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12 ΕΖΗΣΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ Ο ΓΙ∆ΑΡΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Ο θεσµός του κοινοτικού κοπαδιού και 
του γιδάρη διήρκεσε περισσότερο από 
έναν αιώνα στα χωριά της Θεσσαλίας

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Μία από τις πρώτες τράπεζες σπόρων 
που δηµιουργήθηκαν στην Ευρώπη, µε τη 
συγχρηµατοδότηση του FAO, είναι η Ελληνική 
Τράπεζα Γενετικού Υλικού 

22 ΞΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΗΜΟ
Η αγροτική µετασχηµατίζεται εκ νέου µε τα 
περιθώρια απασχόλησης ξένου εργατικού 
δυναµικού να στενεύουν. 

40  ΜΥΘΟΣ Ο ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΠΟΥ ΖΟΥΣΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ
Τι διδάσκει το «Μάθηµα της Νήσου του Πάσχα» 
σύµφωνα µε τους σύγχρονους ανθρωπολόγους

34  ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕ 4 ΩΡΕΣ & 15 ΛΕΠΤΑ
∆εν υπήρχαν ούτε υπολογιστές όταν ακούστηκε 
για πρώτη φορά από ελληνικά πολιτικά χείλη 
η φράση «παράκαµψη των Τεµπών»

58 Η ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΗ ΑΓΡΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Βρίσκεται στην Ιρλανδία και την πώλησή της έχει 
αναλάβει ο Οίκος Sotheby’s προς 4 εκατ. ευρώ

56   ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ
Για κάθε στρέµµα εκµετάλλευσης, χρειάζεται 
κεφάλαιο από 15 έως 25 χιλιάδες ευρώ.
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 Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α    Κ Α Ι  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α

Οικογένεια,  
χωριό και πόλη 
Πολύ πριν από τον δικό µας προβληµατισµό σε 
ό,τι αφορά στην επιλογή του ανθρώπου ανάµεσα 
στο χωριό και την πόλη, έχει προηγηθεί η φιλο-
σοφική προσέγγιση και διδασκαλία του Αριστο-
τέλη, σύµφωνα µε την οποία υπάρχουν τρία εί-
δη κοινωνικών οντοτήτων ή, διαφορετικά, οµά-
δων συνύπαρξης των ανθρώπων: Η οικογένεια 
(«ο οίκος ή οικία»), το χωριό («η κώµη») και η πό-
λη-κράτος («η πόλις»). Οι κοινωνικές αυτές οντό-
τητες δηµιουργήθηκαν «φύσει», καθώς ο άν-
θρωπος είναι προορισµένος από τη φύση να µην 
µπορεί να υπάρξει µόνος του. Πέραν της συγκε-
κριµένης προσέγγισης, ωστόσο, ενδιαφέρον 
έχουν οι διαφοροποιήσεις, οι οποίες καταγράφο-
νται επί του θέµατος µεταξύ λογίων, όπως ο Πρω-
ταγόρας, ο Αριστοτέλης και ο Ρουσσώ.    
α. Πρωταγόρας: Σύµφωνα µε την άποψη του 
Πρωταγόρα, η πολιτική κοινότητα δηµιουργήθη-
κε «νόµω», από την ανάγκη δηλαδή των ανθρώ-
πων να προστατευθούν από τα άγρια θηρία και 
να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Σκοπός της 
ήταν η ικανοποίηση των βιολογικών τους ανα-
γκών και η διασφάλιση της ζωής τους. 
β. Αριστοτέλης: Ο Αριστοτέλης διαφοροποιεί-
ται από τον Πρωταγόρα και θεωρεί ότι η πολιτι-
κή κοινότητα δηµιουργήθηκε από φυσική ανα-
γκαιότητα («φύσει»), ήταν έµφυτη δηλαδή στον 
άνθρωπο η ανάγκη να συµβιώνει µε άλλους αν-
θρώπους σε κοινωνίες οργανωµένες µε πολί-
τευµα, θεσµούς και νόµους (ο άνθρωπος είναι 
φύσει�ον πολιτικόν»). Σκοπός της δηµιουργί-
ας της δεν ήταν απλώς η ικανοποίηση βιοτικών 
αναγκών και η επιβίωση, αλλά ένας ανώτερος 
στόχος, το «ευ� ζην», δηλαδή η ηθική τελείωση, 
η ευδαιµονία των πολιτών, η οποία επιτυγχάνε-
ται µέσω της αυτάρκειας. 
γ. Ρουσσώ: Τέλος, ο Ρουσσώ στο έργο του «Κοι-
νωνικό Συµβόλαιο» διατυπώνει την άποψη ότι 
η πολιτική κοινωνία δηµιουργήθηκε έπειτα από 
συµφωνία µεταξύ αρχόντων και αρχοµένων. 
Άρα, η πολιτική κοινωνία δεν δηµιουργήθηκε 
«φύσει», αλλά «θέσει» ή «νόµω». Σκοπός της εί-
ναι, κατά τη γνώµη του, η ισότητα των πολιτών 
και η ελευθερία τους. Μάλιστα, επειδή η πολιτι-
κή κοινότητα εκφράζει τη βούληση του συνόλου 
των πολιτών, προηγείται απέναντι στη θέληση 
του κάθε πολίτη χωριστά.

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

Ερευνητές στη Γερµανία κατάφε-
ραν για πρώτη φορά να εκτυπώ-

σουν γυάλινα αντικείµενα σε τρισ-
διάστατο εκτυπωτή, µε την προ-
οπτική για ποικίλες εφαρµογές 

στην οπτική, στη µετάδοση δεδο-
µένων, στη βιοτεχνολογία, στη 

βιοϊατρική κ.ο.κ. Για το σκοπό αυ-
τό ανέπτυξαν ένα νέο υγρό γυαλί 
από νανοσωµατίδια που αιωρού-

νται σε υγρό πολυµερές.

info

ΗΠΑ  
Ο κυβερνήτης της 
Καλιφόρνια, Τζέρι 

Μπράουν, ανακοίνω-
σε το επίσηµο τέλος 
της ξηρασίας που δι-
ήρκεσε περισσότερο 
από πέντε χρόνια και 
κατέστρεφε 12 εκατ. 

δέντρα ετησίως.

Το 2027 η τουριστική 
δραστηριότητα 

συνολικά θα συνει-
σφέρει το 23,8% του 
ελληνικού ΑΕΠ, λέει 
η έκθεση του WTTC.

23,8%

Περίπου 1,5 εκατ. 
ευρώ κοστίζει το 
AeroMobil Flying 
Car, ένα υβρίδιο 
αυτοκινήτου και 

αεροπλάνου. ∆εκτές 
όλες οι παραγγελίες.

1,5

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...

Γυαλί 3D

Η ιστορία 
του τατουάζ 
ξεδιπλώνεται 
στο Tattooed 
New York, μια 
έκθεση που 
διερευνά την 
ανάπτυξη της 
τέχνης μέσα 
από το σώμα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΩΣΗ
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Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ζ Ε Τ Α  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

Ο πραγματικός καρπός του παραδείσου

A  ναµφισβήτητα, το ταπεινό αβοκάντο έχει γίνει 
αγαπηµένη εµµονή τα τελευταία χρόνια και 
όχι τυχαία. Είναι από τις πιο «µοδάτες» τρο-
φές και έχει λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη 
διαδικασία που αποκαλούµε «αδυνάτισµα».
Γνωστό και µε την ονοµασία βουτυρόδεντρο, 

µε επιστηµονική ονοµασία Persea americana, είναι αειθα-
λές δένδρο που κατάγεται από την Αµερική. Ευδοκιµεί, εκτός 
από τις τροπικές περιοχές και σε αυτές που ευδοκιµούν και 
τα εσπεριδοειδή. Προτιµά τα γόνιµα και βαθιά εδάφη και δεν 
αντέχει την υγρασία. Στην Ελλάδα άρχισε να καλλιεργείται τα 
τελευταία χρόνια σε περιοχές της Κρήτης. 
Είναι ένα φρούτο σε σχήµα ωοειδές. Έχει µία φλούδα που 
µπορεί να είναι κοκκώδης, λαµπερή ή απαλή και δεν τρώ-
γεται. Bγαίνει εύκολα όταν το αβοκάντο ωριµάσει. Το χρώ-
µα του είναι σκούρο πράσινο και σε κάποιες περιπτώσεις µω-
βίζει ελαφρώς, ανάλογα µε την ποικιλία. Η σάρκα του είναι 
κιτρινωπή µε γεύση βουτύρου κατά την ωρίµανση. Κατανα-
λώνεται νωπό, ενώ το λάδι του χρησιµοποιείται ευρέως στη 
φαρµακευτική. 
Το ασυνήθιστο αυτό φρούτo αποτελεί θρεπτικό εργοστάσιο 
ενέργειας και παρέχει πολλά δυνητικά οφέλη στην υγεία. Έχει 
υψηλή περιεκτικότητα σε θερµίδες και είναι πλούσιο σε µo-
νοακόρεστα λιπαρά. ∆ε φοβάται τη µοναχικότητα στο τραπέζι. 
Ακόµα και χωρίς συνοδεία άλλου τροφίµου, µπορεί να ικανο-
ποιήσει την όρεξη. Εξάλλου τρώγεται θαυµάσια ως υποκατά-

στατο του κρέατος και των αυγών από τους χορτοφάγους λό-
γω της πληθώρας θρεπτικών συστατικών που διαθέτει. Αντίθε-
τα µε την πρωτεΐνη που βρίσκεται στο κρέας, αυτή του αβοκά-
ντο απορροφάται εύκολα από το σώµα, γιατί  περιέχει επίσης 
και φυτικές ίνες.
Το αβοκάντο τονώνει τον οργανισµό, αυξάνει την ικανότητα 
συγκέντρωσης και διώχνει µακριά την υπνηλία και την κού-
ραση. Περιέχει συστατικά, που παρεµποδίζουν την ανάπτυ-
ξη καρκινικών κυττάρων του προστάτη, προσφέρει προστα-
σία για την εκδήλωση καρκίνου του µαστού και συµβάλλει 
κατά της φθοράς του αµφιβληστροειδούς χιτώνα του µατιού. 
Η περιεκτικότητά του σε κάλιο, φολικό οξύ, προστατεύει κατά 
των καρδιαγγειακών παθήσεων και συµβάλλει στην καλύτε-
ρη ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης. 
Οι αντιοξειδωτικές ουσίες που περιέχει επιβραδύνουν τη δια-
δικασία του γήρατος ενώ έχει και βιταµίνες του συµπλέγµατος 
Β, που συµβάλλουν στην καταπολέµηση του στρες. Ο µοναδι-
κός συνδυασµός βιταµινών C και E, σεληνίου, ψευδάργυρου, 
και ωµέγα-3 λιπαρών οξέων που έχει, βοηθά στην προστασία 
κατά των φλεγµονών. Πουρές ή ο εσωτερικός φλοιός του (δι-
ατηρώντας κάποια πράσινη σάρκα) µπορεί επίσης να τρίβεται 
για την αντιµετώπιση της ψωρίασης.
Το αβοκάντο λοιπόν, αποτελεί σούπερ τροφή, που µπορεί να 
γίνει ο σύµµαχός µας στην υγεία και τη σωστή διατροφή στην 
καθηµερινότητα, ενώ χαρίζει γεύση σε όποια συνταγή αναµει-
χθεί και ευεξία σε όποιον την καταναλώσει.

 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. αβοκάντο  
περιέχουν  
περίπου 235 
θερµίδες

τόνους αβοκάντο 
το χρόνο κατανα-
λώνουν περίπου το 
χρόνο oι Έλληνες

µέρες διατηρείται στο 
ψυγείο το αβοκάντο 
και στην κατάψυξη 
µέχρι 2 µήνες150 7.000 2
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 Α Π Ο Ψ Η    « Τ Ι  Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι  Ε Κ Ε Ι  Ε Ξ Ω »

ΜΑΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ Η ΓΗ ΦΟΡΕΣΕΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΕΣΕΙ
Τ Η Σ  Ζ Ε Τ Α Σ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

Π  ριν καθιερωθεί ως ηµέρα των εργατών 
και αργία, η Πρωτοµαγιά ήταν για αι-
ώνες ηµέρα ιδιαίτερου εορτασµού της 
άνοιξης ως αναζωογόνηση της φύσης.
Ο Μάιος, σύµφωνα µε την παράδοση, 
πήρε το όνοµά του από τη ρωµαϊκή θε-

ότητα Maia, που ονοµάστηκε έτσι από την ελληνική λέ-
ξη Μαία που σηµαίνει τροφός και µητέρα. Η Μαία είναι 
η µητέρα του Ερµή στον οποίο αφιερώθηκε ο µήνας Μά-
ιος. Οι ρίζες του εορτασµού της Πρωτοµαγιάς, είναι βα-
θιά στην αρχαιότητα.  Οι εκδηλωσεις, ήταν αφιερωµένες 
στη θεά της γεωργίας ∆ήµητρα. Την ίδια περίοδο λαµβα-
ναν  χώρα και τα Ανθεστήρια η, η επίσηµη γιορτή ανθέ-
ων των Ελλήνων. Σύµφωνα µε το µύθο, στα Ανθεστήρια 
«ανασταινόταν» ο σκοτωµένος θεός Ευάνθης, επίθετο 
του ∆ιόνυσου -από το χυµένο αίµα του οποίου φύτρωσε 
η άµπελος. Αµφότερες οι γιορτές αυτές είχαν σκοπό να 
γιορτάσει ο κόσµος τη γονιµότητα των αγρών, την καρ-
ποφορία της γής, την άνθιση της φύσης. Οι εορτασµοί 
λοιπόν, σηµατοδοτούσαν από τότε την τελική νίκη του 
καλοκαιριού απέναντι στον χειµώνα, την κατίσχυση της 
ζωής επί του θανάτου, τη γονιµότητα των αγρών και κατ 
επέκταση, των ζώων και των ανθρώπων.

Οι εορτασµοί, συνεχίστηκαν στο διάβα των αιώνων 
από την αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο και ύστερα σε όλη 

την Ευρώπη, µε επισηµότητα και µε διάφορες µορφές. 
Στην Ελλάδα, πολλά έθιµα τηρούνται σε διάφορες πε-

ριοχές, ακόµα και κάποια που έχουν να κάνουν µε µε-
ταφυσικές δοξασίες για την αναγέννηση της πλάσης, 
όπως η έξοδος των ανθρώπων σε εξοχές, το στεφάνι από 
λουλούδια που κατασκευάζουν και φέρνουν στο σπίτι, 
το Μαγιόξυλο κ.λπ. Η παράδοση θέλει τους αγρότες να 
φτιάχνουν τον Μάη τους µε πρασινάδες, καρπούς, σκόρ-
δο για τη βασκανία και αγκάθι για τον εχθρό. 

Στην περιοχή της Σµύρνης, την παραµονή της Πρω-
τοµαγιάς, οι αγρότες πήγαιναν στην εξοχή, για να κό-
ψουν οτιδήποτε είχε καρπό: σιτάρι και κριθάρι, σκόρ-
δα, κρεµµύδια, κλαδιά συκιάς µε τα σύκα, κλαδιά αµυ-
γδαλιάς µε τα αµύγδαλα, κλαδιά ροδιάς µε τα ρόδια. 

Στη Σέριφο, από το βράδυ της παραµονής, κρεµούν 
στην πόρτα ένα στεφάνι από λουλούδια τσουκνίδες, 
κριθάρι και σκόρδο. Το µαγιάτικο στεφάνι στόλιζε τι 
πόρτες των σπιτιών ως του Αϊ Γιαννιού του Θεριστή και 
τότε το καίγανε στις φωτιές του αγίου. Καταλήγοντας, 
είτε πιστεύουµε είτε όχι στις συµβολικές διαστάσεις των 
εθίµων αυτών, δεν παύουν να αποτελούν ένα σηµαντι-
κό κοµµάτι της λαογραφικής µας παράδοσης που αν µη 
τι αλλο µας επιτρέπει να ξεφύγουµε από την καθηµερι-
νότητα και να απολαύσουµε τη φύση που βρίσκεται στα 
καλύτερά της. Εσείς, θα «πιάσετε τον Μάη»;

Στην Ήπειρο, την 
παραµονή της Πρω-
τοµαγιάς, τα παιδιά 
πηγαίνουν σους 
αγρούς χτυπώντας 
µαγειρικά σκεύη και 
λέγοντας «ξόρκια» 
για να διώξουν 
µακριά τα φίδια , 
τους εχθρούς και τα 
ζιζάνια.
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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

ΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ
Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  J O H N  S T E I N B E C K

Ο
Κίνο βρήκε το Μαργαριτάρι του Κόσµου. 
Στην πόλη, σε µικρά γραφεία, κάθονταν 
οι άντρες που αγόραζαν µαρ γαριτάρια 
από τους ψαράδες. Περίµεναν στις κα-
ρέκλες τους µέχρι που έρχονταν τα µαρ-
γαριτάρια και έπειτα κακά ριζαν και τσα-

κώνονταν και φώναζαν και φοβέριζαν µέχρι που έφτα-
ναν στην πιο χαµηλή τιµή που δεχόταν ο ψαράς. Υπήρ-
χε όµως µια τιµή κάτω από την οποία δεν τολµούσαν 
να πέσουν, γιατί είχε τύχει ένας ψαράς σε απόγνωση 
να χα ρίσει τα µαργαριτάρια του στην εκκλησία. Κι όταν 
τέλειωνε η αγορά, οι αγοραστές εκείνοι κάθονταν µό-
νοι και τα δά χτυλά τους έπαιζαν ανήσυχα µε τα µαργα-
ριτάρια, και εύ χονταν να ‘ταν δικά τους. Γιατί δεν υπήρ-
χαν στ’ αλήθεια πολλοί αγοραστές -υπήρχε µόνο ένας, 
και είχε τους πρά κτορες αυτούς σε χωριστά γραφεία 
για να δίνει την εντύπω ση του ανταγωνισµού. 

Τα νέα έφτασαν στους άντρες αυτούς, και τα µάτια 
τους στένεψαν, και οι άκρες των δαχτύ λων τους τους 
έκαψαν λίγο, κι ο καθένας σκέφτηκε ότι το αφεντι-
κό δε θα ζούσε αιώνια και κάποιος θα έπρεπε να πά-
ρει τη θέση του. Κι ο καθένας σκέφτηκε πως µε λίγο 
κεφάλαιο θα µπορούσε να κάνει ένα καινούργιο ξε-
κίνηµα. Κάθε λογιών άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν για 

το µαργαρι τάρι του Κίνο -άνθρωποι µε πράγµατα για 
πούληµα και άν θρωποι που ήθελαν κάποια χάρη. Ο 
Κίνο είχε βρει το Μαρ γαριτάρι του Κόσµου. Η ουσία 
του µαργαριταριού ανακα τευόταν µε την ουσία των αν-
θρώπων κι έβγαινε ένα αλλό κοτο σκούρο κατακάθι. 
Όλοι οι άνθρωποι συγγένεψαν ξαφνικά µε το µαργα-
ριτάρι του Κίνο, και το µαργαριτάρι του Κίνο µπήκε στα 
όνειρα, τους λογαριασµούς, τα σχέδια, τα προγράµµα-
τα, το µέλλον, τις ευχές, τις ανάγκες, τις λα χτάρες, τις 
πείνες του καθενός, και µόνο ένας άνθρωπος στεκό-

ταν εµπόδιο κι αυτός ήταν ο Κίνο, έτσι που κατά 
πε ρίεργο τρόπο έγινε εχθρός του καθενός.

Για τον Κίνο και τη Χουάνα αυτό ήταν 
το πιο σπουδαίο πρωινό της ζωής τους, 
που µπορούσε να συγκριθεί µόνο µε τη 
µέρα που είχε γεννηθεί το µωρό. Αυτή θα 

ήταν η µέρα από την οποία θα λογάρια-
ζαν όλες τις άλλες µέρες. Έτσι θα έλεγαν, 

«Ήταν δυο χρόνια πριν πουλήσουµε το µαργα-
ριτάρι» ή «Ήταν έξι βδοµάδες αφού είχαµε πουλήσει 
το µαργαριτάρι».  

«Έχεις ένα µαργαριτάρι» είπε ο έµπορας. «Καµιά 
φορά µου φέρνουν µια ντουζίνα. Λοιπόν, ας το δούµε 
το µαργα ριτάρι σου. Θα το εκτιµήσουµε και θα σου δώ-
σουµε την κα λύτερη τιµή». Και τα δάχτυλα του δούλευ-
αν σαµανιασµένα µε το νόµισµα. Ο Κίνο κράτησε την 
ανάσα του, και οι γείτονες κράτησαν την ανάσα τους, 
και το ψιθυρητό διέσχισε το πλήθος. «Το εξετάζει. ∆εν 
έχει αναφερθεί ακόµα καµιά τιµή. ∆ε συµ φώνησαν για 
την τιµή».
 
Τώρα το χέρι του αγοραστή είχε αποκτήσει προσω-
πικότητα. Το χέρι πέταξε το µεγάλο µαργαριτάρι πίσω 
στο δί σκο, ο δείχτης το σκούντησε και το πρόσβαλε, 
και στο πρόσωπο του έµπορα ήρθε ένα θλιµµένο και 
περιφρονητικό χαµόγελο. «Λυπάµαι, φίλε µου» είπε, 
και οι ώµοι του ανασηκώθηκαν λίγο για να δείξει ότι 
η ατυχία δεν ήταν δικό του σφάλ µα. «Είναι µαργαρι-
τάρι µεγάλης αξίας» είπε ο Κίνο. Τα δάχτυλα του αγο-
ραστή τσίγκλισαν το µαργαριτάρι έτσι που χοροπήδη-
σε µαλακά πέρα δώθε κι έκανε γκελ στις πλευρές του 
δίσκου. «Έχεις ακούσει για το χρυσάφι του τρελού» 
είπε ο έµπορας. «Το µαργαριτάρι αυτό είναι σαν το 
χρυσάφι του τρελού. Παραείναι µεγάλο. Ποιος θα το 
αγόραζε; ∆εν υπάρχει αγορά για τέτοια πράγµατα. Εί-
ναι µόνο κάτι το αξιοπερίεργο. Λυπάµαι. Νόµιζες ότι 
ήταν ένα πράγµα αξίας κι είναι µόνο κάτι το αξιοπερί-
εργο». Τώρα το πρόσωπο του Κίνο έδειχνε απορία και 
στενοχώ ρια. «Είναι το Μαργαριτάρι τον Κόσµου» φώ-
ναξε. «Κανένας δεν έχει ξαναδεί τέτοιο µαργαριτάρι». 
«Αντίθετα» είπε ο έµπορας, «είναι µεγάλο κι άκοµψο. 
Σαν αξιοπερίεργο αντικείµενο παρουσιάζει κάποιο εν-
διαφέρον. Κάποιο µουσείο θα µπορούσε Ίσως να το 
πάρει για να το βάλει σε µια συλλογή από όστρακα. 
Μπορώ να σου δώσω, ας πούµε, χίλια πέσος». Το πρό-
σωπο του Κίνο έγινε σκοτεινό κι επικίνδυνο…

I N F O
Το µυθιστόρη-

µα είναι η αφήγη-
ση µιας ιστορίας που 
άκουσε ο Στάινµπεκ 

στη Λα Παζ το 
1940

Το 1947 έγραψε το 
«The Pearl» ο Steinbeck 
ξέροντας πως θα 
γυριστεί σε ταινία.
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∆ΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘60  ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ   
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΓΙ∆ΑΡΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΣΑΗ 
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟ ΚΟΠΑ∆Ι
Ο θεσµός του κοινοτικού κοπαδιού και του «γιδάρη», που 
ήταν κάτι σαν δηµόσιος υπάλληλος της εποχής, διήρκεσε 
περισσότερο από αιώνα σε κάποια χωριά της Θεσσαλίας, 
προσεγγίζοντας ένα ιδιότυπο µοντέλο συνεργατισµού 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Π Α Ν Α Γ Ο Σ

Π   
αιδιά του ∆ηµοτικού τότε, περιµένα-
µε, κάθε Κυριακή απόγευµα, ν’ αρχίσει 
ο ποδοσφαιρικός αγώνας των οµάδων 
στο τοπικό πρωτάθληµα, όταν ένα σύν-
νεφο σκόνης «φώναζε» από µακριά ότι 
έρχεται το κοπάδι µε τα γίδια του χωριού.  

Οδηγός τους πάντα, ο Τσάη, που τα συνόδευε υποµο-
νετικά, µέχρι να φθάσουν όλα µαζί στις παρυφές του 
οικισµού και από κει, το καθένα να πάρει το δρόµο του.

Συνεταιρισµό δεν το λες, ήταν πάντως µιας µορφής 
συλλογική προσπάθεια. Ένας τρόπος και τα οικόσιτα ζώα 
να βρουν ανέξοδα την τροφή τους αλλά και να πάρουν 
τον αέρα τους, µακριά από το στενάχωρο  και υγρό περι-
βάλλον της πρόχειρης στάνης που διέθετε κάθε σπίτι και 
οι νοικοκυραίοι να ξενοιάσουν στη διάρκεια της ηµέρας 
από αυτή τη φροντίδα και ν’ ασχοληθούν απερίσπαστοι 
µε τις άλλες, αγροτικές κατά βάση, υποχρεώσεις τους.

Για µας, τα παιδιά του διπλανού χωριού, µιας και 
δεν είχαµε ανάλογη εµπειρία στον δικό µας οικισµό, 
τον Νέσσωνα, αυτό που είχαν καταφέρει οι Καλοχω-
ρίτες, ήταν ένα µικρό θαύµα. Μας έκανε πραγµατικά 
εντύπωση, πως, το κοπάδι έφθανε συντεταγµένα και 
µε σταθερό βηµατισµό µέχρι το µεσοχώρι κι από κει, 
µια – µια, δυο – δυο, καµιά φορά και τρεις, οι… κοπε-
λίτσες ξέκοβαν, για να κατευθυνθούν, χωρίς κάποια 
άλλη καθοδήγηση, προς την εστία τους.

Αυτή η ιδιότυπη συνεργασία, προς όφελος όλων των 
κατοίκων της µικρής κοινότητας, άντεξε στην πίεση του… 
σύγχρονου πολιτισµού, σχεδόν µέχρι τα µέσα της δεκα-
ετίας του ‘90. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι έκλεισε συ-

νάµα µε τη δύση του περασµένου αιώνα και της χιλιετί-
ας συνάµα. Έφθασε µέχρι (λίγο πριν) την καθιέρωση του 
ευρώ, αν αυτό βοηθάει σε κάτι. Σε κάθε περίπτωση, απο-
τέλεσε χαρακτηριστικό δείγµα οργάνωσης, αλληλεγγύ-
ης και µεθοδικότητας µιας κοινωνίας που, παρά τις στε-
ρήσεις της, ήξερε να αναζητά λύσεις.   

Το πραγµατικό νόηµα της συνεργασίας
Θα µπορούσε να πει κανείς πως αποτελούσε κι αυ-

τό αποµεινάρι µιας εποχής! «Τότε που ήµασταν δεµέ-
νοι», όπως λέει τώρα η διαφήµιση της ΕΣΚΙΜΟ. Τότε 
που οι άνθρωποι αντιλαµβάνονταν το πραγµατικό νό-
ηµα της συνεργασίας, όχι µόνο για τα µεγαλόπνοα επι-
χειρηµατικά project αλλά για τα µικρά, τα καθηµερι-
νά, που καµιά φορά επιδρούν καταλυτικά στην ψυχι-
κή µας ισορροπία και ανοίγουν µονοπάτια στην προ-
σέγγιση µιας καλύτερης ποιότητας ζωής.

∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ποιος ήταν ο µι-
σθός του Τσάη, αν κολλούσε ένσηµα ή αν αµείβονταν µε 
εργόσηµο. Ο θεσµός του κοινοτικού κοπαδιού και του 
«γιδάρη», κάτι σαν δηµόσιος υπάλληλος της εποχής, που 
διήρκεσε περισσότερο από αιώνα σε αρκετά χωριά της 
Θεσσαλίας αλλά και σε άλλα µέρη της χώρας, έχει πολ-
λά στοιχεία που χρήζουν βαθύτερης µελέτης. 

