φτάσω στο επίπεδο εκπαίδευσης που είναι τώρα για 
να µπορούν να ξεγεννήσουν, να µπουν στο αρµεκτή-
ριο, να κάνουν µια απολύµανση. Ξέρω όµως ότι µόνο 
µαζί µε τους συνεργάτες µου µπορώ να υποστηρίξω τη 
δουλειά µου», εξηγεί η ίδια. 

Εξισωτική και επιδότηση
Παράλληλα όπως αναγνωρίζει ούτε ο δυναµισµός 

ούτε κι η διοικητική επάρκεια αρκούν για να ξεκινήσει 
µια γυναίκα τη δική της µονάδα που αποτελεί ακριβή 
επένδυση, αν δεν υπάρχουν αρχικά κεφάλαια όπως 
διέθετε κι η ίδια: «Στάθηκα τυχερή γιατί είχα µια υπο-
δοµή από την οικογένειά µου. Βρήκα έναν αρχικό τζί-
ρο 200.000 ευρώ από το µύλο ζωοτροφών που διηύθυ-
νε η µητέρα µου στο Γυναικόκαστρο του Κιλκίς», λέει 
η κυρία Σαµολαδά. Πέρα από την προσωπική της περι-
ουσία έπαιξαν ρόλο και οι ευρωπαϊκές χρηµατοδοτή-
σεις που αποτελούν πηγή ασφάλειας για όποιον επεν-
δύει στην κτηνοτροφία. «Όντως η εξισωτική και η επι-
δότηση του ζωικού κεφαλαίου που λαµβάνω και ανέρ-
χονται στα 8.000 ευρώ σήµερα, είναι µεγάλη υπόθεση 
και χωρίς αυτή τη στήριξη δεν θα έκανα το στάβλο. Επι-
πλέον έλαβα επιδότηση από το Πρόγραµµα Αγροτικής 

B U S I N E S S  S T O R Y

Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει µε τη λεπτοµέρεια και τη 
νοικοκυροσύνη της διαχείρισης της κτηνοτροφικής µονάδας, οι 

άντρες µπορεί να µην είναι τόσο αποδοτικοί, ενώ οι γυναίκες εί-
ναι πιο υπεύθυνες, αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία Σαµολαδά.
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B U S I N E S S  S T O R Y

Η ηµερήσια παραγωγή γά-
λακτος κυµαίνεται από 1 έως 
1,5 τόνους. Ξεκινώντας από 
περιορισµένο αρχικό µέγε-

θος κοπαδιού που αριθµούσε 
150 ζώα το 2000, η επέκτα-
ση έγινε µε µετρηµένα βήµα-
τα καθώς χρηµατοδοτήθηκε 
σε συντριπτικό ποσοστό από 
κεφάλαια της ίδιας της κυρί-
ας Σαµολαδά ενώ ο τραπεζι-
κός δανεισµός της επιχείρη-
σης παρέµεινε µηδενικός σε 
όλη την πορεία εξέλιξης της 

µονάδας. 

H µονάδα εκτείνεται 
σε 4 στρέµµατα και 
αποτελείται από τρεις 
στάβλους που φιλοξε-
νούν 147 αγελάδες, 
κυρίως Holstein, και 
πρόβατα κυρίως 
Lacaune. Οι εγκαταστά-
σεις περιλαµβάνουν ένα 
συµβατικό αρµεκτήριο, 
σκεπαζόµενο διάδροµο 
60 µ. για το τάισµα των 
ζώων, και ενσιροδιανο-
µέα µε τρακτέρ. 
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B U S I N E S S  S T O R Y

Ανάπτυξης στο οποίο εντάχθηκα για την κατασκευή της 
µονάδας για τα πρόβατα το 2004, κόστους 300.000 ευ-
ρώ», µας λέει. Ο τζίρος της δραστηριότητας της κυρίας 
Σαµολαδά συνυπολογίζοντας τον µύλο και τη µονάδα 
ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ ενώ οι πάγιες επενδύσεις στους 
στάβλους προβάτων και των αγελάδων ανέρχεται στα 
800.000 ευρώ. «Τον στάβλο για τα γελάδια που κόστισε 
500.000 ευρώ τον χρηµατοδότησα η ίδια», διευκρινίζει. 

Η προσωπική εργασία διασφαλίζει την ποιότητα
Σύµφωνα µε την κυρία Σαµολαδά είναι µύθος ότι στις 

γυναίκες ταιριάζει ο ρόλος του συνοδηγού στην κτηνο-
τροφική εκµετάλλευση. «Έχουµε συνηθίσει οι γυναίκες 
να κάνουν σκληρή δουλειά στην κτηνοτροφία αλλά να 
µην φαίνονται, να είναι οι αόρατοι συνεργάτες του συ-
ζύγου που έχει το τιµόνι. Στο βαθµό που σήµερα όµως 
οι βαριές δουλειές διευκολύνονται από την τεχνολογία, 
όπως το άρµεγµα, δίνεται η ευκαιρία σε περισσότερες 
γυναίκες να γίνουν αρχηγοί της δικής τους εκµετάλλευ-
σης. Σίγουρα χρειάζεσαι τους άντρες, τη δύναµή τους. 
Θεωρώ όµως ότι δεν µπορεί να την κάνει καλύτερα από 
τη γυναίκα κανένας αυτή τη δουλειά, γιατί είναι πολλές 
οι εργασίες που δεν απαιτούν κυρίως δύναµη αλλά συ-
στηµατικότητα, οργάνωση και καθαρή σκέψη. Σήµερα, 
για παράδειγµα, ο κτηνοτρόφος πρέπει να γνωρίζει να 
χειρίζεται υπολογιστή γιατί πλέον τα στοιχεία κάθε ζώ-
ου, τα λεγόµενα διαβατήρια, διατηρούνται σε ηλεκτρο-
νική µορφή. Κατά δεύτερο ο κτηνοτρόφος πρέπει να ξέ-

ρει βασικά θέµατα κτηνιατρικής, να ξέρει να κάνει ένε-
ση σε µεγάλο ζώο, να ξεγεννήσει, να κάνει µια απολύ-
µανση. Τέλος πρέπει να ξέρει το κοστολόγιο, πόσο του 
στοιχίζει η τροφή, πόσο αποδίδει ένα ζώο», θα µας πει. 

Η βιωσιµότητα εξασφαλίστηκε µες από την πολύχρο-
νη συνεργασία µε τη ΜΕΒΓΑΛ που παραλαµβάνει το γάλα 
από αγελάδες και πρόβατα. «Συνεργαζόµαστε µε την κυ-
ρία Σαµολαδά 15 χρόνια, ο λόγος που έχει αντέξει στις πι-
έσεις βρίσκεται πιστεύω στο γεγονός ότι εποπτεύει η ίδια 
τις µονάδες. Η πείρα δείχνει ότι µόνο η προσωπική εργα-
σία διασφαλίζει την ποιότητα που χρειάζεται για να είναι 
βιώσιµος ο γαλακτοπαραγωγός», θα πει ο κ.Τουλγερίδης 
∆ιευθυντής της Ζώνης Γάλακτος ΜΕΒΓΑΛ. «Πέντε µέρες 
διακοπές, είναι ανέφικτο για µένα. Ας πούµε όταν µου 
έφευγαν οι Αλβανοί για Χριστούγεννα εγώ πήγαινα και 
άρµεγα, είναι σκληρή δουλειά, πρέπει να είσαι παρούσα 
365 µέρες το χρόνο», συµπληρώνει η Σύλβια Σαµολαδά. 

Όπως γνωρίζει καλά η 
κυρία Σαμολαδά για τις 
γυναίκες που επιλέγουν 
έντονη επαγγελματική δρα-
στηριότητα ο μόνος τρόπος 
για να συνδυάζουν και μια 
κανονική οικογενειακή 
ζωή είναι να διαθέτουν 
αστείρευτη ενέργεια. 
«Ζούσαμε στη Θεσσαλονίκη 
και για 17 χρόνια οδηγούσα 
καθημερινά 80 χιλιόμετρα 
από το σπίτι στο Κιλκίς. 
Γι’ αυτό και το μεγάλο 
άνοιγμα στα γελάδια το 
έκανα, αφού τα παιδιά μου 
έκλεισαν τα δέκα». Μαζί με 
τον σύζυγό της κι επιχει-
ρηματία Γιάννη Σαμολαδά 
και τα δύο παιδιά τους, τον 
Αλέξανδρο και τον Χρήστο 
24 και 25 ετών αντίστοιχα, 
μοιράζονται ένα κοινό 
πάθος για την αγροτική 
ζωή. «Έτσι μεγάλωσα κι 
εγώ, από 12 χρονών ήμουν 
στο τρακτέρ με τον παππού, 
αρμέγαμε τα γελάδια με τη 
γιαγιά. Είχαμε καπνά που τα 
βελονιάζαμε. Και τα παιδιά 
μου τύχαιναν Σαββατοκύριακα 
που τα πήγαινα στα ζώα, τους 
άρεσε», θα μας πει. 
Όπως όμως υποστηρίζει, 
αν υπήρχε κρατική μέριμνα 
για την εργαζόμενη μητέρα, 
θα είχε κάνει περισσότερα.  
«Αν είχα στη διάθεσή μου 
υποδομές για την ανατροφή 
και τη φροντίδα των παιδιών, 
θα είχα τολμήσει να επενδύσω 
νωρίτερα ως επιχειρηματίας. 
Πιστεύω όμως ότι τα παιδιά 
ωφελήθηκαν από το γεγονός 
ότι εργαζόμουν γιατί ανέπτυ-
ξαν γρήγορα υπευθυνότητα 
και αυτονομία», συμπληρώνει. 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ, 
ΣΥΖΥΓΟΣ, ΜΗΤΕΡΑ

Είναι πολλές εργασίες 
μιας κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης που  
δεν απαιτούν δύναμη 
αλλά οργάνωση και 
καθαρή σκέψη.
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ΖΥΜΑΡΙ  ΜΑΓΕΙΡ ΙΚΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΥΨΗΛΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 
Χωρίς φύλλο µε λίγο αλεύρι και τυρί για να κολατσίζουν όσοι έφευγαν βιαστικά για τα 
χωράφια ή µε φλουρί για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι µε το κρέας από τους τράγους 
που περίσσευαν στα χωριά του Ολύµπου, όπως και να είναι καµωµένες, οι πάνω από 
250 παραδοσιακές πίτες που κατέγραψε το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο 
Χανίων αποτελούν ένα τεράστιο πολιτιστικό και τουριστικό κεφάλαιο της χώρας
Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Κ Ο Ν Τ Ο Ν Η
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Η  κάθε συνταγή πίτας 
αντανακλά και την 
ιστορία του τόπου της, 
από τις ποιµενικές πί-
τες στα ορεινά που 
αποτελούν κατεξοχήν 

έδεσµα των Βλάχων και Σαρακατσαναί-
ων, µέχρι τη λιτή µαγειρική των νησιών 
του Αιγαίου πελάγους και την αστική 
µαγειρική των Ελλήνων της Μ. Ασίας. 
«Αξίζει λοιπόν να ταξιδέψεις την Ελλά-
δα και να γνωρίσεις τόπους, ανθρώπους 
και παραδόσεις… για ένα κοµµάτι πί-
τα», αναφέρει στα συµπεράσµατά της, 
η έρευνα που πραγµατοποίησε το Με-
σογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανί-
ων (ΜΑΙΧ) που σκοπό είχε να αναδείξει 

τις παραδοσιακές πίτες ως αντικείµενο 
γαστρονοµικού τουρισµού. Στην έρευ-
να καταγράφησαν 250 διαφορετικές συ-
νταγές που συνδυάζουν ιδανικά τη σο-
φία της µαγειρικής οικονοµίας µε την 
υψηλή γαστρονοµία.

Οι ποιµενικές πίτες των ορεινών
Στην ορεινή µαγειρική της Ηπείρου, 

της Ρούµελης και της Θεσσαλίας, όπου 
εγκαταστάθηκαν µε τον καιρό οι περισ-
σότερες ποιµενικές φυλές, όλα τα υλικά 
που υπήρχαν κάποτε στο εύκολα µεταφε-
ρόµενο κελάρι, αποτελούν ακόµα και σή-
µερα τη ραχοκοκαλιά στις συνταγές για 
διάφορες παραδοσιακές πίτες. Αλεύρι 
για τα φύλλα, γάλα από τις κατσίκες και 

τα πρόβατα που έµπαινε αυτούσιο (γαλα-
τόπιτα) ή γινόταν τυρί (µπατζίνες- τυρόπι-
τες), χόρτα (σπανακόπιτες, χορτόπιτες). 

Το χαρακτηριστικό των πιτών, που οι 
Βλάχες από το Ανατολικό Βέρµιο (Σέλι, 
Ξηρολίβαδο, Κουµαριά) έφτιαχναν, είναι 
η τεχνική του «ήλιου» που χαράζονται οι 
γραµµές της πίτας και µε αυτή την τεχνι-
κή καθένα από τα δύο φύλλα «κρύβει» 
µέσα του τουλάχιστον 17 φυλλαράκια. 
Έκαναν συνήθως τυρόπιτα (στα βλάχικα 
κου κάσιου), πρασόπιτα, χορτόπιτα (κου 
βιαρτζ), που µπορεί να ήταν µε τσουκνί-
δια και νηστίσιµη (µάρσινα), µε λάπατα 
(ντι στέι) κ.ά., γαλατόπιτα (ντι λάπτι), γλυ-
κιά πίτα (πιτ ντουλτσ), ρυζόπιτα (µε 15 
ξεχωριστά φύλλα), κολοκυθόπιτα. πίτα 
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µπατζάρα, πίτα µε κρεµµύδια νηστίσιµη 
κ.λπ. Η µέθοδος του «ήλιου» συναντάται 
και στις συνταγές από ∆υτική Μακεδονία 
σε περιοχές Κοζάνης, Φλώρινας, Καστο-
ριάς και Γρεβενών.

Σε φορητούς φούρνους
Χαρακτηριστικό είναι, σύµφωνα µε 

στοιχεία του Γιάννη Τσιαµήτρου, χορο-
διδάσκαλου και γραµµατέα του Πολιστι-
κού Όµιλου Ξηρολίβαδου, οι πίτες αυ-
τές ψήνονταν σε φορητούς φούρνους, 
µόλις στήνονταν οι πρόχειροι καταυλι-
σµοί τους και αποτελούσαν το κολατσιό 
τους, την ώρα που φύλαγαν τα ζώα που 
βοσκούσαν. Σήµερα λοιπόν, οι πίτες τους 
αντανακλούν εκείνες τις νοµαδικές δι-
ασυνδέσεις και αναγκαιότητες. Άλλω-
στε, πολλές φορές η παρασκευή της πί-
τας ήταν µια µέθοδος οικιακής οικονο-
µίας για τη αξιοποίηση υλικών που δεν 
µπορούσαν να συντηρηθούν ή θεωρού-
νταν δευτερεύοντα. 

Ιδιαίτερα στην Ήπειρο, αν και τόπος 
φτωχός, το έδεσµα µεγαλούργησε. Οι 
«ηπειρώτικες πίτες» τείνουν να γίνουν 
brand name, το οποίο το έχουν δανειστεί 
µεγάλες µεταποιητικές βιοµηχανίες για 
τα προϊόντα τους, ενώ σε κάθε τουριστικό 
οδηγό, όταν γίνεται αναφορά σε Ζαγο-
ροχώρια, Μέτσοβο και Ιωάννινα, οι πίτες 
γεµίζουν ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Μάλι-

στα, σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµι-
ου Οργανισµού Τουρισµού, για το 44% 
των ταξιδιωτών ανά τον κόσµο το φαγη-
τό αποτελεί ένα από τα τρία κριτήρια επι-
λογής του τόπου που θα επισκεφθούν. 

Επιπλέον, διαγωνισµοί, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και αµέτρητες γιορτές παρα-
δοσιακής πίτας έχουν τη δική τους σηµα-
σία για το αντάµωµα των γύρω χωριών 
και απόδηµων συγγενών. 

Στα νησιά οι µισές συνταγές
Στα νησιά, συναντάται το 50% των 

παραδοσιακών συνταγών πίτας σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία του Μεσογειακού 
Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων, κα-
θώς το κάθε νησί έχει µια διαφορετι-
κή γευστική ταυτότητα, που οφείλεται 
στις ανόµοιες εδαφικές συνθήκες αλ-
λά και στην ιστορία του. Οι πίτες γενι-
κότερα χαρακτηρίζονται από µια σα-
φήνεια και µια απλότητα, µε τη γέµιση 
να είναι συνήθως λιτή λόγω των πε-
ριορισµένων φυσικών πόρων, ακόµα 
και του νερού. Στην Κεφαλονιά κρεα-
τόπιτα και µπακαλιαρόπιτα, στη Σκό-
πελο η διάσηµη στριφτή της, στη Σκύ-
ρο οι µαρµαρίτες (κρεµµυδόπιτες που 
ψήνονται πάνω σε µάρµαρο), στην Κί-
µωλο λαδένια (νηστίσιµη πίτσα), στην 
Κάρπαθο λαχανόπιτα, στη Λευκάδα 
µαριδόπιτα, στη Μύκονο κρεµµυδόπι-

των παραδοσιακών συνταγών πίτας καταγράφηκαν στο 
Αιγαίο, ενώ συνολικά τα νησιά της Ελλάδος παρασκευά-
ζουν περίπου 120 διαφορετικές πίτες.