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση αυτή είναι συνυφα-
σµένη µε ένα διαφορετικό µοντέλο οικιακής οικονοµί-
ας και αυτάρκειας, το οποίο εξασφάλιζε, ακόµα και σε 
δύσκολες εποχές, βιωσιµότητα, κοινωνική συνοχή και 
αειφορία. Μια-δυο κατσίκες που διατηρούσε κάθε οικο-
γένεια, ήταν το γάλα, κάθε πρωί, των παιδιών και η θρι-

Μας έκανε πραγµα-
τικά εντύπωση, πως, 
το κοπάδι έφθανε 
συντεταγµένα και µε 
σταθερό βηµατισµό 
µέχρι το µεσοχώρι 
κι από κει, µια – µια, 
δυο – δυο, καµιά 
φορά και τρεις, οι… 
κοπελίτσες ξέκοβαν, 
για να κατευθυνθούν, 
χωρίς κάποια άλλη 
καθοδήγηση, προς 
την εστία τους.

Α Π Ο  Κ Α Ρ ∆ Ι Α Σ
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ψάνα των µεγάλων, που θα τους έδινε ενέργεια για να 
ανταπεξέλθουν στη δύσκολη δουλειά της ηµέρας. Ήταν 
το τυρί για όλο το χρόνο και τα ένα - δύο κατσικάκια για 
το Πάσχα και τις µεγάλες γιορτές.

Προφανώς αυτό το µοντέλο δεν έχει καµιά εφαρµογή 
στη σηµερινή εποχή, αντίθετα, άρχισε να χάνει την αίγλη 
του µε την εµφάνιση των πρώτων ΕΒΓΑ της γειτονιάς για 
να εκπνεύσει µε τα πρώτα τετραπάκ που έφεραν το γάλα 
το γάλα στο ψυγείο. Πολύ περισσότερο, αυτό το µοντέ-
λο, του… Τσάη, δεν θα µπορούσε σε καµιά περίπτωση να 
συµβαδίσει µε τα ATMs του ΘΕΣγάλα ή µε τον εποχούµε-
νο φουρνάρη – γάλατα που περνάει κάθε µέρα από κάθε 
σπίτι σε όλα τα χωριά. 

Τότε που τα χωριά ήταν γεµάτα κόσµο
Είναι πάντως εκεί για να µας θυµίζει τη συνεργατικότη-

τα και την αλληλεγγύη, κάποιων άλλων εποχών, τότε που 
οι άνθρωποι µπορούσαν να ζουν µε λιγότερα. Που αναζη-
τούσαν την ευτυχία στην ζεστή καθηµερινή επαφή µε τον 
διπλανό τους. Τότε που τα χωριά ήταν γεµάτα κόσµο. Τό-
τε, που, το ζωντανό Κυριακάτικο ποδοσφαιρικό παιχνίδι 
ανάµεσα στις οµάδες των χωριών ήταν µεγάλο γεγονός, 
όπως ήταν µια ξεχωριστή ψυχαγωγία και το άκουσµα της 
αναµετάδοσης από το ραδιόφωνο, για το άλλο, το µεγά-
λο πρωτάθληµα. Άλλωστε και η ώρα που ο Τσάης έφερ-
νε πίσω στο χωριό τα γίδια, κάθε Κυριακή απόγευµα, δεν 
ήταν τυχαία. Ήταν η ώρα που οι οµάδες θα έµπαιναν στο 
γήπεδο και οι κατσίκες, ανεξάρτητες πλέον, µια – µια, δυο 
– δυο, καµιά φορά και τρεις, θα έπαιρναν, χωρίς καθοδή-
γηση, το δρόµο της επιστροφής στις εστίες τους.            

ΑΙΓΛΗ 
Το µοντέλο δεν 

έχει καµιά εφαρ-
µογή στη σηµερινή 
εποχή, αντίθετα, 
άρχισε να χάνει 
την αίγλη του µε 

την εµφάνιση των 
πρώτων ΕΒΓΑ της 

γειτονιάς.

Αυτή η ιδιότυπη 
συνεργασία, προς 

όφελος όλων 
των κατοίκων της 
µικρής κοινότητας, 
άντεξε στην πίεση 
του… σύγχρονου 

πολιτισµού, σχεδόν 
µέχρι τα µέσα της 
δεκαετίας του ‘90.

1990

Α Π Ο  Κ Α Ρ ∆ Ι Α Σ

ΠΑΙΖΑΜΕ ΠΑΝΩ ΣΤ’ ΑΛΩΝΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ, όταν 
η γη άρχισε να τρέµει… «Σεισµός! Σεισµός!» 
φωνάζαµε αλαλιασµένα. Ο µπαρµπα-Λά-
µπρος, που το σπίτι του ήταν εκεί δίπλα και 
µας είδε, είπε δυνατά, για ν’ ακουστεί πάνω 
απ’ την χλαλοή: «∆εν είναι σεισµός. Περνάν 
τα γίδια του Τζοβάνη!»

Πράγµατι, στον δρόµο τον Παλιό σηκώθη-
κε ένα σύννεφο σκόνης. Κι από µέσα πετά-
χτηκαν, σαν κερασφόρα στοιχειά δαιµονισµέ-
να, τα σιδερόκορµα γίδια. Μπροστά-µπροστά 
πήγαινε ένας µεγάλος κατάµαυρος τράγος µε 
τεράστια γυριστά κέρατα κι ένα µικρό γενάκι, 
σαν του Ιούδα, κάτω απ’ το σαγόνι. Πιο πίσω 
ακολουθούσε το αµέτρητο κοπάδι. Περνούσε… 
περνούσε… περνούσε… και τελειωµό δεν είχε! 

Ο αέρας µύριζε τραγίλα και κοπριά και σου 
πιανόνταν η ανάσα. Τρεχαλητά, βελάσµατα, 
σφυρίγµατα και φωνές των τσοπάνων. Μαυρο-
λόγησε ο δρόµος απ’ άκρη σ’ άκρη, λες και διά-
βαινε στρατός µεγαλόσωµων µυρµηγκιών…

Κάποτε -µας φάνηκε πως πέρασε µια µέρα- 
τα χίλια γίδια του Τζοβάνη χάθηκαν από µπρος 
µας, κι ακούγαµε µόνον τα κουδουνάκια που 
αποµακρύνονταν… Τρίβοντας τα µάτια µας απ’ 
την σκόνη, γυρίσαµε προς τον µπαρµπα-Λά-
µπρο: «Και πού πάνε τώρα τα γίδια;» ρωτήσα-
µε εκστασιασµένα. «Πάνε στο Βλυχό. Θα µπού-
νε σε βάρκες και θα περάσουν στο Μεγανήσι. 
Εκεί θα ξεχειµωνιάσουν. Την άνοιξη θα ξανα-
διαβούν απ’ την Παλιοκατούνα -όπως τώρα, 
καλή ώρα- και θα πάνε πάλι στην Εγκλουβή». 
Θαυµάσαµε όλοι: «Με τις βάρκες, τόσα γίδια!»

ΠΕΡΝΑΝ ΤΑ ΓΙ∆ΙΑ 
ΤΟΥ ΤΖΟΒΑΝΗ

Ο  Τ Σ Ο Π Α Ν Η Σ  Μ Α Ρ Α Θ Ω Ν Ο ∆ Ρ Ο Μ Ο Σ 
Απόσπασµα από δηµοσίευµα της εφηµερίδας Free ΛΕΥΚΑΣ.  
Το κείµενο είναι του ∆ηµήτρη Σολδάτου.
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ       
ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ   

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΗΣ  
ΠΡΩΤΑ ΑΓΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     

Ο Γιάννης Κάτρης είναι το δεξί 
χέρι του προέδρου της ΕΑΣ Αγρι-
νίου, Θωμά Κουτσουπιά, και αυτός 
που έχει πάρει πάνω του την τεχνι-
κή υποστήριξη της οργάνωσης. 
Τον τελευταίο καιρό, χειρίστηκε 
πολλές από τις πτυχές που έχουν 
σχέση με την αναδιοργάνωση 
του ΟΣΔΕ, έφερε πολλά θέματα 
εις πέρας και, ως εκ τούτου, θα 
ήταν περίργο να μην έχει μπει  
στο μάτι της μηχανοπαρέας.  
Πριν απ’ όλα αυτά, όμως, ο Γιάννης 
είναι αγροτόπαιδο. Εκτρέφει μαζί 
με τον αδελφό του κάπου 500 
βοοειδή βιολογικής κατεύθυνσης 
και την πηγαίνει τη δουλειά ρολόι. 
 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ   
ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΘΟΡΥΒΑ,  
∆ΕΝ ΞΕΧΝΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ        

Ο Νίκος Αντώνογλου θεωρείται 
από τις πιο επιτυχημένες επιλογές 
πολιτικών στελεχών στο σημερινό 
κυβερνητικό σχήμα. Έχει καλή 
όσμωση του χώρου, αποφεύγει τις 
κακοτοπίες, ξέρει από management, 
γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία 
στα πέριξ της πλατείας Βάθη και δεν 
ξεχνάει εύκολα τους συναγωνιστές 
του. Θα μου πείτε, τι αξία μπορεί να 
έχουν όλα αυτά για τους αγρότες;  
Η απάντηση είναι, μεγάλη! Αν σε 
κάτι έχει διακριθεί ως γενικός, είναι 
στη δεξιοτεχνία με την οποία κάνει 
τους υπηρεσιακούς να τάσσονται 
στην υπηρεσία των αγροτών. 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΛΙΑΜΠΑΣ 
ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ  
ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ     

Πολλοί είναι αυτοί που 
αναρωτιούνται τι ήταν αυτό που 
έκανε τον πολύ προσεκτικό στις 
κινήσεις του, όλα αυτά τα χρόνια, 
συνεταιριστή, να βγει από το 
καβούκι του. Ν’ αφήσει δηλαδή τη 
σιγουριά που του παρείχε μέχρι 
σήμερα η ενασχόλησή του 
αποκλειστικά με τα διοικητικά 
του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού και 
να εμπλακεί ενεργά με τα του 
κέντρου και μάλιστα σ’ ένα 
αμφιλεγόμενο  project όπως είναι 
αυτό του ΣΑΣΟΕΕ. Σημειωτέον 
ότι για χάρη του μηχανογράφου 
απομακρύνθηκε και από τους 
συνοδοιπόρους του Θανάση 
Βακάλη και Ανδρέα Δημητρίου.      

Αν αφήσουµε... εκτός ύλης τα Ιουλιανά,  
το καλοκαίρι του 1974, όπως και το 
καλοκαίρι του 2015 ήταν τα δυσκολότερα 
στη σύγχρονη ιστορία. Μ’ αυτή την έννοια, 
το καλοκαίρι που σιγά - σιγά έρχεται, µπορεί 
να µοιάζει και µε «θερινό περίπατο»
Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ  

Έχοντας περάσει όλη του τη 
ζωή στα γίδια δεν χρωστάει σε 
κανέναν, επομένως δεν έχει να 
φοβηθεί και τίποτα. Του αρέσει, 
είναι αλήθεια, να ασχολείται 
με τα κοινά, όχι όμως από κε-
ροσκοπισμό αλλά από διάθεση 
προσφοράς. Την υπόθεση  
αναγνώρισης της φέτας την έχει 
πάρει για χρόνια στην πλάτη του 
και την πονάει πραγματικά. Δεν 
δίστασε να μείνει για χρόνια μα-
κριά από το κόμμα, όταν ένιωσε 
ότι τον είχαν... κρεμάσει, όπως 
δεν δίστασε να τα βάλει και με 
τον Μανώλη Κεφαλογιάννη όταν 
εκείνος προτίμησε τη CETA.   

ΤΑΣΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ
ΟΤΑΝ ΧΑΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΦΕΥΓΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΦΟΒΑΣΑΙ ∆ΕΝ ΚΛΑΙΣ      

Λίγοι αγρότες στην Ελλάδα έχουν στο αίμα τους την επιχειρηματικότητα όπως ο Τάσος 
Θεοδωρίδης από την Επισκοπή της Νάουσας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι επιλογές του 
βλέπουν 10 χρόνια μπροστά. Έτσι, όταν οι άλλοι βασανίζονται με τις εκτατικές καλλιέργειες, 
αυτός έχει περάσει στα κηπευτικά, ενώ όταν οι άλλοι φλερτάρουν με την αλλαγή πλεύσης, 
αυτός έχει ήδη τα δένδρα του σε παραγωγή. Στις δουλειές, βέβαια, δεν σου έρχονται όλα όπως  
τα περιμένεις. Κι όταν αυτό έχει να κάνει με τα καμώματα του καιρού, το καταλαβαίνεις γιατί 
το μαγαζί είναι ξεσκέπαστο (παρά τα συστήματα ενεργητικής προστασίας). Όταν πάλι η αγορά 
κάνει τα γυρίσματά της, λες έκανα λάθος μαντεψιά. Όταν όμως οι αναποδιές έρχονται από 
τους πειραματισμούς και τα καμώματα της Πολιτείας, τότε είναι να παίρνεις... τον σβολοκόφτη!     
Για όλα πάντως ο Τάσος έχει και το φάρμακο. Κάπου 2.000 στρέμματα δεν κουμαντάρονται 
όταν δεν διαθέτεις εναλλακτικές ακόμα και για τα πιο απίθανα. Κι όπως θα ‘λεγε και ο Γκόρ-
ντον Γκέκο στην ταινία Wall Street «όταν χάνεις δεν φεύγεις και όταν πονάς δεν κλαις».    

Λίγοι αγρότες στην Ελλάδα έχουν  
στο αίμα τους την επιχειρηματικότητα, 
όπως ο Τάσος Θεοδωρίδης από την 
Επισκοπή της Νάουσας 
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ΑΓΕΡΩΧΑ ΑΛΟΓΑ ΚΑΙ  
ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ 
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ 
ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Παρουσία πλήθους κόσμου και με 
σύμμαχο τον καιρό αναβίωσε για 
μια ακόμη χρονιά το πατροπα-
ράδοτο έθιμο των ιπποδρομιών 
στο χωριό Καλλιόπη της Λήμνου, 
ανήμερα της γιορτής του πολιού-
χου Αγ. Γεωργίου. Το έθιμο, που 
συναντάται και σε πολλά άλλα 
μέρη της Ελλάδας, ξεκίνησε επί 
Τουρκοκρατίας. Εκείνη την εποχή 
συμμετείχαν στις ιπποδρομίες 
δύο αντίπαλες ομάδες, μια Μου-
σουλμάνων και μια Χριστιανών, 
γεγονός που δείχνει ότι και οι 
Τούρκοι σεβάστηκαν το έθιμο 
και τιμούσαν τον άγιο μαζί με 
τους Έλληνες. Οι κάτοικοι του 
χωριού θυμούνται ότι μόνο για 
δύο χρόνια, στον πόλεμο του 
‘40, είχε σταματήσει, καθώς δεν 
υπήρχαν νέοι στο χωριό για να 
συμμετάσχουν. Σύμφωνα με την 
παράδοση, ο νικητής των αγώ-
νων στεφανώνεται στο προαύλιο 
της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου 
και στη συνέχεια βραβεύεται με 
συμβολικό ποσό, ενώ ανοίγει το 
χορό στο πανηγύρι που γίνεται 
την ίδια μέρα στην πλατεία του 
χωριού. 

1
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Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΑ ΗΛΥΣΙΑ ΠΕ∆ΙΑ
Ο Εμμανουέλ Ζαν-Μισέλ Φρεντερίκ Μακρόν (Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, 21 Δεκεμβρίου 1977) είναι Γάλλος πο-
λιτικός, υποψήφιος στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2017 με το κόμμα En Marche! («Εμπρός!»). Ο 39χρονος 
πρώην υπουργός Οικονομίας -παρότι άπειρος πολιτικά- φαίνεται να κερδίζει άνετα τις προεδρικές εκλογές με τα φώτα της δημο-
σιότητας να έχει κλέψει η αντισυμβατική ιστορία αγάπης με την 64χρονη Μπριζίτ Τρονιέ, που ξεκίνησε σε μία σχολική αίθουσα 
χορού. Ο Μακρόν γεννήθηκε στην Αμιάν και σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Παρισιού-Νατέρ. Στις αρχές της καριέρας 
του εργάστηκε ως δημόσιος υπάλληλος, προτού γίνει επενδυτής τραπεζών και τον Αύγουστο του 2014 διορίστηκε ως υπουργός 
Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Γαλλίας στη δεύτερη κυβέρνηση του Μανουέλ Βαλς. 

2
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ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
Για τρίτη συνεχή χρονιά η Freskon, το 
διεθνές εμπορικό γεγονός φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών, θα πραγμα-
τοποιηθεί φέτος από τις 27 έως τις 29 
Απριλίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό και 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης με 
χορηγούς επικοινωνίας το Fresher και 
το Agronews. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί φέτος στο 
πρόγραμμα εμπορικών επισκεπτών, με 
σημαντικούς προσκεκλημένους από ΝΑ 
και Κεντρική Ευρώπη, Βαλκάνια, Σκαν-
διναβικές χώρες, Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα και Κίνα. 
Στη φετινή διοργάνωση 2017 ξεχω-
ρίζει το Διεθνές Συνέδριο Ακτινιδίου, 
που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απρι-
λίου. Το ακτινίδιο επιλέχθηκε καθώς τα 
τελευταία χρόνια είχε ανοδική πορεία 
στη χώρα μας με προοπτικές και 
παρουσιάσεις του προϊόντος από τους 
ειδικούς του χώρου. Οι ομιλητές στο 
Συνέδριο θα είναι από τις κυριότερες 
παραγωγικές χώρες, όπως η Ιταλία και 
η Νέα Ζηλανδία και θα παρουσιαστούν 
διεθνείς εκτιμήσεις για την εξέλιξη 
των τιμών και της καλλιέργειας.
H FreshCon Market, μία ειδική ενότη-
τα, στο πλαίσιο της Freskon, αποτελεί 
ένα επιχειρηματικό γεγονός, που έχει 
ως βασικό στόχο να φέρει σε άμεση 
επαφή μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρ-
κετ που ελέγχουν ένα σημαντικό δί-
κτυο διανομής με τους επαγγελματίες 
του αγροτικού κλάδου, δημιουργώντας 
προϋποθέσεις άμεσων συμφωνιών. 
Η Green Box περιμένει τους αναγνώ-
στες στο Περίπτερο 13 Stand 12.

3
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Ο
Μπίπεν είναι ο πιο χαµογελαστός και 
πρόθυµος να απαντήσει σε  πολύ σπα-
στά ελληνικά. «Μένουµε όλοι µαζί το 
Άρµα. Εγώ είµαι εδώ 15 χρόνια. Στην 
Ινδία είχα µαγαζί µε ρούχα. Όταν ήρ-

θα πρώτα δούλεψα στα γουρούνια. Είναι καλά. Παίρ-
νουµε 30 ευρώ την ηµέρα».  Με το πέρασµα  των χρό-
νων,  η συµβίωση ντόπιων και µεταναστών φαίνεται 
να γίνεται πιο αρµονική, καθώς µάλιστα αναγνωρί-
ζεται ευρέως η συνεισφορά των τελευταίων στην ελ-
ληνική αγροτική παραγωγή. Οι νέες δυνατότητες που 
ανοίγει το εργόσηµο φαίνεται πως θα εξοµαλύνουν 
ακόµη περισσότερο την υφιστάµενη κατάσταση. Ωστό-
σο, αυτή η εξέλιξη συµπίπτει χρονικά µε την περίο-
δο που αγροτική οικονοµία βιώνει εκ νέου έναν µε-
τασχηµατισµό που πολύ πιθανόν να εκτοπίσει πολλά 
από τα ξένα εργατικά χέρια της αγροτικής παραγωγής.  
    «Μια χώρα ιστορικά εθισµένη στην παραγωγή της 
οµοιότητας βρίσκεται ξαφνικά µε ένα πλεόνασµα ετε-
ρότητας» ανέφερε για την Ελλάδα ο ανθρωπολόγος, 
Ευθύµιος Παπαταξιάρχης περιγράφοντας την κατάστα-
ση που επικράτησε τη δεκαετία του 1990 µε την εισροή 
των µεταναστών στη χώρα µας. Με την πολιτεία από τό-
τε µέχρι σήµερα να εµφανίζεται συγκρατηµένη στην 
προώθηση ρυθµίσεων που οδηγούν στην ουσιαστική 
συµµετοχή των µεταναστών στην κοινωνική, οικονο-
µική και πολιτική ζωή, οι άνθρωποι της υπαίθρου µετα-
νάστες και ντόπιοι κατάφεραν να έρθουν κοντά καθώς 
τα στερεότυπα έδωσαν χώρο στις βιωµένες εµπειρίες.  

Τα ξένα χέρια αφράτεψαν τα ελληνικά χώµατα 
«Στην αρχή φοβόµασταν. Θυµάµαι όταν είχαν πρω-

τοέλθει οι Αλβανοί, ξεκίνησα να πάω στο κτήµα που 
έχουµε κοντά στο ρέµα. Μόλις τους είδα ξαπλωµένους,  
είπα να γυρίσω πίσω. Έκανα πως δεν φοβόµουν και 
τους είπα: “Γεια σας ρε παιδία. Η αστυνοµία εσάς έψα-
χνε”. Ψέµατα. Έκαναν γιάλα και βρεθήκαν στο βουνό, 
για να περάσω και πάω στο κτήµα» θυµάται η κυρία 
Κωνσταντίνα, ιδιοκτήτρια του µοναδικού καφενείου 

ΕΝΑ ΕΡΓΟΣΗΜΟ
ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ ΦΕΡΕΙ 

ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ;
Στο δρόµο προς 

Μουρίκι, στην άκρη 
ενός αµπελιού, 

συναντήσαµε  µία 
παρέα τεσσάρων 

ανδρών, προφανώς 
από την Ινδία όπως 

προδίδει το σαρίκι 
τους,  που έχουν 

κάτσει καταγής για να 
γευµατίσουν. Γεµάτοι 

ευγένεια… πλησιάζουµε 
και διακόπτουµε το 

γεύµα τους µε τις 
ερωτήσεις µας

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α
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Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

Οι µετανάστες συνέβαλαν 
στον εκσυγχρονισµό εκµε-
ταλλεύσεων. Ενάντια στη 

γενικότερη άποψη ότι η 
παρουσία φθηνών εργατι-
κών χεριών αποτελεί ανα-
σταλτικό παράγοντα στον 

εκσυγχρονισµό των εκ-
µεταλλεύσεων και στην ανα-
διάρθρωση των καλλιεργει-

ών, διαπιστώθηκε ότι οι 
µετανάστες αποτέλεσαν 

προωθητική δύναµη. 
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Το 1/3 των απασχολου-
µένων στις εντατικές 
καλλιέργειες είναι 
µετανάστες. Η µισθωτή 
αγροτική εργασία έχει 
καταστεί αποκλειστικά 
υπόθεση των µετανα-
στών στη χώρα µας. 
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Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

του χωριού Μουρίκι στη Θήβα που επισκέφθηκε το 
Αγρόκτηµα. «Οι περισσότεροι είναι πολλά χρόνια εδώ 
και έχουν γίνει δικοί µας. Στο Νιχωράκι, το Άρµα, τον 
Ελαιώνα και το Μουρίκι, σε όλες τις αγροτικές περιο-
χές, υπάρχουν πολλοί µετανάστες.  Οι Έλληνες δου-
λεύουν πλέον µόνο στις δικές τους τις δουλειές και 
δεν πηγαίνουν στο µεροκάµατο. Κακά τα ψέµατα, αν 
δεν ήταν και αυτοί στο χωριό, εµείς θα το είχαµε κλεί-
σει το καφενείο». 

Πλήθος µελετών έχει τεκµηριώσει και επιστηµονι-
κά τον πολυδιάστατο ρόλο των µεταναστών στην αγρο-
τική Ελλάδα, ιδιαιτέρως την πρώτη δεκαετία. Με τους 
µετανάστες αποσοβήθηκε, έστω προσωρινά, η κρίση 
στην ελληνική γεωργία. H παρουσία πολλών εργατι-
κών χεριών µε χαµηλό κόστος επέτρεψε τον εκσυγχρο-
νισµό των εύρωστων αγροτικών εκµεταλλεύσεων και 
την επιβίωση των µικρών. Ενώ, ο ηλικιωµένος αγροτι-
κός πληθυσµός των χωριών που αργοπέθαιναν βρήκε 
µε τους µετανάστες, που συνέβαλαν στη διατήρηση του 
κοινωνικού ιστού της υπαίθρου, τρόπους επιβίωσης.

«Πριν οι αγροτικές δουλειές γίνονταν από τις οικο-
γένειες. Σήµερα δουλεύουν οι ξένοι. ∆εν υπάρχει άλ-
λος να δουλέψει στα χωράφια. Από αυτούς µόνο το 
15-20% έχει χαρτιά, µε τους υπόλοιπους δηµιουργεί-
ται πρόβληµα µε την πληρωµή τους. Είναι σηµαντι-
κό να µπορούµε να τους πληρώσουµε µε το εργόση-
µο», αναφέρει στο Αγρόκτηµα ο Παναγιώτης Αντω-
νάκης από τη Θήβα.

Η αγροτική παραγωγή αλλάζει και πάλι
Εν µέσω κρίσης, η αγροτική µετασχηµατίζεται εκ 
νέου µε τα περιθώρια απασχόλησης ξένου εργατι-
κού δυναµικού να στενεύουν. Έρευνα που πραγ-
µατοποιήθηκε από τον οργανισµό Usadis, χορηγία 
του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και του Αλβα-
νικού Υπουργείου Εξωτερικών, δείχνει ότι µετά το 
2010 περίπου 200.000 Αλβανοί που ζούσαν στην 
Ελλάδα, επέστρεψαν στη χώρα τους. Οι «παλιοί» 
που παρέµειναν, απέκτησαν καλύτερη θέση στην 
τοπική κοινωνία και άρχισαν να αξιώνουν καλύτε-
ρες αµοιβές για την εργασία τους, µε τις χαµηλές 
αµοιβές να γίνονται δεκτές µόνο από τους «νεότε-
ρους». Όµως οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις πληττό-
µενες από την οικονοµική κρίση δείχνουν να χω-
λαίνουν στη διατήρηση της απασχόλησης ακόµη 
και των τελευταίων. 

Δεν άλλαξε πολλά στην πράξη 
αναφορικά με τον τρόπο 
λειτουργίας του εργόσημου 
στην αγροτική παραγωγή. 
Παρά το γεγονός, ότι το νέο 
ασφαλιστικό (ν.4387/2016) 
προβλέπει ότι οι εργάτες γης 
που αμείβονταν με εργόσημο, 
από 1.1.2017, θα πρέπει να 
ασφαλίζονται μέσω ειδικού 
παραβόλου αγοράς ασφαλιστι-
κών εισφορών αγρεργατών, 
στο οποίο περιλαμβάνεται 
το ποσό της εισφοράς υπέρ 
του Ε.Φ.Κ.Α, εντούτοις 
τράπεζα Πειραιώς και ΕΛΤΑ 
εξακολουθούν να εκδίδουν 
εργόσημα με τον ίδιο τρόπο. 
Παράλληλα, η εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ παραμένει στο 10% επί 
της αμοιβής που δίδεται στον 
εργάτη γης. Αυτό που έχει 
αλλάξει και είναι κεφαλαιώ-
δες, αφορά την υποχρέωση 
των αγροτών-εργοδοτών να 
ασφαλίζουν τους μετακλητούς 
εργάτες στο ΙΚΑ, ενώ νόμιμοι 
εργάτες και «παράτυποι» άνευ 
άδειας μπορούν να πληρώνο-
νται με εργόσημο. Σημειωτέον 
ότι σε σχέση με το ειδικό 
παράβολο αγοράς ασφαλιστι-
κών εισφορών αγρεργατών, 
στο οποίο περιλαμβάνεται το 
ποσό της εισφοράς υπέρ του 
Ε.Φ.Κ.Α., εκκρεμεί η έκδοση 
Κοινής Απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η 
οποία θα καθορίζει τις σχετι-
κές διαδικασίες.