Όλα τα υλικά που υπήρχαν στο μεταφερόμενο 
κελάρι των ποιμενικών φυλών αποτελούν και 
σήμερα τη ραχοκοκαλιά στις συνταγές για πίτες.

Η ερευνητική οµάδα του Μεσογειακού Αγρονοµικού 
Ινστιτούτου Χανίων έχει καταγράψει πάνω από 250 
παραδοσιακές πίτες µε πλήρη στοιχεία για τα υλικά και 
τον τρόπο παρασκευής τους. Σκοπός της µελέτης είναι η 
ανάδειξη της πίτας ως ξεχωριστού γαστρονοµικού τοµέα.

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
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τα, στη Σίφνο η µελόπιτα, και άλλες 
πολλές συνταγές που αποτελούν µέ-
ρος της ιστορίας ολόκληρης της νη-
σιωτικής Ελλάδας.

Αυτή η απλότητα κορυφώνεται στη 
µαγειρική της Κρήτης. Ιδιαίτερα η σφα-
κιανή πίτα παρουσιάζει σύµφωνα µε 
την έρευνα του ΜΑΙΧ, τις περισσότε-
ρες παραλλαγές και µπορεί να φαγω-
θεί αλµυρή αλλά και γλυκιά προσθέ-
τοντας από πάνω µέλι, ενώ συναντάται 
ως νεράτη µυζηθρόπιτα στη νοτιο-ανα-
τολική Κρήτη και ως αγνόπιτα στον Ψη-
λορείτη και στη Σητεία. Όπως αναφέρει 
ο Ν. Ψυλλάκης στο βιβλίο του «Κρητι-
κή Κουζίνα», όταν το 1919 ο καθηγητής 
∆έφνερ δοκίµασε τις σφακιανόπιτες σε 
περιήγησή του στην Κρήτη, αναφώνη-
σε: «Θεέ µου τι ήταν αυτό! Κανένας βα-
σιλιάς του κόσµου δεν έφαγε ποτέ κα-
λύτερη πίτα».

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, ότι το Νότιο 
Αιγαίο, διεκδικεί τον τίτλο της της Γα-
στρονοµικής Περιφέρειας της Ευρώπης 
2019 και ως εργαλείο ανάδειξης περι-
λαµβάνονται και οι παραδοσιακές πίτες. 
Τα νησιά του Αιγαίου, σύµφωνα µε την 
έρευνα του Μεσογειακού Ινστιτούτου, κα-
τέχουν τα σκήπτρα στις διαφορετικές ποι-
κιλίες πίτας.

Η πολύπλοκη κουζίνα της Μ. Ασίας
∆ιαµετρικά αντίθετη µε την ελαφριά 

αιγαιοπελαγίτικη κουζίνα είναι η πολύ-
πλοκη κουζίνα των Ελλήνων της Μ. Ασί-
ας. Μέσα στις πιο γνωστές πίτες είναι οι 
παστουρµαδόπιτα αλλά και η µπουγά-
τσα, η οποία κυριάρχησε στον Ελλαδικό 
χώρο µετά τη Μικρασιατική καταστρο-
φή. Ιδιαίτερα όµως πολιτογραφήθηκε 
ως Θεσσαλονικιά και Σερραία, καθώς 
στη Βόρεια Ελλάδα στεγάστηκε µεγά-
λος αριθµός προσφύγων από τη Μικρά 
Ασία. Το 1917 µάλιστα ιδρύθηκε η συ-
ντεχνία των µπουγατσοποιών Θεσσαλο-
νίκης. Ειδικά οι παλαιότεροι στις προ-
σφυγικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης 
και του Πειραιά θα θυµούνται τους πλα-
νόδιους µε τα καροτσάκια τους µε το 
κάρβουνο από κάτω να διαλαλούν την 
πραµάτεια τους, «πολίτικη µπογάτσα».

∆ιατροφική αξία και θερµίδες
Εκτός από πολιτιστική και οικονοµι-

κή σηµασία, οι πίτες διαθέτουν και µε-
γάλη διατροφή αξία, αναλόγως µε τη γέ-
µισή τους.

Χόρτα: Πλούσια σε φυτικές ίνες και 
αντιοξειδωτικά, καθώς επίσης σε βιταµί-
νες και ιχνοστοιχεία (κυρίως σιδήρου).

Παρθένο ελαιόλαδο: Περιέχει µο-
νοακόρεστα λιπαρά και είναι πηγή 
αντιοξειδωτικών.

Αυγά: Πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής 
αξίας, βιταµίνες και ιχνοστοιχεία.

Φέτα και µυζήθρα: Πηγές πρωτεϊ-
νών, ασβεστίου και άλλων ιχνοστοιχεί-
ων, βιταµίνη Α και άλλες βιταµίνες.

Κρέας: Τα χοιρινά, πρόβεια ή κατσικί-
σια κρέατο και το κοτόπουλο αποτελούν 
πηγές πρωτεϊνών, βιταµινών της οµάδας 
Β, βιοδιαθέσιµου σιδήρου, ψευδαργύρου 
και µαγνήσιου.

Κατάλληλη για δίαιτα η γαλατόπιτα
Στις θερµίδες ανά µερίδα, η πιο πα-

χυντική πίτα που εντοπίστηκε από το 
ΜΑΙΧ, είναι η ταχινόπιτα µε σταφίδες, 
ενώ ακολουθούν η γλυκιά µυζηθρόπι-
τα, η ζαµπονοτυρόπιτα και η µελόπιτα. 
Από την άλλη κατάλληλες για αυτούς 

που προσέχουν λίγο παραπάνω τη δια-
τροφή τους είναι η σπανακόπιτα, η γα-
λατόπιτα και η κρεατόπιτα. Η πιο συχνή 
γέµιση στις πίτες είναι φυσικά το τυρί, 
που εντοπίστηκε στο 37% των συνταγών 
που κατέγραψε το ΜΑΙΧ, ενώ ακολου-
θούν τα χόρτα µε 21% και τα λαχανικά 
µε 10%. Τα λιγότερα χρησιµοποιούµενα 
υλικά είναι τα ζυµαρικά και τα φρούτα.

Η πιο συχνή γέµιση στις πίτες είναι φυσικά  
το τυρί, που εντοπίστηκε στο 37% των συντα-
γών που κατέγραψε το Μεσογειακό Ινστιτούτο 
Χανίων, ενώ ακολουθούν τα χόρτα µε 21% και 
τα λαχανικά µε 10%. 

400 kcal

+

Τις περισσότερες θερµίδες ανά µερίδα τις συνα-
ντώνται στην ταχινόπιτα µε σταφίδες  
η οποία ξεπερνά τις 400 kcal.

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
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«Είναι µεγάλη τιµή αλλά και µεγάλη ευθύνη να δίνεις το όνοµά 
σου σε ένα προϊόν», εξοµολογείται στο Αγρόκτηµα η Λουκία 
Ευθυµιάδη, η γυναικεία δύναµη του οµώνυµου Οµίλου, που 
«τρέχει» και την πιο φρέσκια ιδέα του, τη Lucia’s Farm
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Πώς είναι να βλέπετε το όνοµά σας, αρχικά 
σε ένα από τα προϊόντα σας και στη συνέ-
χεια σε µια ολόκληρη φάρµα;

Είναι µεγάλη τιµή αλλά και µεγάλη ευ-
θύνη να δίνεις το όνοµά σου σε ένα προϊ-
όν. Γιατί όταν διαχειρίζεσαι ένα επώνυµο 
προϊόν, πρέπει να υποστηρίξεις ό,τι υπό-
σχεσαι µέχρι και το τελευταίο γράµµα, 
γιατί αλλιώς οι συνέπειες είναι µεγάλες.

Να υποθέσουµε πως η έµπνευση για το 
όνοµα πιστώνεται στον πρόεδρο του Οµί-
λου και εκφράζει κατά κάποιο τρόπο µια 
αδυναµία στη µοναχοκόρη του;

Η αλήθεια είναι ότι η πρόταση δεν ήρ-
θε από τον πρόεδρο αλλά από την οµά-
δα µε τους οποίους στήναµε το project. 
Αφού είχαµε πάρει την απόφαση να δη-
µιουργήσουµε την πρώτη επώνυµη ελ-
ληνική τοµάτα, ετοίµασα µια λίστα ονο-
µασιών µε ελληνικές ρίζες που να µπο-
ρούν να διαβαστούν και από ξένους. Αλ-
λά στη συνάντηση που κάναµε, κάπου 
στη µέση της παρουσίασης, µε διέκοψαν 
λέγοντας: «Η τοµάτα µας πρέπει να έχει 
θηλυκό χαρακτήρα... Ένα είναι το όνο-
µα, θα την πούµε Lucia». Προφανώς 
όµως και του προέδρου δεν του κακο-
φάνηκε, µάλλον χαµογελούσε κρυφά.

Έχει ενδιαφέρον ότι η πιο φρέσκια ιδέα, 
της παραγωγής νωπών κηπευτικών, ανα-
τέθηκε στη γυναίκα της οικογένειας. 

Η Lucia’s Farm είναι το αποτέλεσµα 
µιας συλλογικής και συνολικής δου-

λειάς όλων των εταιρειών του Οµίλου. 
Από την επιλογή των καταλληλότερων 
ποικιλιών και υβριδίων στις σωστές φυ-
τοπροστατευτικές φροντίδες και στον 
ποιοτικό έλεγχο του τελικού προϊόντος, 
συνεργαζόµαστε πολύ στενά µε τα αδέρ-
φια µου και τους συνεργάτες όλων των 
εταιρειών µας για να φέρουµε στο πιά-
το του καταναλωτή ένα αγνό και ασφα-
λές προϊόν. Ο δικός µου ρόλος βρίσκεται 
κυρίως στο κοµµάτι της ταυτότητας και 
της επικοινωνίας της Lucia’s Farm και 
αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 
αυτό το τµήµα της δουλειάς είναι το µό-
νο που έχει άµεση σχέση µε τον κατανα-
λωτή, όπου και µας δίνεται η δυνατότητα 
να δηµιουργούµε µε πολλή φαντασία.

Τι έκανε τον Όµιλο Ευθυµιάδη, που έχει 
συνδέσει την ύπαρξή του µε τη φυτο-
προστασία να εµπλακεί στην πρωτογενή 
παραγωγή;

Ο τοµέας αυτός ήταν σχεδόν µονόδρο-
µος για µας. Η στρατηγική µας εδώ και 
δεκαετίες είναι να δραστηριοποιούµα-
στε σε ολόκληρο το  χώρο της γεωργίας, 
ώστε να καλύπτουµε όλες τις ανάγκες 
του αγρότη και του καταναλωτή, µε ένα 
ολοκληρωµένο σύνολο προϊόντων και 
υπηρεσιών. Το να κλείσουµε τον κύκλο 
παράγοντας και το τελικό προϊόν, ήταν  
η µεγαλύτερη απόδειξη του ότι µπορού-
µε να εφαρµόσουµε αυτό που γράφουµε 
πάνω σε όλες τις συσκευασίες µας, δη-
λαδή «Από το χωράφι, στο πιάτο σας».

 Μπορεί ονα 
είναι αλήθεια ότι 
κλάδος μας να 
ανδροκρατείται, 

αλλά στον Όμιλό μας αυτό δεν 
ισχύει, και σε κάποιες περιπτώσεις 
-όπως για παράδειγμα τα 
εργαστήρια της Agrolab και 
το θερμοκήπιο της Agritex- 
γυναικοκρατείται μάλιστα!    

 Στον Όμιλο 
Ευθυμιάδη πρώτο 
-και κύριο- μέλημά 
μας είναι να 

πηγαίνει καλά ο αγροτικός κλάδος, 
καθώς αν ο κλάδος αντέχει, τότε 
αντέχουμε και εμείς.  Η στρατηγική 
μας εδώ και δεκαετίες είναι να 
δραστηριοποιούμαστε σε ολόκληρο 
το χώρο της γεωργίας.

 Έτσι και αλλιώς η 
αγροδιατροφή και 
ο τουρισμός είναι 
τα μόνα «βαριά 

πυροβολικά» της χώρας μας και 
θα είμαι πολύ τυχερή αν κάποια 
στιγμή στο μέλλον βρίσκομαι 
κοντά και στους δύο υπέροχους 
αυτούς κλάδους.

 Διανύουμε μια 
περίοδο μεγάλων 
εξελίξεων στον 
Όμιλο, μέσα από 

μια σειρά δυνατών συνεργασιών με 
οίκους του εξωτερικού, οι οποίες 
έχουν σαν στόχο την ενίσχυση 
της εξωστρέφειάς μας.  Με τους 
επετειακούς μας εορτασμούς να 
έχουν ολοκληρωθεί, το βλέμμα μας 
είναι «μπρος ολοταχώς». 

ΕΙΠΕ...
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Μαζί µε την παραγωγή του θερµοκηπίου 
ήρθε και η ανάγκη για την καθιέρωση ενός 
προϊόντος µε ταυτότητα όπως η Lucia; 

Η ζήτηση επώνυµων προϊόντων 
υπάρχει σε άλλα καταναλωτικά είδη 
εδώ και δεκαετίες. Στα νωπά η τάση 
αυτή ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, κυ-
ρίως λόγω της αυξηµένης ευαισθησί-
ας του καταναλωτή για την ποιότητα, 
ασφάλεια και κυρίως ιχνηλασηµότη-
τα των τροφίµων που αγοράζει. Εµείς 
απλά είχαµε την τύχη -ή την προνοητι-
κότητα- να προσφέρουµε πρώτοι στην 
Ελλάδα επώνυµα νωπά προϊόντα. 

Στην πατάτα Μυρτώ πώς φθάσατε;
Πιστεύουµε ότι η συµβολαιοποιηµένη 

παραγωγή, δηλαδή το να µην παράγει 
ο αγρότης ό,τι θέλει, αλλά στις προδια-
γραφές που ζητάει η αγορά, είναι ο κα-
λύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί ένα 
καλό και  «τίµιο» οικονοµικό αποτέλε-
σµα για τους εµπλεκόµενους. Συγκεκρι-
µένα για την πατάτα, είδαµε ότι υπήρχαν 
ιδανικές συνθήκες για να εφαρµόσουµε 
σε µεγάλη κλίµακα ένα τέτοιο µοντέλο, 
καθώς είχαµε όλα τα εφόδια  για τον πα-
ραγωγό και µέσω των δικτύων πώλησής 
µας τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε 
µια δυνατή οµάδα έµπειρων πατατοκαλ-
λιεργητών ολοκληρωµένης διαχείρισης. 

Τώρα βλέπουµε να ξεδιπλώνεται µια φάρ-
µα, η «Lucia’s Farm», η οποία επιχειρεί να 
στεγάσει µια δέσµη αγροτικών προϊόντων 

ταυτότητας, αξιοποιώντας παράλληλα και 
τη συµβολαιακή γεωργία. Πού µπορεί να 
φθάσει κατά τη γνώµη σας η Lucia’s Farm;

Στην Lucia’s Farm θα ενταχτούν µόνο 
προϊόντα υψηλής προστιθέµενης  αξίας 
στα οποία θα µπορούµε να εγγυηθούµε 
το αποτέλεσµα και προϊόντα που µπο-
ρούν να έχουν ένα  συγκριτικό πλεονέ-
κτηµα έναντι των «συµβατικών». Αυτή 
την στιγµή ήδη δοκιµάζουµε να παρά-
ξουµε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις 
πολύ µικρές πατάτες, γνωστές και ως 
«ραγού», καθώς επίσης έχουµε ξεκινή-
σει να οργανώνουµε µια νέα οµάδα πα-
ραγωγών για µικρό άσπερµο καρπούζι.

Ποιες είναι οι προδιαγραφές βάσει των 
οποίων οργανώνεται η παραγωγή και ταυ-
τοποίηση των προϊόντων στη φάρµα;

Μια από τις βασικές αρχές των προϊό-
ντων της Lucia’s Farm είναι ότι παράγο-
νται µε σύστηµα «Ολοκληρωµένης ∆ια-
χείρισης», όπου καταγράφεται, ελέγχε-
ται και πιστοποιείται όλη η παραγωγι-
κή διαδικασία, διασφαλίζοντας πλήρως 
την ιχνηλασιµότητα, ώστε ο τελικός κα-
ταναλωτής θα µπορεί να γνωρίζει το τί 
ακριβώς αγοράζει. Επίσης, κατά τη τυ-
ποποίηση και συσκευασία των προϊό-
ντων µας ακολουθούνται τα αυστηρό-
τερα πρότυπα ποιοτικού ελεγχου, ενώ 
έχουν  επιλεχθεί τα πιο κατάλληλα υλι-
κά για τη διατήρηση των προϊόντων σε 
όσο καλύτερη κατάσταση γίνεται για το 
µεγαλύτερο δυνατο χρονικό διάστηµα. 

Το θερμοκήπιο ήταν 
μία από τις δύο πρώτες 

ανάλογες επενδύσεις στην 
Ελλάδα και χρειάστηκε 

χρόνος για να ξεπεράσει 
τις «παιδικές ασθένειες».

Τα τελευταία χρόνια 
ενισχύεται η ζήτηση των 

νωπών στις αλυσίδες 
λιανικής έναντι των 

καταστημάτων.

Μετά από τρία χρόνια 
προσπαθειών, μόλις 

πριν λίγες ημέρες 
μας κατακυρώθηκε ο 
διαγωνισμός για την 

εκμετάλλευση του 
γεωθερμικού πεδίου στη 

Νέα Κεσσάνη Ξάνθης.
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Βλέπουµε παράλληλα να υπάρχει µια συ-
στηµατική επικοινωνία και µε τον κατα-
ναλωτή. Οι συνταγές µαγειρικής π.χ. εί-
ναι µια γέφυρα;

Θέλουµε να είµαστε σε συνεχή επα-
φή µε τον καταναλωτή, γι’ αυτό και 
έχουµε ανοιχτές γραµµές σε πολλά 
επίπεδα. Μέσα από τις σελίδες µας στα 
κοινωνικά δίκτυα, λαµβάνουµε καθη-
µερινά µηνύµατα ενθάρρυνσης αλλά 
και αναγγελίες τυχόν προβληµάτων, 
κάτι που µας βοηθάει να γινόµαστε 
ολοένα και καλύτεροι. 

Η µαγειρική τα τελευταία χρόνια 
έχει γίνει σηµαντικό κοµµάτι της κα-
θηµερινότητας. Εκτός από τα βιβλια-
ράκια, ανεβάζουµε πολλές συνταγές 
στα κοινωνικά µας δίκτυα, και στα 
άµεσα σχέδια µας είναι να «οπτικο-
ποιήσουµε» τις καλύτερες συνταγές 
µας µέσα από σύντοµα βιντεάκια, έτσι 
ώστε ο αναγνώστης να τις αξιοποιήσει 
ευκολότερα.  

Αν δεν είσαστε γόνος της εν λόγω οικο-
γένειας µε τι θα θέλατε να είχατε ασχολη-
θεί στον επαγγελµατικό σας βίο;

Κάτι που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι 
πριν αρχίζω να εργάζοµαι στον Όµιλο, 
ασχολήθηκα αρκετά χρόνια µε τον του-
ρισµό. Η ενασχόληση αυτή µου έδω-
σε την ευκαιρία να µαζέψω υπέροχες 
εµπειρίες, ζώντας για χρόνια στις ελβε-
τικές Άλπεις και ταξιδεύοντας σε εξω-
τικούς προορισµούς στο κρουαζιερό-
πλοιο που εργαζόµουν.  Ο τοµέας αυ-
τός συνεχίζει να µε έλκει πολύ, και θέλω 
να πιστεύω ότι κάποια στιγµή θα υπάρ-
ξει η κατάλληλη επιχειρηµατική ευκαι-
ρία ώστε ο Όµιλος να µπει στον τοµέα 
του τουρισµού, συνδυάζοντάς τον πι-
θανώς και µε τον αγροδιατροφικό που 
γνωρίζει τόσο καλά!

Η συµµετοχή στην παραγωγή αγροτικών 
προϊόντων έρχεται σαν αντιστάθµισµα της 
εµπλοκής του Οµίλου στις εισροές ή δη-
λώνει πίστη στο µέλλον που µπορεί να 
έχει η παραγωγή τροφίµων;

Η εµπλοκή µας αυτή είναι η δήλωση 
απόλυτης πίστης που έχουµε στον ελ-
ληνικό αγρο-διατροφικό τοµέα και το 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στη Θεσσα-
λονίκη και αποφοίτησε 
από το Κολλέγιο Ανα-
τόλια. Είναι κάτοχος 
πτυχίου στη «∆ιοίκηση 
Ξενοδοχειακών & 
Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων» της σχολής 
της Λωζάννης και 
«ΜΑ in Marketing 
Communications» 
του University of 
Westminster του Λον-
δίνου. Οµιλεί Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερµανικά 
και Ισπανικά. Ξεκίνησε 
την επαγγελµατική 
της καριέρα στον 
τουριστικό κλάδο. 
Από το 2001 είναι 
µέλος της διοίκησης 
του Οµίλου Redestos 
– Efthymiadis 
Agrotechnology 
Group, υπεύθυνη σε 
θέµατα Επικοινωνίας. 
Τα τελευταία χρόνια 
ασχολείται επίσης 
µε την ανάπτυξη του 
brand «Lucia Tomato» 
που από το 2016 -µε 
την προσθήκη της 
πατάτας- µετεξελίχθη-
κε στην οικογένεια 
«Lucia’s Farm». 
Είναι ιδρυτικό µέλος 
της οµάδας Θεσσαλο-
νίκης του φιλανθρω-
πικού σωµατείου «Η 
Καλλιπάτειρα».
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µέλλον του, εφόσον  στραφεί σε προ-
ϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας 
που θέλει ο καταναλωτής.

Σαν άνθρωπος που υπηρετείτε ευρύτε-
ρα τον αγροτικό χώρο, ποιες βλέπετε 
ότι είναι οι αδυναµίες της ελληνικής γε-
ωργίας και πού πλεονεκτεί;

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε 
ανταγωνιστικότητα στη µεγάλη καλ-
λιέργεια και τα «κοινά» προϊόντα λό-
γω του µικρού κλήρου και των εδα-
φο-κλιµατικών της συνθηκών. Από 
την άλλη όµως, οι ίδιοι αυτοί πα-
ράγοντες δίνουν πλεονέκτηµα σε 
«εντατικές» καλλιέργειες υψηλής 
προστιθέµενης αξίας, όπου η προ-
σωπική εµπλοκή και φροντίδα του 
παραγωγού είναι πολύ σηµαντική 
για την σωστή παραγωγή.

Η ίδια παραγωγή της Lucia’s Farm δεν 
λειτουργεί λίγο ανταγωνιστικά έναντι 
των µικρών παραγωγών, βγάζοντας κά-
ποιους εξ αυτών εκτός παιχνιδιού;

Όχι, αντιθέτως. Στην περίπτω-
ση της πατάτας, η παραγωγή γίνε-
ται εξ ολοκλήρου από οµάδες πα-
ραγωγών όπου συµµετέχουν επι-
λεγµένοι έµπειροι πατατοπαραγω-
γοί, ενώ στην περίπτωση της τοµά-
τας, το θερµοκήπιό µας είναι απλά 
ένα πρώτο «όχηµα» παραγωγής, 
το οποίο θα θέλαµε να λειτουργή-
σει ως παράδειγµα προς µίµηση και 
από άλλους επαγγελµατίες παραγω-
γούς ή οµάδες παραγωγών. Στόχος 
µας είναι να ενθαρρυνθεί η δηµι-
ουργία «οµάδων παραγωγών τοµά-
τας», ώστε παράγοντας µε όλες τις 
προδιαγραφές ποιότητας και ασφά-
λειας που θα τους δώσουµε εµείς, 
να ενταχθούν και αυτοί στην ευρύτε-
ρη οµάδα µας και τα προϊόντα τους 
να έρθουν και αυτά στους κατανα-
λωτές µε το όνοµα της Lucia’s Farm.  

Αντιµετωπίσατε κάποιο θέµα από τις 
ανακατατάξεις στον κλάδο των σούπερ 
µάρκετ; Κρίνετε επαρκή τη θεσµική θω-
ράκιση της συγκεκριµένης αγοράς;

Με την κατάρρευση του δικτύου 

καταστηµάτων Μαρινόπουλος, δη-
µιουργήθηκαν σοβαρές αρρυθµίες 
στο σύστηµα. Το νοµικό πλαίσιο απε-
δείχθη  εξαιρετικά ανεπαρκές, γιατί 
ουσιαστικά «επέτρεψε» να δηµιουρ-
γηθούν τέτοιες καταστάσεις, αντί να 
προστατεύει την εφοδιαστική αλυσί-
δα όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
όπου δια νόµου υπάρχει υποχρέω-
ση εξόφλησης των προµηθευτών σε 
συγκεριµενιο χρονικό όριο. Σήµερα,  
και µετά το «κούρεµα» που έγινε, ου-
σιαστικά καλούµαστε πλέον εµείς οι 
προµηθευτές να στηρίξουµε το όλο 
σύστηµα,  «χαρίζοντας» αυτά τα χρή-
µατα και µάλιστα έχοντας προ πολ-
λού εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις 
προς τους παραγωγούς µας. 

Ποιος είναι ο επόµενος σταθµός, µετά 
τον λαµπρό εορτασµό των 80 χρόνων 
του Οµίλου Ευθυµιάδη;  

Η περσινή χρονιά ήταν ιδιαίτε-
ρα γεµάτη και πολύ συναισθηµα-
τικά φορτισµένη. Με τους επετεια-
κούς µας εορτασµούς να έχουν πλέ-
ον ολοκληρωθεί στο σύνολό τους, το 
βλέµµα µας είναι «µπρος ολοταχώς». 
Στον εορτασµό των 100 χρόνων εί-
µαστε σίγουροι ότι θα έχουµε πολ-
λά ωραία πράγµατα να γιορτάσουµε. 

Για την ώρα οι ποσότητες που 
παράγουμε απορροφούνται 
από την ελληνική αγορά, ενώ 
δεν είναι κι αρκετά μεγάλες 
για να εγγυηθούμε τις 
ποσότητες που ζητούν  
οι ξένες αλυσίδες.

Σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις, 
παρατηρούμε αύξηση των 
ημερών που φτάνει και 
τους 4-5 μήνες, όταν οι 
αντίστοιχες στην Ευρώπη 
είναι 20-30 μέρες.
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Η  περιήγηση µας στην Ξάνθη ξεκινά από τα πο-
µάκικα χωριά στα βουνά της Ροδόπης, έναν 
από τους πιο ξεχωριστούς προορισµούς όλης 
της Ελλάδας. Έναν τόπο αδικηµένο που µέχρι 
πρότινος χωριζόταν µε σύνορα από την ίδια 
του την πατρίδα και που 21 χρόνια µετά την 

άρση της περιβόητης µπάρας πονά ακόµη µε κάθε αναφορά  σε 
αυτήν. Πολλοί διεκδικούν την καταγωγή των Ποµάκων  παρουσι-
άζοντας ο καθένας τις δικές του αµφισβητούµενες θεωρίες. Έτσι 
γίνεται φανερό ότι η αλήθεια της φυλής µε το λευκό δέρµα, τα 
γαλάζια µάτια και τις λουλουδάτες µαντήλες στα κεφάλια των κο-
ριτσιών κρύβεται αλλού. Κρύβεται στην περηφάνια των ανθρώ-
πων που δουλεύουν ακάµατα την άγονη γη του τόπου τους αλλά 
και στην εγκαρδιότητα, τη ζεστασιά τους και τον ειλικρινή τρόπο 
που επικοινωνούν µε τους γύρω τους. 

Τα χωριά τους θυµίζουν έντονα την ελληνική επαρχία της δε-
καετίας του ’50. Παλιά αγροτόσπιτα, χωµάτινοι δρόµοι γεµάτοι 
παιδιά που  παίζουν, µιναρέδες που υψώνονται στον ουρανό και 
καπνοχώραφα που κυκλώνουν τα χωριά και στα οποία παράγε-
ται ο αρωµατικός καπνός της ποικιλίας  «µπασµά», το πιο εκλε-

Ξ Α Ν Θ Η

ΤΟ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ 
ΜΩΣΑΪΚΟ ΤΗΣ 
ΘΡΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α - Α Ξ Ι Ο Θ Ε Α Τ Α - ∆ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ - Γ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Tα αρχοντικά της Παλιάς Πόλης, τα στέκια του 
φοιτητόκοσµου, οι στολές του ξανθιώτικου 
καρναβαλιού, τα σοκάκια των ανατολίτικων 
µαχαλάδων, το σαββατιάτικο παζάρι στην 
Πλατεία Ζωαγοράς  καθώς και τα Ποµακοχώρια 
που απλώνονται σε όλον στον ορεινό όγκο 
της Ροδόπης αποτελούν µερικές µόνο από τις 
ψηφίδες του πολύχρωµου µωσαϊκού της Ξάνθης
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κτό προϊόν της περιοχής. 
Ακολουθώντας τον δρόµο Ξάνθης-Σταυ-

ρούπολης ο ταξιδιώτης περνά πρώτα από-
τη Σµίνθη και την Μύκη. Ακολουθεί ο Εχί-
νος το κεφαλοχώρι των 3.000 κατοίκων. 
Στα σοκάκια του χωριού, όπου την ώρα των 
προσευχών αντηχεί η φωνή του µουεζίνη, 
ο επισκέπτης θα συναντήσει τρία µεγάλα 
τζαµιά, το Ιεροσπουδαστήριο – µουσουλ-
µανικό σχολείο – και τον ναό του Αϊ- Γιώρ-
γη, του αγίου που τιµάται και από τους µου-
σουλµάνους Ποµάκους. 

Προχωρώντας ακόµη πιο βόρεια προς 
τα βουλγαρικά σύνορα συναντά κανείς τις 
Θέρµες µε τα ξακουστά ιαµατικά τους λου-
τρά και το χωριό Κοτάνη, όπου ο Τζεµίλ Χα-
λίλογλου και η γυναίκα του δηµιούργησαν 
ένα γαστρονοµικό προσκύνηµα στο οποίο 
οι καλοφαγάδες θα βρουν µαντί,  κεµπάπ, 
καυτερή φασολάδα κι άλλα εδέσµατα της 
ποµάκικης κουζίνας φτιαγµένα µε εξαιρε-
τικές, τοπικές πρώτες ύλες.

Ο πειραγµένος πίνακας της Belle Epoque
Επιστρέφοντας στην πρωτεύουσα του 

νοµού ο επισκέπτης θα περιπλανηθεί στα 
δαιδαλώδη λιθόστρωτα σοκάκια της Πα-
λιάς Πόλης µε τα δυτικότροπα νεοκλασι-
κά µέγαρα  που θυµίζουν πίνακα της Belle 
Epoque και ανήκουν στους εµπόρους κα-
πνού που προµήθευαν µε «µπασµά» την 
Κωνσταντινούπολη και όλη την Ευρώπη. 
Αυτές ακριβώς οι ευρωπαϊκές επαφές είναι 
που ενέπνευσαν την αισθητική των µεγα-
λόπρεπων κτιρίων της Παλιάς Πόλης που 

σήµερα θυµίζουν την ευµάρεια των χρυ-
σών εποχών που τερµάτισαν οι βαλκανι-
κοί και παγκόσµιοι πόλεµοι. 

Ταυτόχρονα, στην πόλη συνυπάρχουν 
λαϊκότροπες βαλκανικές κατοικίες, χάνια, 
τυπικές εκκλησίες της τελευταίας Οθωµα-
νικής περιόδου αλλά και σύγχρονα κτίρια 
που ξεφύτρωσαν σαν µανιτάρια µε την 
άναρχη δόµηση της δεκαετίας του 1970.

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το πρωτό-
τυπο Μουσείο της Σκιάς, όπου θα ανακα-
λύψει την επίδραση του φωτός σε αφηρη-
µένες και καλά µελετηµένες κατασκευές 
από άχρηστα υλικά. Επίσης, το Λαογραφι-
κό Μουσείο και την ανακαινισµένη οικία 
του Μάνου Χατζιδάκι, που µετατράπηκε σε 
έναν Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης άξιο 
του ονόµατος του µεγάλου Ξανθιώτη συν-
θέτη, καθώς και το µεγάλο σαββατιάτικο 

παζάρι στην Πλατεία Ζωαγοράς που απο-
τελεί έναν από τους σηµαντικότερους χώ-
ρους ανάπτυξης της υπαίθριας εµπορικής 
δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα, προ-
σελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες. 