ΜΕ ΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΤΡΟΠΟ 
ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 10% 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΤΟ ΕΡΓΟΣΗΜΟ

Πλήθος μελετών 
έχει τεκμηριώσει 
επιστημονικά την 
πολλαπλή συνεισφορά 
των μεταναστών στην 
ελληνική ύπαιθρο
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ  ΖΩΗΣ  ΣΤΗ ΓΗ 
Η  ΚΙΒΩΤΟΣ  ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ
Την ώρα που ο αριθµός δειγµάτων που φυλάσσεται στις 1.750 Τράπεζες Γενετικού 
Υλικού σε όλο τον κόσµο έχει αυξηθεί κατά 20% σε σχέση µε το 1996, µε κορυφή την 
Svalbard της Νορβηγίας, στην Ελλάδα, στην πρώτη πανευρωπαϊκά τράπεζα σπόρων της 
Θεσσαλονίκης, τα δείγµατα αρχαίου ελληνικού σιταριού καταστρέφονται   ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ
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Η συλλογή των 400.000 δειγμάτων που φιλοξενεί 
η Τράπεζα Σπόρων Svalbard στη Νορβηγία αποτελεί 
την ύστατη προστασία της βιοποικιλότητας του πλανήτη

Μ       ία  από τ ις  πρώτες 
τ ρ ά π ε ζ ε ς  σ π ό ρ ω ν 
που δηµιουργήθηκαν 
στην Ευρώπη, µε τη 
συγχρηµατοδότηση του 
FAO, είναι η Ελληνική 

Τράπεζα Γενετικού Υλικού, που λειτουργεί 
µε αντικείµενο τη συλλογή, απογραφή 
κι αξιοποίηση των παραδοσιακών 
ποικιλιών της ελληνικής γεωργίας και 
των συγγενών τους. Με έδρα τη Θέρµη, 
η Τράπεζα στο ξεκίνηµά της, το 1981, 
σηµείωσε θεαµατικά βήµατα συλλέγοντας 
απειλούµενα φυτά της γεωργίας που 
παραδοσιακά επικρατούσαν στην Ελλάδα 

πριν εξαφανιστούν εντελώς µέσα την 
καλπάζουσα εξέλιξη της παραγωγής. 
Σήµερα που οι κρατικοί πόροι έχουν 
εξαϋλωθεί, η προίκα που δηµιούργησε η  
Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού µε τη 
µορφή συλλογών σπόρων που εν δυνάµει 
µπορούν να δώσουν µια νέα γεωργία στη 
χώρα απειλείται µε ολέθρια παρακµή. 
Όπως εξηγεί ο Νίκος Σταυρόπουλος, που 
διατέλεσε διευθυντής της Τράπεζας από 
το 1981-2005 «αν χαθούν οι σπόροι της 
χάνουµε τη δυνατότητα να αναπτύξουµε 
µια νέα βελτιωµένη γεωργία στο µέλλον». 

Όπως σηµειώνει ο κ. Σταυρόπουλος, 
όταν ξεκινήσαµε το 1981 είχε ήδη γίνει µε-

γάλη διάβρωση στη χώρα και το πολύ να 
είχε µείνει ένα 10% του συνόλου των πα-
ραδοσιακών φυτών που υπήρχε το 1950. 
Αλλά γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο κι αυτό 
το υλικό που µαζέψαµε ήταν πάρα πολύ 
σπουδαίο. Βέβαια όταν στήσαµε την Τρά-
πεζα, ξέραµε τι κάνουµε. Ο πρώτος πυρή-
νας τεσσάρων επιστηµόνων που την επάν-
δρωσαν, για παράδειγµα,  µετεκπαιδευτή-
καµε µε υποτροφία στον FAO στην Αγγλία 
στο αντικείµενο του γενετικού υλικού και 
από κει κι έπειτα εκπαιδεύσαµε µια οµάδα 
συνεργατών, 50 επιστήµονες µέσα σε µια 
πορεία 25 ετών. Στη συνέχεια πραγµατο-
ποιήσαµε µεγάλο αριθµό διεθνών συνερ-
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γασιών µε άλλες τράπεζες γενετικού υλι-
κού και µέσα από τις συνεργασίες αυτές 
ωφελήθηκε η Ελλάδα».

Το µεγάλο άλµα στο έργο της Τράπεζας, 
σύµφωνα µε τον πρώην διευθυντή της, έγι-
νε το 2002 όταν πήρε ένα µεγάλο πρόγραµ-
µα προϋπολογισµού 9 εκατ. ευρώ µε κοινοτι-
κή συγχρηµατοδότηση και χάρη σε αυτή την 
υποστήριξη αυξήθηκε θεαµατικά ο πλούτος 
της συλλογής από 5.000 σε 14.000 δείγµα-
τα σπόρων ως το 2008. 

∆ιέσχισαν τη χώρα απ’ άκρη σε άκρη
Με αποστολές τριών επιστηµόνων κά-

θε φορά, σύµφωνα µε όρους που προ-
βλέπουν διεθνείς κανονισµοί για λόγους 
ασφάλειας, ώστε αν τραυµατιστεί ο ένας 
να µπορούν οι άλλοι δύο να τον µεταφέ-
ρουν, διηγείται ο κ. Σταυρόπουλος, οι επι-
στήµονες της Τράπεζας διέσχισαν τη χώ-
ρα απ’ άκρη σε άκρη,  αναζητώντας και σε 
άγρια µέρη και ερηµιές το πολύπαθο γε-
νετικό υλικό παραδοσιακών φυτών αλλά 
κι άγριων συγγενών ειδών της γεωργίας 
όπως λέγονται, δηλαδή τους προγόνους 
των σηµερινών καλλιεργήσιµων φυτών. 

Όταν έφταναν οι σπόροι στην Τράπεζα 
γινόταν µια επεξεργασία µε τα ακόλουθα 
στάδια: Αρχικά γινόταν ο διαχωρισµός των 
δειγµάτων και ακολουθούσε καθαρισµός 
από ξένες ύλες. Αφού καθαριζόταν ο σπό-
ρος πήγαινε στο ξηραντήριο όπου γινόταν 

η αφύγρανση η οποία αυξάνει τη µακροβι-
ότητα, αφού για κάθε ένα βαθµό µείωσης 
της υγρασίας διπλασιάζεται το προσδόκι-
µο ζωής του σπόρου. Συνήθως η υγρασία 
µειώνεται τεχνητά στο 6% που εγγυάται µια 
επιβίωση τουλάχιστον για 20 χρόνια. Με-
τά συσκευαζόταν ερµητικά µέσα σε πλα-
στικοποιηµένους φακέλους σε κενό αέρα 
και αποθηκευόταν σε καταψύκτες όπου σε 
θερµοκρασία  -21 °C µπορεί να διατηρη-
θούν ζωντανοί έως και για 30 χρόνια. 

Όµως περίπου από το 1990 άρχισε µια 
σταδιακή αλλά σταθερή παρακµή των εγκα-
ταστάσεων που έφτασε να θέσει σε κίνδυ-
νο τις συλλογές των σπόρων της Τράπε-
ζας. Τα ψυγεία µακράς διατήρησης καθώς 
και τα απαραίτητα συστήµατα αφύγρανσης 
άρχισαν να εµφανίζουν προβλήµατα. Ο κ. 
Σταυρόπουλος επισηµαίνει ότι έκανε επανει-
ληµµένα διαµαρτυρίες στους ιθύνοντες του 
ΕΘΙΑΓΕ οι οποίες έµειναν στον αέρα. Οι επι-
στήµονες της Τράπεζας κατέληξαν να κατα-
φεύγουν σε «πυροσβεστικές» λύσεις, το προ-
σωπικό έµπαινε στους θαλάµους κι έσπαγε 
χειρωνακτικά τον πάγο που συσσώρευε στο 
εσωτερικό του ο χαλασµένος καταψύκτης.

Ο ρόλος του δηµόσιου τοµέα 
στη γεωργική έρευνα

Βέβαια, σύµφωνα µε τον ίδιο, υπάρ-
χουν πολλοί βασικοί λόγοι που η γενετι-
κή έρευνα για τη γεωργική βελτίωση γίνε-

Το νέο υπερσύγχρονο κτίριο που προοριζόταν 
για την Ελληνική Τράπεζα στέκεται 
άδειο χωρίς να έχει παραληφθεί επίσημα

∆ Ι Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

πήρε η Ελληνική Τράπεζα ένα µέγάλο πρόγραµµα 
προϋπολογισµού 9 εκατ. ευρώ µε κοινοτική συγχρηµα-
τοδότηση, το οποίο βοήθησε στην αύξηση της συλλογής

έφθασαν να είναι τα δείγµατα των σπόρων στην Ελλη-
νική Τράπεζα Γενετικού Υλικού της Θέρµης το 2008 
από τα 5.000 των αρχικών συλλογών.
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ται σε  δηµόσιους φορείς ή από ερευνητικά 
ινστιτούτα όπως αυτά του FAO.  Η έρευνα 
παίρνει πολλά χρόνια, για παράδειγµα για 
να βγει µια νέα ποικιλία µπορεί να πάρει 
και 12 χρόνια. Ο ιδιωτικός τοµέας περιορί-
ζεται εφόσον στο τέλος κάθε χρόνου πρέ-
πει να βγαίνει ένα θετικό οικονοµικό απο-
τέλεσµα. Βέβαια, σύµφωνα µε τον κ. Σταυ-
ρόπουλο, το βασικό για να επιτελέσει το έρ-
γο της η Τράπεζα, είναι να καλύπτεται από  
σταθερή κρατική χρηµατοδότηση, ενώ τα 
ευρωπαϊκά προγράµµατα µπορούν να κα-
λύπτουν τις οικονοµικές ανάγκες αξιολόγη-
σης και χαρακτηρισµού των γενετικών πό-
ρων, δηλαδή το έργο της ανάδειξης νέων 
βελτιωµένων ποικιλιών. Εξίσου σηµαντικό 
σύµφωνα µε τον ίδιο και όπως ανέδειξε ένα 
πρόσφατο επιστηµονικό άρθρο του καθηγη-
τή Ξεπαπαδέα της ΑΣΟΕΕ, είναι ότι το οικο-
νοµικό όφελος από τη λειτουργία της υπερ-
βαίνει κατά πολύ το κόστος διατήρησής της. 

Φυσικά σηµειώνει ο κ. Σταυρόπουλος, το 
πιο σηµαντικό που δεν πρέπει να ξεχνά κα-
νείς είναι ότι οι σπόροι παραδοσιακών ποι-
κιλιών φυτών που εξελίχθηκαν για εκατο-
ντάδες χρόνια και προσαρµόστηκαν απόλυ-
τα στις ελληνικές συνθήκες, ανήκουν σε µια 
ιδιαίτερη κατηγορία αγαθών που θεωρού-
νται «δηµόσια» αγαθά και δεν µπορούν να 
εξισωθούν µε τα λεγόµενα ιδιωτικά.

Οι αρχαίοι σπόροι του άγριου σιταριού
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη στο χρόνο ο κ. 

Σταυρόπουλος σηµειώνει: «Η συστηµατι-
κή υποχρηµατοδότηση έχει ως παρεπόµε-
νο η Τράπεζα να έχει ξεπέσει σε κατάστα-
ση παρακµής και να µην µπορεί να συνε-
χίσει να διατηρεί τους σπόρους µε ασφά-
λεια. Όµως αυτοί οι σπόροι, και ειδικότερα 
αυτοί που συλλέχθηκαν περί το 1980, πε-
ρίπου 5.000 πακέτα  που βρίσκονται στην 
κατάψυξη περίπου στους 4 - 10 °C, περιέ-
χουν και αρχαία δείγµατα άγριου σιταριού 
που συνδέονται µε τον γεωγραφικό χώρο 
της Ελλάδας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αν 
χάσουµε αυτούς τους σπόρους , η ανθρω-
πότητα θα έχανε ένα γενετικό απόθεµα, το 
οποίο έκανε εκατοντάδες ή ίσως και χιλιά-
δες χρόνια να παραχθεί».

Αναβίωση γερασµένου υλικού
Βέβαια υπάρχουν και πιο αισιόδοξες φω-

νές που λένε ότι υπάρχουν επιστηµονικές 
µέθοδοι για την αναβίωση γερασµένου 
γενετικού υλικού. Συγκεκριµένα σύµφω-
να µε πειράµατα που έγιναν από την Τρά-
πεζα στάθηκε δυνατόν µε εµβάπτιση των 

σπόρων σε µείγµα ορµονών όπως κυτοκι-
νίνης, αυξίνης και γιβεριλίνης να αναβι-
ώσουν γερασµένοι σπόροι έως και 20-30 
χρόνων. Αλλά η µέθοδος αυτή είναι ακρι-
βή καθώς απαιτεί πολλά χέρια και µελέτη .

Το επόµενο βήµα της βελτίωσης
Η αδυναµία της Ελληνικής Πολιτείας να 

αξιοποιήσει αποδοτικά την πολύτιµη κιβω-
τό των σπόρων για να βελτιώσει την ελ-
ληνική γεωργία δεν σταµατά στο ξεχαρβά-
λωµα της Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Για 
να γίνει πράξη η βελτίωση της γεωργίας 
πρέπει να λειτουργούν τα Ιδρύµατα Γενετι-
κής Βελτίωσης που θα πάρουν το υλικό της 
Τράπεζας, τους σπόρους δηλαδή, και θα 
κάνουν τις σύγχρονες βελτιωµένες ελλη-
νικές ποικιλίες. Όµως η παρακµή που κυ-
ριάρχησε εξίσου στα Ινστιτούτα Γενετικής 
Βελτίωσης έχει ως αποτέλεσµα η πολύτιµη 
προίκα των σπόρων που εφοδίασε η Τρά-
πεζα τη χώρα να µένει στο «ράφι» χωρίς 
να το αξιοποιείται αποδοτικά στην Ελλάδα.  

Στη µακριά σειρά ναυαγηµένων σχεδίων 

για την αναβάθµιση της Τράπεζας προστί-
θεται και η περίπτωση νέου υπερσύγχρονου 
κτιρίου που κατασκευάστηκε µε χρηµατοδό-
τηση που εγκρίθηκε το 2002, και στέκεται 
άδειο χωρίς να έχει παραληφθεί επίσηµα 
ώστε να δοθεί στην Τράπεζα.  Σύµφωνα µε 
πληροφορίες η σηµερινή διοίκηση του ΥΠΑ-
ΑΤ έχει δείξει βούληση να παραδοθεί το νέο 
κτίριο στην Τράπεζα αλλά µέχρι στιγµής δεν 
έχει πραγµατοποιηθεί σχετική κίνηση. 

έχει αυξηθεί ο συνολικός αριθµός δειγµάτων 
που φυλάσσεται σε σε Τράπεζες Γενετικού 
Υλικού όπως της Ελλάδας και ανέρχεται σε 7,4 
εκατ. σήµερα σύµφωνα µε τα στοιχεία του FAO.

+

από τα δείγµατα εκτιµάται ότι αποτελούν µονα-
δικά δείγµατα ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις 
αποτελούν αντίγραφα. Σήµερα υπάρχουν 1.750 
Τράπεζες που φιλοξενούν 10.000 ποικιλίες.

Ο συνταξιούχος σήµερα Νίκος 
Σταυρόπουλος διατέλεσε διευ-
θυντής της Ελληνικής Τράπεζας 
Γενετικού Υλικού από το 1981 
έως το 2005. 

∆ Ι Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
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Α     
ρµεγαν και τυροκοµού-
σαν στο... δρόµο στις αρ-
χές του 20ού αιώνα! Κι 
όµως η σκληροτράχηλη 
διαδροµή από την ορει-
νή Σαµαρίνα που έκαναν 

οι προπαππούδες τους µε τα πόδια ανε-
βοκατεβάζοντας τα κοπάδια στο Θεσσα-
λικό κάµπο, µοιάζει να απέχει έτη φωτός 
από το υπερσύχρονο τυροκοµείο της οι-
κογένειας Χώτου στη Φαλάνη Λάρισας.

    Η παράδοση την οποία ξεκίνησε επί-
σηµα ο παππούς της οικογένειας, Γιώρ-
γος Χώτος, µεταλαµπαδεύτηκε µε θέρ-
µη στους δύο του γιους, τον Ιωάννη και 
τον Θανάση, που έστησαν µε προσωπι-
κό µόχθο το τυροκοµείο στη Φαλάνη. 
Αυτοί µε τη σειρά τους µύησαν στη χα-
ρά της τυροκόµισης τα παιδιά τους,  τον 
34χρονο Γιώργο, τον 32χρονο Λεωνίδα, 
τον 30χρονο Κωνσταντίνο, τον 25χρονο 
Γιώργο και τον 19χρονο Ιωάννη-Ραφαήλ.  

 Με σεβασµό ως προς τον παραδοσια-
κό τρόπο παραγωγής και την ποιότητα 
τους η τρίτη γενιά Χώτου µπήκε δυναµικά 
στη δράση, τυροκοµεί και ξεχωρίζει για 
τα προϊόντα της, τα οποία µε την πλού-
σια µεστή γεύση που έχουν, αναδεικνύ-
ονται  σε αγαπηµένα τυριά των Ελλήνων 
και όχι µόνο.

ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ  
ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΥΣ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΤΙΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 
Ιστορία βαριά, γραµµένη σε ασπρόµαυρες φωτογραφίες βοσκών µε τα 
κοπάδια τους και φόντο χιονισµένες κορυφές, αλλά και στα χαµόγελα 
συγκίνησης των νεότερων της οικογένειας Χώτου , που δεν ξεχνούν 
την παρακαταθήκη που τους δόθηκε

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
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Στη Φαλάνη
To υπερσύχρονο τυρο-
κοµείο της οικογένειας 
Χώτου βρίσκεται στη 
Φαλάνη Λάρισας σε 
έκταση 5.000 τ.µ.

Το ιδιόκτητο τυροκοµείο της Χώτος 
ΑΒΕΕ βρίσκεται στο κέντρο παραγωγής 
της πρώτης ύλης, του γάλακτος, επιτυγχά-
νοντας έτσι σωστό έλεγχο σε όλα τα στά-
δια. Με αφετηρία την αγάπη των ανθρώ-
πων της για νόστιµα και υγιεινά ελληνικά 
τυριά και µε σεβασµό προς τον καταναλω-
τή, η εταιρεία διαθέτει τις πλέον σύγχρο-
νες εγκαταστάσεις σε έκταση 5.000 τ.µ., 
καθώς επίσης και όλα τα απαραίτητα δι-
εθνή πιστοποιητικά ποιότητας και ασφά-
λειας τροφίµων ISO 9001, ISO 22000 και 
BRC σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 
διαδικασίας.

Πρώτος µπήκε στο µανούρι
Η Χώτος ΑΒΕΕ µπορεί να περηφανεύ-

εται πως είναι η πρώτη τυροκοµική εται-

ρεία που ξεκίνησε να παράγει το µανού-
ρι  το µαλακό ελληνικό τυρί, δεν επανα-
παύεται όµως στις δάφνες της. Το προ-
φίλ της τυροκοµικής εταιρείας από τη Φα-
λάνη Λάρισας, αν και οικογενειακό, εί-
ναι έντονα εξαγωγικό, καθώς το 80% της 
παραγωγής της διακινείται στις χώρες – 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και 
στις ΗΠΑ και την αγορά της Ρωσίας.

«Κύριο µέληµά µας είναι η ικανοποί-
ηση των εθνικών και διεθνών νοµοθετι-
κών προδιαγραφών υγιεινής και ασφά-
λειας, αλλά και των απαιτήσεων των πε-
λατών µας», αναφέρει στο Αγρόκτηµα ο 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
Χώτος ΑΒΕΕ, Ιωάννης Χώτος, ο οποίος εί-
ναι υπεύθυνος για την εφαρµογή της πα-
ρούσας πολιτικής, που εξετάζεται ετησί-
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ως ως προς την επάρκεια και καταλληλό-
τητά της, αναφορικά µε τις απαιτήσεις πε-
λατών και νοµοθεσίας.

«Εφαρµόζουµε ένα Σύστηµα ∆ιαχείρι-
σης Ποιότητας, σύµφωνα µε το πρότυ-
πο EN ISO 9001:2008 και ένα σχέδιο για 
την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων 
(EN ISO 22000:2005) µε πεδίο εφαρµογής 
την παραγωγή Φέτας, Μανουριού, Κατσι-
κίσιου Τυριού, Μυζήθρας, Ανθότυρου και 
Πρόβειου Γιαουρτιού. Παράλληλα, προ-
χωρήσαµε στην προσαρµογή των συστη-
µάτων και των δραστηριοτήτων µας στις 
απαιτήσεις και του βρετανικού προτύπου 
BRC Global Standard For Food Safety, για 
την κάλυψη των απαιτήσεων της διεθνούς 
αγοράς. Μέσω της εφαρµογής του Συστή-
µατος ∆ιαχείρησης Ποιότητας επιδιώκου-
µε την επίτευξη συγκεκριµένων ποιοτικών 
και αναπτυξιακών σκοπών που αφορούν 
τα προϊόντα, την παραγωγή, τις πωλήσεις 
και την ικανοποίηση των πελατών» σηµει-
ώνει ο Ιωάννης Χώτος. 

Το τυροκοµείο της οικογένειας Χώ-
του είναι παγκοσµίως γνωστό -και ανα-
γνωρισµένο µε το London Golden World 
Quality Award- για τη φέτα και το µα-
νούρι του και µε δεκάδες άλλα ευρωπα-
ϊκά βραβεία. 

Η τυροκοµική Χώτος πέρα από το στοί-
χηµα της ποιότητας που αποδεδειγµένα 
έχει κερδίσει, κέρδισε πριν λίγα χρόνια 
και το στοίχηµα της επισιτιστικής ανα-
λαµβάνοντας ως ανάδοχος εταιρεία τη 
διανοµή 888 τόνων φέτας, σε δικαιού-
χους της χώρας. 

Η εξασφάλιση της πρώτης ύλης
Η πρώτη ύλη, το πρόβειο και το γίδι-

νο γάλα που προµηθεύεται η εταιρεία, 
προέρχεται από τις γύρω, κατά παράδο-
ση γαλακτοπαραγωγικές, περιοχές όπως 
ο Αµπελώνας, ο Τύρναβος, η Φαλάνη, η 
Ροδιά, το ∆αµάσι, το Μακρυχώρι κ.α. Συ-
νολικά σε ετήσια βάση συγκεντρώνει 
12.000 τόνους γάλακτος από τους οποί-

ους θα προκύψουν 3.000 τόνοι φέτα και 
900 τόνοι µανούρι, ποσότητες διόλου ευ-
καταφρόνητες. Η παραγωγή κορυφώνε-
ται από τα Χριστούγεννα µέχρι και τον 
Αύγουστο, καθώς όπως σε αρκετά προ-
ϊόντα, έτσι και στη φέτα και το µανούρι 
υπάρχει εποχικότητα. 

«Η φέτα και το µανούρι µας είναι τα 
δύο προϊόντα στα οποία δίνουµε το µε-
γαλύτερο βάρος. Με το ίδιο µεράκι όµως 
παράγουµε και άλλα µαλακά τυριά, 
όπως είναι το κατσικίσιο τυρί, το ανθό-
τυρο, τη µυζήθρα και το γιαούρτι», ση-
µειώνει ο κ. Χώτος.

Σε ό,τι αφορά τα σχέδια για το µέλλον, 
η θεσσαλική εταιρεία έχει κάνει είσοδο 
στην αγορά γιαουρτιού από το 2013, ενώ 
ταυτόχρονα συνεχίζει να επενδύει νέα 
προϊόντα και στον διαρκή εκσυγχρονι-
σµό των κτηριακών της εγκαταστάσεων. 

Μια δυναµική εξαγωγική εταιρεία
Τη δυναµική της τυροκοµικής επιχεί-

B U S I N E S S  S T O R Y
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ρησης από τη Φαλάνη της Λάρισας µπο-
ρεί κανείς να τη διαπιστώσει από τον 
κύκλο εργασιών της (δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε ότι το 2011 κατέγραψε τζίρο 
13 εκατ. ευρώ και αναµένεται να φτά-
σει φέτος τα 20 εκατ. ευρώ), αλλά και 
από τον τρόπο που πυτιάζει το τυρί της, 
δηλαδή στο χέρι.

Σήµερα, η Χώτος ΑBEΕ παραµένει πι-
στή στην παράδοση και συνδυάζει την 
εµπειρία και την τεχνογνωσία σχεδόν 
ενός αιώνα µε εγκαταστάσεις τυροκο-
µίας τελευταίας τεχνολογίας, προκειµέ-
νου να εξασφαλίσει την ανώτερη ποιό-
τητα των προϊόντων της.

    Και παρά το µέγεθος της και το µε-
γάλο όγκο εργασιών της, διατηρεί την 
λαχτάρα για δηµιουργία και τη δίψα για 
καινοτοµίες, εξασφαλίζοντας παράλλη-
λα τον οικογενειακό της χαρακτήρα και 
τους στενούς δεσµούς µε τους ίδιους συ-
νεργάτες- κτηνοτρόφους, φίλους καρ-
διακούς, δεκαετιών.   

Η φέτα και το μανούρι είναι 
τα δύο προϊόντα στα οποία η 
εταιρεία Χώτος ΑΒΕΕ δίνει 
το μεγαλύτερο βάρος.

Το τυροκοµείο της οικογένειας Χώ-
του είναι αναγνωρισµένο µε το 
London Golden World Quality Award.

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

ΤΟ  ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

1990
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Το δρόµο που ενώνει τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, την Αθήνα µε τη Θεσσαλονίκη, αλλά και 
την Ελλάδα µε την Ευρώπη ανοίγει ο νέος οδικός άξονας που διασχίζει την Κοιλάδα των Τεµπών. Ένα 
έργο µνηµείο στο διάβα της σύγχρονης ιστορίας, που έρχεται να διευκολύνει τις οδικές µεταφορές, αλλά 
και να αξιοποιήσει επενδυτικά και τουριστικά πλέον τις περιοχές από τις οποίες περνά…  
Τ Η Σ  Ε Λ Ε Ν Η Σ  ∆ Ο Υ Σ Κ Α

2017
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X  ρειάστηκαν σχεδόν 50 
χρόνια, διαφορετικές κυ-
βερνήσεις, τρία µνηµό-
νια, αλλαγή προϋπολο-
γισµού τόσες φορές όσες 
και οι εξαγγελίες για την 

ολοκλήρωση του έργου και ισάριθµες 
αναβολές, αλλά τελικά η σήραγγα των Τε-
µπών δόθηκε στην κυκλοφορία. Πρόκει-
ται για ένα «µνηµείο» της σύγχρονης Ελ-
λάδας, που ξεκίνησε στις αρχές της δεκα-
ετίας του ‘70 και εγκαινιάστηκε τελικά στις 
6 Απριλίου 2017, δίνοντας τη δυνατότη-
τα στους οδηγούς να απολαµβάνουν ένα 
σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο, µή-
κους περίπου 503 χλµ. Ένας οδικός άξο-
νας που ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυ-
πα και µειώνει το χρόνο από Αθήνα για 
Θεσσαλονίκη σε 4 ώρες και 15 λεπτά, ενώ 
παρακάµπτει τις επικίνδυνες στροφές του 
Πλαταµώνα και το πέρασµα των Τεµπών. 

Μια κορυφαία στιγµή της οδοποιίας, που 
αφορά τον κεντρικό οδικό άξονα της χώ-
ρας, ο οποίος συνδέει όχι µόνο τα δύο µε-
γαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας, αλλά 
και την ίδια τη χώρα µε την Ευρώπη (µε το 
τµήµα Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι). Όλα τα προ-
ϊόντα θα φτάνουν συντοµότερα και ασφα-
λέστερα πλέον στον προορισµό τους, ενώ η 
επόµενη κίνηση έχει να κάνει µε την τουρι-
στική πλέον αξιοποίηση των περιοχών αυ-
τών, το πολυσύχναστο πέρασµα της Κοιλά-
δας των Τεµπών αλλά και του ιστορικού 
Πλαταµώνα, που µέχρι σήµερα αποτελούν 
σηµείο-τρόµο για τους οδηγούς.

Από την αρχή ως... τα εγκαίνια 
Και µπορεί την κορδέλα των εγκαινίων 

έκοψε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, 
έχοντας στο πλευρό του τον υπουργό Με-
ταφορών και Υποδοµών Χρίστο Σπίρτζη, 
ωστόσο η ιστορία του έργου ξεκινά τη δε-
καετία του ‘70, και πέρνει δηµοσιότητα στις 
31 Αυγούστου 2008 όταν ο τότε υπουργός 
ΠΕΧΩ∆Ε Γιώργος Σουφλιάς έκανε τα δικά 
του εγκαίνια για τη διάνοιξη της σήραγγας, 

Δεν υπήρχαν ούτε 
καν υπολογιστές, όταν 
ακούστηκε για πρώτη φορά  
η φράση παράκαμψη 
Τεμπών από πολιτικά χείλη

ΠΡΙΝ

Στα τέλη της δεκαετίας 
του ‘50, ξεκίνησαν εργα-

σίες βελτίωσης της υπάρ-
χουσας Εθνικής Οδού, οι 
οποίες ολοκληρώθηκαν 

το 1973, µε την παράδο-
ση του τµήµατος Κατερί-

νη - Θεσσαλονίκη.
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πατώντας το κουµπί για την πρώτη έκρηξη. 
Χρόνια νωρίτερα, στα τέλη της δεκαετί-

ας του ‘50, ξεκίνησαν εργασίες βελτίωσης 
της υπάρχουσας Εθνικής Οδού 1, οι οποί-
ες ολοκληρώθηκαν το 1973, µε την παρά-
δοση του τµήµατος Κατερίνη - Θεσσαλονί-
κη. Στο µεγαλύτερο µέρος του είχε πλάτος 
13-14 µέτρα και 2 λωρίδες κυκλοφορίας (1 
λωρίδα + 1 βοηθητική λωρίδα ανά κατεύ-
θυνση), χωρίς διαχωριστική νησίδα. Η µε-
τατροπή σε κλειστό αυτοκινητόδροµο ξε-
κίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ‘70, µε 
την κατασκευή του τµήµατος Κλειδί - Θεσ-
σαλονίκη και ολοκληρώθηκε στις 6 Απρι-
λίου του 2017, µε την παράδοση των τελευ-
ταίων τµηµάτων Ευαγγελισµός-Πυργετός 
(15 χλµ) και Αιγάνη-Λεπτοκαρυά (15 χλµ).

Τα προβλήµατα, όµως, που µεσολάβη-
σαν ήταν πολλά: Eµπλοκή της χρηµατοδό-
τησης το 2010 και στη συνέχεια προβλή-
µατα σύµπτωσης µε τη γραµµή του ΟΣΕ, 
µε τις απαλλοτριώσεις και τα ευρήµατα της 
αρχαιολογικής σκαπάνης στον Πλαταµώ-
να, στα σηµεία σύνδεσης µε τις σήραγγες. 
Την ίδια ώρα οι εργολάβοι υπερβαίνουν 
τους χρόνους παράδοσης, υπογράφονται 
νέες συµβάσεις, αυξάνονται τα κονδύλια 
και όλα ξεκινούν κάθε φορά από την αρχή. 

Ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, από την 
αρχή της οικονοµικής κρίσης, το 2010, 
το έργο έµεινε «παγωµένο», καθώς έπρε-
πε να βρεθεί τρόπος και κυρίως χρήµατα. 
∆όθηκε, τελικά, αποζηµίωση 41,9 εκατ. 
ευρώ και αρκετές αναθέσεις µελετών έρ-
γων στην «Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου», 
προκειµένου η κοινοπραξία να συναινέ-
σει στην ολοκλήρωση των σηράγγων Τε-
µπών και Πλαταµώνα µέχρι το τέλος Μαρ-
τίου. Με την αποζηµίωση αυτή το κόστος 
του έργου για το ∆ηµόσιο και την ΕΕ ξεπέ-
ρασε το 1 δισ. ευρώ. Άλλωστε, το βασικό έρ-
γο µε τις σήραγγες έπρεπε να παραδοθεί 
έως το τέλος Μαρτίου για να µην επιστρα-
φούν κονδύλια του ΕΣΠΑ στις Βρυξέλλες. 
Ο Χρήστος Σπίρτζης στο τέλος υποχώρησε 
και πήγε σε συµφωνία για να γίνει το έργο.

Έργο όχι μόνο του παρόντος 
αλλά και των επόμενων 
γενεών, ηράκλειος άθλος 
που επιτεύχθηκε με συμβολή 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης

ΜΕΤΑ

«Είµαστε εδώ σήµερα για 
να αποδείξουµε ότι όταν 
θέλουµε, µπορούµε. Το 
είπε όχι µόνο ο Μπάρακ 
Οµπάµα, αλλά το έχει πει 
ο Νίκος Καζαντζάκης» 
σηµείωσε ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας,  
κατά τα εγκαίνια στις  
6 Απριλίου.
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Η    
σήραγγα των Τε-
µπών συνολικά, εί-
ναι ένα τµήµα 25 
χιλιοµέτρων που 
περιλαµβάνει 11 
χλµ. σήραγγες δι-

πλού κλάδου και 14 χλµ. αυτοκι-
νητόδροµου στα ανοιχτά τµήµατα. 
Από τα 11 χιλιόµετρα σηράγγων τα 
οκτώ βρίσκονται στην παράκαµψη 
της κοιλάδας των Τεµπών. Εκεί 
κατασκευάστηκαν οι σήραγγες Τ1 
και Τ2, µε τη δεύτερη να είναι η 
µεγαλύτερη στα Βαλκάνια και µία 
από τις µεγαλύτερες στην Ευρώ-
πη, µήκους 6 χιλιοµέτρων. Η τρί-
τη (Τ3), µήκους 2,7 χλµ., βρίσκε-
ται στον Πλαταµώνα παρακάµπτο-
ντας τους οδηγούς.

Η Μεγάλη Σήραγγα των Τεµπών 
(Τ2) διαθέτει δύο κλάδους, µε τον 
καθένα να έχει διάµετρο 14,8 µέ-
τρα, δύο λωρίδες κυκλοφορίας και 
µία ΛΕΑ, µε συνολικό πλάτος οδο-
στρώµατος 10,5 µέτρα. Επίσης, δια-
θέτει δύο κατακόρυφα φρεάτια και 
µια οριζόντια σήραγγα αερισµού/
εκκαπνισµού.

Οι δίδυµες σήραγγες αφορούν 
σε σήραγγες δύο κλάδων, δηλαδή 
η κάθε σήραγγα θα διαθέτει ξεχω-
ριστό κλάδο ανά κατεύθυνση. Σε 
κάθε σήραγγα, ο κάθε κλάδος ενώ-
νεται µε τον διπλανό του µε συν-
δετήριες σήραγγες, οι οποίες λει-
τουργούν ως έξοδοι έκτακτης ανά-
γκης. Οι συνδετήριες αυτές σήραγ-
γες βρίσκονται σε όλο το µήκος των 
σηράγγων. Κάθε κλάδος διαθέτει 
ανά 300 µέτρα έξοδο διαφυγής/
διασυνδετήρια σήραγγα µε τον δι-
πλανό κλάδο, ενώ κάθε 900 µέτρα 
η διασυνδετήρια σήραγγα είναι κα-

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΣΗΡΑΓΓΑ 
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 
Τ Η Σ  Ε Λ Ε Ν Η Σ  ∆ Ο Υ Σ Κ Α

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

Κεφαλονιά

Αγρίνιο

Σκύρος

Λήµνος

Σαµοθράκη

Θάσος

ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

Βέροια

Κοζάνη

Κατερίνη

ΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

ΚατερίνηΚατερίνη

ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Αθήνα-Θεσσαλονίκη 
σε 4 ώρες και 15 
λεπτά, µε τη Μεγάλη 
Σήραγγα Τεµπών 
µήκους 6 χλµ. και 
τις δύο άλλες (µία 
στα Τέµπη και µία 
στον Πλαταµώνα), 
που αντικαθιστούν το 
σηµερινό επικίνδυνο 
πέρασµα της Κοιλά-
δας των Τεµπών αλλά 
και των στροφών 
του Πλαταµώνα.

τάλληλη για τη διέλευση οχηµάτων 
των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

● Για την κατασκευή της Μεγά-
λης Σήραγγας εργάστηκαν περί-
που 400 άτοµα, διαφόρων ειδικο-
τήτων, όπως χειριστές µηχανηµά-
των, σιδεράδες, καλουπατζήδες, 
εργάτες, εργοδηγοί και µηχανικοί.

● Η εκσκαφή της σήραγγας έγι-
νε στο µεγαλύτερο µήκος της µε 
ελεγχόµενες εκρήξεις και σε µι-
κρότερο µε µηχανικά µέσα.

● Οι εργασίες εκσκαφής που 
ολοκληρώθηκαν εντός του προ-
βλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος 
έχουν συνολικό όγκο πάνω από 
1.620.000 κυβικά.

● Για την προσωρινή υποστήρι-

ξη χρησιµοποιήθηκαν πάνω από 
80.000 κυβικά σκυροδέµατος.

● Για την τελική επένδυση χρη-
σιµοποιήθηκαν πάνω από 350.000 
κυβικά σκυροδέµατος (όσο δηλα-
δή περίπου απαιτείται για την κατα-
σκευή 1.600 µονοκατοικιών).

Τα Η/Μ της σήραγγας -τελευταί-
ας τεχνολογίας- περιλαµβάνουν:

●  Κάµερες  δ ιαχε ίρ ισης 
κυκλοφορίας

● Σύστηµα ανίχνευσης συµβά-
ντος εντός 15 δευτερολέπτων

● Σύστηµα ανίχνευσης ύψους, 
καυσαερίων και ορατότητας

● Σύστηµα εξαερισµού και 
φωτισµού

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο  Π Ο Υ  Α Λ Λ Α Ζ Ε Ι  Τ Η  Ζ Ω Η  Ε Ν Ο Σ  Τ Ο Π Ο Υ
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● Σύστηµα πυρανίχνευσης/
πυρόσβεσης

● Σύστηµα ακουστικής ενηµέρω-
σης και ραδιοεπικοινωνίας

● Σύστηµα ηλεκτρονικής διαχεί-
ρισης εγκαταστάσεων (SCADA)

● Τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης
● Φωτεινή σηµατοδότηση και πί-

νακες πληροφόρησης µεταβλητών 
µηνυµάτων.

Τα 503 χιλιόµετρα που χωρίζουν 
την Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη θα 
καλύπτονται σε περίπου 4 ώρες και 
15 λεπτά.

Αναφορικά µε το κόστος των δι-
οδίων αυτό θα φτάνει τα 29 ευρώ 
µε συνολικά 10 σταθµούς από τις 
Αφίδνες µέχρι τα Μάλγαρα.

Η παράκαμψη 
των Τεμπών και 
του Πλαταμώνα 
περιλαμβάνει τη 
μεγαλύτερη οδική 
σήραγγα στη 
Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, μήκους  
6 χιλιομέτρων

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο  Π Ο Υ  Α Λ Λ Α Ζ Ε Ι  Τ Η  Ζ Ω Η  Ε Ν Ο Σ  Τ Ο Π Ο Υ

T I M E L I N E

ΑΠΟ ΤΟ 1919 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

ΒΡΟΝΤΑΕΙ Ο ΟΛΥΜΠΟΣ 
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ 
Μαρίνος Αντύπας, Ρήγας Φεραίος και Αντώνης 
Βρατσάνος είναι τα ονόµατα που επελέγησαν για τις 
σήραγγες. ∆εν χρειάζονται λόγια για τους δύο πρώ-
τους, όµως, ο Αντώνης Βρατσάνος, που γεννήθηκε 
το 1919, ήταν µία ξεχωριστή περίπτωση. Θρυλικός 
δυναµιτιστής που αναδείχθηκε κορυφαίος σαµποτέρ 
της Εθνικής Αντίστασης και παρασηµοφορήθηκε το 
2007 από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας για την 
αντιστασιακή του δράση. 

ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΡΗΞΗ 
ΠΑΤΗΣΕ Ο ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΤΟ 2008
Επίσηµα, την παράκαµψη των Τεµπών εξήγγειλε το 
2008 ο τότε υπουργός ∆ηµοσίων Έργων της κυ-
βέρνησης Κώστα Καραµανλή, Γιώργος Σουφλιάς. 
Μάλιστα, πατώντας το κουµπί για την πρώτη έκρη-
ξη, ο τόνισε ότι το έργο θα κόστιζε 1,3 δισ. ευρώ και 
η κατασκευή του θα διαρκούσε 4,5 χρόνια! 

ΧΩΡΙΣ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ  
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ
Το κόστος των διοδίων από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη 
θα είναι αυξηµένο κατά 40 λεπτά. «Στους σταθµούς 
στο Μακρυχώρι και τη Λεπτοκαρυά, οι τιµές αυξάνο-
νται από 1,40 ευρώ στα 2,50 ευρώ στον πρώτο και 
από 1,90 ευρώ στα 3,20 ευρώ στον δεύτερο. Ωστόσο, 
για τρία χρόνια οι κάτοικοι του δήµου Τεµπών δεν θα 
πληρώνουν διόδια στην παλαιά Εθνική Οδό. 
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 T O  M E Λ Λ Ο Ν    Ε Ι Ν Α Ι  Ε ∆ Ω

Τα αρχαία εµβληµατικά 
αγάλµατα Μοάι του 

Ράπα Νούι, στο Νησί 
του Πάσχα,στον 

Ειρηνικό Ωκεανό.
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Φύση
ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΓΟΝΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Πιο σύγχρονο από ποτέ το «Μάθηµα από τη Νήσο του Πάσχα» σύµφωνα µε τους ανθρωπολόγους
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Οι πρώτοι κάτοικοι 
στο Νησί του Πάσχα,  
περίπου στο 300 
µ.Χ. βρήκαν ένα 
παρθένο και οικολο-
γικά ισορροπηµένο 
υποτροπικό δάσος. 
Άραγε τι συνέβη 
στους αιώνες που 
µεσολάβησαν; 

Α 
ραγε κρύβουµε µέσα µας αυτό που ονοµάζε-
ται «πρωτόγονη οικολογική σοφία»; Υπάρ-
χει µέσα µας µια φυσική ενδιάθετη τάση να 
ζούµε σε ισορροπία µε τη φύση και το πε-

ριβάλλον; Οι σύγχρονοι ανθρωπολόγοι απαντούν 
«όχι». Ο άνθρωπος των προβιοµηχανικών κοινωνι-
ών που ζούσε σε πλήρη αρµονία µε τη φύση είναι 
ένας µύθος, που βάσει επιστηµονικών αποδείξεων 
κατέπεσε. Ένας µύθος που δηµιουργήθηκε και συ-
ντηρήθηκε γιατί δίνει την παρηγοριά µίας έτοιµης 
λύσης στα περιβαλλοντικά προβλήµατα, αρκεί το πα-
ραστρατηµένο ανθρώπινο γένος να επιστρέψει στις 
φυσικές του ρίζες.

Η αρχαιολογική µελέτη έχει φέρει στο φως πλεί-
στα παραδείγµατα προβιοµηχανικών κοινωνιών, 
που αποδείχθηκαν ανήµπορες να επινοήσουν ένα 
σύστηµα διαβίωσης σε ισορροπία και αρµονία µε τη 
φύση και τελικώς οδηγήθηκαν στην κοινωνική κα-
τάρρευση και την καταστροφή του οικοσυστήµατος 
που τις συντηρούσε. 

Οικολογικά σφάλµατα της αρχαιότητας
Οι κάτοικοι της Νήσου του Πάσχα, ενός οικολογι-

κά ισορροπηµένου παραδείσου που πρωτοκατοική-
θηκε το 700 µ.Χ., οδηγήθηκαν στην ολοκληρωτική 
καταστροφή, αφού κατέληξαν να αποψιλώσουν όλες 
τις δασικές εκτάσεις του νησιού για να µεταφέρουν 
πάνω στους κυλιόµενους κορµούς τους τεράστιους 
πέτρινους όγκους µε τους οποίους κατασκεύαζαν τα 
Μοάι, τα µνηµειώδη πέτρινα αγάλµατα που βρίσκο-
νται διάσπαρτα σε όλο το νησί. 

Ο Clive Ponting στο έργο του «Το µάθηµα από τη 
Νήσο του Πάσχα» υποστηρίζει πως ο αξιόλογος πο-
λιτισµός των πρώτων κατοίκων του µικροσκοπικού 
νησιού της Πολυνησίας οδηγήθηκε στην καταστρο-
φή όταν οι κάτοικοί του, διαιρεµένοι σε ανταγω-

νιστικά «κλαν» (σ.σ. κάστες), κατέληξαν να αποψι-
λώσουν ολόκληρο το νησί καθώς χρειάζονταν κορ-
µούς για να µετακινήσουν τους τεράστιους πέτρι-
νους όγκους από το µοναδικό λατοµείο στο κέντρο 
του νησιού µε τους οποίους κατασκεύαζαν τα µνη-
µειώδη αγάλµατα Μοάι.

Σε ένα άλλο σηµείο του πλανήτη και για τους 
Ανασάζι του Τσάκο Κάνυον στο Μεξικό ο όλεθρος 
επήλθε όταν η εξάντληση των φυσικών πόρων συν-
δυάστηκε µε τη σηµαντική αύξηση του πληθυσµού 
και την ξηρασία µεταξύ του 1080 και του 1090 µ.Χ. 
Μία ακόµη ξηρασία 30 χρόνια αργότερα σήµανε το 
τέλος του συγκεκριµένου πολιτισµού και του οικο-
συστήµατος µέσα στο οποίο ζούσε.

Εκµετάλλευση χωρίς όρια των φυσικών πόρων
Το σηµερινό εθνικό πάρκο του Μεξικού, το Τσάκο 
Κάνυον, ήταν η καρδιά αυτού του πολιτισµού. Αν και 
σήµερα είναι µία έρηµη και άγονη περιοχή, οι αρχαι-
ολογικές µελέτες έχουν δείξει ότι κάποτε ήταν µία 
έκταση καλυµµένη από πεύκα και κέδρους, των οποί-
ων τα ίχνη χάθηκαν ολοσχερώς µετά το 1200 µ.Χ.
Οι πρώτες επιστηµονικές έρευνες υπέθεταν ότι ο λα-
µπρός πολιτισµός των Ασανάζι κατέρρευσε εξαιτίας 
της κλιµατικής αλλαγής, ωστόσο οι νεότερες υπο-
στηρίζουν ότι στην καταστροφή συνέβαλε και ο αν-
θρώπινος παράγοντας. 

Χωρισµένοι σε τάξεις, τους καλλιεργητές της γης 
και την ελίτ, δηµιούργησαν ένα σύστηµα που βασίστη-
κε στη γεωργική εκµετάλλευση όλων των εκτάσεων 
αλλά και την εξάντληση κάθε φυσικού πόρου. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι για την κατασκευή και την υποστύ-
λωση των θαυµαστών και σήµερα pueblos προχώρη-
σαν στην αποψίλωση τεράστιων δασικών εκτάσεων. 

Ο όλεθρος επήλθε όταν η εξάντληση των φυσι-
κών πόρων, συνδυάστηκε µε την αύξηση του πλη-

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
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θυσµού και την ξηρασία που ση-
µειώθηκε µεταξύ του 1080 και του 
1090 µ.Χ. Σήµερα, 800 χρόνια αρ-
γότερα, το Τσάκο Κάνυον παραµέ-
νει ένας έρηµος τόπος. 

Ο όρος «περιβαλλοντική απειλή»
Είναι απορίας άξιον τι σκεφτό-

ταν ο άνθρωπος που έκοψε τον 
τελευταίο φοίνικα της Νήσου του 
Πάσχα. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι 
στο γνωστικό του πεδίο δεν υπήρ-
χε ο όρος «περιβαλλοντική απει-
λή». Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
ανέβηκαν ψηλά στην ατζέντα της 
κοινής γνώµης από τα τέλη της δε-
καετίας του ‘60 και στις αρχές της 
δεκαετίας του 1970 εξαιτίας των 
πολλών περιβαλλοντικών κατα-
στροφών και των κινδύνων που 
διαγράφονταν λόγω της ασύδοτης 

εκµετάλλευσης των πλουτοπαρα-
γωγικών πόρων. 

Είναι γεγονός ότι το µέγε-
θος του πληθυσµού του πλανή-
τη µας, η ολοένα και µεγαλύτε-
ρη εκµετάλλευση των φυσικών 
πόρων αλλά και τα τεχνολογικά 
µέσα που έχει στη διάθεσή του 
ο άνθρωπος µπορούν δυνητικά 
να οδηγήσουν σε πολύ πιο κατα-
στροφικά αποτελέσµατα. Ωστόσο, 
αυτή είναι µόνο µία από τις αιτί-
ες που δικαιολογούν τα αυξηµένο 
ενδιαφέρον των τελευταίων δεκα-
ετιών, µε την επιστηµονική έρευ-
να να επιβεβαιώνει ότι η περιβαλ-
λοντική συνείδηση δεν οφείλεται 
στην επιδείνωση των αντικειµενι-
κών συνθηκών.

Οικολογική συνείδηση:
Γιατί τώρα; 

Οι κοινωνικοί επιστήµονες 
έχουν επιβεβαιώσει ότι η εγρή-
γορση γύρω από τα περιβαλλο-
ντικά θέµατα λειτουργεί ταυτό-
χρονα ως σύµβολο δυσαρέσκειας 
ενάντια στη νεοτερικότητα και τον 
εκσυγχρονισµό, αντιπροσωπεύ-
οντας κυρίως προβληµατισµούς 

των µεσαίων τάξεων. Από την άλ-
λη πλευρά, πληθυσµιακές οµά-
δες, που προσπαθούν να εξασφα-
λίσουν τα προς το ζην υπό συνθή-
κες κρίσης και εντεινόµενης ανερ-
γίας, έχουν ένα πολύ συγκεκριµέ-
νο ενδιαφέρον για τη διατήρηση 
και τη δηµιουργία θέσεων εργασί-
ας, αδιαφορώντας για την ποιότη-
τά τους και για τις ανθρώπινες και 
οικολογικές επιδράσεις, καθώς 
και για µεγαλύτερους µισθούς, 
γεγονός που µπλοκάρει την οι-
κολογική τους ευαισθητοποίηση. 

Επιπλέον, όπως τονίζει ο κοινω-
νικός επιστήµονας, Νίκος ∆εµερ-
τζής, το ότι οι περιβαλλοντικές κα-
ταστροφές εισπράττονται από τα 
υποκείµενα ως απειλές οφείλεται 
στο γεγονός ότι η φύση έχει κατα-
στεί ηθικό µέγεθος. «Στις σύγχρο-
νες πολυθεϊκές κοινωνίες, στις 
οποίες έχουν κλονιστεί τα θεµέλια 
τις ορθοπραξίας και της αλήθειας 
για πολλούς ανθρώπους, η φύση 
προσφέρεται ως µέτρο και κανό-
νας του ηθικού πράττειν. Έτσι µία 
περιβαλλοντική κρίση εκλαµβά-
νεται ταυτόχρονα και ως φυσικό 
αλλά και κοινωνικό φαινόµενο».

Η Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥΣ να διαχειριστούν τη δύνα-
µη και τον πλούτο που δηµιούργησαν οδήγησε 
τους Ινδιάνους Ασανάζι στην αυτοκαταστροφή, 
σύµφωνα µε όσα υποστηρίζουν οι ανθρωπολόγοι 
David Stuart και Susan Moczygemba-McKinsey.  
Οι άνθρωποι που κατοίκησαν µεταξύ του 700 και 
1300 µ.Χ. στην περιοχή όπου σήµερα εκτείνεται το 
Νέο Μεξικό και η Αριζόνα, ανέπτυξαν ένα θαυµαστό 
πολιτικό και κοινωνικό σύστηµα και άφησαν πλή-
θος αρχιτεκτονικών θαυµάτων που περιελάµβανε 
ένα περίπλοκο δίκτυο δρόµων, αρδευτικά κανάλια 
καθώς και τα περίφηµα pueblos, τις πόλεις που 
έχτισαν πάνω στους βράχους ως κατοικίες των ελίτ. 
Το σηµερινό εθνικό πάρκο του Μεξικού, το Τσά-
κο Κάνυον, ήταν η καρδιά αυτού του πολιτισµού. 

ΜΑΓΕΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

Η επιστημονική 
έρευνα επιβεβαιώνει 
ότι η περιβαλλοντική 
συνείδηση δεν οφείλεται 
στην επιδείνωση των 
αντικειμενικών συνθηκών

Χωρισµένοι σε 
τάξεις, τους καλλι-
εργητές της γης και 
την ελίτ, οι Ανασάζι 
δηµιούργησαν ένα 
σύστηµα που βασί-
στηκε στη γεωργική 
εκµετάλλευση όλων 
των εκτάσεων αλλά 
και την εξάντληση 
κάθε φυσικού πόρου. 

Χωρισµένοι σε 
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Στον παράδεισο  
που συνάντησαν οι 
πρώτοι έποικοι της 
Νήσου του Πάσχα 
η επιβίωση δεν 
απαιτούσε ούτε πολύ 
χρόνο ούτε µεγάλη 
προσπάθεια. Η αλιεία 
και η καλλιέργεια 
της γης εξασφάλιζε 
όλα τα απαραίτητα 
και άπλετο ελεύθερο 
χρόνο

ΟΤΑΝ ΤΟ 1722 οι Ευρωπαίοι εξε-
ρευνητές έφτασαν στη Νήσο του 
Πάσχα αντίκρισαν µία έρηµο στη 
µέση του πουθενά. Το νησί κάλυ-
πταν τεράστιες χορτολιβαδικές 
εκτάσεις και ελάχιστα δέντρα ή 
θάµνοι που δεν ξεπερνούσαν τα 
3 µέτρα. Έντοµα, νυχτερίδες, µι-
κρά πουλιά και σαύρες ήταν τα 
µόνα ζώα που συνάντησαν εκεί. 
Ωστόσο, οι πρώτοι κάτοικοί του, 
το 300 µ.Χ., βρήκαν ένα παρθέ-
νο και οικολογικά ισορροπηµένο 
υποτροπικό δάσος. Άραγε τι συνέ-
βη στους αιώνες που µεσολάβη-
σαν; Το ερώτηµα αυτό απασχόλη-
σε για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
την επιστηµονική κοινότητα, που 
τελικώς ανακάλυψε ότι οι «µάρ-

τυρες» της οικολογικής καταστρο-
φής που στέκουν ακόµη αγέρωχοι 
πάνω στο νησί έκρυβαν και τη λύ-
ση του µυστηρίου. Αναφερόµαστε 
φυσικά στα εµβληµατικά αγάλµα-
τα Μοάι του Ράπα Νούι, όπως ονο-
µάζουν οι ντόπιοι το νησί τους. 

Στον παράδεισο που συνάντη-
σαν οι πρώτοι έποικοι η επιβίωση 
δεν απαιτούσε ούτε πολύ χρόνο 
ούτε µεγάλη προσπάθεια. Η αλι-
εία και η καλλιέργεια της γης τους 
εξασφάλιζε όλα τα απαραίτητα και 
άπλετο ελεύθερο χρόνο. Η αύξηση 
του πληθυσµού και η στρωµατο-
ποίησή του άλλαξε τις προτεραιό-
τητες των κατοίκων, οι οποίοι αφι-
έρωσαν µεγάλο µέρος των πόρων 
στις θρησκευτικές τους ασχολίες.