Και επειδή ο καπνός είναι άρρηκτα συν-
δεδεµένος µε την ιστορία αυτής της πόλης 
δεν θα πρέπει να παραλείψει κανείς να επι-
σκεφθεί τη συνοικία των καπναποθηκών 
που οικοδοµήθηκαν µέχρι το 1912 µαζικά 
και αποτελούν αξιόλογα δείγµατα βιοµη-
χανικής αρχιτεκτονικής µε ορθογώνια και 
αυστηρά συµµετρική δοµή. Στην οδό Κα-
πνεργατών υπάρχει το περίφηµο «Π», το 
µεγαλύτερο συγκρότηµα καπναποθηκών 
στα Βαλκάνια εκείνη την εποχή, που έχτι-
σε το Οθωµανικό Μονοπώλιο. 

Η φύση βάζει τις τελευταίες πινελιές
Τη γοητεία του αστικού περιβάλλοντος 

έρχεται να συµπληρώσει η οµορφιά του 
φυσικού τοπίου. Πεζοπορώντας στο δά-
σος της Χαϊντούς θα απολαύσει κανείς 
την οµορφιά των υπεραιωνόβιων οξιών, 
ύψους άνω των 30 µέτρων, και του ενδυ-
µικού κίτρινου κρίνου της Ροδόπης. Ο πο-
ταµός Νέστος  σχηµατίζει στο µακρύ του 
ταξίδι τοπία µοναδικής οµορφιάς µε σπά-
νιους υδροβιότοπους και εντυπωσιακούς 
γεωλογικούς σχηµατισµούς, ενώ η  λίµνη 
Βιστωνίδα αποτελεί καταφύγιο χιλιάδων 
σπάνιων πουλιών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
λόγω του φυσικού τους πλούτου ο Νέστος 
και η Βιστωνίδα εντάχθηκαν στις Περιοχές 
Ειδικής Προστασίας Ορνιθοπανίδας της ΕΕ.

Παλιά αγροτόσπιτα, 
χωµάτινοι δρόµοι γεµάτοι 
παιδιά που παίζουν, 
µιναρέδες που υψώνονται 
στον ουρανό και 
καπνοχώραφα στήνουν το 
σκηνικό στα πομάκικα χωριά

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Ξ Α Ν Θ Η
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1
Στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης ανακα-
λύπτει κανείς τη συνύπαρξη του δυτικού 
µε το ανατολίτικο στοιχείο.

2
Η αρωµατική ποικιλία καπνού «µπασµά», 
το εκλεκτότερο προϊόν της περιοχής, 
παράγεται στα χωράφια των Ποµάκων.

3
Ο Τζεµίλ Χαλίλογλου και η γυναίκα 
του έχουν στήσει ένα γαστρονοµικό 
προσκύνηµα στο χωριό Κοτάνη κοντά 
στα σύνορα µε τη Βουλγαρία.

4
Τα χωριά των Ποµάκων όπως και ο 
τρόπος ζωής τους θυµίζουν έντονα την 
ελληνική επαρχία της δεκαετίας του ‘50.

5 & 6
Μιναρέδες υψώνονται στα ποµάκικα 
χωριά, ενώ την ώρα της προσευχής 
αντηχεί η φωνή του µουεζίνη.

1

4

5

5

Σκύρος

ΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνη

Λήµνος

ΣαµοθράκηΣαµοθράκη

Θάσος
ΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούπολη

Κοµοτηνή∆ράµα
ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

Βέροια

ΚατερίνηΚατερίνη

Χίος

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος

ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

Νοµός Ξάνθης, 
Ο νοµός Ξάνθης ανήκει 
γεωγραφικά στην 
Θράκη. Συνορεύει µε την 
Βουλγαρία, τους νοµούς 
∆ράµας, Καβάλας, και  
Ροδόπης ενώ στα νότια 
βρέχεται από το Θρακικό 
πέλαγος. 

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Ξ Α Ν Θ Η

Κοµοτηνή
Ξάνθη∆ράµα∆ράµα
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E 
να ξενοδοχείο έργο τέχνης άνοιξε τις 
πόρτες πριν από περίπου έναν χρό-
νο στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης. 
Πρόκειται για το «1905 Boutique 

Hotel» που στεγάζεται στο διατηρητέο κτί-
ριο που χτίστηκε το 1905 και φιλοξένησε 
τον τοποτηρητή Ξάνθης της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, Χιλµί Πασά.  

Το µικρό ξενοδοχείο µε το ξεχωριστό 
στυλ, προσεγµένο µέχρι την τελευταία λε-
πτοµέρεια, υπόσχεται να παρέχει στους 
επισκέπτες του µια ξεχωριστή εµπειρία 
και την αίσθηση ότι βρίσκονται «στο σπί-
τι τους» και όχι στο απρόσωπο δωµάτιο 
από τα πολλά ενός µακρύ διαδρόµου.  

Άκρως πετυχηµένη µπορεί να χαρακτη-
ριστεί η αποκατάσταση και ανακαίνιση 
του κτιρίου, που διατήρησε και υπογράµ-

µισε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, κοµµά-
τι της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ξάν-
θης. Όπως σηµειώνουν οι υπεύθυνοι της 
εταιρίας Kontaridis art design που ανέλα-
βαν το έργο της ανακαίνισης σε συνεργα-
σία µε απόφοιτους της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών ο πλούτος που συνάντη-
σαν κατά τη διάρκεια των εργασιών απο-
κατάστασης ήταν εντυπωσιακός, ιδιαίτε-
ρης καλλιτεχνικής αξίας, ενώ είναι αντι-
προσωπευτικός της τάσης του νεοκλασσι-
κισµού µε επιρροές από την αρχιτεκτονι-
κή της Κωνσταντινούπολη. 

Οι τοιχογραφίες και οροφογραφίες που 
αποκαλύφθηκαν, σε κάποια σηµεία αυ-
τούσιες, έδωσαν ένα εκπληκτικό αποτέ-
λεσµα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ζωγρά-
φος του κτιρίου δεν ταυτίζεται µε όσους 

έχουν µελετηθεί µέχρι σήµερα ενώ χρη-
σιµοποίησε την τεχνική του chiaro scuro 
που ανάγεται στην Αναγέννηση και προ-
σθέτει την τρίτη διάσταση, την αναγλυφό-
τητα, σε σχέση µε την πηγή του φυσικού 
φωτισµού κάθε δωµατίου.  

Το Boutique Ηotel διαθέτει έξι σουίτες 
δυο χώρων µε µια ιδιαίτερα κλασική δι-
ακόσµηση και µε έντονες αναφορές στη 
Bell Εpoque της Ξάνθης του 19ου αιώνα. 
Το «1905 Boutique Hotel»απέχει 200 µέ-
τρα από την πλατεία Αντίκα και 400 µέτρα 
από το Λαογραφικό Μουσείο. Το διεθνές 
αεροδρόµιο «Μέγας Αλέξανδρος» της Κα-
βάλας είναι το πλησιέστερο, σε απόσταση 
33 χλµ. από το κατάλυµα. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοι-
νωνήστε στο τηλέφωνο 25410/77362.

1905 BOUTIQUE HOTEL
 ΑΡΩΜΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΠΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ο σεβασµός στην ιστορία και η διακριτική πολυτέλεια διαµορφώνουν τον χαρακτήρα του καταλύµατος

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Ξ Α Ν Θ Η

Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ
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Λήµνος

ΣαµοθράκηΣαµοθράκη

Θάσος
ΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούπολη

Κοµοτηνή∆ράµα∆ράµα
Σέρρες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

Κοµοτηνή
Ξάνθη∆ράµα

Παλιά Πόλη Ξάνθης, 
Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης 
βρίσκεται στο βόρειο τµή-
µα της αποτελώντας τον 
ιστορικό της πυρήνα. 

Η αύρα του 
ξενοδοχείου 
θυμίζει την 
Ξάνθη των 
αρχών του 
20ού αιώνα.

1
Τα ζωγραφισµένα φυτικά και γεωµετρικά 
µοτίβα στους τοίχους και τα ακόµη πιο 
περίπλοκα µοτίβα στις οροφές δηµιουργούν 
ένα εντυπωσιακό αποτέλεσµα.

2  
Όχι µόνο τα δωµάτια αλλά και όλοι οι κοινό-
χρηστοι χώροι αποπνέουν την ίδια αίσθηση 
αρχοντιάς και καλού γούστου. 

3 & 4
Η διακριτική πολυτέλεια και η άνεση αποτέ-
λεσαν τα δύο βασικά κριτήρια στις επιλογές  
διακόσµησης του εσωτερικού χώρου.

5 
Τοποθετηµένο στην αρχή της Παλιάς Πόλης, 
το «1905 Boutique Hotel» δεν είναι ένα 
ξενοδοχείο σαν όλα τα άλλα.  

6
Οι φιλοξενούµενοι µπορούν να επιλέξουν µία 
από τις 6 διαθέσιµες ευρύχωρες σουίτες.  

1

2

3

4

5

6
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Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Το καρναβάλι της Αποκριάς αποτελεί από µόνο του  
επαρκή λόγο για να επισκεφθεί κανείς την Ξάνθη
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Α Ξ Ι Ο Θ Ε Α Τ Α

4 Εποχές
Οι 30 αυτόνοµοι 
σύλλογοι που 
διοργανώνουν 
κάθε χρόνο το 
Καρναβάλι της 
Ξάνθης αποφάσι-
σαν πως το θέµα 
θα είναι φέτος 
οι «4 εποχές». 
Θέµα που πλειο-
ψήφησε έναντι 
του «Τρεις 
λαλούν και δυο 
χορεύουν».

Μισός 
αιώνας
Οι Θρακιώτικες 
Λαογραφικές 
Εορτές – Καρνα-
βάλι της Ξάνθης 
µετρούν πάνω 
από µισό αιώνα 
ζωής µε τη σηµε-
ρινή τους µορφή. 
Μέχρι το 1950 
οι αποκριάτικες 
εκδηλώσεις 
είχαν κυρίως 
λαογραφικό 
χαρακτήρα µε 
αρκετά παραδο-
σιακά θρακιώτι-
κα στοιχεία. 

100.000

επισκέπτες
Το Καρναβάλι της 
Ξάνθης δέχεται 
περισσότερους 
από 100.000 
επισκέπτες κάθε 
χρόνο. Είναι 
το µεγαλύτερο 
καρναβάλι της Β. 
Ελλάδας και το 
δεύτερο µεγαλύ-
τερο σε ολόκλη-
ρη τη χώρα.

Ο 
ι Ξανθιώτες µετρούν ήδη 
αντίστροφα ενώ ετοιµά-
ζουν τις στολές τους για 
τη µεγάλη γιορτή. Το ρα-

ντεβού ορίστηκε για τις 26 Φε-
βρουαρίου και το θέµα θα είναι 
οι «4 εποχές», όπως αποφάνθη-
καν οι 30 αυτόνοµοι σύλλογοι πο-
λιτών που κάθε χρόνο διοργανώ-
νουν αυτή τη µεγάλη γιορτή. 
Περισσότεροι από 100.000 εί-
ναι κάθε χρόνο οι επισκέπτες του 
καρναβαλιού από όλη την Ελλάδα 
και τα Βαλκάνια. Τα ξενοδοχεία 
της πόλης είναι πάντα γεµάτα ενώ 
για το τριήµερο της Καθαράς ∆ευ-
τέρας το ΚΤΕΛ προγραµµατίζει ει-

δικά δροµολόγια για να µη χάσει 
κανείς τη µεγάλη γιορτή. 
Ένα πολύχρωµο πλήθος καρνα-
βαλιστών κατακλύζει απ’ άκρη 
σ’ άκρη την πόλη που βάζει τα 
γιορτινά της και το πάρτι αρχίζει. 
Από την έναρξη µέχρι το τριήµε-
ρο της Καθαράς ∆ευτέρας το καρ-
ναβάλι της Ξάνθης θα φιλοξενή-
σει δεκάδες λαογραφικές εκδη-
λώσεις γύρω από τη µουσική, το 
χορό και το θέατρο. Ακόµη εκθέ-
σεις µε εικαστικό ή άλλο περιεχό-
µενο, διαλέξεις, παρουσιάσεις βι-
βλίων και προβολές ταινιών στην 
Κεντρική πλατεία και στο ∆ηµοτι-
κό Αµφιθέατρο. 
Η κορύφωση των εορτασµών 
έρχεται το τριήµερο της Καθα-

ράς ∆ευτέρας µε την µεγά-
λη συναυλία δηµοφιλών 
καλλιτεχνών στην κεντρι-

κή πλατεία της πόλης.  Ο θε-
σµός κλείνει µε την µεγάλη καρ-
ναβαλική παρέλαση και το έθιµο 
της καύσης του οµοιώµατος του 
Τζάρου, ένα έθιµο που έφεραν οι  
πρόσφυγες από το Σαµακώβ της 
Ανατολικής Θράκης. 

Ετοιµάζονται ήδη τα οκτώ άρ-
µατα του φετινού καρναβαλιού.

∆εκάδες εκδηλώσεις στις Θρα-
κικές Λαογραφικές Εορτές.

∆ΡΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι
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ΜΙΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ και πολύ ανθρώπι-
νη ιστορία κρύβεται πίσω από την παρα-
γωγή του πετιµεζιού, αυτού του πρωτό-
τυπου προϊόντος του Συλλόγου Γυναι-
κών Γενισέας. Την ιστορία αυτή µοιρά-
στηκε µε το «Αγρόκτηµα» η αεικίνητη 
πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Αµανατίδου. 
Η ιστορία ξεκινά το 2006 όταν ο Σύλ-
λογος Γυναικών Γενισέας αποφάσι-
σε να αναβιώσει την καλλι-
έργεια του ζαχαροκάλαµου 
από το οποίο θα παρασκεύα-
ζαν το παραδοσιακό πετιµέ-
ζι που παραγόταν στην περι-
οχή τη δεκαετία του ’50 και 
του ’60.  Το προϊόν αυτό  βγή-
κε από το διαιτολόγιο των αν-
θρώπων της περιοχής  όταν 
η ζάχαρη άρχισε να κατανα-
λώνεται µαζικά. Οι νεώτεροι 
έµαθαν για αυτό το προϊόν 
από τους γηραιότερους που   
µνηµόνευαν την εξαιρετική 
του γεύση.
Τα πρώτα χρόνια της καλλι-
έργειας προέκυψε πρόβληµα 
µε τον σπόρο καθώς ο αυθε-

ντικός  που έφεραν οι Βούλγαροι στην 
περιοχή είχε χαθεί. Οι σπόροι που δο-
κίµασαν στην αρχή έδιναν ένα καλό 
αποτέλεσµα στην παρασκευή του πετι-
µεζιού το οποίο έµοιαζε αλλά δεν ήταν 
το ίδιο µε εκείνο που αναπολούσαν οι 
παππούδες και οι γιαγιάδες της Γενι-
σεάς.  Μετά από πολλές αναζητήσεις 
και έρευνα κατάφεραν να βρουν τον 

παραδοσιακό σπόρο στους 
ορεινούς όγκους του Πό-
ντου, όπου ταξίδεψαν για να 
τον φέρουν. 
Για τις γυναίκες της Γενισέ-
ας το πετιµέζι τους είναι ένα 
προϊόν που πίστεψαν και στο 
οποίο στηρίζουν τις ελπίδες 
του, καθώς πιστεύουν ότι η 
παραγωγή του θα δηµιουρ-
γήσει τις θέσεις εργασίας που 
χρειάζονται τα παιδιά τους. 
«Μέχρι στιγµής δεν έχουµε 
αποκοµίσει κάποιο οικονοµι-
κό όφελος, αλλά ξέρουµε ότι 
θέτουµε τις βάσεις για το µέλ-
λον» αναφέρει χαρακτηριστι-
κά η κ. Αµανατίδου. 

ΠΕΤΙΜΕΖΙ
ΤΟ SUPERFOOD ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΣΕΑ

∆ΡΩΜΕΝΑΓΕΥΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ

Ο ΣΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 
ΒΑΖΕΙ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ  
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Η γκουρµέ εκδοχή 
της µοναστηριακής 

κουζίνας

Το πετµέζι είναι ένα µαγικό σι-
ρόπι που παράγεται από το επε-
ξεργασµένο ζαχαροκάλαµο. Η 
µοναδική του γεύση και η τερά-
στια διατροφική του αξία κερδίζει 
όλο και περισσότερους κατανα-
λωτές που επιλέγουν να το εντά-
ξουν στη διατροφή τους. Μπο-
ρεί να καταναλωθεί στο πρωι-
νό, το επιδόρπιο, το µαγείρεµα 
κρεατικών όπως χοιρινό, κοτό-
πουλο ή γαλοπούλα ακόµη και 
στην παρασκευή σως για σαλά-
τες. Το πλούσιο σε φαινόλες και 
αντιοξειδωτικά πετιµέζι δεν εί-
ναι το µόνο προϊόν που παράγει 
ο Σύλλογος Γυναικών Γενισέας. 
Μπορείτε επίσης να δοκιµάσε-
τε τον συνδυασµό Ταχίνι µε πε-
τιµέζι από ζαχαροκάλαµο και το 
παραδοσιακό ρεϊτσέλι κολοκύθι 
µε ζαχαροκάλαµο. Όλα τα προ-
ϊόντα διατίθενται σε µοντέρνες 
και καλαίσθητες συσκευασίες 
και δεν περιέχουν συντηρητικά 
ή χρωστικές ουσίες. Για περισσό-
τερες πληροφορίες µπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
Συλλόγου Γυναικών Γενισέας. 

56_63_Xanthi.indd   63 1/25/17   11:25 PM



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ64

∆ΡΩΜΕΝΑ
Ο , Τ Ι  Π Ρ Ε Π Ε Ι  Ν Α  Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Τ Ε . . .

Η 
οµάδα Terre de Semis συστήνει τη Λουσί, 
το κορίτσι, που ξεπηδά µέσα από τις σελί-
δες του µυθιστορήµατος του Κριστιάν Μπο-
µπέν, «La folle allure». Ένα µικρό κορίτσι 

στην αγκαλιά ενός λύκου. Έτσι ξεκινά η ιστορία, 
από τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής της ηρωίδας, 
τότε που µεγάλωνε στο τσίρκο, και σε φανταστι-
κό χρόνο συνεχίζεται µέχρι τα βαθιά γηρατειά. Η 
εφηβική πειθαρχία ενός οικοτροφείου, η συζυγι-
κή ανία και ο έρωτας αποτελούν, µεταξύ άλλων, 

τους βασικούς σταθµούς στην ιστορία της Λού-
σι. Με τη νεανική ελαφρότητα, που θα διατηρή-
σει για πάντα και τις αλλεπάλληλες αποδράσεις 
της, αφήνεται να παρασυρθεί σε µια ασυνήθιστη 
πορεία προς τον έρωτα, τα όνειρα και την ίδια τη 
ζωή. Μια ωδή στην ελευθερία που η ίδια η ηρωί-
δα κυνηγά,προσπαθώντας να εφαρµόσει το αδι-
αµφισβήτητο δικαίωµα του κάθε ανθρώπου: Να 
εξαφανίζεται, χωρίς να δίνει λογαριασµό για την 
εξαφάνισή του.

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ
Θ Ε Α Τ Ρ Ο
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I N F O

> ΚΑΘΕ 
∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ
στις 9.15 µ.µ. στο 
Θέατρο του 
Νέου Κόσµου
Σκηνοθεσία:  
Ειρήνη 
Φαναριώτη

Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α 
Ζ Ε Τ Α  Μ Α Ρ Κ Ο Υ
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∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ, ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 
ΕΝΑ ΝΕΟ, διεθνές πολιτιστικό φε-
στιβάλ, θα πραγµατοποιηθεί στη 
Λέσβο, το Φεβρουάριο. Με αφορ-
µή τη φιλοξενία των οστών του Αγ. 
Βαλεντίνου στον Καθολικό Ναό της 
Μεταστάσεως της Θεοτόκου στη Μυ-
τιλήνη, καθώς και τον διεθνή εορ-
τασµό του Αγίου, θα πραγµατοποιη-
θούν διάφορες εκδηλώσεις. Το κε-
ντρικό θέµα είναι «Τα Πουλιά» και 
φυσικά ο «Έρωτας» και η «Αγάπη».

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕ∆ΡΟ ΚΑΖΑΣ, που δη-
µιούργησε ο Φώτης Κόντογλου, ζω-
ντανεύει κάθε Πέµπτη στις 21:00 
µ.µ. στο Ίδρυµα Μ. Κακογιάννης. 
Πρόκειται για ένα έργο που µιλά 
για τη µύηση του ανθρώπου στην 
τραγωδία της ζωής, µ’ έναν τρόπο 
που γίνεται προφητικός. ΤΣΕΧΩΦ: ΤΡΕΙΣ Α∆ΕΛΦΕΣ

Οι βραβευµένες, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Ιωάννα Παππά και 
Λένα Παπαληγούρα, πρωταγωνιστούν σ’ ένα έργο που 
αν και «µικραίνει» τις χιλιοµετρικές αποστάσεις, τονίζει 
την απόσταση του ανθρώπου από τον εαυτό του, από το 
µέλλον και το παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτει 
µια απρόβλεπτη... ελληνικότητα

Έ 
να έργο για την προσδοκία, πρό-
κληση για δηµιουργούς και θε-
ατές, καθώς µέσα από τη δια-
χρονικότητά του, θίγει ζητήµα-

τα επίκαιρα και ουσιαστικά. Ο ίδιος ο 
συγγραφέας χαρακτηρίζει το έργο του 
«κωµωδία» και τους χαρακτήρες του 
«µπουφόνους», καθώς φέρνει κάθε 
έναν από αυτούς, κάθε τους ελπίδα και 
αγωνία, αντιµέτωπους µε την πραγµα-
τικότητα, όπως αυτή σµιλεύεται αµείλι-
κτα από το χρόνο. Οι ήρωες, σαν µετα-
νάστες στον ίδιο τους τον τόπο, αναπο-
λούν τις ευτυχισµένες µέρες του παρελ-
θόντος και την πόλη στην οποία γεννή-
θηκαν και µεγάλωσαν, έχοντας πάντα 
άσβεστη την ελπίδα και την προσµο-
νή για επιστροφή. Ο στενός πυρήνας 
της οικογένειας και των στρατιωτικών 
φίλων τους λειτουργεί ως µια «νησίδα 
πολιτισµού» για τα αδέλφια και διατη-

ρεί ζωντανή την ελπίδα της επιστροφής 
στην ιδανική πόλη των παιδικών τους 
χρόνων, τη Μόσχα. Στη Μόσχα όλα όσα 
ονειρεύονται θα αποκτήσουν υπόστα-
ση. Στη Μόσχα, οι ζωές τους θα εκπλη-
ρωθούν. ∆ελεάζονται από τις δυνάµεις 
του ονείρου της Μόσχας. Ωστόσο, η µι-
κρή, ιδιότυπη κοινότητά τους φυλλορ-
ροεί µέσα στο χρόνο και την πραγµατι-
κότητα συµπαρασύροντας κάθε προσ-
δοκία και στο τέλος οι τρεις αδελφές 
θα αποµείνουν µόνες, µε τα ανεκπλή-
ρωτα όνειρά τους, προσπαθώντας να 
βρουν και να δώσουν νόηµα στην ενα-
ποµείνουσα ζωή τους. Όπως σηµειώ-
νει ο σκηνοθέτης: «Οι χαρακτήρες βρί-
σκονται να ζουν τη δική τους δυστοπία 
αναζητώντας την ουτοπία µιας Ιθάκης».

H παράσταση, σε σκηνοθεσία ∆ηµή-
τρη Τάρλοου, ανεβαίνει κάθε Τρίτη στις 
9.30 µ.µ. στο θέατρο Πορεία at Victoria. 

Θ Ε Α Τ Ρ Ο
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ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ • ΤΑΙΝΙΑ • ΜΟΥΣΙΚΗ

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

 ΒΙΒΛΙΟ

01 Ο Σωκράτης Μάλαµας 
στο Σταυρό του Νότου 
Πιστός στο ετήσιο ραντεβού του, ο Σωκράτης 
Μάλαµας υποδέχεται τους φίλους του, για να 
τραγουδήσει κοµµάτια που έγραψε, κοµµάτια 
που έγραψαν άλλοι και τα τραγούδησε ο ίδιος ή 
απλά «δανεικά» κοµµάτια που αγαπά, δίνοντάς 
τους τη δική του σφραγίδα και υπογραφή.

02 Γιάννης Αγγελάκας 
% 100οC – «Ήσυχα 
Τραγούδια Για Ανέµελα 
Λιβάδια» Το άλµπουµ συνο-
δεύεται και από το οµότιτλο 
βιβλίο του τραγουδοποιού. 

03 Μιχάλης & Παντελής 
Καλογεράκης - «Προσωπι-
κό» Ένα βιβλίο-cd, δύο νέων 
Κρητικών µουσικών που µε-
λοποιούν ποίηση, κυκλοφορεί 
από τη Μικρή Άρκτο. 

04 Ζώα, πουλιά και 
συγγενείς-Durrell Gerald
Το δεύτερο βιβλίο της σειράς 
Τριλογία της Κέρκυρας αφη-
γείται µε χιούµορ τη ζωή του 
Ντάρελ και των ζώων.

05 Ο Εµποράκος / The 
Salesman / Forushande
∆ράµα πολλαπλών αναγνώσε-
ων του Ασγκάρ Φαραντί. Μια 
ιστορία εκδίκησης, εµπνευσµέ-
νη από τον «Θάνατο του Εµπο-
ράκου» του Άρθουρ Μίλερ.

06 Για έναν άνυδρο κήπο - 
Olivier Filippi Το βιβλίο πα-
ρουσιάζει ποικιλία πολυετών 
φυτών και θάµνων, που αποτε-
λούν τη βάση για κήπους προ-
σαρµοσµένους σε ξηρασία.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΤΟ ΓΕΝΤΙΚΙ
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΑΝΝΟΥ «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ» 
ΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ αυτό ηµερολόγιο αποτελεί ένα µι-
κρό διαµάντι, καθώς περιέχει φωτογραφίες, λογοτε-
χνικά και επιστηµονικά κείµενα που έχουν ως θέµα 
τους την παράδοση, τη λογοτεχνική παραγωγή, την 
αρχαιολογική σπουδαιότητα και γενικότερα την άυ-
λη πολιτιστική κληρονοµιά της ευρύτερης περιοχής 
της Βιάννου Ηρακλείου. Το ηµερολόγιο διατίθεται σε 
συγκεκριµένα βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου Κρήτης.

Στην αξιοποίηση της περιοχής Γεντίκι - Χα-
σάµπαλη στοχεύει η διοργάνωση Μαρα-
θωνίου αλλά και οι παράλληλες πολιτι-
στικές εκδηλώσεις στο Καλοχώρι Ν. Λά-
ρισας που θα διεξαχθούν στις 19 Φεβρου-
αρίου 2017. Σκοπός της εκδήλωσης είναι 
να δοθεί το έναυσµα, µέσω του αγώνα, 
για την κινητοποίηση της τοπικής κοινω-
νίας, ώστε να αναδειχθούν οι διάφοροι 
υλικοί και κυρίως οι άυλοι πόροι της περι-
οχής, µε κύρια εστίαση σε αυτήν τη φάση, 
στην εξαιρετική κληρονοµιά του πράσινου 
Θεσσαλικού λίθου, που αποτελεί, αναµφι-
σβήτητα το βασικότερο σηµείο αναφοράς, 
λόγω της πλουσιότατης ιστορίας του χά-

ρη στην µοναδικότητά του και στο γεγο-
νός ότι χρησιµοποιήθηκε σε πάρα πολλά 
µνηµεία παγκόσµιας εµβέλειας (Αγ. Σο-
φιά, Βατικανό και πολλά άλλα). Στο πλαί-
σιο αυτό εκτός των άλλων θα διοργανω-
θεί οµιλία στην οποία θα συµµετάσχει ο 
συγγραφέας του έργου « Ο πράσινος Θεσ-
σαλικός λίθος και τα λατοµεία της Χασά-
µπαλης», Βασίλης Μέλφος. Στη διοργάνω-
ση εκτός από τον Σύλλογο Μαραθωνοδρό-
µων Ν. Λάρισας και τον Μορφωτικό - Πο-
λιτιστικό Σύλλογο Καλοχωρίου, θα συµ-
µετάσχουν και άλλοι φορείς και Σύλλογοι 
και θα υπάρξει σηµαντική στήριξη εκ µέ-
ρους του ∆. Τεµπών µέσω του ∆ΟΠΑΠΕΠ.

Σ
Ε

 Α
Ρ

Ι
Θ

Μ
Ο

Υ
Σ

10.000.000
επισκέπτες δέχεται κάθε χρόνο 
το Μουσείο του Λούβρου στο 

Παρίσι, το οποίο αποτελεί το πιο 
επισκέψιµο µουσείο στον κόσµο. 

1η 
θέση 35.000

ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Το Μουσείο της Ακρόπολης βρίσκεται στην 57η θέση 

στη λίστα µε τα 100 πιο επισκέψιµα µουσεία στον κόσµο µε 
1.100.000 επισκέπτες τον χρόνο. 

∆ΡΩΜΕΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Τ Η Σ  Ζ Ε Τ Α Σ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ
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Κειµήλια της εκκλησιαστικής τέχνης
Μοναδικά κειµήλια της ηπειρώτικης 
εκκλησιαστικής τέχνης θα φιλοξενήσει το 
Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα το επό-

µενο διάστηµα στο πλαίσιο της έκθεσης «Όταν η τέχνη γίνε-
ται ιερή», που εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου. 

 
Από το «Εν αρχή ην ο Λόγος» έως το Φως ιλαρόν»
Τα έργα της έκθεσης, που χρονολογούνται από τον 17ο αιώ-
να έως σήµερα, προβάλλονται σε δύο επίπεδα, ευνοώντας τις 
πολλαπλές αναγνώσεις από το κοινό. Η οριζόντια ανάπτυξη των 

ιερών κειµηλίων σε ενότητες που ξεκινούν από το «Εν αρχή ην ο Λόγος» και 
καταλήγουν στο «» παραπέµπει υπαινικτικά στην πορεία από τη Γέννηση 
στην Ανάσταση και την αιώνια ζωή.  

Επώνυµοι τεχνίτες και µεγάλοι δωρητές
Παράλληλα, στο εσωτερικό κάθε ενότητας, και σε άµεσο διάλογο µε 
τη µόνιµη συλλογή, γίνεται ειδική αναφορά στην εξέλιξη της ηπειρώ-
τικης αργυροτεχνίας, στους επώνυµους τεχνίτες και τους µεγάλους δω-

ρητές. Η έκθεση ολοκληρώνεται µε αναφορά στη νεότερη και σύγχρονη παραγωγή.

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

ΟΤΑΝ Η ΤΕΧΝΗ 
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΗΝ 
ΙΕΡΟΤΗΤΑ 

Μοναδικά 
Στην έκθεση που 
συνδιοργανώ-
νουν η Ιερά Μη-
τρόπολη Ιωαν-
νίνων, ο ∆ήµος 
Ιωαννιτών και 
το Πολιτιστικό 
Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 
θα φιλοξενηθούν 
µοναδικά εκθέ-
µατα.

Πρώτη φορά 
στην Ελλάδα
Το επιχρυσωµένο 
Ευαγγέλιο του 
Χριστόδουλου 
Πανταζή, το 
Ιερό Ποτήριο µε 
την υπογραφή 
του Αναστάσιου 
Σουγδουρή ή ο 
ενυπόγραφος 
Σταυρός του 
Αθανάσιου 
Τζηµούρη, πα-
ρουσιάζονται για 
πρώτη φορά στο 
ελληνικό κοινό.  

Ως Μάρτιο
Η έκθεση ξεκινά 
στις 22 ∆εκεµ-
βρίου 2016 και 
θα είναι ανοιχτή 
στο κοινό µέχρι 
της 31 Μαρτίου 
2017.

Ιωάννινα
Το Μουσείο 
Αργυροτεχνίας 
βρίσκεται στην 
Ακρόπολη 
Ιτς Καλέ του 
Κάστρου Ιωαν-
νίνων.

Σκοπός
Σκοπός του 
είναι η διάσωση 
της γνώσης για 
την ηπειρώτικη 
αργυροτεχνία 
και η διάχυση 
της πληροφορίας 
γύρω από την 
τεχνολογία της 
στο ευρύ κοινό. 

Η έκθεση κειµηλίων 
εκκλησιαστικής τέχνης 
που λαµβάνει χώρα στο 
Μουσείο Αργυροτεχνίας 
των Ιωαννίνων θα διαρκέσει 
µέχρι τις 31 Μαρτίου 2017
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Τ Α Ι Ν Ι Ο Θ Η Κ Η

∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ
Τ Η Σ  Ζ Ε Τ Α Σ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

O 
«ΚΥΚΛΟΣ» είναι µια ελληνική ταινία µι-
κρού µήκους, όπου σ’ένα δωδεκάλεπτο 
ταξίδι µέσα από τις τέσσερις εποχές του 
χρόνου, αναδεικνύει τη µοναδική φυσι-

κή οµορφιά της Ανατολικής Μακεδονίας και της 
Θράκης. Από ποτάµια και δάση µέχρι θάλασσες 
και «ξεχασµένες» παραλίες,  η ταινία ταξιδεύει τον 
θεατή και χαρίζει ορισµένες πανέµορφες και εντυ-
πωσιακές εικόνες του φυσικού τοπίου της χώρας.