Η αποψίλωση των δασών δεν εί-
χε µόνο σηµαντικότατες και κατα-
στροφικές επιπτώσεις στην υπό-
λοιπη χλωρίδα και πανίδα του νη-
σιού, αλλά επίσης οδήγησε σε οξύ-
τατες συγκρούσεις ανάµεσα στα 
κλαν. Το δράµα στο Ράπα Νούι κο-
ρυφώθηκε µε την αύξηση του πλη-
θυσµού σε περισσότερους από 
20.000 κατοίκους τον 17ο αιώνα. 
Η εξάντληση των φυσικών πόρων 
κατέστησε τη γη ανίκανη να θρέ-
ψει τους ανθρώπους. Η πτώση τους 
σφραγίστηκε µε την άφιξη των Ολ-
λανδών κατακτητών το 1722 και 
ολοκληρώθηκε µε την υποδούλω-
ση του ελάχιστου εναποµείναντος 
γηγενούς πληθυσµού που στάλθη-
κε στα ορυχεία της Χιλής. 

ΤΙ ΣΚΕΦΤΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΠΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ∆ΕΝΤΡΟ;

Η αποψίλωση 
τεράστιων εκτά-
σεων ζούγκλας 
για την επέκτα-
ση των καλλιερ-
γειών με σκοπό 
την παροχή τρο-
φής συνέβαλε 
στην παρακμή 
του λαμπρού  
πολιτισμού και 
των Μάγια
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Michael 
Brajkovich
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΣΙ
«∆εν µπορεί να παραχθεί κρασί χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση. Κι αυτή δεν θα 
πρέπει απλά να είναι η ελάχιστη δυνατή. Ο ρόλος µας είναι να ωθήσουµε το κρασί στη 
φυσική κατεύθυνση της έκφρασης του φρούτου του και να µην το κατευθύνουµε σε 
προαποφασισµένα µονοπάτια συµπιέζοντάς το». Με αυτά τα λόγια ο Michael, εγγονός 
του Mick Brajkovich, που µετανάστευσε το 1907 από τη ∆αλµατία στη Νέα Ζηλανδία, 
παρουσιάζει την εξαιρετικά επιτυχηµένη υπόθεση του οινοποιείου Kumeau     
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟ ΓΑΤΣΕΛΟ 

Η
ταν το έτος 1907, 
όταν η οικογένεια 
Brajkovich από τη 
∆αλµατία ξεκινού-
σε να γράφει την 

ιστορία της στη Νέα Ζηλανδία, 
όπου έµελλε να δηµιουργήσει ένα 
από τα πιο διάσηµα Chardonnay 
του κόσµου... Βέβαια όλα αυτά δεν 
έγιναν µε τον εύκολο τρόπο, κα-
θώς όλες οι επιλογές του οινοποι-
είου στο πέρασµα του χρόνου βα-
σίστηκαν στη φιλοσοφία «όσο µε-
γαλύτερος ο κάµατος στο αµπέλι, 
τόσο υψηλότερη η τελική ποιότη-
τα του κρασιού» µε ό,τι αυτό µπο-
ρεί να σηµαίνει για την καλλιερ-
γητική αλλά και την οινοποιητική 
διαδικασία.

Ας ξεκινήσουµε από τον µοναδι-
κό αµπελώνα που δίνει τα κρα-
σιά Kumeu River;
Το 75% των αµπελώνων από τους 
οποίους προέρχονται τα οινοποιή-
σιµα σταφύλια είναι ιδιόκτητοι και 
στο υπόλοιπο 25% έχουµε τον πρώ-
τιστο ρόλο διαχείρισης. Οι ιδιόκτη-
τοι αµπελώνες διαθέτουν αποκλει-
στικά διαµόρφωση λύρας, η οποία 

είναι ιδιαίτερα ακριβή κατά την αρ-
χική εγκατάσταση αλλά στις δικές 
µας συνθήκες προσφέρει ιδανική 
φυλλική επιφάνεια για ισορροπη-
µένη απορρόφηση ηλιακής ακτι-
νοβολίας καθώς και για την ωρί-
µανση των σταφυλιών. Οι αµπε-
λώνες των συνεργατών µας δια-
θέτουν VSP διαµόρφωση σε στενές 
σειρές. Το κλάδεµα και η ετήσια δι-
αµόρφωση και φροντίδα γίνονται 
αποκλειστικά χειρωνακτικά. 

Κι όταν έρχεται ο τρύγος...
Με τα χέρια γίνεται και ο τρύγος 
καθώς εφαρµόζουµε πολλαπλά 
περάσµατα σε κάθε αµπέλι κατά 
τη συγκοµιδή. Με αυτό τον τρόπο 
εξασφαλίζουµε την απαιτούµενη 
ποιότητα σταφυλιών.
Στη συνέχεια πιέζουµε αποκλει-
στικά ολόκληρα τσαµπιά σε πνευ-
µατικά πιεστήρια, δηµιουργώντας 
τις συνθήκες για την ευγενέστερη 
εκχύλιση ποιοτικού χυµού για την 
παραγωγή λευκών κρασιών. Ακο-
λουθούµε στατική απολάσπωση 
αποκλειστικά υπό ψύξη για περί-
που σε 12 ώρες κι έπειτα µεταφο-
ρά στα δοχεία ζύµωσης. Στο Pinot 

Noir, γίνεται αποβοστρύχωση, ελα-
φρά έκθλιψη και µεταφορά στα δο-
χεία ζύµωσης µε τους φλοιούς.

Μηλογαλακτική, βαρέλια και 
οινολάσπες...
Σε κάθε περίπτωση θειώνουµε το 
γλεύκος τόσο ώστε να προστατέ-
ψουµε απλά το γλεύκος από οξει-
δώσεις και πιθανούς ανεπιθύµη-
τους µικροοργανισµούς. Εδώ και 
περισσότερα από 30 χρόνια εµπι-
στευόµαστε, µε απόλυτη επιτυχία, 
αποκλειστικά τους µικροοργανι-
σµούς που έρχονται στο οινοποιείο 
µε τα σταφύλια. Για την ισορροπία 
και την αρµονία των Chardonnay 
πάντα, ως τώρα, πραγµατοποιού-
µε µηλικογαλακτική µετατροπή. 
Για µας η ισορροπία, ολικά κι επι-
µέρους, είναι πρώτιστος παράγο-
ντας ποιότητας. Έτσι χρησιµοποι-
ούµε από τη ζύµωση ως και την 
ωρίµανση ποσοστιαία, νέα γαλλι-
κά Burgundy Pieces 228 λίτρων, 
δίνοντας κι επιπλέον διαστάσεις 
υφής και πολυπλοκότητας στα 
κρασιά µας. 
.
.

ΚΥΡΙΑΡΧΗ 
ΣΚΕΨΗ

«Η οικογένεια µας 
διαθέτει ακαδηµαϊκή 
επιστηµονική κατάρ-
τιση δεκαετιών στην 
αµπελουργία, την 
οινολογία, τη µηχανο-
λογία, τα οικονοµικά, 
τη διδασκαλία, το 
µαρκετινγκ και βέ-
βαια στο κρασί. Έτσι 
χρησιµοποιούµε όλα 
αυτά τα εργαλεία για 
να παράγουµε διαρ-
κώς νοστιµότερα και 
αρτιότερα κρασιά». 
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Επιπλέον, πάντα δουλεύουµε µε τις 
οινολάσπες τόσο για προστασία όσο 
και για πολυπλοκότητα. Μεγάλο πο-
σοστό των µεταφορών στα γλεύκη 
γίνεται µε τη χρήση της βαρύτητας. 
Ωστόσο η χρήση αντλιών θετικής µε-
τατόπισης είναι, στην περίπτωση µας, 
αναπόφευκτη για τη µεταφορά κρασι-
ών. Σίγουρα, προσπαθούµε να πραγ-
µατοποιούµε όσο το δυνατό λιγότερες 
µεταφορές. Θεωρούµε τη µηλογαλα-
κτική, τα βαρέλια και τη δουλειά µε 
την οινολάσπες σηµαντικά εργαλεία 
απόκτησης ισορροπηµένης γευστι-
κής πολυπλοκότητας και αρµονίας.

Ποια θεωρείτε ως πρώτιστα και µο-
ναδικά αµπελουργικά χαρακτηρι-
στικά της περιοχή σας;
Θα τη χαρακτήριζα ήπια. Σίγουρα 
έχουµε ψυχρό κλίµα και βαριά αργι-
λώδη εδάφη µε σχετικά υψηλή υδα-
τοκατακράτηση. Γενικά αυτό µας επι-
τρέπει να αποφεύγουµε το πότισµα. 
 
Κοιτάζοντας την υδρόγειο, µπορεί-
τε να βρείτε ένα ταυτόσηµο ή παρό-
µοιο αµπελουργικά µέρος;
Η περιοχή µας είναι µοναδική. Αν και 
πολλοί ισχυρίζονται πως το θερµο-
κρασιακό µας εύρος είναι παρόµοιο 
µε τη βόρεια ηπειρωτική Γαλλία, στην 
πραγµατικότητα δεχόµαστε τεράστι-
ες ωκεάνιες επιρροές από ανατολικά 
και δυτικά, Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
την έντονη νέφωση, καθ’ όλο το έτος, 
που οδηγεί σε σηµαντική µέση µείω-
ση της θερµοκρασίας για τον παράλ-
ληλό µας. Υπό αυτές τις συνθήκες πα-
ράγονται σταφύλια µε ιδιαίτερα έντο-
να αρωµατικά και γευστικά χαρακτη-
ριστικά αλλά συνάµα λεπτοϋφασµέ-
να χαρακτηριστικά. 
 
Συµµετέχει τελικά το ανθρώπινο 
στοιχείο στην έκφραση ενός οινο-
πεδίου (terroir) στο κρασί; 
∆εν µπορεί να παραχθεί κρασί δίχως 
ανθρώπινη παρέµβαση. Αυτή δεν θα 
πρέπει απλά να είναι η ελάχιστη δυ-
νατή. Θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο 
που να προωθεί την έκφραση των

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η ενασχόληση µε την 
τέχνη της οινοποιίας 
συνοδεύει όλη τη ζωή 
του 49χρονου οινο-
ποιού του κτήµατος 
Kumeu River, Michael 
Brajkovich. Από την 
Κροατία ο πατέρας 
του µετανάστευσε 
στη Νέα Ζηλανδία το 
1938 για να ξεκινήσει 
να καλλιεργεί οινο-
στάφυλα στο Kumeu 
ήδη από το 1940. Για 
τον γεννηµένο µέσα 
στην οινική παραγωγή 
Brajkovich, η απόκτη-
ση πτυχίου Οινολογίας 
από το κολλέγιο του 
Roseworthy στην Νό-
τια Αυστραλία το 1983 
ήταν µονόδροµος. Τα 
χρόνια που ακολούθη-
σαν περιηγήθηκε στις  
οινικές περιοχές των 
ΗΠΑ, της Ιταλίας και 
της Γαλλίας.Το 1989 
ο Brajkovich έγινε ο 
πρώτος Νεοζηλανδός 
που κέρδισε τον τίτλο 
«Master of Wine». 
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φυσικών χαρακτηριστικών του 
φρούτου. Η χρήση ενδογενών ζυ-
µών είναι ένα τέτοιο παράδειγµα.
 
Αξιολογώντας αµπελουργικά µια 
περιοχή ποια είναι τα αδιάψευστα 
κριτήρια για την έγκρισή σας;
Τα κριτήρια είναι πολλά κι έτσι θα 
αναφερθώ µόνο στα βασικά. Πρώτι-
στο θεωρούµε το κλίµα και το µεσό-
κλιµα µιας περιοχής. Η ηλιοφάνεια, 
οι ιδιότητες των ανέµων, οι καµπύ-
λες θερµοκρασίας και η βροχόπτω-
ση µας οδηγούν στην επιλογή των 
ποικιλιών. Στο έδαφος θεωρούµε 
πρώτιστη την ικανότητα αποστράγ-
γισης σε συνδυασµό µε τη διαρκή 
ικανότητα σταθερής και ισορροπη-
µένης θρέψης και παραγωγής των 
αµπελιών. Η ζωηρότητα είναι δεύ-
τερης σηµασίας για εµάς. Με τα πα-
ραπάνω κριτήρια επιλέξαµε τον νέο 
αµπελώνα Chardonnay 28 εκταρίων 
στο Hawkes Bay.
 
Αν έπρεπε να εγκαταστήσετε ένα 
νέο αµπελώνα και οινοποιείο 
εκτός Ν. Ζηλανδίας ποια περιοχή 
θα επιλέγατε και γιατί;
Θα επέλεγα τις ∆αλµατικές ακτές, 
τον τόπο καταγωγής της οικογέ-
νειάς µου. Το χωριό του πατέρα µου 
το Strnj κοντά στη Zivogosce ήταν 
κάποτε πασίγνωστο στην κεντρική 
κυρίως Ευρώπη για τα κόκκινα κρα-
σιά του. Η έντονη µετανάστευση και 
οι οικονοµικές αλλαγές στην Κροα-
τία οδήγησαν στη διακοπή της παρα-
γωγής κρασιού στην περιοχή. Ωστό-
σο διατηρεί ακέραια τα χαρακτηρι-
στικά για την παραγωγή ξεχωριστών 
ερυθρών κρασιών υψηλής ποιότη-
τας από ενδογενείς ποικιλίες. Τα τε-
λευταία χρόνια η περιοχή επανακα-
λύπτεται. Η ποσότητα και η ποιότη-
τα των κρασιών από τις ∆αλµατικές 
ακτές αυξάνεται διαρκώς µε επίκε-
ντρο το νησί Korcula and Hvar.

Ακολούθως , αν είχατε την υποχρέ-
ωση να καλλιεργήσετε και να δια-
χειριστείτε οποιαδήποτε άλλη ποι-
κιλία, εκτός των καλλιεργουµένων 
στο Kumeu River;
Θα επέλεγα τα Plavac Mali και Posip 
στη ∆αλµατία για τους λόγους που 
ανέφερα προηγουµένως. Στην 
Αυστραλία θα επέλεγα Cabernet 
Sauvignon στην Coonawarra και στη 
Νέα Ζηλανδία οπουδήποτε εκτός 
Κumeau το Riesling.

Θεωρείτε τα δρύινα βαρέλια ως 
εργαλείο για την ανάδειξη και την 
ενίσχυση της µοναδικότητας ενός 
κρασιού από τη µία και της έκφρα-
σης του φρούτου από την άλλη;
Τα δρύινα βαρέλια και γενικότερα 
η δρυς δηµιουργούν εξαιρετικά δο-
χεία ζύµωσης. Ενισχύουν την πλη-
θυσµιακή ανάπτυξη και βιωσιµότη-
τα των ζυµών ενώ ταυτόχρονα συµ-
βάλλουν στη δηµιουργία και την 
εξέλιξη του χαρακτήρα και της υφής 
ενός κρασιού δίχως απαραίτητα να 
συνδέονται µε το άµεσο αρωµατι-
κό προφίλ. Η ισορροπία στη χρήση 
συµβάλλει δοµικά στο χαρακτήρα 
του κρασιού. Χρειάζεται πραγµατικά 
λεπτοδουλειά για να µην το παρα-

Ασταμάτητη και διαρκής είναι 
η βελτίωση των κρασιών μας 
από Chardonnay σοδειά με 
τη σοδειά, μέσω της διαρκούς 
έντασης στην εφαρμογή 
τεχνικών λεπτομερειών στη 
διαδικασία παραγωγής

Το «Kumeu Cremant» μόλις 
έχει κάνει την εμφάνισή του. 
Πρόκειται για ένα αφρώδες 
κρασί παραδοσιακής 
μεθόδου από Chardonnay 
και Pinot Noir 

1. Ο Michael Brajkovich ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο για 
τις προώθηση των κρασιών του οινοποιείου.

2 Με τη µητέρα του Melba.

1

2 3
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κάνει κάποιος µε τη χρήση της δρυός. 
Για εµάς είναι ακρογωνιαίο να µην κα-
λύπτει το χαρακτήρα της έκφρασης της 
ποικιλίας η του αµπελώνα και πραγ-
µατικά εργαζόµαστε µε ιδιαίτερη επι-
µέλεια σε αυτό. 
 
Θεωρείτε πως η αναλυτική αναγρα-
φή στις ετικέτες των επιµέρους συ-
στατικών και υλικών επεξεργασίας 
θα βοηθούσε την οινική βιοµηχανία;
Όχι, πραγµατικά όχι. Η υπάρχουσα νο-
µοθεσία είναι ιδιαίτερα αυστηρή και τα 
επιµέρους υλικά επεξεργασίας «κοσκι-
νίζονται» και παρακολουθούνται νο-
µοθετικά. Εκτός από το αλκοόλ και τα 
θειώδη, θα πρέπει να δηλώνονται ου-
σίες καταχωρηµένες ως αλλεργιογό-
να που έχουν χρησιµοποιηθεί ως βοη-
θητικά (π.χ. αλβουµίνη αυγού ή καζεί-
νη γάλακτος). Κανείς δεν θα κερδίσει 
από επιπλέον αναγραφές στις ετικέτες, 
ούτε οι παραγωγοί, ούτε οι οινόφιλοι. 

Τα τελευταία 5 χρόνια πραγµατοποιεί-
ται στην Αυστραλία ένας παρατεταµέ-
νος υψηλής έντασης επαναπροσδιορι-
σµός της σχέσης µεταξύ Chardonnay 
και δρυός. Πηγάζει αυτό από τη λεγό-
µενη παγκόσµια γεύση; Συµβαίνει κά-
τι παρόµοιο στη Ν. Ζηλανδία;
Για 25 χρόνια ήµουν κριτής σε διαγω-
νισµούς κρασιών στην Αυστραλία και 
οι σταδιακές αλλαγές στα Chardonnay 
είναι πραγµατικά εντυπωσιακές την 
τελευταία 20ετία. Από µια υπερβαρε-
λωµένη και πλαδαρή αλκοολική εκ-
δοχή πέρασαν σταδιακά σε πιο εκλε-
πτυσµένες δοµές, που οδηγούν στην 
ισορροπία. Το ίδιο ισχύει και για τα 
Chardonnay της Νέας Ζηλανδίας.
∆εν πιστεύω ότι έχει να κάνει µε όποιες 
µεταβολές στην παγκόσµια γεύση. Εί-
ναι ξεκάθαρα δουλειά των οινολό-
γων, οι οποίοι προσπάθησαν και προ-
σπαθούν να δηµιουργήσουν καλύτε-
ρα προϊόντα τα οποία και ακολούθως 
βρίσκουν ανταπόκριση στους οινόφι-
λους. Αν οι οινολόγοι δηµιουργούσαν 
απλά ό,τι ήθελαν οι καταναλωτές και 
οι περισσότεροι οινόφιλοι, ακόµα η 
πλειοψηφία των συγκεκριµένων κρα-
σιών θα ήταν βαριά, ανισόρροπη, αλ-

κοολική και υπερβαρελωµένη. Η ζή-
τηση των συγκεκριµένων κρασιών εί-
ναι ακόµα ιδιαίτερα υψηλή. Το κλειδί 
βρίσκονταν στο πώς θα δείξεις το πόσο 
πιο εύγεστο και νόστιµο είναι ένα λε-
πτοδοµηµένο συγκριτικά Chardonnay. 
 
Είναι οι ζύµες και τα βακτήρια δοµικά 
στοιχεία αυτού που πολλοί άνθρωποι 
ονοµάζουν «αίσθηση και αποτύπωση 
ενός τόπου»; Εξηγήστε µας.
Ναι, σίγουρα ναι, και ιδιαίτερα µε τις 
ζύµες που έχει αποδειχτεί πως αποτε-
λούν τµήµα της βιοποικιλότητας ενός 
αµπελώνα ιδιαίτερα στις παραµονές 
της συγκοµιδής. Με τα βακτήρια δεν 
έχουµε τις ίδιες αποδείξεις ακόµα. 
Έτσι, χρησιµοποιούµε τόσο ενδογε-
νή όσο και εµπορικά βακτήρια. Γενι-
κά είναι πολύ πιο απαιτητικά ως οργα-
νισµοί µε ότι συνεπάγεται αυτό.

Πώς αυτό µεταφράζεται στο τελικό 
κρασί; Ακολούθως, πώς αυτό µπορεί 
να επικοινωνηθεί µε τους οινόφιλους;
Από τις ζύµες π.χ. πρέπει να σηµειω-
θεί πως οι ενδογενείς δίνουν ποιοτι-
κότερη υφή στο τελικό κρασί σε σχέ-
ση µε τους εµβολιασµούς. Πράγµα-
τι, δεν υπάρχει ακόµα η επιστηµονι-
κή τεκµηρίωση του πώς συµβαίνει, 
όµως ούτε µυστικό είναι, ούτε κάτι που 
δεν αντιλαµβάνεται ο µέσος ουρανί-
σκος. Αν δεν προϋπάρχει κάτι για να 
µετασχηµατιστεί, εξελιχθεί κ.ο.κ από 
τις ζύµες δεν µπορούν να υπάρξουν 
οι αντίστοιχες διαφοροποιήσεις. Υπό 
αυτή την κατεύθυνση, πάλι στο αµπέ-
λι καταλήγουµε. 
 
Τι θα πρέπει να περιµένουµε από το 
Kumeu River στο άµεσο µέλλον;
Ασταµάτητη και διαρκή βελτίωση των 
κρασιών µας από Chardonnay σοδειά 
µε τη σοδειά, µέσω της διαρκούς έντα-
σης στην εφαρµογή τεχνικών λεπτο-
µερειών στη διαδικασία παραγωγής. 
Θα διευρύνουµε κι άλλο την επιλογή 
στη διαφορετικότητα της έκφρασης 
των Chardonnay που προσφέρουµε 
καθώς ξεκινήσαµε να επεξεργαζό-
µαστε περισσότερα σταφύλια από το 
Hawkes Bay. 

 Προσπαθούμε να 
πραγματοποιούμε 
όσο το δυνατό 
λιγότερες 

μεταφορές. Θεωρούμε τη 
μηλογαλακτική, τα βαρέλια και 
τη δουλειά με την οινολάσπες 
σημαντικά εργαλεία απόκτησης 
ισορροπημένης γευστικής 
πολυπλοκότητας και αρμονίας.

  
Η έντονη 
μετανάστευση και 
οι οικονομικές 
αλλαγές στην 

Κροατία οδήγησαν στη διακοπή 
της παραγωγής κρασιού στην 
περιοχή. Όμως τα τελευταία 
χρόνια η περιοχή επανακαλύπτεται. 
Η ποσότητα και η ποιότητα των 
κρασιών από τις Δαλματικές ακτές 
αυξάνεται διαρκώς με επίκεντρο το 
νησί Korcula and Hvar.

 Η υπάρχουσα 
νομοθεσία 
είναι ιδιαίτερα 
αυστηρή και τα 

επιμέρους υλικά επεξεργασίας 
«κοσκινίζονται» και 
παρακολουθούνται νομοθετικά, 
γι΄αυτό η αναγραφή τους στις 
ετικέτες δεν θα βοηθούσε.

 Θέλω να αποκτήσω 
περισσότερες 
εμπειρίες και 
σφαιρικότερη άποψη 

για τις ελληνικές ποικιλίες με πιθανή 
εξαίρεση το Assyrtiko, με το οποίο 
ασχολείται ο καλός μου φίλος Peter 
Barry στην Aυστραλία. Δεν έχω 
πεισθεί ακόμα ωστόσο πως το Kumeu 
είναι αρκετά θερμό για το το Ασύρτικο.

ΕΙΠΕ...
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Ήταν το έτος 1907, όταν η οικογένεια Brajkovich µε πρώτο τον Mick, από την Κροατία 
ξεκινούσε να γράφει την ιστορία της στη Νέα Ζηλανδία, όπου έµελλε να δηµιουργήσει ένα 
από τα πιο διάσηµα Chardonnay του κόσµου. Στη φωτογραφία επάνω εικονίζεται ο Michael 
και η αδελφή του Marijana µε τον πατέρα τους Maté Brajkovich, γιο του γενάρχη Mick, 
ενώ και οι υπόλοιπες φωτογραφίες πρόερχονται από το αρχείο της οικογένειας.
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E 
λάχιστες προϋποθέσεις θέτει το νέο εφαρµοστικό πλαί-
σιο για τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήµατα, δίνοντας την 
ευκαιρία στις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις, τους ετε-
ροεπαγγελµατίες αλλά και όποιον 

κατέχει µία έστω και µικρή αγροτική έκτα-
ση να δοκιµάσει την τύχη του στη συγκε-
κριµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
Αφού όµως πρώτα καταρτίσει ένα επιχει-
ρηµατικό σχέδιο οικονοµικής βιωσιµότη-
τας που θα κατατέθει µαζί µε τα δικαιολο-
γητικά της αίτησής του.
Σηµαντική παράµετρο αποτελεί η πρόβλε-
ψη καινοτόµων δράσεων, όπως οι εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες γνωριµίας µε τον 
πολιτισµό των τοπικών κοινωνιών και οι δραστηριότητες προ-
άσπισης της υγείας, που θεωρητικά προσελκύουν επισκέπτες 
από τα ανώτερα εισοδηµατικά κλιµάκια. Ωστόσο, ακόµη δεν 
έχει οριστεί το είδος του εισοδήµατος που θα προκύπτει από 

τη λειτουργία τους, δηλαδή αν θα θεωρείται εισόδηµα από 
αγροτική δραστηριότητα ή από επαγγελµατική. 
Ουσιαστικά, πολυλειτουργικό αγρόκτηµα, είναι εκείνο που 

συνδυάζει την παραγωγή αγροτικών προ-
ϊόντων µε ακόµα µία δραστηριότητα εµπο-
ρικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα σε ένα ενι-
αίο κτήµα.  Οι παράλληλες δραστηριότητες 
µπορεί να είναι η δηµιουργία ενός χώρου 
εστίασης, η µικρο-µεταποίηση (οικοτεχνία), 
η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
σε πεδία όπως η γευσιγνωσία, οι αθλητι-
κές δραστηριότητες και φυσικά ο τουρισµός 
σε κατάλληλα διαµορφωµένα καταλύµατα.
Για τη διάκριση του Πολυλειτουργικού 

Αγροκτήµατος από άλλες επιχειρήσεις, ο ενδιαφερόµενος 
κάνει σχετική αίτηση και εφόσον εγκριθεί θα λάβει ένα Σή-
µα το οποίο διαρκεί για 3 χρόνια. Το Σήµα αυτό µπορεί να το 
χρησιµοποιεί και στα προϊόντα που παράγει.

NEWS
Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α  /  Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ

Π Ο Λ Υ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Α

Το Πολυλειτουργικό 
Αγρόκτημα συνδυάζει 
την αγροτική παραγωγή 
με τον αθλητισμό, την 
εστίαση, την εκπαίδευση 
και τον τουρισμό
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EVENTSNEWS

Οι Βλάχοι στη Λάρισα
Στην έδρα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, τη Λάρισα, 
θα πραγµατοποιηθεί το φετινό 33ο Αντάµωµα 
των Βλάχων, το οποίο έχει προγραµµατιστεί 
για τις 16, 17 και 18 Ιουνίου 2017.