Παρθένα δάση, υγρότοποι που σφύζουν από 
ζωή, παραλίες αποµονωµένες από οποιοδήποτε 
στοιχείο του πολιτισµού, ποτάµια µε επιβλητικούς 
καταρράκτες και µαγευτικά βουνά. Ένας πραγµα-
τικός παράδεισος για όποιον αγαπά τη φύση.  Μέ-
σα από αυτήν την ταινία ο θεατής έχει τη δυνατό-
τητα να δει πολλά µέρη της βορειοανατολικής Ελ-
λάδας. Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά, Σαµοθρά-
κη, όρος Παγγαίο, όρος Φαλακρό, παρθένο δάσος 
Φρακτού, δάσος ∆αδιας, ∆έλτα ποταµού Εβρου, 
λιµνοθάλασσα Βιστωνίδας, ποταµός Νέστος κ.ά.  

Το κοµµάτι αυτό της χώρας, είναι ίσως και το 
λιγότερο προβεβληµένο τουριστικά από τον υπό-
λοιπο κορµό της. 

Η κεντρική ιδέα όπως αναφέρουν οι δηµιουργοί 
της, Γιάννης Γκόγκος και Θεόφιλος Γεροντόπου-
λος, είναι να υπενθυµίσει ότι ο ανθρωπος είναι 
αναπόσπαστο µέρος της φύσης, µε µια διαφορε-
τική προσέγγιση. Σύγχρονη, καλαίσθητη και πα-
ράλληλα ευαίσθητη.  ∆εν έχει σηµασία πόσο µα-
κριά µπορεί να είναι πλέον απο τη φύση, εξακο-
λουθεί να είναι µέρος του ΚΥΚΛΟΥ. Όταν η αν-
θρώπινη ψυχή αποδεχτεί αυτό ως  γεγονός, τό-
τε θα είναι σε θέση να αγκαλιάσει το δύσκολο 
και το εύκολο, το άσχηµο και το όµορφο, το κα-
κό και το καλό. 

Πράσινη Εβδοµάδα
Η 82η Έκθεση Τροφίµων 
και Αγροτικών Παραδοσι-
ακών Προϊόντων, γνωστή 
και ως Πράσινη Εβδοµάδα, 
πραγµατοποιείται στο Βερο-
λίνο από 20-29 Ιανουαρίου. 

BΙΟFACH 2017
Μία από τις µεγαλύτερες εκ-
θέσεις για τα βιολογικά προ-
ϊόντα, η BIOFACH, θα διεξα-
χθεί από τις 15 έως 18 Φε-
βρουαρίου στο εκθεσιακό κέ-
ντρο της Νυρεµβέργης.

SIMA 2017
H ∆ιεθνής Έκθεση SIMA στο 
Παρίσι, η οποία καλύπτει 
όλες τις µορφές εξοπλισµού 
για την αγροτική παραγωγή, 
πραγµατοποιείται από 26 Φε-
βρουαρίου έως 2 Μαρτίου.

Salon Agricultural
H SIA Salon International 

Agricultural, για τη γεωργία 
και την κτηνοτροφία, πραγ-
µατοποιείται από 25 Φεβρου-
αρίου έως 5 Μαρτίου στο Paris 
Expo Porte de Versailles.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΥΝ 

Γερµανία Γαλλία
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Ε Κ Θ Ε Σ Ι Α Κ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  M E S S E ,  Β Ε Ρ Ο Λ Ι Ν Ο 

ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

Μ 
ε τιµώµενη χώρα τη Γερµανία 
θα πραγµατοποιηθεί η 25η 
∆ιεθνής Εµπορική Έκθεση 
Φρούτων και Λαχανικών Fruit 

Logistica από 8-10 Φεβρουαρίου 2017 στο 
Βερολίνο µε βασικό χαρακτηριστικό τον 
διεθνή της χαρακτήρα, αλλά και το γεγο-
νός ότι συγκεντρώνει όλους τους φορείς 
λήψης αποφάσεων του κλάδου. 
Η Fruit Logistica έχει καταστεί σηµαντικό 
σηµείο συνάντησης των παραγόντων του 
κλάδου, όπου πραγµατοποιούνται πολ-
λές εκδηλώσεις, παρουσιάζονται καινο-
τοµίες, αλλά και στοιχεία για την εξέλιξη 
της παραγωγής και των εξαγωγών. Επι-
πλέον, όπως και κάθε χρόνο, θα παρου-
σιαστεί τo «Βραβείο Καινοτοµίας» (Fruit 
Logistica Innovation Award-FLIA).
Φέτος, σύµφωνα µε τους διοργανωτές, ιδι-
αίτερη µνεία θα γίνει για τον κλάδο των 

βιολογικών φρούτων και λαχανικών ενώ 
περίοπτη θέση θα έχουν και τα τρόφιµα 
ευκολίας (convenience), όπως είναι τα 
φρεσκοκοµµένα φρούτα και οι σαλάτες.

Για την επέτειο 25 χρόνων 
η επιλογή της Γερµανίας 
«Η Fruit Logistica ξεκίνησε το 1993 ως µέσο 
για την ενθάρρυνση του εµπορίου νωπών 
οπωροκηπευτικών και έκτοτε έχει γίνει κο-
ρυφαία εµπορική έκθεση. Στην επέτειό της, 
η Fruit Logistica συνδέεται µε τις ιστορικές 
ρίζες της, δηλαδή µε τη Γερµανία ως επί-
σηµη χώρα-εταίρο. Με 70.000 εµπορικούς 
επισκέπτες να αναµένονται, δηµιουργού-
µε µια εξαιρετική πλατφόρµα επικοινωνί-
ας του κεντρικού µηνύµατος της χώρας-ε-
ταίρου», εξήγησε ο ∆ρ. Γκέραλντ Λαµιούς, 
υπεύθυνος προϊόντων και νέων επιχειρή-
σεων στο εκθεσιακό κέντρο Messe Berlin.

Η µεγάλη στιγµή 
της κτηνοτροφίας
Το «ραντεβού» του κτηνοτροφικού και πτη-
νοτροφικού κλάδου δίνεται στην 10η ∆ιεθνή 
Έκθεση «Zootechnia», που διοργανώνεται 
από τις 2 έως τις 5 Φεβρουαρίου 2017 στο 
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η 
Green Box αναµένει τους αναγνώστες της 
στο Περίπτερο ** Stand **.

Με νέο όνοµα και στόχους
«Peloponnese Wine Festival» είναι το νέο 
όνοµα που θα συνοδεύει την ετήσια εκδή-
λωση-γευσιγνωσία των µελών της Ένωσης 
Οινοπαραγωγών Αµπελώνα Πελοποννήσου 
(ΕΝΟΑΠ) στην Αθήνα. Τα κρασιά της 
Πελοποννήσου έρχονται για 10η χρονιά να 
κατακτήσουν το αθηναϊκό κοινό, την Κυρια-
κή 19 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Hilton. 
Ο µεγαλύτερος αµπελώνας της χώρας θα 
εκπροσωπηθεί από 45 οινοποιούς. 

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Α Θ Η Ν Α

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική
Το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυµφαλί-
ας και το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο 
Κορίνθου, στο πλαίσιο του προγράµµατος 

«Γέφυρες-Η τέχνη 
της περιήγησης», διοργα-
νώνουν, την Κυριακή 29 
Ιανουαρίου (11:00 π.µ. 
- 16:00 µ.µ.) δράση µε 
τίτλο «Η παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική της ορει-
νής Κορινθίας».

Ο Ρ Ε Ι Ν Η  Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α

29/01

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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Γ   
ια δεύτερη συνεχή χρονιά, 
πραγµατοποιείται στην Αθή-
να η γαστρονοµική εβδο-
µάδα «Dine Athens» από το 

Diners Club και την Alpha Bank.
Στο πλαίσιο της εν λόγω δι-

οργάνωσης, από την 1η έως τις 
12 Φεβρουαρίου 2017, το αθη-
ναϊκό κοινό θα έχει την ευκαι-
ρία να απολαύσει δηµιουργίες 
υψηλής γαστρονοµίας σε 120 
επιλεγµένα εστιατόρια, σε ειδι-
κές τιµές και µε επιπλέον προνό-
µια για τους κατόχους των καρ-

τών Diners Club. Συγκεκριµένα, 
θα προσφέρονται ειδικά διαµορ-
φωµένα µενού, στις προκαθορι-
σµένες τιµές των 15, 30 και 60 
ευρώ για όλους, ενώ αποκλει-
στικώς για τα µέλη του Diners 
Club θα παρέχεται επιπλέον έκ-
πτωση 10%.

On line κρατήσεις
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή 

τους, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να πραγµατοποιήσουν τις κρατή-
σεις τους στα εστιατόρια που επι-
θυµούν, µέσω της ιστοσελίδας 
www.dineathens.gr.

H Alpha Bank είναι αποκλειστι-
κός συνεργάτης του Diners Club 
International για την έκδοση και 
αποδοχή καρτών Diners Club 
στην ελληνική αγορά.

2 o  « D I N E  A T H E N S »

TΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Στη δεύτερη 
φετινή διοργάνωση 
συµµετέχουν 
120 επιλεγµένα 
εστιατόρια.

info

∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη 
Ο κόσµος του κρασιού και των αποσταγ-
µάτων συναντάται από την 1-3 Μαρτίου 
στη Θεσσαλονίκη για να αναδείξει τα 
καλύτερα προϊόντα του κλάδου από όλον 
τον κόσµο στο πλαίσιο του 17ου ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού Οίνου και του 3ου ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού Αποσταγµάτων που διορ-
γανώνει η Ένωση Οινοπαραγωγών του 
Αµπελώνα της Β. Ελλάδος µε χορηγούς 
επικοινωνίας την Agrenda, το Agronews 
και το Wine Trails.  Σηµειώνεται ότι οι 
δηλώσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές 
έως τις 17 Φεβρουαρίου.

Έκθεση φωτογραφίας στο 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Στο πλαίσιο της έκθεσης «Κυκλαδική 
Κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει µέχρι 
19 Μαρτίου την έκθεση φωτογραφίας 
µε τίτλο  «Robert McCabe. Αναµνήσεις 
& µνηµεία του Αιγαίου». Η έκθεση του 
γνωστού φωτογράφου, περιλαµβάνει δύο 
ενότητες µε διαφορετικό θέµα αλλά µε 
κοινό στοιχείο τις ελληνικές θάλασσες και 
τον ρόλο που διαδραµάτισαν στις κοινω-
νίες των ανθρώπων στο Αιγαίο ανά τους 
αιώνες. Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει 
πτυχές της ζωής στο Αιγαίο τις δεκαετίες 
του 1950 και του 1960 και η δεύτερη 
ενότητα, µε 33 φωτογραφίες, παρουσιάζει 
παραθαλάσσιους αρχαιολογικούς χώρους. 

Α Π Ο  1 - 3  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ

Η  Ζ Ω Η  Σ Τ Ο  Α Ι Γ Α Ι Ο

www.agronews.grΈγκυρη και ολοκληρωµένη ενηµέρωση ανά πάσα στιγµή από 
το πληρέστερο αγροτικό και οικονοµικό portal της Green Box
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∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ... ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
«Αν έχεις έναν κήπο και µια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται», έλεγε ο Κικέρωνας

«Αμπελουργία για 
κρασιά ποιότητας»
ΣYΓΓPAΦEAΣ: 
Τσακίρης Αργύρης

ΕΝΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ οδη-
γός που  εστιάζει στην αµπε-
λουργία και την παραγωγή 
κρασιού ποιότητας, που κά-
ποιος µπορεί να κάνει χωρίς 
εξωτερική βοήθεια. Στόχος 
του να αποτελέσει ένα απλό 
και εύχρηστο εργαλείο, µε 
θέµατα όπως η σύγχρονη, 
συµβατική, ποιοτική αµπε-
λοκαλλιέργεια & οινοποί-
ηση, η φυσική οινοποίηση- 
που προϋποθέτει τη βιολο-
γική καλλιέργεια- η βιολο-
γική αλλά και η βιοδυναµι-
κή αµπελοκαλλιέργεια και 
οινοποίηση. Εκτός από τις 
αρχές της βιολογικής καλ-
λιέργειας, λαµβάνεται υπό-
ψη και η επίδραση των κο-
σµικών δυνάµεων στο αµπέ-
λι και το κρασί. Αναλύονται 
καλλιεργιτικές µέθοδοι φι-
λικές προς τα φυτά και τους 
µικροοργανισµούς που 
συµβιώνουν µε το αµπέλι. 

«Ταξίδι στην 
Ελλάδα και τις 
γεύσεις της»
Συλλογικό Έργο

ΕΝΑ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟ ταξί-
δι στη χώρα του φωτός, της 
ελιάς και της αµπέλου. Τα-
ξιδιωτικός και γαστρονο-
µικός οδηγός µαζί, αυτό το 
βιβλίο έρχεται να σας συ-
στήσει γνώριµα και λιγό-
τερο γνωστά πιάτα της ελ-
ληνικής κουζίνας, αλλά και 
έθιµα και παραδόσεις των 
ιδιαίτερων τόπων που τα 
γέννησαν.

Ταξιδέψτε κι εσείς διαβά-
ζοντας το, ανά την Ελλάδα- 
µεταξύ ανατολης και δύσης- 
γνωρίστε πτυχές της ιστορί-
ας της και δοκιµάστε απο-
λαυστικές τοπικές συντα-
γές. Μια αξέχαστη περιπέ-
τεια για τον ταξιδιώτη, µια 
ανεπανάληπτη γευσιγνω-
στική απόλαυση. Κυκλοφο-
ρεί και σε αγγλική έκδοση.

«Η Ελλάδα μέσα 
από 231 ιστορικά 
πιάτα (1863 – 1973)» 
ΣYΓΓPAΦEAΣ: 
Κορρέ - Ζωγράφου 
Κατερίνα

ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ της Λόλας 
Νταιφά. Ιστορίες για πιά-
τα...και πιάτα µε ιστορία, 
που στο πέρασµα των χρό-
νων αποτελούν ένα είδος 
καταγραφής γεγονότων 
και προσώπων. Περιλαµβά-
νει πιάτα που κατασκευά-
ζονταν µε µεράκι στη Σύρο, 
στον Πειραιά και στην Αθή-
να. Πρόκειται για ένα προι-
όν υποµονετικής και συστη-
µατικής αναζήτησης συγκε-
κριµένων κεραµεικών κατά 
την διάρκεια πολλών ετών, 
που παραδίδεται στο κοινό 
µε την απαραίτητη επιστη-
µονική επεξεργασία, ώστε 
να ενηµερώσει όχι µόνο 
για ιστορικές στιγµές, αλλά 
και για την καθηµερινότητα 
ανθρώπων.

Το γάλα των 
παιδιών και 
άλλα διηγήματα 
ΣYΓΓPAΦEAΣ: 
Χρήστος Γεωργιάδης

ΕΝΤΕΚΑ ∆ΙΗΓΗΜΑΤΑ, 
έντεκα διαφορετικά στιγ-
µιότυπα της σχέσης µας µε 
τα ζώα. Iστορίες που συν-
θέτουν την εικόνα ενός κό-
σµου κρυµµένου και µας 
φέρνουν αντιµέτωπους µε 
τις δραµατικές πτυχές του. 
Oι πρωταγωνιστές τους, 
άλλοτε άνθρωποι άλλοτε 
ζώα, ξετυλίγουν τις ιστορί-
ες τους και αποκαλύπτεται 
ότι τα προσωπικά τους δρά-
µατα συνυφαίνονται σε µια 
κοινή µοίρα. Μέσα από τα 
αισθήµατα που ξεχειλίζουν, 
οι µύθοι καταρρέουν και 
αναδύεται η προθυµία και 
η ωριµότητα της ανθρωπό-
τητας να κάνει το αυτονόη-
το: να πειστεί µε το καλό και 
το δίκαιο, να κάνει το πολυ-
πόθητο βήµα της αλλαγής.