3 3 Ο  Α Ν Τ Α Μ Ω Μ Α

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

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΙΣ 7 ΜΑΙΟΥ Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Η Αµερικανική Γεωργική 
Σχολή διοργανώνει και 
φέτος τη «Μέρα Μαγιού», 
µια Γιορτή της Άνοιξης την 
Κυριακή 7 Μαΐου στις κα-
ταπράσινες εγκαταστάσεις 
της. Σύµφωνα µε το σχετι-
κό δελτίο Τύπου είναι ευ-
καιρία για κάθε ενδιαφερόµενο να γνω-
ρίσει τη Σχολή, να ενηµερωθεί για τα εκ-
παιδευτικά προγράµµατα και να παρακο-
λουθήσει δεκάδες ψυχαγωγικά και πολιτι-

στικά δρώµενα: Συναυλίες 
µε µικρά και µεγάλα µου-
σικά σχήµατα, χορούς, πε-
ριβαλλοντικά και παραδο-
σιακά παιχνίδια, αυλή ζώ-
ων, εκθέσεις και πολλά άλ-
λα. Σηµειώνεται ότι  γενική 
είσοδος είναι 3 ευρώ ενώ 

για κάθε εισιτήριο η αλυσίδα σούπερ µάρ-
κετ My market θα προσφέρει ένα πακέτο 
τρόφιµα ή είδη προσωπικής φροντίδας για 
τους σκοπούς του «Όλοι Μαζί Μπορούµε».

Έ 
να καινοτόµο concept, το οποίο ο 
Οίκος Μεταξά ξεκίνησε και υλοποι-
εί µε επιτυχία στο νησί της Σάµου 
από το 2011, αποτελεί η Ακαδηµία 

Μεταξά. Πρόκειται για πρόγραµµα εκπαί-
δευσης και φιλοξενίας στην Ελλάδα, το 
οποίο απευθύνεται σε δηµοσιογράφους 
από όλον τον κόσµο αλλά και στο εξειδι-
κευµένο κοινό οµάδων marketing, οινο-
χόοων και οινολόγων και οινογευστών.
Στόχος του είναι να αναδείξει τη µοναδική 
τέχνη της δηµιουργίας του ΜΕΤΑΧΑ, στην 
οποία συµµετέχει σηµαντικά το αρωµατικό 
Μοσχάτο της Σάµου. Άλλωστε είναι γνω-

στό ότι η συνεργασία του Οίκου µε τον ΕΟΣ 
Σαµου µετρά δεκαετίες ενώ σηµειώνεται 
ότι πρόσφατα ο Οίκος βραβεύτηκε για την 
Ακαδηµία στα Tourism Awards 2017 στην 
κατηγορία των καινοτόµων concept.
Σε ό,τι αφορά το πρόγραµµα της Ακα-
δηµίας, οι συµµετέχοντες έχουν την ευ-
καιρία να ανηφορίσουν στους ορεινούς 
αµπελώνες του νησιού, να συνοµιλή-

σουν µε ντόπιους αµπελοκαλλιεργητές, 
να περιηγηθούν στο Μουσείο Σαµιακού 
Οίνου, αλλά και να γνωρίσουν την το-
πική γαστρονοµία. Το 48ωρο πρόγραµ-
µα συνεχίζεται στην Αθήνα και στα κε-
λάρια του Οίκου, όπου οι καλεσµένοι 
µαθαίνουν τα µυστικά της δηµιουργίας 
του αυθεντικού ελληνικού ποτού, από 
τον Metaxa Master Κωνσταντίνο Ράπτη.
«Στα πλαίσια της Ακαδηµίας, έχουµε φιλο-
ξενήσει πάνω από 150 δηµοσιογράφους 
και bloggers από Ευρώπη και Β. Αµερική, 
σχολιάζει η Χουίτη Κωνσταντινίδου, ∆ιευ-
θύντρια Επικοινωνίας του Οίκου Μεταξά.

«ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΜΕΤΑΞΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

50-53_news.indd   51 25/04/2017   21:12



ΜΑΙΟΣ 2017 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ52

EVENTS NEWS

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑ 
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Μονοπώλησαν φέτος τα Χρυσά Μετάλλια 
του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού Αποσταγµάτων 
Θεσσαλονίκης τα τσίπουρα του Αγροτικού Οι-
νοποιητικού Συνεταιρισµού (ΑΟΣ) Τυρνάβου. 
Από τα 8 µετάλλια που δόθηκαν στα 
αποστάγµατα που συµµετείχαν -3 χρυσά και 
5 ασηµένια- όλα τα χρυσά απονεµήθηκαν 
θριαµβευτικά στα τσίπουρα του Τυρνάβου 
ανακηρύσσοντας τον ΑΟΣ µεγάλο νικητή. 
Συγκεκριµένα τα χρυσά µετάλλια κέρδισαν:
Παλαιωµένο Τσίπουρο Τυρνάβου «OLD 
SPIRIT», Τσίπουρο Τυρνάβου µε Γλυκάνισο 
«Το Συνεταιριστικό» και Τσίπουρο Τυρνάβου 
χωρίς Γλυκάνισο «Το Συνεταιριστικό».
Ο ΑΟΣ Τυρνάβου ιδρύθηκε το 1961 και είναι ο 
πρώτος συνεταιρισµός που παρήγαγε εµφια-
λωµένο τσίπουρο (µε και χωρίς γλυκάνισο) 
και µάλιστα µε Γεωγραφική Ένδειξη Τυρνά-
βου, είναι ο πρώτος που παλαίωσε τσίπουρο 
σε δρύινα βαρέλια (Old Spirit το σηµερινό του 
όνοµα) αλλά και τσίπουρο µε κρόκο (Στίγµα) 
αναβαθµίζοντας και διευρύνοντας τα είδη των 
αποσταγµάτων που παράγονται στη χώρα µας. 
Επίσης είναι ο µόνος που παράγει ούζο από 
αλκοόλη που προέρχεται από σταφύλια και 
µάλιστα της περιοχής του. 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ - ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η επαφή της νέας γενιάς µε 
την αξία της υγιεινής διατρο-
φής τέθηκε ως κύριος στόχος 
του Πανελλήνιου Μαθητικού 
∆ιαγωνισµού «Ένα µήλο την 
ηµέρα…. το µήλο συµβάλλει 
στην υγιεινή διατροφή!» που 
διοργάνωσε ο Αγροτικός Συ-
νεταιρισµός Ζαγοράς Πηλίου, 
στο πλαίσιο του συνολικού επι-
στηµονικού σχεδιασµού για τα 
100 χρόνια αδιάλειπτης λει-
τουργίας της Οργάνωσης. 
Η δράση ολοκληρώθηκε µε τη 
βράβευση των µαθητών δηµοτικού σχο-
λείου που διακρίθηκαν σε εκδήλωση 
που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 
4 Απριλίου στο υπουργείο Παιδείας. Ανα-
λυτικότερα, παρελήφθησαν 4.586 έργα, 

αποτέλεσµα ατοµικής ή οµαδι-
κής προσπάθειας µαθητών ∆η-
µοτικού µε τον αριθµό των συµ-
µετεχόντων να ξεπερνά τους 
10.000. Το διαγωνιστικό πε-
δίο περιλάµβανε δύο  θεµατι-
κές ενότητες, εικαστικά και ψη-
φιακά έργα. 
Τα περισσότερα έργα ανήκαν 
στην κατηγορία των εικαστι-
κών, ωστόσο τα ψηφιακά έργα, 
κυρίως οµαδικά «βίντεο», πα-
ρότι λιγότερα, κατέπληξαν τους 
αξιολογητές για την αρτιότητα 

της παραγωγής τους. Στα εικαστικά έργα 
υπήρξαν χιλιάδες ζωγραφιές και εκατο-
ντάδες εικαστικές κατασκευές µε υλικά, 
όπως: πηλό, ξύλο, πέτρα, πλαστικό, πλα-
στελίνη, χαρτί, γύψος και άλλα. 

ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ENA ΜΗΛΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ... 

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Για την πολύτιµη συνεισφορά της στην προβολή των Ιω-
αννίνων και την ανάδειξη της πολιτιστικής τους κληρο-
νοµιάς, κυρίως µέσω της ίδρυσης του Μουσείου Αργυ-
ροτεχνίας, τιµήθηκε η Σοφία Στάικου, Πρόεδρος του Πο-
λιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς, η οποία ανακη-
ρύχθηκε επίτιµος ∆ηµότης του ∆ήµου Ιωαννιτών σε ει-
δική τελετή που διοργάνωσε την Τρίτη 28 
Μαρτίου ο ∆ήµος Ιωαννιτών. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΙΟΥ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
DRAMA WINE TRAIL
Στο πλαίσιο της φετινής 4ης ∆ραµοινογνωσίας, 
διοργανώνεται για πρώτη φορά ο αγώνας 
δρόµου Drama Wine Trial.  Πρόκειται για µια δι-
αδροµή συνολικού µήκους 12 χιλιοµέτρων, που 
σχεδιάστηκε να διέρχεται µέσα από οινοποιεία 
και αµπελώνες, σε µια πρώτη προσπάθεια να 
αναδειχθεί στους επισκέπτες της η Ηδωνίδα Γη 
της ∆ράµας. Όσοι δροµείς δηλώσουν συµµετοχή 
θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την 
ανοιξιάτικη φύση της αµπελοπαραγωγού γης 
της ∆ράµας και να περάσουν κυριολεκτικά µέσα 
από τα οινοπαραγωγά κτήµατα και οινοποιεία 
της περιοχής σε έναν αγώνα ήπιων χαρα-
κτηριστικών που απευθύνεται σε όλους τους 
ενδιαφερόµενους, ανεξάρτητα από την ηλικία 
και το επίπεδο άθλησής τους.
Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10:30 π.µ. της Κυρια-
κής 21 Μαΐου στην Αδριανή της ∆ράµας και η 
διαδροµή θα έχει κυκλική πορεία. 
Όπως αναφέρεται από τους οργανωτές, οι 
κλίσεις είναι ήπιες και η συνολική υψοµετρική 
ανάβαση ανέρχεται σε περίπου 140 µέτρα.  Για 
όσους ενδιαφέρονται να λάβουν µέρος στον 
αγώνα, όπως ανακοινώθηκε, οι εγγραφές θα 
πραγµατοποιηθούν την ίδια ηµέρα στο χώρο της 
γραµµατείας που θα λειτουργεί στο χώρο εκκί-
νησης στην Αδριανή από τις 8:30 έως τις 10:00 
π.µ. . Μάλιστα ο κάθε δροµέας θα πρέπει να 
καταβάλει το ποσό των 5 ευρώ, που θα διατεθεί, 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς στους Συλλόγους 
«Αλκυόνη» και «Λάµψη».

Tην αγροτική οικονοµία 
της Κρήτης µε τον του-
ρισµό ενώνει το νέο πι-
λοτικό αγροτουριστικό 
πρόγραµµα του Oµίλου 
ΤUI, του µεγαλύτερου 
tour operator της Ευρώ-
πης, που ξεκινά εντός των 
επόµενων µηνών. Αποδεχόµενο την πρό-
ταση του υπουργείου Tουρισµού το  TUI 
Care Foundation οργάνωσε ένα εκτεταµένο 
αγροτουριστικό δίκτυο στο οποίο θα συµµε-
τέχουν 25 ελαιοπαραγωγοί, 47 αµπελοκαλ-
λιεργητές και 2 οινοποιεία, µεταξύ αυτών 
και το Κτήµα Λυραράκη.
Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα θα έχουν 
την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε έναν 

ξεχασµένο από τους ανθρώπους των αστι-
κών κέντρων τρόπο ζωής και να νιώσουν τη 
χαρά της δηµιουργίας µέσω της συµµετοχής 
σε αγροτικές εργασίες.  Κατά αυτό τον τρό-
πο οι επισκέπτες γνωρίζουν µια πλευρά της 
Κρήτης που οι περισσότεροι δεν ήξεραν» 
εξηγεί ο Αλεξάντερ Πάντζουκ, συνεργάτης 
του ιδρύµατος TUI Care Foundation, που 
έχει αναλάβει την υλοποίηση του πρότζεκτ.

Γ 
ευσιγνωσία των 175 βραβευµένων 
έξτρα παρθένων ελαιολάδου του δι-
αγωνισµού Athena 2017 πραγµατο-
ποιήθηκε το Σάββατο 22 Απριλίου 

στο ξενοδοχείο King George II ενώ απο-
νεµήθηκαν τα µετάλλια και τα ειδικά βρα-
βεία στους νικητές. Μεταξύ αυτών και το 
συγκλονιστικό TreFοrt του Ιταλού Πάολο 
Μπονοµέλλι, το οποίο για 2η συνεχόµενη 
χρονιά αναδείχθηκε από τους κριτές ως 
το καλύτερο ελαιόλαδο του διαγωνισµού 
και το οποίο διατίθεται µόνο στο κτήµα 
του παραγωγού προς 40 ευρώ τα 250 ml. 
Ο διαγωνισµός Athena International 
Olive Oil Competition oργανώθηκε για 

2η φορά, φέτος στο Costa Navarino της 
Μεσσηνίας, µε την ευγενική χορηγία του 
Ιδρύµατος Καπετάν Βασίλη και Κάρµεν 
Κωνσταντακοπούλου. Με 295 δείγµα-
τα, το 47% των οποίων από το εξωτερικό, 
και µε µία κριτική επιτροπή αποτελούµε-
νη κατά τα 2/3 από αναγνωρισµένους ξέ-
νους κριτές, ο Athena εδραιώνεται ως ο 
µοναδικός διεθνούς εµβέλειας διαγωνι-
σµός της Ελλάδας, µε απώτερο στόχο την 
ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού 
ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές. 
Του χρόνου ο διαγωνισµός έχει προγραµ-
µατιστεί να γίνει στις 19 µε 21 Μαρτίου 
στους ∆ελφούς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ATHENA 2017

ΣΤΟΥΣ ∆ΕΛΦΟΥΣ ΤΟ 2018

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΗΝΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ TUI
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ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ

ΟΛΟΙ ΡΩΤΑΝΕ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΓΙ∆ΙΝΟ
Σηµαντικά διατροφικά οφέλη και ιδιαίτερη 
δυναµική στην αγορά, µε έντονα εξαγωγικό 
προσανατολισµό χαρακτηρίζουν αυτή τη σχετικά 
νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα
Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Κ Ο Ν Τ Ο Ν Η

Α Ι Γ Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α

Ι  διαίτερης προσοχής από 
ερευνητές, βιοµηχανίες 
τροφίµων και τη φαρ-
µακοβιοµηχανία τυγχά-
νει τα τελευταία χρόνια 
το γίδινο γάλα, µε την 

Όλυµπος να διαθέτει µερίδιο αγοράς 
που ξεπερνά το 70% στον κλάδο αποτε-
λώντας τη µεγαλύτερη εταιρεία εµφιά-
λωσης του προϊόντος. 

Η ποιότητα του γάλακτος µικροβιολο-
γικά που πηγαίνει για εµφιάλωση είναι 
διαφορετική από εκείνο που προορίζε-
ται για τυροκοµία, ώστε να φτάσει στα 
ράφια και τους καταναλωτές ως µία υγι-
εινή εναλλακτική του αγελαδινού. Αξίζει 
να σηµειωθεί εδώ, ότι η Όλυµπος που 
δραστηριοποιείται στον τοµέα του πό-
σιµου γίδινου γάλακτος από το 2010, 
έχει δώσει την απαραίτητη τεχνογνω-
σία στους κτηνοτρόφους, ώστε να στή-
σουν τις µονάδες τους µε τρόπο που βο-
ηθά την παραγωγή ενός ποιοτικού προ-
ϊόντος ανώτερης γεύσης. 

Το κατσικίσιο γάλα διακρίνεται για 
την υψηλή διατροφική αξία του και εί-
ναι γνωστό για τις ευεργετικές του ιδιό-
τητες. Είναι ευρέως γνωστό ότι έχει χρη-
σιµοποιηθεί από πολύ παλιά σαν υποκα-
τάστατο του αγελαδινού και σε κάποιες 
περιπτώσεις του µητρικού στη διατροφή 
των µικρών παιδιών. Σύµφωνα µε τον 
∆ρ. Θεόφιλο Μασούρα, επίκουρο καθη-
γητή Γαλακτοκοµίας στο τµήµα Επιστή-
µης και Τεχνολογίας Τροφίµων, του Γε-

ωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το 
κατσικίσιο θεωρείται ότι διαθέτει µονα-
δικές βιοενεργές και λειτουργικές ιδιό-
τητες, όπως πεπτικότητα, αλκαλικότητα, 
µεγάλη ρυθµιστική ικανότητα κ.λπ. που 
συµβάλλουν σηµαντικά στη διατροφή 
και την υγεία του ανθρώπου. Τελευταί-
ες µελέτες έδειξαν αντιυπερτασική δρά-
ση των πεπτιδίων που προέρχονται από 
καζεΐνες γαλακτοκοµικών προϊόντων, 
καθώς και αντιοξειδωτικές, αντιθροµ-
βωτικές και αντιµικροβιακές ιδιότητες.

Σήµερα, περισσότερες από 250.000 
οικογένειες απασχολούνται, µερικώς ή 
πλήρως, µε την αιγοπροβατοτροφία, το 
αιγοπρόβειο γάλα αντιπροσωπεύει το 
60% περίπου της συνολικής γαλακτο-
παραγωγής της. Εξασφαλίζει εισόδηµα 

Το κατσικίσιο 
γάλα Ολυµπος 
παράγεται από 
100% ελληνι-
κό φρέσκο γάλα. 
Κυκλοφορεί σε 
συσκευασία του 
ενός λίτρου.

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η
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και εργασία σε χιλιάδες αγροτικές οικο-
γένειες των ορεινών κυρίως και µειονε-
κτικών περιοχών της χώρας, αξιοποιώ-
ντας βοσκοτόπους ακατάλληλους για 
άλλη χρήση. Ταυτόχρονα, αποτελεί δι-
αχρονική διαπίστωση ότι υπάρχουν πολ-
λά περιθώρια για ποσοτική και ποιοτι-
κή αύξηση της παραγωγής αιγοπρόβει-
ου γάλακτος και κρέατος. Με βελτίωση 
δε, και εκσυγχρονισµό του συστήµατος 
διαχείρισης κι εκτροφής των εκτρεφόµε-
νων ζώων µπορεί να αποτελέσει διέξοδο 
για επαγγελµατική αποκατάσταση ανέρ-
γων, ιδίως, σήµερα, στην Ελλάδα της οι-
κονοµικής κρίσης, σύµφωνα µε τον κα-
θηγητή του τµήµατος Κτηνιατρικής του 
ΑΠΘ, Γεώργιο Αρσένο. 

Το κατσικίσιο γιαούρτι 
ΟΛΥΜΠΟΣ έχει υψηλή 
διατροφική αξία και 
παράγεται από φρέσκο 
ελληνικό κατσικίσιο γάλα.

Η ΕΛΛΑ∆Α είναι η πρώτη χώρα πανευ-
ρωπαϊκά σε αριθµό εκτρεφόµενων γι-
διών που φτάνουν τα 4.807.588, και πα-
ράγουν 141.717 τόνους γάλα. Σύµφω-
να µε την περιγραφή των Στρατηγικών
∆ράσεων ΕΤΑΚ στην Ζωική παραγωγή για 
τα έτη 2016-2017 η ιδιαίτερη οικονοµική 
σηµασία της αιγοπροβατοτροφίας υπο-
δεικνύεται από την παραγωγή υψηλών 
ποσοτήτων γαλακτοκοµικών προϊόντων, 
µε υψηλό βαθµό  εξαγωγικής  δραστη-
ριότητας  παγκοσµίως  (φέτα,  γιαούρτι). 
Η σηµασία της ζωικής παραγωγής στην 
ανάπτυξη της χώρας υποδεικνύεται και 
από το γεγονός ότι  συνεισφέρει  το  29,7% 
της αξίας της αγροτικής παραγωγής.

Ο ΜΟΝΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΕ ΤΑΣΕΙΣ 
ΑΝΟ∆ΟΥ Η ΓΙ∆ΟΤΡΟΦΙΑ

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ  επένδυσης που απαιτείται 
για την ίδρυση µιας αιγοπροβατοτροφι-
κής εκµετάλλευσης είναι σχετικά χαµη-
λότερο από ό,τι σε άλλους κτηνοτροφι-
κούς τοµείς, ενώ τα προϊόντα της έχουν 
ιδιαίτερη δυναµική στην αγορά, µε έντο-
να εξαγωγικό προσανατολισµό. Παράλ-
ληλα δεν είναι τυχαίο ότι η αιγοπροβα-
τοτροφία αποτελεί τοµέα προτεραιότη-
τα για σχεδόν όλα τα επενδυτικά Μέτρα 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης 2014-2020 καθώς διαθέτει αναξιο-
ποίητη  δυναµική που µπορεί να αναδει-
χθεί  υπό προϋποθέσεις.

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

70%
Η Όλυµπος να δια-
θέτει µερίδιο αγο-
ράς που ξεπερνά 
το 70% στον κλάδο 
αποτελώντας τη 
µεγαλύτερη εται-
ρεία εµφιάλωσης 
του προϊόντος.

8,7 
Το κατσικίσιο γάλα 
αποτελεί µια καλή 
πηγή χαµηλού κό-
στους αλλά υψηλής 
ποιότητας πρωτε-
ΐνη, παρέχοντας 
8,7g πρωτεΐνης / 
κούπα 250 ml  που 
καλύπτει το 17,4% 
της συνιστώµενης 
ηµερήσιας πρό-
σληψης (RDI) σε 
πρωτεΐνη.

Σήµερα, περισσότε-
ρες από 250.000 
οικογένειες απασχο-
λούνται, µερικώς 
ή πλήρως, µε την 
αιγοπροβατοτροφία.  
Το αιγοπρόβειο 
γάλα αντιπροσω-
πεύει το 60% περί-
που της συνολικής 
γαλακτοπαραγωγής.

25
0

100% 
Το 100% ελληνικό 
κατσικίσιο γάλα 
ΟΛΥΜΠΟΣ προέρχε-
ται από εκτροφές που 
διαβιούν στη φύση. 
Συλλέγεται καθηµερι-
νά και εµφιαλώνεται 
αναδεικνύοντας την 
υψηλή θρεπτική του 
αξία. 
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κ  ατά 99%, µία από-
πειρα επένδυσης 
στη σαλιγκαρο-
τροφία θα αποτύ-
χει», αναφέρει στο 
Αγρόκτηµα ο  διευ-

θυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστο-
ρίας Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ.), Μωυσής Μυ-
λωνάς. «Τα προηγούµενα χρόνια, 
επιτήδειoι είχαν προσπαθήσει να 
πείσουν τους Κρητικούς ότι τα σα-
λιγκάρια είναι µια σίγουρη επιχει-
ρηµατική κίνηση. Τα χαρακτήριζαν, 
µάλιστα, «χρυσό» ή «πετρέλαιο».  
Το αποτέλεσµα; Αρκετός κόσµος 
έχασε τα χρήµατα και χωράφια που 
είχε υποθηκεύσει στην Αγροτική 
Τράπεζα», συµπληρώνει ο ίδιος.

Το Μ.Φ.Ι.Κ. έχει εκπονήσει µία 
µελέτη, που παραµένει αναξιοποί-
ητη στα χέρια της περιφέρειας Κρή-
της- για το πώς θα µπορούσε να γί-
νει η εκτροφή των σαλιγκαριών 
στην Κρήτη. Πολλοί επίδοξοι επεν-
δυτές που απευθύνθηκαν στο Μ.Φ.Ι-
.Κ., αποθαρρύνθηκαν όταν έµαθαν 
πως για κάθε στρέµµα εκµετάλλευ-
σης, χρειάζονται από 15 έως 25 χι-
λιάδες ευρώ.

Πέρα από τη διόλου ευκαταφρό-

νητη επένδυση χρηµάτων τα σαλι-
γκάρια χρειάζονται σύµφωνα µε 
τον κ. Μυλωνά συνεχή επιτήρηση: 
«∆εν µεγαλώνουν µόνα τους, θέλει 
δουλειά κάθε µέρα, έναν άνθρω-
ποι να τα προσέχει, να αποµακρύ-
νει τα µικρά και να τα αραιώνει», 
αναφέρει.

Το φωτεινό παράδειγµα Κρήτης
Επιτυχηµένο παραδειγµα µονάδας 
εκτροφής σαλιγκαριών στην Κρήτη 
είναι σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά εί-
ναι η Escargot de Crete του ∆ρ. Χα-
ράλαµπου Κιαγιά, στο Λατζιµά Ρεθύ-
µνου. Αιτία της επιτυχίας; Σύµφωνα 
µε τον κ. Μυλωνά η καθετοποίηση 
της παραγωγής. 

Ζητήσαµε λοιπόν τα φώτα του κ. 
Καγιά σε µία καλλιέργεια που όπως 
φαίνεται ξέρει καλά. Ξεκινώντας 
από το κόστος της µονάδας, ο κ. Κα-
γιάς επισήµανε ότι το κόστος µίας 
µονάδας εκτροφής µπορεί να ποι-
κίλει, τονίζοντας ότι µε κανένα τρό-
πο δεν πρέπει να ξεπεράσει τον στό-
χο των 15 χιλιάδων ευρώ χωρίς να 
υπολογίζονται τα κόστη λειτουργί-
ας για τον πρώτο χρόνο παραγωγής. 
Όσον αφορά το περιθώριο κέρδους 

Ιδιαίτερη και µακραί-
ωνη η παράδοση της 

Κρήτης µε το σαλι-
γκάρι. Ιδιαίτερα στο 
γαστρονοµικό κοµ-

µάτι του σαλιγκαριού 
ίσως οι Κρητικοί είναι 
ίσως ο µόνος λαός µε 

τόσο πλούσια λαϊκή 
βιβλιογραφία

Ε Π Ο Χ Η

ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΝΕΙΣ ΛΕΦΤΑ 
Η εκτροφή σαλιγκαριών είναι µία επένδυση που 
µε µια πρώτη µατιά φαντάζει κερδοφόρα για 
περιοχές, όπως η Κρήτη.  Η ιστορία, όµως, έχει 
δείξει ότι το κεφάλαιο που απαιτείται για να 
ξεκινήσει κανείς το παραπάνω επιχειρηµατικό 
βήµα είναι πολύ σηµαντικό, τη στιγµή που η 
επιτυχία του εγχειρήµατος είναι αβέβαιη

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο : 
Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Μ Υ Λ Ω Ν Α

Σαλιγκάρια 

Χαράλαµπος  
Καγιάς, 
Στο τιµόνι της επιτυ-
χηµένης εταιρείας 
Escargot de Crete
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Η εταιρεία 
παραγει προϊόντα 
διατροφής και καλ-
λυντικά βασισµένα 
στους χοχλιούς 
της Κρήτης. 

ο κ. Καγιάς σηµείωσε ότι δεν µπο-
ρούν να γίνουν ασφαλείς εκτιµή-
σεις, καθώς οποιαδήποτε πρόβλεψη 
έχει να κάνει µε τις ιδιαίτερες συνθή-
κες της περιοχής (πάγιο κόστος ετή-
σιας εκτροφής) καθώς και τον τρόπο 
διάθεσης. «Σε κάθε περίπτωση τα σα-
λιγκάρια που παράγονται πρέπει να 
διατίθενται καθώς αν έχουµε παρα-
γωγή και δεν µπορούµε να την δια-
θέσουµε τότε µιλάµε για καταστρο-
φή», τονίζει. «Επιπλέον, µπορούµε 
να πούµε ότι το κόστος εκτροφής για 
κάθε κιλό σαλιγκάρια δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 2 ευρώ». 

∆ρόµος γεµάτος εµπόδια 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιτυχία 
της συγκεκριµένης προσπάθειας 
έγκεται στην επιµονή των ανθρώ-
πων της καθώς τα εµπόδια ήταν 
πολλά: «Στην πρώτη σοβαρή προ-
σπάθεια ενώ είχαµε δηµιουργήσει 
γόνο για παραγωγή 10 τόνων σα-
λιγκαριών τελικά παράχθηκαν όλα 
και όλα 70 κιλά. Όµως την επόµενη 
χρονιά τα 70 κιλά έδωσαν µία πα-
ραγωγή 500 κιλών και το πρώτο σο-
βαρό δείγµα ότι στην περιοχή που 
εδρεύουµε η εκτροφή σαλιγκαριών 
ήταν εφικτή», εξηγεί ο κ. Καγιάς

Από εκείνο το σηµείο και µετά 
υπήρξε πιο µεθοδική δουλειά και πα-
ρατήρηση. «Έτσι χτίσαµε την τεχνο-
γνωσία µε βασική µας αρχή ότι το σα-
λιγκάρι είναι ένα άγριο ζώο και έτσι 
πρέπει να το αντιµετωπίζουµε πάντα 
µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον. 
Για το τέλος, ο κ. Καγιάς κράτησε το 
κρισιµότερο κατ’ αυτόν πρόβληµα κά-
θε προσπάθειας, δηλαδή  το ότι ζού-
µε σε µία χώρα που δεν διαθέτει κα-
νένα εργαλείο βοήθειας στο εµπορι-
κό κοµµάτι των εξαγωγών.

Πολλοί επίδοξοι επενδυτές  κάνουν 
πίσω όταν μαθαίνουν πως για 
κάθε στρέμμα χρειάζεται κεφάλαιο 
μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ

Ε Π Ο Χ Η
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∆ Ι Ε Θ Ν Η

ΜΙΑ ΜΥΘΙΚΗ ΦΑΡΜΑ  
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ  
ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ 4 ΕΚΑΤ. 
Ο διάσηµος οίκος δηµοπρασιών Sotheby’s έχει αναλάβει  
την πώληση του αγροκτήµατος µε την πολυτελή αγροικία  
που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα
Τ Η Σ  Φ Α Ν Η Σ  Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Τ  ο Aghade Lodge, 
στα πέριξ του ιρ-
λανδικού Tullow, 
προβάλλεται στα 
διεθνή µέσα ως 
µια από τις πιο 

κοµψές ιδιοκτησίες που βρίσκονται 
αυτήν τη στιγµή προς πώληση. Ο 
λόγος για ένα αγρόκτηµα έκτασης 
808 στρεµµάτων που µπορεί να αγο-
ραστεί εξ ολοκλήρου ή τµηµατικά. Η 
ιδιοκτησία περιλαµβάνει ένα µεγα-
λοπρεπές σπίτι, τέσσερα αγροτόσπι-
τα, αγροτική γη µε αροτραίες καλ-
λιέργειες και σε λιγότερο από 2,25 
χλµ. την ειδυλλιακή ένωση των πο-
ταµών Dereen και Slaney.

Ενα εκλεκτό περιουσιακό στοιχείο είναι το Aghade Lodge, σύμφωνα 
με τον διάσημο οίκο Sotheby’s, που έχει αναλάβει την πώλησή του
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∆ Ι Ε Θ Ν Η

Η τιµή εκκίνησης ανέρχεται στα 3,7 
εκατ. ευρώ, ενώ για το µεγάλο σπίτι 
των 160 στρεµµάτων οι ενδιαφερό-
µενοι καλούνται να πληρώσουν 1,4 
εκατ. ευρώ. Την πώληση έχει ανα-
λάβει ο David Ashmore του διάση-
µου οίκου δηµοπρασιών Sotheby’s 
ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι µαζί µε 
το σπίτι πωλείται και ένα µικρό νησί 
µες στο ποταµό Slaney.

Με ιστορία άνω των 100 ετών
Η οικία χρονολογείται από τα τέ-

λη του 19ου αιώνα και εκτείνεται σε 
5.000 τ.µ. Ήταν το σπίτι της οικογέ-
νειας O’Grady Roche και πιο πρό-
σφατα πέρασε στα χέρια της οικο-

γένειας Richardson. 
Το αγρόκτηµα αποτελείται από 

µια σειρά σύγχρονων και παλαιό-
τερων κτιρίων, πολλά από τα οποία 
είναι σε καλή κατάσταση, συµπερι-
λαµβανοµένων αρκετών υπόστε-
γων στρογγυλής στέγης µε σπιτά-
κια, ενός ανοιχτού υπόστεγου πέ-
ντε κώνων και εκτεταµένων χώρων 
αποθήκευσης ζώων και µηχανη-
µάτων. Ένα µονοπάτι οδηγεί στην 
επάνω αυλή ανοίγει και σε µια σει-
ρά από πέτρινα κτίρια που θα µπο-
ρούσαν να είναι κατάλληλα τόσο 
για χρήση ως στάβλοι ή ως γκαράζ 
ή ως εργαστήρια.

Αροτραίες καλλιέργειες  
και βοσκότοποι

Εκτός από την κύρια οικία, τα 
αγροτόσπιτα και τον κήπο άξια λό-
γου είναι και η καλλιεργήσιµη γη. 
Πρόκειται για µια έκταση 808 στρεµ-
µάτων και περιλαµβάνει τόσο αρο-
τραίες καλλιέργειες όσο και βοσκή-
µενες γαίες. Η γη κοντά στο ποτά-
µι προορίζεται κυρίως για βόσκηση, 
είναι λιγότερο γόνιµη και πλαισιώ-
νεται από πέτρινους τοίχους και µι-
κρά χωράφια. Η καλλιεργήσιµη γη 
είναι η πιο ποιοτική στο Carlow της 
Ιρλανδίας και έχει δρόµους που κα-
θιστούν εύκολη την πρόσβαση σε 
όλα τα γόνιµα χωράφια.

Επένδυση στον αγροτουρισµό
Αν και το ιδανικό θα ήταν να που-

ληθεί ακέραιο, υπάρχει ωστόσο η 
δυνατότητα για τµηµατικές αγο-
ρές. Για παράδειγµα µπορεί να αγο-
ραστεί ως φάρµα µε ένα πολύ κα-
λό σπίτι και τη δυνατότητα να χρη-
σιµοποιηθούν τα άλλα σπίτια για 
αγροτουρισµό δίνοντας έξτρα έσο-
δα στους ιδιοκτήτες. 

Ωστόσο, πολλοί θα έµπαιναν στη 
διαδικασία να αγοράσουν µεµονω-
µένα τα σπίτια σαν ιδιωτικές οικίες 
για ξεκούραση και τουρισµό.

Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι, 
σύµφωνα τον David Ashmore, πρό-
κειται για ένα ιδιαίτερα εκλεκτό πε-
ρουσιακό στοιχείο για όποιον το 
αποκτήσει και θα ήταν καλό να πε-
ράσει στα χέρια ενός ιδιοκτήτη για 
να µην χάσει την ιδιαίτερη ταυτότη-
τά των τόσων χρόνων.

Μ Ε  Μ Ι Α  Μ Α Τ Ι Α

ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΗ ΓΗ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΕΣ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ
Mark, David and Peter Richardson, τα άρρενα µέλη της οικογέ-
νειας στην οποία ανήκει τα τελευταία χρόνια το Aghade Lodge, 
στα πέριξ του Tullow, στο Carlow της Ιρλανδίας. Οι ίδιοι σηµει-
ώνουν ότι η καλλιεργήσιµη γη είναι η πιο ποιοτική στο Carlow 
και έχει δρόµους που καθιστούν εύκολη την πρόσβαση σε όλα τα 
γόνιµα χωράφια. Η γη κοντά στο ποτάµι προορίζεται κυρίως για 
βόσκηση και είναι λιγότερο γόνιµη.

Ο ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ SLANEY
Σε λιγότερο από 2,25 χλµ. από την πολυτελή αγροικία ο επισκέ-
πτης συναντά την ειδυλλιακή ένωση των δύο ποταµών Dereen 
και Slaney. Μάλιστα το οίκηµα βρίσκεται σε θέση µε εξαιρετική 
θέα προς τον ποταµό Slaney που διατρέχει το κτήµα και αποτελεί 
ως εκ τούτου το κορυφαίο φυσικό χαρακτηριστικό γνώρισµά του. 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ DAVID ASHMORE
Σύµφωνα µε τον David Ashmore του διάσηµου οίκου δηµοπρα-
σιών Sotheby’s το σπίτι των 5.000 τ.µ. βρίσκεται σε πολύ καλή 
κατάσταση παρά το γεγονός ότι έχει κατασκευαστεί στα τέλη του 
19ου αιώνα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µαζί µε το σπίτι πωλείται και 
ένα µικρό νησί µες στο ποταµό Slaney.
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Τ  ο νησί όπου βρήκε καταφύγιο ο Ήφαιστος µετά 
τον βίαιο διωγµό του από τον Όλυµπο και περι-
έθαλψε τον Φιλοκτήτη, όταν τον εγκατέλειψαν 
οι Αχαιοί κατευθυνόµενοι προς την Τροία, στή-
νει το ιδανικό σκηνικό διακοπών. Τα µοναδικά 
τοπία µε ηφαιστειακά πετρώµατα, οι εκτεταµέ-

νες παραλίες, οι τεράστιες αµµοθίνες και οι υγροβιότοποι εναλ-
λάσσονται µε τις εύφορες πεδινές εκτάσεις και τα παραδοσιακά 
χωριά των πέτρινων σπιτιών. Την εντελώς ξεχωριστή ατµόσφαιρα 
ολοκληρώνουν η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και τα µνηµεία του 
αρχαίου πολιτισµού, που συνδυάζονται µε επιρροές των προσφύ-
γων και τον σφυγµό της σύγχρονης πόλης. 

Το ταξίδι ξεκινά από τη Μύρινα και τη µαγευτική θέα που απλώ-
νεται µπροστά από το Ενετικό της Κάστρο. Την περιήγηση στην πε-
ριοχή διακόπτουν συχνά τα δεκάδες ελεύθερα ελάφια του είδους 
Dama dama που τριγυρνούν εκεί. Εξίσου εντυπωσιακό το Βυζαντινό 
της Κάστρο που χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, καλύπτει έκτα-
ση 144 στρεµµάτων και σε όλες τις εποχές αποτελούσε το ισχυρό-
τερο φρούριο της Λήµνου. Ολόκληρη η πόλη έχει ένα αυθεντικό 
και παραδοσιακό στυλ µε τα γραφικά δροµάκια, τα αρχοντικά στον 
Ρωµαίικο Γιαλό, την αγορά, το λιµανάκι και πολύ πράσινο. Νότια 
της Μύρινας στην ήρεµη αµµουδερή παραλία του Θάνους ο επι-

Λ Η Μ Ν Ο Σ

ΑΠ’ ΤΙΣ ΣΤΕΡΙΕΣ
ΟΛΕΣ Η ΠΙΟ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ

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

«Γαιάων απασέων φιλτάτη» τη χαρακτήρισε ο 
Όµηρος. Τη γλυκιά Λήµνο. Τον τόπο που καλεί τον 
ταξιδιώτη να γίνει αυτό που πάντα ονειρευόταν: 
Ιστορικός, γεωλόγος, οινολόγος, γευσιγνώστης, 
εξερευνητής. Μπορεί να µην είναι ο πιο βολικός 
προορισµός λόγω απόστασης, ωστόσο όποιος πάρει 
την απόφαση να την επισκεφθεί, θα ανταµειφθεί 

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
ΙΑ

: Ι
Ω

Α
Ν

Ν
Η

Σ 
ΓΚ

Α
Λ

ΙΟ
ΥΡ

Η
Σ

60-69-filoxenia-_lemnos.indd   60 25/04/2017   21:57



ΜΑΙΟΣ 2017ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 61

60-69-filoxenia-_lemnos.indd   61 25/04/2017   21:57



ΜΑΙΟΣ 2017 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ62

σκέπτης θα συναντήσει µετά από αρκετή 
ώρα πεζοπορίας το χτισµένο σε βράχο εκ-
κλησάκι της Παναγιάς της Κακαβιώτισσας.

Τα Κρεµαστά Νερά, 
ένα παράδοξο της φύσης

Κατευθυνόµενος πιο βόρεια, κοντά 
στην παραλία του Αγ. Ιωάννη θα συνα-
ντήσει κανείς ένα από τα πολλά «παρά-
δοξα» της φύσης της Λήµνου, τα «Κρεµα-
στά Νερά», τους καταρράκτες Κάσπακα. Σ’ 
αυτό το γενικά άνυδρο νησί, ο χείµαρρος 
του Κάσπακα δηµιουργεί ένα εντυπωσι-
ακό τοπίο µε ορµητικά νερά να πέφτουν 
από ύψος 15 περίπου µέτρων. Η πτώση 
του νερού έχει διαµορφώσει στην περιο-
χή διάφορα πλατώµατα, µε µικρές λιµνού-
λες όπου βρίσκουν καταφύγιο βατράχια, 
καβούρια, χελώνες και χέλια. Καλύτερη 
εποχή για επίσκεψη είναι η άνοιξη, όπου 
τα νερά είναι ακόµη άφθονα.

Στα ανατολικά, προσεγγίζοντας το ακρω-
τήριο της Χλόης, ο επισκέπτης συναντά τη 
µυστήρια οµορφιά του Καβειρίου. ∆ύο 
πλατώµατα στην πλαγιά ενός χαµηλού λό-
φου, που κατεβαίνει απότοµα στη θάλασ-
σα, φιλοξενούν ένα από τα οµορφότερα 
σηµεία του νησιού, εκείνο το οποίο είχαν 
επιλέξει οι αρχαίοι Ληµνιοί για να λατρεύ-
ουν του Καβείρους, θεότητες της καρποφο-
ρίας και της γονιµότητας και κατά πολλούς 
αρχαίους συγγραφείς γιους του Ηφαίστου. 
Την οµορφιά του χώρου των Καβείρων, συ-
µπληρώνει η σπηλιά του Φιλοκτήτη, όπου 
σύµφωνα µε τη µυθολογία οι Αχαιοί, στο 

δρόµο για την Τροία, εγκατέλειψαν τον 
Θεσσαλό Βασιλιά, βαριά άρρωστο από δά-
γκωµα φιδιού. Ο Φιλοκτήτης σύµφωνα µε 
τον µύθο γιατρεύτηκε, µε τη βοήθεια της 
Ληµνίας γης, ένα υλικό µε ποικίλες φαρ-
µακευτικές ιδιότητες, που εξορυσσόταν µε 
τελετουργικό τρόπο από το σηµείο που εί-
χε πέσει ο Ήφαιστος στη Λήµνο.

Από τη Νεολιθική εποχή
Βήµατα στα αποµεινάρια της Νεολιθι-

κής περιόδου θα κάνει όποιος επισκεφθεί 
τον αρχαίο οικισµό της  Πολιόχνης λίγο 
πιο νότια. Χτισµένος στην αυγή της Νεολι-
θικής περιόδου , την 4η ή 5η χιλιετία π.Χ.,   
ακριβώς απέναντι από την αρχαία Τροία, 
εξελίχθηκε σε έναν αστικό οικισµό 1.500 
κατοίκων µε ορθογώνιες πέτρινες κατοι-
κίες, προστατευτικό τείχος, πηγάδια, δη-

µόσια κτίρια και Βουλευτήριο.
Η εξερεύνηση συνεχίζεται στο απολιθω-

µένο δάσος του Μούδρου, την ύπαρξη του 
οποίου γνωρίζουν ελάχιστοι. Η δηµιουρ-
γία του προκλήθηκε πιθανότατα από την 
ηφαιστειακή δράση της ευρύτερης περιο-
χής του Αιγαίου. Σε κάποια περίοδο του 
Μειόκαινου, η λάβα που εκτοξεύτηκε κα-
λύπτοντας την πλούσια υποτροπική βλά-
στηση της περιοχής, ενώ οι γεωλογικές δι-
εργασίες που ακολούθησαν συνετέλεσαν 
στο σχηµατισµό των απολιθωµάτων. Στο 
Μούδρο θα βρει κανείς και την εκκλησία 
της Ευαγγελίστριας, η οποία χτίστηκε το 
1904 και φιλοξενεί έγγραφα που χρονο-
λογούνται από τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Μια Σαχάρα στην άκρη του Αιγαίου
Ολοκληρώνοντας τον κύκλο του νησιού, 

στην καρδιά του κρύβεται µία τεράστια έκ-
πληξη, µία Σαχάρα στην άκρη του Αιγαί-
ου. Κοντά στο χωριό Κατάλακκο και κοντά 
στην παραλία Γοµάτι, σ’ ένα µέρος που δεν 
φαίνεται να δικαιολογεί την ύπαρξή τους, 
απλώνονται αµµοθίνες σε έκταση 70 στρεµ-
µάτων. Οι ντόπιοι υποστηρίζουν πως πρό-
κειται για τη µοναδική έρηµο της Ευρώπης. 

Βουτιές σε όλες τις αποχρώσεις του γα-
λάζιου προσφέρουν οι δεκάδες παραλίες 
της Λήµνου. Ανάµεσα στις παραλίες που 
πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθεί κανείς, 
η παραλία Κέρος στην ανατολική πλευρά, 
την παραλία Άγιος Ιωάννης – Κάσπακας 
στην πλευρά που κοιτά στη Χαλκιδική, και 
ο Εβγάτης µε την ολόλευκη λεπτή άµµο.

Η Λήμνος δεν είναι νησί 
του Σαββατοκύριακου. Ο 
επισκέπτης της θα πρέπει να 
της αφιερώσει τουλάχιστον 
μια εβδομάδα, για να 
εκμεταλλευτεί τις ομορφιές 
της στο έπακρο. Επιπλέον, 
απαραίτητο είναι  
το αυτοκίνητο
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1
Οι ανεµόµυλοι στον Κοντιά χτίστηκαν 
από τους Φράγκους τον 13ο αιώνα. 
Σήµερα δεν χρησιµοποιούνται αλλά πα-
ραµένουν µνηµεία µιας άλλης εποχής. 

2 
Στο εργαστήριο «Ληµνία Γη» της Κων. 
∆εσποτέρη ο επισκέπτης θα ενηµερωθεί 
για την τέχνη της κεραµικής και θα 
νιώσει για λίγο αγγειοπλάστης.

3
Ελάφια του είδους Dama dama τριγυρ-
νούν στο ενετικό κάστρο της Μύρινας.

4
Οι αµµουδερές παραλίες της Λήµνου 
µε τα ρηχά νερά ενδείκνυται για 
οικογένειες µε µικρά παιδιά.

6
Το γραφικό ξωκλήσι της Παναγιάς 
της Κακαβιώτισσας είναι το µοναδικό 
στον κόσµο χωρίς σκεπή, χτισµένο 
µέσα σε  µια σπηλιά.

1 2

3

5

6

4

Σκύρος

ΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνη

Λήµνος

ΣαµοθράκηΣαµοθράκη

Θάσος

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

Λήµνος

Σαµοθράκη

Λήµνος, 
Είναι το 8ο µεγαλύτερο 
νησί της Ελλάδας µε 
έκταση 476 τετραγωνικά 
χιλιόµετρα. Βρίσκεται στο 
Βόρειο Αιγαίο, στο Θρακι-
κό πέλαγος, ανάµεσα σε 
Άγιον Όρος, Σαµοθράκη, 
Ίµβρο και Λέσβο. 
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ΓΙΑ PREMIUM 
ΑΠΟ∆ΡΑΣΕΙΣ 
Περιπετειώδες lifestyle σε καθαρά σπορ 
περιτύλιγµα προσφέρει η Volvo µε το V60 
στην Cross Country εκδοχή του

 Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Κ Ο Ν Τ Ο Ν Η

T 
ο V60 Cross Country απο-
τελεί έκδοση του δηµοφι-
λούς sports wagon της Σου-
ηδικής µάρκας, µε κύριο χα-

ρακτηριστικό τη δυνατότητα κίνη-
σης σε κάθε δρόµο και το στιβαρό 
design. Τα µοντέλα αυτά, απευθύ-
νονται σε όσους έχουν ένα δραστή-
ριο lifestyle, που όταν καλούνται να 
επιλέξουν, προτιµούν τον χωµατό-
δροµο από την άσφαλτο, πάντα µε 
την ίδια άνεση. Αυτή την αίσθηση 
αποπνέει και το V60 Cross Country 
µε συγκεκριµένα σχεδιαστικά χα-
ρακτηριστικά, τα οποία αναδεικνύ-
ουν την περιπετειώδη φύση του αυ-
τοκινήτου. Με αυξηµένο ύψος από 
το έδαφος, ποδιές εµπρός και πί-

σω, πλαϊνά προστατευτικά και προ-
εκτάσεις των φτερών, το νέο sports 
wagon της Volvo εκπέµπει µια επι-
βλητική, στιβαρή παρουσία που 
υποδηλώνει την «παντός δρόµου» 
φύση του, ενώ οι ενσωµατωµένες 
απολήξεις εξάτµισης αντανακλούν 
τη σπορ πλευρά του.

Η έκδοση Cross Country έχει αυ-
ξηµένο κατά 65 χλστ. ύψος από το 
έδαφος, σε σύγκριση µε το V60 
από το οποίο όµως έχουν περάσει 
αυτούσια όλα τα σπορ χαρακτηρι-
στικά οδήγησης. Σε συνδυασµό µε 
την τεχνολογία ανακατανοµής της 
ροπής (Torque Vectoring) και τον 
έλεγχο της πρόσφυσης στις στρο-
φές (Corner Traction Control), η 
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ΣΚΑΝ∆ΙΝΑΒΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΖΙ 
ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ
Η έκδοση Cross Country διαθέτει 
µια µακρά και διακεκριµένη κλη-
ρονοµιά. Η Volvo Cars ήταν η πρώ-
τη premium µάρκα αυτοκινήτων 
που προσέφερε αυξηµένη ικανότη-
τα παντός δρόµου στα µοντέλα της 
µε wagon αµάξωµα, µε το ανάλογο 
απαραίτητο µοναδικό στυλ, ήδη από 
το 1997, όταν παρουσίασε για πρώ-
τη φορά το V70 Cross Country, δη-
µιουργώντας έναν νέο τύπο αυτοκι-
νήτου. Αντανακλώντας τη σκανδινα-
βική κληρονοµιά της Volvo, µε την 
αγάπη για τη φύση και την περιπέ-
τεια που την χαρακτηρίζει, το V60 
Cross Country συνδυάζει ότι κα-
λύτερο από δύο διαφορετικούς κό-
σµους: µία σπορ, συναρπαστική αλ-
λά άνετη οδήγηση, παράλληλα µε 
την ελευθερία κίνησης και το πάθος 
της εξερεύνησης.

στιβαρή κατασκευή του V60 Cross 
Country προσφέρει απαράµιλλο 
έλεγχο εντός και εκτός της πεπατη-
µένης διαδροµής, σύµφωνα µε τη 
Volvo.  Οι νέοι 4-κύλινδροι κινητή-
ρες Drive-E, βενζίνης και diesel, της 
Volvo Cars, µε τους οποίους διατίθε-
ται το V60 Cross Country αποτελούν 
τη βάση για την έκδοση µε κίνηση 
εµπρός, ενώ η έκδοση µε τετρακί-
νηση διατίθεται µε τον καταξιωµέ-
νο 5-κύλινδρο κινητήρα diesel D4. 

Το V60 Cross Country προσφέρε-
ται µε νέες, σχεδιασµένες ειδικά για 
το µοντέλο ζάντες 18’’ και 19’’, κα-
θώς επίσης ελαστικά υψηλού προ-
φίλ, για µεγαλύτερη άνεση και κα-
λύτερη αίσθηση εκτός δρόµου.

Το Cross Country διεθέτει 
νέους 4-κύλινδρους 
κινητήρες Drive-E, 
βενζίνης και diesel της 
Volvo Cars

ΤΡΟΧΟΙ
Τα ελαστικά 
υψηλού προ-
φίλ περιορί-
ζουν τον θό-
ρυβο κύλισης 
και παρέχουν 
µεγαλύτε-
ρη προστα-
σία στις ζά-
ντες, τόσο 
στην αναρρί-
χηση όσο και 
στην οδήγη-
ση πάνω σε 
πέτρες.

Τα αυτοκίνητα 
της Volvo δια-
θέτει στην ελ-

ληνική αγο-
ρά η Volvo Car 

Hellas AE.
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Ε 
συγκρότηµα κτισµένο στην καρδιά 
του νησιού σε ιδανική για εξορµή-
σεις θέση, είναι το ξενοδοχείο Varos 
Village. Και όταν το αποκαλούµε γει-

τονιά δεν µιλάµε µεταφορικά, καθώς το ξε-
νοδοχείο προέκυψε από την αναβίωση του 
ξεχασµένου, παραδοσιακού οικισµού του 
Βάρους. Τα αρχοντικά του χωριού µε πε-
ρισσότερο από δύο αιώνες ζωή, αναπαλαι-
ώθηκαν µε περισσή φροντίδα  για να υπο-
δεχθούν τους επισκέπτες τους. 
«∆εν αρκεστήκαµε στη νοσταλγική ανα-
πόληση του κόσµου, που κάποτε ζούσε 
και εργαζόταν σε αυτά τα κτίρια, αλλά µε 
σεβασµό και προσήλωση στην πολιτιστι-
κή παράδοση του τόπου, την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος και την πλή-

ρη εναρµόνιση µε αυτό, πιάσαµε το νήµα 
της συνέχειας από το παρελθόν στο πα-
ρόν και εργαστήκαµε δηµιουργικά και δυ-
ναµικά, µε αποτέλεσµα να κατορθώσου-
µε µια ελκυστική, ξεχωριστή πραγµατικό-
τητα», αναφέρουν οι άνθρωποι του ξενο-
δοχείου. Στόχος τους είναι δε να κάνουν 
τους επισκέπτες αισθανθούν σαν στο σπί-
τι τους µε τη σπιτική φιλοξενία των ιδιο-
κτητών και του προσωπικού να διαχέεται 
απλόχερα παντού. 
Αναπόσπαστο κοµµάτι της φιλόξενης 
ατµόσφαιρας οι παραδοσιακές συνταγές 
της οικοδέσποινας. Στο Varos Village η µέ-
ρα ξεκινά ιδανικά µε το βραβευµένο Ελ-
ληνικό πρωινό µε οµελέτες από χωριά-
τικά αυγά, ληµνιό θυµαρίσιο µέλι, σπι-

τικές πίτες, ελληνικό καφέ στην χόβολη 
και πολλά ακόµη εδέσµατα που απλώ-
νονται πλουσιοπάροχα στα µοναστηρια-
κά τραπέζια του ξενοδοχείου. Το βραδά-
κι, το καλό φαγητό συνεχίζεται στο ελ-
ληνικό εστιατόριο Veranda, κάτω από τα 
αστέρια, µε δηµιουργικές, σπιτικές γεύ-
σεις από τον Chef και την οµάδα του που 
παρασκευάζονται µε φρέσκα προϊόντα 
από τα µποστάνια του ξενοδοχείου, ντό-
πια κρέατα, κυνήγι και φρέσκα ψάρια.  
Η πισίνα και η ιδιωτική παραλία συµπλη-
ρώνουν µοναδικά τις επιλογές αναψυχής 
που προσφέρει το ξενοδοχείο. 

Τα δωµάτια διαθέτουν αυλή, βεράντα ή 
ιδιωτική σέρα και ατενίζουν το γαλάζιο Αι-
γαίο ή τους όµορφους κήπους του χωριού. 

VAROS VILLAGE 
ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Με τη σπιτική φιλοξενία των ιδιοκτητών και του προσωπικού να απλώνεται απλόχερα παντού
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ΑθήναΑθήνα

Σκύρος

ΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνη

Λήµνος

Θάσος
ΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούπολη

Κοµοτηνή
Ξάνθη∆ράµα∆ράµα

Ικαρία

Χίος

ΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΣύροςΣύρος

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµος

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

Λήµνος

ΣαµοθράκηΣαµοθράκη

Βάρος  
Το ξενοδοχείο Varos 
Village βρίσκεται σε 
κεντρική τοποθεσία στο 
γραφικό χωριό Βάρος της 
Λήµνου σε ιδανική για 
εξορµήσεις θέση.

Η παράδοση 
συνδυάζεται 
με την 
αίσθηση 
πολυτέλειας 
σε ένα 
ελληνικό 
παραδοσιακό 
χωριό ζει 
ξανά

1
Τα ζεστά γήινα χρώµατα της παραδοσιακής αρ-
χιτεκτονικής, κεραµίδια από χώµα της Ληµνίας 
Γης και η ίδια ηφαιστειακή πέτρα του τόπου, 
χρησιµοποιήθηκαν µε µεράκι ως υλικά.