Εκδόσεις Ψύχαλος
Τιµή: 22,00 €

Εκδόσεις Susaeta
τιµή: 22,00 €

Εκδόσεις Ειρηνική ∆ιατροφή
∆ωρεάν στο ecologotexnia.weebly.com

Εκδόσεις Μίλητος
Tιµή: 70,00€

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ζ Ε Τ Α  Μ Α Ρ Κ Ο Υ
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Μ Ι Α  Β Ρ Α Β Ε Υ Σ Η  Π Ο Υ  Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι  Σ Υ Μ Β Ο Λ Ο 

ΟΤΑΝ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ

Έµαθε τον αγρότη να διαβάζει εφηµερίδα, τον έµαθε να αναζητά ειδική ενηµέρωση 
για τα θέµατα που τον αφορούν, να έχει συνείδηση του ρόλου του. O λόγος για την 

εφηµερίδα Agrenda, η οποία δηµιούργησε εδώ και 8 χρόνια τον θεσµό του Αγρότη της 
Χρονιάς, έναν τρόπο για να επιτύχει τον βασικό στόχο της, που δεν είναι άλλος από το να 
καταστήσει τον αγρότη ένα σταθερό σύµβολο κοινωνικής και οικονοµικής καταξίωσης

Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IΕ

Σ:
 Π

Ε
ΤΡ

Ο
Σ 

Β
Η

ΤΤ
Α

Σ�

72-75_agrotis-xronias.indd   72 1/25/17   10:25 PM



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 73

Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Τ  ι είναι, λοιπόν ο Αγρότης της Χρο-
νιάς; Επί του πρακτέου είναι µια διορ-
γάνωση της εφηµερίδας Agrenda, η 
οποία ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια και 
η οποία πλέον συνιστά ένα θεσµό για 
την ελληνική αγροτική πραγµατικότη-

τα. «Είναι µια αφορµή να ανταµώνουµε και να ζυµωνό-
µαστε. Είναι ένας έπαινος γι’ αυτούς που προσπαθούν 
περισσότερο. Είναι ένας τρόπος να προετοιµαστούµε 
καλύτερα για το αύριο», ανάφερε χαρακτηριστικά στο 
φετινό χαιρετισµό του κατά την έναρξη της εκδήλωσης 
στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου ο εκ-
δότης και διευθυντής της Agrenda, Γιάννης Πανάγος. 
Είναι όλα αυτά µαζί, θα µπορούσε να συµπληρώνει κα-
νείς, αλλά και πολλά περισσότερα. Όµως πάνω απ’ όλα 
εντάσσεται στο συνολικό έργο της Agrenda, η οποία εδώ 
και 11 χρόνια αποτελεί µια σταθερά στην ενηµέρωση 
των αγροτών και των συντελεστών της αγροτικής παρα-
γωγής. Βασικός στόχος της εκδοτικής αυτής προσπάθει-
ας, η οποία ξεκίνησε σε µια εποχή που η αγροτική θεµα-

τολογία ήταν σχεδόν άγνωστη για τον αστικό Τύπο, εί-
ναι η βελτίωση της θέσης του αγρότη και των όρων ζωής 
στην ελληνική ύπαιθρο µέσω της συστηµατικής επαφής 
του µε τους υπόλοιπους κρίκους της αλυσίδας παρα-
γωγής. Και εδώ θα µπορούσαν να ειπωθούν πολλά αλ-
λά τελικά όλα συγκλίνουν σε έναν και µοναδικό απώ-
τερο στόχο, που είναι ο Έλληνας αγρότης να αισθανθεί 
υπερήφανος για τη δουλειά του και την προσφορά του 
στην κοινωνία. 

Κάθε χρόνο σε άλλη περιοχή
Αυτό ακριβώς ήρθε να εξυπηρετήσει και η διοργάνωση 
του θεσµού της βράβευσης του Αγρότη της Χρονιάς, η 
βασική εκδήλωση της οποίας κάθε χρόνο διοργανώνεται 
σε µια διαφορετική περιοχή της Ελλάδας εστιάζοντας και 
στις καλλιέργειες που επικρατούν εκεί. Για τη φετινή, 8η 
βράβευση, όπως προαναφέρθηκε, η πυξίδα έδειξε Πελο-
πόννησο και το θεσµό φιλοξένησε το Αλεξάνδρειο Συνε-
δριακό Κέντρο Λουτρακίου στις 21 Ιανουαρίου. 
Όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της βράβευσης των τριών 

Πρώτη μέριμνα της διοργάνωσης 
είναι ο αγρότης, είναι η γεφύρωση 
της σχέσης του με την αγορά, 
πάντα προς όφελός του
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διακριθέντων, δηλαδή του Αγρό-
τη της Χρονιάς, της Κτηνοτροφι-
κής Εκµετάλλευσης της Χρονιάς 
και της Συλλογικής Προσπάθει-
ας της Χρονιάς, η Agrenda διορ-
γάνωσε επίσης και µια µεγάλη 
ενηµερωτική ηµερίδα, µε διακε-
κριµένες προσωπικότητες του 
αγροτικού τοµέα, των επιχειρή-
σεων, των τραπεζών και της πο-
λιτείας, ως εισηγητές, αναλύο-
ντας διεξοδικά σε 4 ενότητες τα 
εξής θέµατα: Τα προγράµµατα 
στον αγροτικό χώρο, τα σύγχρο-
να χρηµατοδοτικά εργαλεία για 
τους αγρότες, το καθεστώς φο-
ρολόγησης των παραγωγών, τις 
νέες τεχνολογίες, τις προοπτι-
κές και τις προκλήσεις του επι-
τραπέζιου σταφυλιού και των 
κηπευτικών και, τέλος, θέµατα 
ελιάς και ελαιολάδου.

Με την υποστήριξη της αγοράς
Σηµειώνεται ότι µεγάλος χορη-
γός της φετινής εκδήλωσης ήταν 
η Yara µε τον Νίκο Κυριακίδη να 
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Ικαρία

Ρόδος

Κάρπαθος

Χίος

Άνδρος

Σύρος
Μύκονος
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Νάξος

Πάρος
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Ρέθυµνο

Ηράκλειο

Γαύδος

Κυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Κρήτη

∆ωδεκάνησα

Σάµος

Λαµία

Βόλος
Τρίκαλα Λάρισα

Καρδίτσα

Ιωάννινα
Κέρκυρα

Πάτρα

Χαλκίδα

Τη φετινή εκδή-
λωση φιλοξένησε 
στις 21 Ιανουαρίου 
το Αλεξάνδρειο 
Συνεδριακό Κέντρο 
Λουτρακίου και την 
παρακολούθησαν πε-
ρισσότεροι από 400 
σύνεδροι, µεταξύ 
των οποίων πολιτικοί 
αρχηγοί, εκπρόσωποι 
κοµµάτων, παρα-
γωγοί, εγνωσµένοι 
τεχνοκράτες και 
γεωπόνοι

έχει αγκαλιάσει από την πρώτη 
στιγµή αυτή την πρωτοβουλία. Οι 
υπόλοιποι χορηγοί ήταν η Εθνι-
κή Τράπεζα, η εταιρεία αγρο-
χηµικών ΒASF, η Αφοί Σαρακά-
κη και οι εταιρείες συµβούλων 
Proactive και Food Standard.

www.agrotistisxronias.gr
Αν θέλουµε µάλιστα να πάρου-
µε τα πράγµατα από την αρχή, 
σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότη-
τες, η διαδικασία αρχίζει µε την 
υποβολή τους, ανά κατηγορία 
βραβείων, από τους ενδιαφε-

2010

H ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

2011 2012 2013 2014

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ
ΣΠΑΝΙ∆ΗΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΠΑΤΗΣ

BΟΛΟΣ

Τριφύλλι | Ζαχαρότευτλα 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 ΛΑΣΙΘΙ

Ντοµάτα

ΛΑΡΙΣΑ

Σιτηρά | Βαµβάκι

ΞΑΝΘΗ     

13 καλλιέργειες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ρύζι

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα
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ρόµενους αγρότες σε όλη την 
Ελλάδα. Η αξιολόγηση γίνεται 
από την Οργανωτική Επιτροπή 
του «Αγρότη της Χρονιάς», την 
οποία στελεχώνουν µέλη της 
εξειδικευµένης δηµοσιογραφι-
κής οµάδας της Agrenda, µιας 

έµπειρης οµάδας που παρακο-
λουθεί καθηµερινά και από πο-
λύ κοντά τις εξελίξεις στο χώρο 
της αγροτικής οικονοµίας. 

Σύµφωνα βέβαια µε τα λόγια 
του επικεφαλής της όλης προ-
σπάθειας, Γιάννη Πανάγου, 
στο Λουτράκι: «θα έλεγα ότι εί-
µαστε ακόµα στην αρχή. Αυτό 
το πασχίζουµε δεν έχει ταβάνι.
Πρώτον, γιατί ο αγροτικός το-
µέας στην Ελλάδα επί της ου-
σίας είναι αναξιοποίητος, δεύ-
τερον γιατί µιλάµε στην ψυχή 
του Ελληνα αγρότη κι αυτό µας 
δίνει ενέργεια. Η οµάδα µας 
έχει µπει αισίως στη δεύτερη 
δεκαετία της προσπάθειάς µας, 
πράγµα που σηµαίνει ότι γινό-
µαστε όλο και πολύ πιο αυστη-
ροί µε τον εαυτό µας, µ’ αυτό 
που κάνουµε. Συνεχίζουµε µε 
τον ίδιο σεβασµό στον αγρό-
τη και µε την ίδια προσήλωση-
στην αρθογραφία που τον βά-
ζει µε καλύτερους όρους στο 
παιχνίδι της παραγωγής». 

Ο Μ Α ∆ Α  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ω Ν  Σ Υ Μ Β Ο Λ Ο
Για την «Καλύτερη Συλλογική Προσπάθεια της Χρονιάς», φέ-
τος τιµήθηκε η Οµάδα Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών 
Σταφυλιού «Σύµβολο» από το Ελαιοχώρι Καβάλας. Το βρα-
βείο το παρέδωσε ο Νίκος Κυριακίδης, Εµπορικός ∆ιευθυντής 
της Yara Hellas, που ήταν ο µεγάλος χορηγός της εκδήλωσης. 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ο.Π. «Σύµβολο», 
Νίκος Μαυρίδης, ευχαρίστησε τα µέλη της Οµάδας και αφιέ-
ρωσε το βραβείο στις γυναίκες που εργάζονται στο συσκευα-
στήριο και στους εργάτες γης, ενώ αποτέλεσε και οµιλητή στη 
θεµατική ενότητα για το επιτραπέζιο σταφύλι.

Κ Τ Η Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ο Σ  Α Π Ο  Τ Ο Ν  Ο Λ Υ Μ Π Ο
Το βραβείο της «Κτηνοτροφικής Εκµετάλλευσης της Χρο-
νιάς» απονεµήθηκε στο Γιώργο Μαγιώνα από το Σάββα 
Μπαλουκτσή, Πρόεδρο του ΣΕΑΜ. Ο Γιώργος Μαγιώνας το 
2005 απόφασισε να επιστρέψει στο χωριό του και στην οικο-
γενειακή παράδοση, το Λιβάδι Ελασσόνας, και να ασχοληθεί 
µε την κτηνοτροφία ενώνοντας τη νεανική ορµή του µε την 
οµάδα των κτηνοτρόφων που δηµιούργησαν το 2007 το Συ-
νεταιρισµό «Βοσκός» στον Όλυµπο. Ένας  ευλογηµένος τό-
πος µε τεράστια πλεονεκτήµατα λόγω της γεωγραφικής του 
θέσης, του υψόµετρου και της γονιµότητας του εδάφους.

Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Σ  Ο  Α Γ Ρ Ο Τ Η Σ  Τ Ο Υ  2 0 1 7
Υπερδραστήριος, ο Αγρότης της Χρονιάς, ∆ηµήτρης Σχοινο-
πλοκάκης, από τις Λουσακιές Χανίων, παρέλαβε το βραβείο του 
από τον εκδότη και διευθυντή της Agrenda, Γιάννη Πανάγο και 
εµφανώς συγκινηµένος ευχαρίστησε για την τιµή που του έγινε 
τον όµιλο της Greenbox αλλά και την οικογένειά του για τη στή-
ριξη που του παρέχει. Εδώ και 20 χρόνια, ο ∆ηµήτρης Σχοινο-
πλοκάκης επενδύει µε σύνεση στον ελαιώνα και τον αµπελώνα 
του. Το πιο δυνατό όπλο στη φαρέτρα του, σύµφωνα µε τον ίδιο, 
είναι η συνειδητή επιλογή του για 100% βιολογική καλλιέργεια. 

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΟΪΌΝΤΑ

2015 2016 2017

ΜΑΡΚΟΣ
ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ

ΠΕΛΛΑ

Μπρόκολο | Κουνουπίδι

ΞΑΝΘΗ
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  Α Υ Τ Ο   Κ Ι Ν Η Σ Η

Ο ΤΕΛΕΙΟΣ  
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ
Συναρπαστικός χαρακτήρας  
και κορυφαία ευελιξία για  
το πρώτο SUV της Seat 

 Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Κ Ο Ν Τ Ο Ν Η

Σ 
ύµφωνα µε την παράδοση 
της Seat, το Ateca πήρε το 
όνοµά του από την ισπανι-
κή γεωγραφία. Το χωριό 

Ateca βρίσκεται στα δυτικά της Σα-
ραγόσα, στην καρδιά της Ιβηρικής 
Χερσονήσου. 

«Το Ateca είναι ένα αυτοκίνητο 
που θα µπορούσε να έχει σχεδια-
στεί µόνο στη Βαρκελώνη και από 
µία µάρκα που συνδυάζει το πάθος 
και την ακρίβεια» αναφέρει χαρα-
κτηριστικά ο Alejandro Mesonero-
Romanos Head of Seat Design, µε 
το νέο µοντέλο να φέρει σχεδια-
στικά χαρακτηριστικά της µάρκας 
όπως η τραπεζοειδής µάσκα, το 
παράλληλο µε το έδαφος πλευρι-

κό νεύρο και τα τριγωνικά φωτι-
στικά σώµατα, ενώ παράλληλα να 
εξελίσσει κάθε λεπτοµέρεια ένα 
βήµα παραπέρα.

Σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, η 
γκάµα του νέου Ateca διαθέτει εξε-
λιγµένους βενζινοκινητήρες και 
πετρελαιοκινητήρες µε απόδοση 
από 115 PS έως 190 PS, µε κίνηση 
στους εµπρός τροχούς ή τετρακί-
νηση 4Drive,  και  χειροκίνητο κι-
βώτιο ταχυτήτων ή DSG. 

Η τετρακίνηση του Ateca συγκα-
ταλέγεται µεταξύ των πιο µοντέρ-
νων και αποδοτικών συστηµάτων 
στον κόσµο. H Seat χρησιµοποι-
εί το νέο πολύδισκο συµπλέκτη 
µε υδραυλική ενεργοποίηση και 
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ΕΚ∆ΟΣΗ XCELLENCE
ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
TO SEAT ATECA είναι διαθέσι-
µο σε τρία επίπεδα εξοπλισµού. 
Τα δύο πρώτα είναι το Reference 
και το Style ενώ το highlight 
της γκάµας είναι η νέα έκδοση 
XCELLENCE, που προσφέρει µια 
ιδιαίτερα πολυτελή αίσθηση µε τη 
δίχρωµη ταπετσαρία Alcantara, τα 
εκτεταµένα διακοσµητικά στοι-
χεία και τον φωτισµό multi-colour 
στα πλαϊνά των πορτών. Το εξωτε-
ρικό του λάµπει κυριολεκτικά µε 
τις ράγες οροφής σε χρώµα αλου-
µινίου, τα φιµέ σκούρα τζάµια και 
τις ζάντες αλουµινίου 18 ιντσών. 
Το βασικό τεχνολογικό πακέτο πε-
ριλαµβάνει προβολείς full LED µε 
Welcome Light, Seat Drive Profile, 
και Rear View camera. Eπιπλέον 
στην κονσόλα του δεσπόζει το 
Media System Plus µε οθόνη 8”.

ηλεκτρονικό έλεγχο -τον 5ης γε-
νιάς Haldex. Αντιδρά πολύ γρήγο-
ρα σε όλες τις οδηγικές συνθήκες 
για να προσδώσει ξεκάθαρα πλεο-
νεκτήµατα στην ενεργητική ασφά-
λεια και σε κάθε χειρισµό. 

Σε ό,τι αφορά τους διαθέσιµους 
χώρους, µε µήκος 4,36 µέτρα, το 
Ateca προσφέρει τη καλύτερη χρή-
ση χώρου στην κατηγορία του, µε 
µέγιστο διαθέσιµο εσωτερικό µή-
κος και χώρο αποσκευών 510 λί-
τρα στη δικίνητη έκδοση ή 485 λί-
τρα στην έκδοση 4Drive. Το διπλό 
πάτωµα φόρτωσης βάζει τα πράγ-
µατα σε τάξη, ενώ τα αναδιπλού-
µενα πίσω καθίσµατα προσφέρουν 
επιπλέον χώρο αποσκευών. 

Traffic Jam Assist, Blind 
Spot Detection, Top 
View Camera αποτελούν 
μερικά από τα συστήματα 
υποβοήθησης οδήγησης

ΤΙΜΕΣ
Οι τιµές έναρ-
ξης για την 
γκάµα των κι-
νητήρων βεν-
ζίνης TSI ξε-
κινούν από 
19.950 ευρώ, 
ενώ για τους 
κινητήρες 
diesel TDI 
από 23.850 
ευρώ.      

Τα αυτοκίνητα 
της Seat δια-

θέτει στην ελ-
ληνική αγορά 
η ΤΕΧΝΟΚΑΡ

Autohellas  
Α.Τ.Ε.Ε.
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∆ Ι Ε Θ Ν Η

Η ΛΕΒΑΝΤΑ  
ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΗΓΚΙΑΣ
Το χρώµα, η υφή και το άρωµα των χωραφιών της λεβάντας 
συµπυκνώνουν για πολλούς την ουσία της Προβηγκίας
Τ Η Σ  Φ Α Ν Η Σ  Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Τ  ο µοβ της λεβά-
ντας, το µπλε του 
ουρανού και τα 
εκατοντάδες πε-
τρόχτιστα χωριου-
δάκια, οι πύργοι 

και οι µεσαιωνικές πόλεις συν-
θέτουν ένα ονειρικό σκηνικό, 
το οποίο ζωγράφοι όπως ο Βαν 
Γκογκ, ο Σεζάν και ο Πικάσο προ-
σπάθησαν να αποτυπώσουν στους 
πίνακές τους για την Προβηγκία.

Η λεβάντα στην περιοχή ξεκί-
νησε να καλλιεργείται συστηµατι-
κά από το 1920 σε υψόµετρο 600 
έως 700 µ., ωστόσο ήταν ήδη γνω-
στή από την εποχή του Μεσαίωνα. 

Οι Γάλλοι ξεκίνησαν να φυτεύουν λεβάντα στην Προβηγκία για  
να αντιμετωπίσουν τη δυσοσμία από τα βυρσοδεψεία της περιοχής
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∆ Ι Ε Θ Ν Η

Το φυτό περιέχει στα φύλλα του 
αιθέριο έλαιο, που αξιοποιείται 
στην αρωµατοποιία, ενώ έχει απο-
δειχθεί ότι διαθέτει και θεραπευ-
τικές ιδιότητες. Παράλληλα, είναι 
αντισηπτικό και χρησιµοποιείται 
στην επούλωση τραυµάτων. Οι 
Γάλλοι αγρότες αποσπούν το αι-
θέριο έλαιο µε µικρούς κινητούς 
αποστακτήρες και για να πάρουν 
ένα κιλό φυτικού ελαίου χρειάζο-
νται 100 κιλά από άνθη λεβάντας.

Η ιστορική περιοχή της νοτιο-
ανατολικής Γαλλίας προσφέρε-
ται για βόλτες στα ατελείωτα χω-
ράφια λεβάντας µε αυτοκίνητο, µε 
ποδήλατο ακόµα και µε τα πόδια. 

Η Λουµπερόν, η οποία βρίσκεται 
στην καρδιά της Προβηγκίας και 
έχει µέγιστο υψόµετρο τα 1.256 
µ. και καλύπτει µια έκταση 600 τ. 
χλµ., είναι ιδιαίτερα πλούσια σε 
βιοποικιλότητα. Πιο αναλυτικά, η 
Λουµπερόν αποτελεί το «σπίτι» για 
1.500 είδη φυτών, αντιπροσωπεύ-
ει το 30% της χλωρίδας και της πα-
νίδας στη Γαλλία. Ακόµα εκεί οι τα-
ξιδιώτες µπορούν να εντοπίσουν 
17.000 είδη εντόµων και 2.300 εί-
δη λεπιδοπτέρων ή σχεδόν το 40% 
των ειδών που ζουν στη Γαλλία, 
αλλά και 135 είδη πουλιών.

Φουλ ανθοφορία λεβάντας 
στις αρχές Ιουλίου 

Εξέχουσα θέση στην περιοχή, 
φυσικά, κατέχει και η καλλιέργεια 
της λεβάντας, όπου στο Λουµπε-
ρόν ανθίζει την τελευταία εβδοµά-
δα του Ιουνίου και συγκοµίζεται 
στις αρχές Αυγούστου.  Συνήθως 
η ανθοφορία των χωραφιών λε-
βάντας στο Λουµπερόν βρίσκεται 
στο απόγειό της αρχές Ιουλίου, 
αλλά αυτό εξαρτάται από τα επίπε-
δα των βροχοπτώσεων που σηµει-
ώνονται κάθε χρόνο. Όποιος τα-
ξιδιώτης επιθυµεί να δει µαζί στα 
χωράφια ηλίανθους και λεβάντες, 
τότε η καλύτερη περίοδος για να 
ταξιδέψει στην περιοχή είναι το 
διάστηµα Ιουλίου-Αυγούστου. 

Από τα µέσα του 1600
Οι Γάλλοι αγρότες ξεκινούν την 

ενασχόλησή τους µε τη λεβάντα 
περίπου από τα µέσα του 1600, 
όπου άρχισαν να τη χρησιµοποι-
ούν, για να καλύπτουν τότε τη δυ-
σοσµία από τα βυρσοδεψεία που 
ανθούσαν στην περιοχή. Στη συ-
νέχεια η λεβάντα χρησιµοποιήθη-
κε για την παρασκευή αρωµάτων 
και τη φυτοθεραπεία αλλά από 
τον 19ο αιώνα άρχισε να ανα-
πτύσσεται η καλλιέργειά της και 
τον 20ό αιώνα γνώρισε ιδιαίτε-
ρη άνθηση χάρη στη δηµιουργία 
της βιοµηχανίας αρωµατοποιίας 
στη γειτονική πόλη Γκρας. Τότε 
υπήρχαν διάσπαρτα στην περιοχή 
πολλά οικογενειακά αποστακτή-
ρια, τα οποία όµως δεν άντεξαν 
στο βιοµηχανικό ανταγωνισµό.

Μ Ε  Μ Ι Α  Μ Α Τ Ι Α

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΚΟΥΣΤΕΛΕ
Την ιστορία της καλλιέργειας της λεβάντας στην Προβηγκία από το Με-
σαίωνα µπορούν να µάθουν όσοι επισκεφτούν το πανέµορφο Μουσείο 
στο Κουστελέ, δηµιούργηµα της οικογένειας καλλιεργητών Λανσέλ. Το 
1890, οι Λανσέλ απέκτησαν έναν πύργο του 1820 στην Lagarde της 
Apt. Το Chateau du Bois, χτισµένο σε 1.100 µ. υψόµετρο, περιτριγυρι-
ζόταν από 800 στρµ. αγρών όπου άρχισαν να καλλιεργούν λεβάντα και 
δηµιούργησαν και δικό τους αποστακτήριο. Ο Ζακ και η Σοφί Λανσέλ 
είναι η 5η γενιά που συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση.

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ
Οι Λανσέλ δηµιούργησαν µια σειρά προϊόντων βασισµένα στη λε-
βάντα. Ανάµεσα στα σαπούνια, τα αφρόλουτρα, τα αιθέρια έλαια, 
συνεχίζουν να παρασκευάζουν και το παραδοσιακό αφέψηµα 
που βοηθάει στην αϋπνία. Ο πατέρας του Ζακ, ο Ζορς Λανσέλ, 
έστησε το 1991 ένα Μουσείο Λεβάντας στο Κουστελέ, το οποίο 
επισκέπτονται πλέον πάνω από 50.000 άτοµα τον χρόνο.

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ
Πλέον, η Γκρας θεωρείται µία από τις βασικές «πρωτεύουσες» της 
ευρωπαϊκής αρωµατοποιίας. Εκεί δεσπόζει το περίφηµο ∆ιεθνές 
Μουσείο Αρωµατοποιίας το οποίο αποτελεί την πιο κατάλληλη 
εισαγωγή στο κεφάλαιο της ιδιαίτερης σχέσης της πόλης µε τα 
αρώµατα. Το µεγάλο «µυστικό» είναι ότι το κλίµα της περιοχής 
ευνοεί εντυπωσιακές συγκοµιδές αρωµατικών λουλουδιών.
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Το κοινό διάβα  
έστησε τα τσελιγκάτα
Η από κοινού αντιµετώπιση 
κοινών προβληµάτων 
ήταν η γενεσιουργός 
αιτία της εµφάνισης των 
ορεινών συνεταιρισµών 
κτηνοτρόφων, που έγιναν 
γνωστοί µε την ονοµασία 
τσελιγκάτα 
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ *

Ο   
ι Βλάχοι και οι Σαρακατσαναί-
οι ήταν οι δύο φυλές που µεγα-
λούργησαν στο πλαίσιο του θε-
σµού των τσελιγκάτων για πολ-

λούς αιώνες και µέχρι τα µέσα του 
20ού αιώνα, οπότε και διαλύθηκαν 
από την επίδραση εξωτερικών πα-
ραγόντων και όχι για λόγους δικής 
τους ανεπάρκειας. 

Μεταξύ των δύο πληθυσµιακών 
οµάδων θα µπορούσε κανείς να επι-
σηµάνει διαφορές, ωστόσο θα ήταν 
πιο χρήσιµο να εστιάσει κανείς στα 
κοινά επιτεύγµατά τους, τα οποία θα 
µπορούσαν να λειτουργήσουν παρα-
δειγµατικά ακόµη και στις µέρες µας. 

Είναι άγνωστο το πότε εµφανίστη-
κε η νοµαδική κτηνοτροφία, πάντως 
η αύξηση προβάτων και ποιµνίων 
και η αναζήτηση διαβίωσής τους σε 
δροσερό κλίµα επέφερε τον νοµα-
δικό τρόπο ζωής των κτηνοτρόφων.  
Με τη σειρά της η αύξηση της νο-
µαδικής κτηνοτροφίας, καθώς και  
η ανάγκη των ποιµένων για κοινή 
χρήση µεγάλων εκτάσεων βοσκοτό-
πων, η ανασφάλεια που επικρατού-
σε στην ύπαιθρο, αλλά και η ανυ-

παρξία πιστωτικών οργανισµών για 
την εξυπηρέτηση των µεµονωµένων 
κτηνοτρόφων οδήγησε τους τελευ-
ταίους στη µεταξύ τους συνένωση, 
δηλαδή στα τσελιγκάτα.

Το τσελιγκάτο ήταν µια άτυπη µο-
νάδα-επιχείρηση  µε το ζωικό κεφά-
λαιο, το ανθρώπινο δυναµικό και 
τις πρόχειρες ή µόνιµες εγκαταστά-
σεις της. Υπερείχε των τσιφλικιών, 
καθώς παρόλο που και τα δύο ήταν 
µορφές σύµπραξης, τα πρώτα στη-

ρίζονταν στην εθελοντική συµµετο-
χή. Επιπλέον, όπως αναφέρει ο Κα-
ραβίδας στο βιβλίο του «Αγροτικά», 
πλεονέκτηµα του τσελιγκάτου ήταν 
ότι στηριζόταν στην προσωπική δρα-
στηριότητα των µελών του εξασφα-
λίζοντας έτσι απεριόριστη υπερερ-
γασία του κάθε συµµέτοχου. Με άλ-
λα λόγια, η µη εκµεταλλευτική σχέ-
ση δηµιουργούσε προϋποθέσεις κα-
λύτερης απόδοσης. Τα δηµοκρατικά 
στοιχεία στη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων, η συνεργασία και η υπερά-
σπιση µε πνεύµα αλληλεγγύης και 
κοινού συµφέροντος επίσης εξα-
σφάλιζαν την αφοσίωση των µελών. 

Eπιτυχής αυτοδιαχείριση
Στα προς µίµηση στοιχεία των 

τσελιγκάτων θα πρέπει να προσθέ-
σουµε την αποτελεσµατική διαχεί-
ριση των κοινών πόρων µέσω της 
αυτοδιαχείρισης. Όπως αναφέ-
ρουν οι Αβρανιτίδης και Νασιώκα 
στην εργασία τους «Το τσελιγκάτο, 
ένας θεσµός επιτυχούς αυτοδιαχεί-
ρισης των κοινών» ένα κλασικό πα-
ράδειγµα κοινών πόρων που απει-
λούνται λόγω της υπερεκµετάλλευ-
σης είναι οι βοσκότοποι. Τα τσελι-
γκάτα οργανωµένα σε µια συλλογι-
κή βάση αυτοδιαχείρισης θέσπιζαν 
κατάλληλους και λειτουργικούς κα-
νόνες χρήσης και κατάφερναν να 
διασφαλίσουν τη αειφόρο διαχεί-
ριση και την προστασία του πόρου.

Συµπερασµατικά, ο θεσµός του 
τσελιγκάτου, που εµφανίστηκε 
επί Τουρκοκρατίας και έσβησε πε-
ρί τα τέλη του ‘60, µας κληροδότη-
σε µια στέρεη βάση για συζήτηση 
και σχεδιασµό ανάλογων δοµών 
αυτοδιαχείρισης των κοινών, που 
έχει ήδη αποδειχθεί ότι µπορούν 
να λειτουργήσουν.

Το τσελιγκάτο υπερείχε του 
τσιφλικιού, παρόλο που και τα δύο 
ήταν μορφές σύμπραξης

 Τ Α Ξ Ι ∆ Ι   Σ Τ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ο

ΒΛΑΧΟΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ
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Ο Σαρακατάνος Θ. 
Σπανός τον Οκτώβριο 
του 1940 στα βουνά 
των Τρικάλων. 

Oικογένεια Βλάχων. 
Κάθε τσελιγκάτο συ-
γκέντρωνε από 20 
έως 50 οικογένειες. 

Κάθε άνοιξη οι νο-
µάδες Σαρακατσάνοι 
ετοιµάζονταν για την 
µετάβασή τους στα 
γραφικά και καλότυ-
χα βουνά. 

Οι γυναίκες έµαθαν 
να ακολουθούν τη 
νοµαδική ζωή των 
πατέρων και συζύ-

γων τους.

Επικεφαλής των οµά-
δων ήταν ο τσέλι-
γκας. Μαζί του έρχο-
νταν οι σµίχτες που 
δεν έβρισκαν δικό 
τους λιβάδι.

Το τσελιγκάτο έπαιρ-
νε το όνοµα του επι-

κεφαλής του.  Συ-
νήθως ο τσέλιγκας 

παρέδιδε τα ηνία 
στον γιο του.
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MHΝ ΞΕΧΑΣΩ
31/01
Ελαιοκοµικό µητρώο 
Προθεσµία µέχρι τις 31 Ιανουαρίου έχουν οι 
καλλιεργητές προκειµένου να υποβάλουν τις 
δηλώσεις τους για καταχώρηση νέων ελαιο-
τεµαχίων, µεταβολές στοιχείων ή µεταβιβά-
σεις στο Ελαιοκοµικό Μητρώο στις κατά τό-
πους ∆ΑΟΚ. 

03/02
Ζιζάνια στο βαµβάκι 
Η βιώσιµη διαχείριση των ζιζανίων θα αποτε-
λέσει το κεντρικό θέµα της ηµερίδας που δι-
οργανώνει η Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία 
στις 3 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Χορηγοί 
επικοινωνίας η Agrenda και το Agronews.

17/02
Συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό Οίνου
Ως τις 17 Φεβρουαρίου οι δηλώσεις συµµετο-
χής στον 17ο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Οίνου και 
τον 3ο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Αποσταγµάτων 
που διοργανώνει η ΕΝΟΑΒΕ µε χορηγούς 
επικοινωνίας την Agrenda, το Agronews και 
το Wine Trails.  
.

22/02
Στο πρόγραµµα των Βιολογικών
Τις αιτήσεις τους µέχρι και τις 22 Φεβρουαρίου 
καλούνται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι 
για το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία», µετά την 
έκδοση της σχετικής προκήρυξης.

24/02
Κότινος ΙΙ 2017
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δειγ-
µάτων για τον ∆ιαγωνισµό Ποιότητας Τυπο-
ποιηµένου Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου 
«KOTINOS II 2017» που διοργανώνει  
ο Φιλαίος είναι η 24η Φεβρουαρίου.

Λ  ίγες ηλιόλουστες µέρες ζητάνε οι Έλληνες παραγωγοί, για να µπορέσουν να ολοκληρώσουν το συντοµότερο δυνα-
τόν το κλάδεµα κυρίως στα οπωροφόρα. Περιττό είναι να αναφερθεί πόσο σηµαντική είναι αυτή η πρακτική, καθώς, 
όπως είπαν και οι γεωπόνοι, οι µόνες ελιές που δεν έπαθαν µεγάλη ζηµιά από τον παγετό, ήταν όσες κλαδεύτηκαν 
σωστά. Παράλληλα, το νου τους θα πρέπει να έχουν όσοι θέλουν να βάλουν την καλλιέργειά τους στα Βιολογικά, κα-
θώς οι αιτήσεις λήγουν στις 22 Φεβρουαρίου. Καλό είναι και οι κτηνοτρόφοι, να µην ξεχάσουν το µεγάλο ραντεβού 
του κλάδου, την έκθεση Zootechnia, που ανοίγει τις πόρτες τις στις 2 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη.

Οι πιο σηµαντικές υποµνήσεις 
για το µήνα Φεβρουάριο

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ...
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