2 
Τα δωµάτια διαθέτουν αυλή, βεράντα ή ιδιωτική 
σέρα και ατενίζουν το γαλάζιο Αιγαίο ή τους 
όµορφους κήπους του χωριού.

3
Φρέσκο ζυµωτό ψωµί από ντόπια άλευρα, σπιτι-
κές πίτες, οµελέτες µε χωριάτικα αυγά, ληµνια-
κά τυριά, µοναδικό θυµαρίσιο µέλι, χειροποίητες 
µαρµελάδες όλα απλωµένα στα µοναστηριακά 
τραπέζια στον χώρο του πρωινού.

4
Επιβλητική η πισίνα του ξενοδοχείου, µε την 
θέα στο χωριό και τη θάλασσα. 

5 & 6
Το Varos Village συνδυάζει τη χαλάρωση 
µε την αυθεντική φιλοξενία σε ένα αληθινό, 
παραδοσιακό χωριό.

1

2

3

4

5

6
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΣΠΟΡ

ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
Μπορεί να έχει χαρακτηριστεί ιδανικός προορισµός 
για όσους αναζητούν αποµονωµένες και ήσυχες 

αποδράσεις, ωστόσο αυτό δεν σηµαίνει ότι 
δεν µπορεί να προσφέρει επιλογές σε όσους 
ζητούν να... δαµάσουν τα κύµατα και να 
ζήσουν έντονες συγκινήσεις

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

Κ Ε Ρ Ο Σ

Σχολή Surf 
Club Keros

Το 2007 µία 
οµάδα µία 
παρέα τριών 
νέων Ελλήνων 
ταξιδιωτών 
ίδρυσε το Surf 
Club Keros, µία 
από τις ελάχι-
στες σχολές 
που επενδύει 
στο θέµα της 
προσβασιµότητας 
µε την φιλο-
σοφία ότι στην 
αναπηρία τα 
πάντα βασίζονται 
στον πειραµα-
τισµό και στην 
προσαρµογή στο 
ό,τι αφορά τις 
δραστηριότητες. 

Ο 
ι ισχυροί βόρειοι  άνεµοι 
που πνέουν στο νη-
σί, ας µην ξεχνάµε ότι 
Λήµνος ονοµάζεται 

και  Ανεµόεσσα, δηµιουργούν τις 
ιδανικές συνθήκες για θαλάσσια 
σπόρ όπως το kite surfing και το 
wind surfing.  Πόλος έλξης η πα-
ραλία στο Κέρος,  όπου τα τελευ-
ταία χρόνια προσφέρονται µα-
θήµατα για αρχάριους, και θαυ-
µάσιες ευκαιρίες για τους έµπει-
ρους αθλητές. Το Surf Club Keros 
στην παραλία είναι η πρώτη φι-
λική προς το περιβάλλον σχολή 

kite surfing και wind surfing. Τα 
ρηχά νερά, η αµµώδης παραλία 
και ο βυθός και τα υπέροχα χρώ-
µατα κάνουν την παραλία στο Κέ-
ρος µια από τις πιο φιλικές, ασφα-
λείς και όµορφες τοποθεσίες.  
     Ατελείωτες είναι επίσης οι επι-
λογές εξερεύνησης του υποθα-
λάσσιου πλούτου του νησιού. 
Υποβρύχια φωτογραφία, υποβρύ-
χιο ψάρεµα, γνωριµία µε τη χλωρί-
δα και την πανίδα στο βυθό της θά-
λασσας. Η γεωλογία της Λήµνου 
φρόντισε να δηµιουργήσει ιδανι-
κές συνθήκες για αυτούς που θέ-
λουν να πάνε βαθιά στην αγκα-
λιά της θάλασσας. Ανεξάντλη-
τη πηγή περιπέτειας και ανακά-
λυψης, οι θάλασσες της Λήµνου 
προσελκύουν όλο και περισσότε-
ρους δύτες. Η σχολή καταδύσεων 
στο Μούδρο εκπαιδεύει τους αρχά-
ριους και αποτελεί σηµείο συνά-
ντησης των έµπειρων δυτών.

Ιδανικές συνθήκες για τους 
έµπειρους αθλητές

Μαθήµατα για όλες τις κατηγο-
ρίες επίδοξων surfer
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ΤΑ ΦΛΩΜΑΡΙΑ,  τα παραδοσιακά ζυ-
µαρικά της Λήµνου, ταιριάζουν από-
λυτα µε τον κόκορα. Η παραδοσιακή 
συνταγή είναι απλή δίχως πολλά µυ-
ρωδικά που αναδεικνύει την αυθεντι-
κή γεύση των συστατικών του. Ένα µα-
µαδίστικο και πολύ νόστιµο φαγάκι. 

Θα χρειαστείτε:
1 κόκορα
4 µε 6 κουταλιές της σούπας λάδι
2 κρεµµύδια ολόκληρα
1 φλιτζάνι του τσαγιού 
συµπυκνωµένο χυµό 
ντοµάτας
1,5 βαθύ πιάτο φλοµάρια 
(ή άλλου είδους χυλοπίτες)
αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:
1. Βάλτε το κοτόπουλο 
πλυµµένο και καθαρισµέ-
νο σε γάστρα.
2. Αλατίστε και πιπερώστε 
το κοτόπουλο ανάλογα µε 
τα γούστα σας.

3. Ανακατέψτε το λάδι µε τον τοµατο-
χυµό, προσθέστε λίγο ακόµα αλατο-
πίπερο και ρίξτε το στη γάστρα.
4. Προσθέστε τα κρεµµύδια καθαρι-
σµένα και ολόκληρα.
5. Ψήστε σε φούρνο προθερµασµένο. 
Εγώ χρησιµοποιώ πήλινη γάστρα µε-
σαίου µεγέθους και έτσι χρειάζοµαι 
2,5 µε 3 ώρες στους 200ο C.
6. Αφού ψηθεί το κοτόπουλο αφαι-
ρέστε τα κρεµµύδια και προσθέστε 5 

φλιτζάνια ζεστό νερό 
και τα φλοµάρια.
7. Συνεχίστε το ψή-
σιµο για 15 µε 20 λε-
πτά, µέχρι οι χυλοπί-
τες να µελώσουν και 
να απορροφήσουν το 
ζουµάκι χωρίς όµως να 
στεγνώσουν.
8. Φυσικά εάν χρησι-
µοποιήσετε άλλου εί-
δους γάστρα, θα ρυθµί-
σετε το χρόνο ψησίµα-
τος ανάλογα µε τη γά-
στρα σας.

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΛΗΜΝΟΥ
ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΝΕΥΡΟ 
ΓΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΟΦΑΓΑ∆ΕΣ 

∆ΡΩΜΕΝΑΓΕΥΣΗ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ

ΚΟΚΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΑ 
ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΦΛΩΜΑΡΙΑ 

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΛΗΜΝΟΥ, ίσως το 
πιο ξακουστό προϊόν της. Το ΠΟΠ 
λευκό τυρί µε την ηµίσκληρη υφή 
οφείλει το σχήµα του στο γεγο-
νός ότι στραγγίζει και στεγνώ-
νει σε καλαθάκια από λυγαριά, 
που αφήνουν το αποτύπωµα τους 
στην επιφάνειά του. 
Εσωτερικά είναι διάσπαρτο από 
µικρές τρύπες, στις οποίες συ-
γκρατεί το υγρό του λίπος. Παρά-
γεται από το ανοιξιάτικο αιγοπρό-
βειο γάλα, που προέρχεται απο-
κλειστικά από τη Λήµνο. Αφού 
παραµείνει για λίγο σε ξηρό αλάτι 
το τυρί πλένεται και µπαίνει στην 
άλµη για την ωρίµανσή του. 
Αυτή η διαδικασία το διαφοροποι-
εί από τη φέτα, το κάνει πικάντικο 
και αισθητά λιγότερο όξινο από 
αυτήν. Το καλαθάκι καταναλώνε-
ται ως επιτραπέζιο τυρί, αλλά βρί-
σκει και πολλές χρήσεις στη µα-
γειρική, αφού η ιδιαίτερη γεύση 
του, γίνεται αισθητή σε πίτες ή φα-
γητά όπου παντρεύεται µε κρέας. 
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Μ
ία παρέα εύπορων αστών παραθεριστών, 
χαλαρώνουν και ατενίζουν τη θέα από 
τον κόλπο του Ακαπούλκο. Χαρούµενα 
πρόσωπα, ηλιοκαµένα, καλλίγραµµα σώ-

µατα γύρω από µια πισίνα σ’ ένα ακριβό ξενοδο-
χείο. Κάθε τόσο όµως το κουδούνισµα του κινη-
τού ηχεί σαν παραφωνία στον επίγειο παράδεισο 
κι ενίοτε τον µετατρέπει σε κόλαση. Ηδονιστική 
ατµόσφαιρα. Τόσο ακραία ηδονιστική που µόνο 
το αντίθετό της µπορεί να κρύβει. Τόσο ακραία 

ειδυλλιακή που ένας συγγραφέας σαν τον ∆.  ∆η-
µητριάδη δεν θα µπορούσε παρά να επιφυλάσ-
σει στους ήρωές της τη χειρότερη µοίρα. Η τολ-
µηρή και πάντα αιρετική δραµατουργία του κι-
νείται στο χώρο της σκληρής κριτικής των γελοί-
ων συµπεριφορών και των υπερτιµηµένων αξι-
ών, υιοθετώντας εδώ ένα υποδόριο, διαβρωτικό 
και εν τέλει τραγικό χιούµορ. Το κείµενο παρου-
σιάζετι για πρώτη φορά, υπό τη σκηνοθεσία του 
επιτυχηµένου ∆. Τάρλοου.

«ΘΕΡΙΣΜΟΣ» ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
Θ Ε Α Τ Ρ Ο

70

I N F O

> ΣΚΗΝΗ Ν. 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
κάθε Τετάρτη 
και Σάββατο στις 
19.00 µ.µ., Κυ-
ριακή στις 19.30 
µ.µ. και Πέµπτη & 
Παρασκευή στις 
21.00 µ.µ.

Η Αλεξία Καλτσίκη 
(φωτογραφία) και 

η Αννα Μάσχα 
βρίσκουν, για πρώτη 

φορά, η µία την 
άλλη στη σκηνή του 

«Θερισµού». 

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

ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ 
ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ σε 
µουσεία και πολιτιστικούς χώρους 
σε όλη την Ελλάδα, τιµάται η ∆ιε-
θνής Ηµέρα Μουσείων (ICOM) που 
φέτος έχει θέµα «Μουσεία και αµφι-
λεγόµενες ιστορίες: Τα µουσεία µι-
λούν για εκείνα που δεν λέγονται». 
Την ηµέρα αυτή η είσοδος σε όλα 
τα µουσεία είναι δωρεάν.

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟ∆ΟΥ
Το διάστηµα 26-28 Μαΐου θα λά-
βει χώρα φέτος το 11ο Μεσαιωνι-
κό Φεστιβάλ Ρόδου, στα πλαίσια 
του οποίου αναπαράγονται παρα-
δόσεις, θρύλοι και η ιστορία της 
εποχής, µέσα από δρώµενα, εργα-
στήρια και παιχνίδια.

ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ
Ένα κωµικοτραγικό θεατρικό έργο, 
που εξελίσσεται στην Αθήνα της κρίσης

Ε 
να σύγχρονο θρίλερ  που πραγ-
µατεύεται τα αδιέξοδα και τις 
«δολοφονικές» συγκρούσεις 
της αποδοµηµένης νεοελλη-

νικής οικογένειας, µε φόντο το εξί-
σου διαλυµένο νεοελληνικό κρά-
τος. Ένας... Χαρτοπόλεµος που σκορ-
πίζει τις στάχτες της κοινωνίας στον 
αέρα. Σε ένα υποθηκευµένο σπίτι, ένα 
σύγχρονο «Βυσσινόκηπο», πέντε ήρω-
ες, τρία αδέλφια, µία κοπέλα και ένας 
πωλητής, όλοι εκπρόσωποι της αντι-
ηρωικής γενιάς των τριαντάρηδων 
στην Αθήνα της κρίσης, κρίνονται, συ-
γκρούονται, αλληλοαγαπιούνται και 
αλληλοκατασπαράζονται. 
Σε µια µόνο µέρα παιδικά και ενήλικα 
τραύµατα χρόνων βγαίνουν στην επι-
φάνεια. Η προσπάθεια για επιβίωση 
-οικονοµική αλλά και συναισθηµατι-
κή- οδηγεί στα άκρα µε αναπάντεχη 
κατάληξη. Μια σειρά από κωµικές και 
τραγικές ανατροπές οδηγεί µια οικο-
γένεια στα όρια της εξόντωσης. 

Μια ιστορία που θα µπορούσε να έχει 
εξελιχθεί στη διπλανή µας πόρτα. 
To έργο του Βαγγέλη Ρωµνιού ανεβαί-
νει στο Θέατρο «Ιλίσια Βολανάκης», 
για 8 µόνον παραστάσεις, σε σκηνο-
θεσία του Γιώργου Παλούµα. 
Τη δραµατουργική επεξεργασία, την 
επιµέλεια του κειµένου όπως και την 
µουσική και το βίντεο αρτ επιµελήθη-
κε ο Γιώργος Τσουρής, τα σκηνικά η 
Κωνσταντίνα Μαρδίκη και τα κοστού-
µια είναι της Βασιλικής Σύρµα. Πρω-
ταγωνιστούν οι ηθοποιοί Γίωργος 
Τσουρής, Βάλια Παπακωνσταντίνου, 
Βαγγέλης Ρωµνιός, Παύλος Πιέρρος 
και Φοίβος Ριµένας. 
Η πρεµιέρα της παράστασης έλαβε χώ-
ρα την Τρίτη 25 Απριλίου και οι επόµε-
νες 7 παραστάσεις θα είναι την Τρίτη 
2 Μαΐου στις 9.30 µµ. και κάθε ∆ευτέ-
ρα και Τρίτη  απο τις  8 εως τις 23 Μα-
ΐου και ώρα 9.30 µµ.
Η διάρκεια του έργου είναι 80 λεπτά 
χωρίς διάλειµµα.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

2 6 - 2 8  Μ Α Ι Ο Υ

1 8  Μ Α Ι Ο Υ

70-77_drwmena-tainies-biblia_new.indd   71 25/04/2017   21:50



ΜΑΙΟΣ 2017 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ72

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ • ΤΑΙΝΙΑ • ΜΟΥΣΙΚΗ

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

 ΒΙΒΛΙΟ

01 «Afterimage», το κύκνειο 
άσµα του Αντρέι Βάιντα
Μια ωδή στην καλλιτεχνική ελευθερία µέσα 
από την ιστορία του επαναστάτη ζωγράφου 
Βλαντισλάβ Στρεµίνσκι. Ο µεγάλος Πολωνός 
σκηνοθέτης Αντρέι Βάιντα έφυγε από τη ζωή 
πριν λίγους µήνες σε ηλικία 90 χρόνων, αφή-
νοντας πίσω του 56 ταινίες.

02 Μπάµπης Τσέρτος 
«Της καρδιάς τα πάθη» 
Νέο cd, µε τραγούδια µε ιστο-
ρίες πάθους και έρωτα, για τον 
Γορτύνιο Μπάµπη Τσέρτο σε 
µουσική Ανδρέα Κατσιγιάννη.

03 Γλυκό φασόλι Μια γα-
στρονοµική γιαπωνέζικη ιστο-
ρία δευτέρων ευκαιριών, αισι-
οδοξίας και πίστης στην ίδια τη 
ζωή, προσφέρει ένα µόνιµο χα-
µόγελο στα χείλη.

04 Το κουφάρι του τζίτζι-
κα Η νέα ποιητική συλλογή του 
Κρητικού τραγουδοποιού και 
ποιητή Γ. Σταυρακάκη, κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις Ρoema.

05 H M. Παπαγεωργίου 
στο Σταυρό του Νότου CLUB. 
Πειραµατιζεται µε ελληνική πα-
ράδοση και τα ξένα τραγούδια 
κάθε ∆ευτέρα έως 8 Μαΐου.

06 Στα δάση της Σιβηρίας 
Βασίζεται στην ιστορία του τα-
ξιδευτή και συγγραφέα Σιλβέν 
Τεσόν, ενώ το σάουντρακ κέρ-
δισε το Σεζάρ µουσικής. 

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

ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 
ΟΧΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ...
ΟΙ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ιδιοµορφή δηµιουργούν τον θεµατι-
κό τόµο του 2017, που είναι αφιερωµένος στη χερσό-
νησο του Μαλέα, από τον Ζάρακα και τη Μονεµβασία 
έως τα Βάτικα και την Ελαφόνησο. Παρουσιάζει ταξι-
διωτικό οδηγό, µνηµεία, µουσεία, παραδόσεις, ήθη 
και έθιµα, κτίρια και οικισµούς, δρώµενα και πανηγύ-
ρια, ιστορικές αναφορές, ακόµη και οδηγίες και προ-
τάσεις για ορειβάτες και φυσιολάτρες.

Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ) οργανώνει δηµιουργικό πρωτοµα-
γιάτικο εργαστήρι, για ενήλικες, στο Μου-
σείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Στο εργα-
στήρι, που είναι εµπνευσµένο από µια βα-
σική τεχνική της αργυροτεχνίας, τη συρµα-
τερή, το ασηµένιο σύρµα γίνεται χρωµατι-
στό χαρτί και οι συµµετέχοντες δηµιουρ-
γούν µοναδικά πρωτοµαγιάτικα στεφάνια.
 Το εργαστήρι θα ολοκληρωθεί σε τρεις 
συναντήσεις, στις ακόλουθες ηµεροµηνί-
ες και ώρες: Τετάρτη 26/04 (16:30-18:00 
µ.µ.), Κυριακή 30/04 (12:00-13:30 µ.µ.) & 
Τετάρτη 03/05 (16:30-18:00 µ.µ.).
 

Η συµµετοχή στο εργαστήρι είναι ελεύθε-
ρη και τα υλικά διατίθενται δωρεάν. Απα-
ραίτητη η δήλωση συµµετοχής.
 Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµε-
τοχής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να να 
επικοινωνήσουν µε το Μουσείο Αργυρο-
τεχνίας, στο τηλ. 26510/64065 (καθηµε-
ρινά, εκτός Τρίτης, 10:00 π.µ.-18:00 µ.µ.).

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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 Ένας νέος θεσµός στα τρόφιµα
Ο ενθουσιασµός των εκθετών και 
το έντονο ενδιαφέρον εµπόρων και 
κοινού αποτέλεσε την αφετηρία για 

δηµιουργία του θεσµού που ακούει στο όνο-
µα Gourmet Olive & Delicacies Exhibition. Πρό-
κειται για την έκθεση-ορόσηµο για τα εκλεκτά 
τρόφιµα, της οποίας και φέτος χορηγοί επικοι-
νωνίας είναι η Agrenda, το ΕL και το Agronews. 

Οικοδέσποινα η Θεσσαλονίκη
Παράλληλα η Θεσσαλονίκη εδραιώνεται 
ως η οικοδέσποινα του σηµαντικότερου γε-
γονότος προώθησης εκλεκτών προϊόντων 

ελαιολάδου, ελιάς, µελιού, προϊόντων delicatessen, 
αρωµατικών φυτών και βοτάνων, αρτυµάτων και φυσι-
κών προϊόντων προσωπικής περιποίησης.
Κορυφαίοι χονδρέµποροι και αγοραστές από την Ευρώπη 
και την Ελλάδα έρχονται στην έκθεση τροφίµων να ανακαλύ-
ψουν νέα εκλεκτά προϊόντα από διαλεγµένους παραγωγούς.  

Περισσότεροι από 75 φέτος οι εκθέτες
Φέτος ο αριθµός των εκθετών αυξάνονται σε 75 και τετραπλα-
σιάστηκε το επενδυτικό κεφάλαιο στην προσέλκυση χονδρε-
µπόρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το κοινό της πόλης και 

οι επισκέπτες της έχουν την ευκαιρία να γευθούν εκλεκτά προϊόντα, να γίνουν 
επαγγελµατίες γευσιγνώστες για µια ηµέρα, να γνωρίσουν τους παραγωγούς και 
να απολαύσουν ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της έκθεσης: http://www.gourmetoliveexhibition.com/el/

Πολλές παράλληλες εκδηλώσεις
Η κεντρική ηµερίδα της Gourmet πραγµατοποιείται το Σάββατο 5 Μαΐου στις 11:30 π.µ. µε θέµα
«Γη Χρυσάφι:Γαστρονοµία και Τουρισµός». Παράλληλα θα επαναληφθεί και φέτος το σύγχρονο µπαρ γευσιγνωσίας 
ελαιόλαδου και ελιών. Επίσης  κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγµατοποιηθεί  την Κυριακή 7 Μαΐου στις 11.00 π.µ. 

σεµινάριο για τα φυτικά προϊόντα προσωπικής περιποίησης από βρώσιµα υλικά και θα αναλυθούν τα οφέλη της χρήσης τους.

ΕΚΛΕΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΓΙΑ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥΣ 
ΟΥΡΑΝΙΣΚΟΥΣ
Η Gourmet Olive & Delicacies Exhibition 
διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά 
στις 5, 6 και 7 Μαΐου στον επιβλητικό 
χώρο των παλαιών σφαγείων στη 
Θεσσαλονίκη LAB’ATTOIR

Ένας νέος θεσµός στα τρόφιµα
Ο ενθουσιασµός των εκθετών και 
το έντονο ενδιαφέρον εµπόρων και 
κοινού αποτέλεσε την αφετηρία για 

δηµιουργία του θεσµού που ακούει στο όνο-
µα Gourmet Olive & Delicacies Exhibition. Πρό-
κειται για την έκθεση-ορόσηµο για τα εκλεκτά 
τρόφιµα, της οποίας και φέτος χορηγοί επικοι-
νωνίας είναι η Agrenda, το ΕL και το Agronews. 

Οικοδέσποινα η Θεσσαλονίκη
Παράλληλα η Θεσσαλονίκη εδραιώνεται 
ως η οικοδέσποινα του σηµαντικότερου γε-
γονότος προώθησης εκλεκτών προϊόντων 

ελαιολάδου, ελιάς, µελιού, προϊόντων delicatessen, 
αρωµατικών φυτών και βοτάνων, αρτυµάτων και φυσι-
κών προϊόντων προσωπικής περιποίησης.
Κορυφαίοι χονδρέµποροι και αγοραστές από την Ευρώπη 
και την Ελλάδα έρχονται στην έκθεση τροφίµων να ανακαλύ-
ψουν νέα εκλεκτά προϊόντα από διαλεγµένους παραγωγούς.  

Περισσότεροι από 75 φέτος οι εκθέτες
Φέτος ο αριθµός των εκθετών αυξάνονται σε 75 και τετραπλα-
σιάστηκε το επενδυτικό κεφάλαιο στην προσέλκυση χονδρε-
µπόρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το κοινό της πόλης και 

οι επισκέπτες της έχουν την ευκαιρία να γευθούν εκλεκτά προϊόντα, να γίνουν 
επαγγελµατίες γευσιγνώστες για µια ηµέρα, να γνωρίσουν τους παραγωγούς και 
να απολαύσουν ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της έκθεσης: http://www.gourmetoliveexhibition.com/el/

Πολλές παράλληλες εκδηλώσεις
Η κεντρική ηµερίδα της Gourmet πραγµατοποιείται το Σάββατο 5 Μαΐου στις 11:30 π.µ. µε θέµα
«Γη Χρυσάφι:Γαστρονοµία και Τουρισµός». Παράλληλα θα επαναληφθεί και φέτος το σύγχρονο µπαρ γευσιγνωσίας 
ελαιόλαδου και ελιών. Επίσης  κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγµατοποιηθεί  την Κυριακή 7 Μαΐου στις 11.00 π.µ. 

σεµινάριο για τα φυτικά προϊόντα προσωπικής περιποίησης από βρώσιµα υλικά και θα αναλυθούν τα οφέλη της χρήσης τους.

ΕΚΛΕΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΓΙΑ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥΣ 
ΟΥΡΑΝΙΣΚΟΥΣ
Η Gourmet Olive & Delicacies Exhibition 
διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά 
στις 5, 6 και 7 Μαΐου στον επιβλητικό 
χώρο των παλαιών σφαγείων στη 
Θεσσαλονίκη LAB’ATTOIR
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Τ Α Ι Ν Ι Ο Θ Η Κ Η

LA BELLE VERTE, 1996
Τ Η Σ  Ζ Ε Τ Α Σ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

O 
ταν οι άνθρωποι ελπίζουν, κινούνται προς 
τη σωστή κατεύθυνση... Όταν απελπίζο-
νται, πνίγονται.» Το «La Belle Verte» είναι 
µια ιδιότυπη κωµωδία, ελπιδοφόρα, τρυ-

φερή. Ασκεί µε χιούµορ, σκληρή κριτική στο «γή-
ινο πολιτισµό». Mια ιδέα, αρκετά πρωτότυπη χω-
ρίς αµφιβολία. Μια ταινία µε ένα σηµαντικό µή-
νυµα που όλοι είναι καλό να δουν.
Η Mila δείχνει σαν µια συνηθισµένη γυναίκα, 
όµως είναι 150 ετών, εξωγήινη.  Προέρχεται 
από έναν πλανήτη, πνευµατικό και δίκαιο όπου 
οι κάτοικοι ζουν µόνο για τη χαρά του να είσαι 
ζωντανός. 
Αποφασίζει να έρθει στη Γη. Όταν προσγειώνεται, 
παθαίνει σοκ µε την έλλειψη ειλικρίνειας, µε την 
απάνθρωπη διαβίωση στις πόλεις, την εκτεταµέ-
νη µόλυνση του περιβάλλοντος και την απουσία 
πράσινου. Κωδικοποιηµένα στον εγκέφαλό της 
υπάρχουν δύο τηλεπαθητικά προγράµµατα που 
έχουν σχεδιαστεί για την αναδιάρθρωση της σκέ-
ψης των καταστροφικών ανθρώπων. 
Μας παρουσιάζει τη σηµασία τού να είσαι συνδε-
δεµένος µε τη φύση και µεταµορφώνει τις κατα-
στάσεις γύρω της.  Βλέπει µε καινούρια, «αθώα» 
µάτια όλα αυτά τα οποία εµείς παίρνουµε ως δε-
δοµένα, στο πολιτικό, οικονοµικό αλλά και ψυχο-
λογικό µας σύστηµα συγκρίνοντας τα µε τα ανά-
λογα δεδοµένα του δικού της πολιτισµού - οποίος 
δεν διέφερε κάποτε από το δικό µας.  Μαθαίνου-
µε πως εκείνοι µπόρεσαν να κάνουν τη µετάβαση 
σ’ έναν τέτοιο πολιτισµό και πέρνουµε µια γεύση 
από την απλότητα και την ουσία αυτού.
Ένα φιλµ που έχει την έµπνευση να µας υπενθυ-
µίσει ποιοι στ’ αλήθεια είµαστε και προς τα που 
πηγαίνουµε. Απαγορευµένο στη Γαλλία του 1996, 
βρίσκει το δρόµο της µέσα από το internet.

∆ηµητσάνα
«Με τη δύναµη του νερού» 
Γυναίκες της ∆ηµητσάνας ξε-
τυλίγουν για πρώτη φορά δη-
µόσια πτυχές της καθηµερινό-
τητας του παρελθόντος. Στις 
13-14/05, 10:00-14:30 µ.µ.

Τήνος
Οι Χρίστος Ρίγγας και Αλέκος 
Φλωράκης φωτίζουν την κα-
θηµερινή ζωή στα λατοµεία 
της Τήνου (19ος-20ός αιώ-
νας) παρουσία παλαιών λα-
τόµων. Στις 14/05, 11 π.µ.

Σουφλί
«Το µετάξι: Των φτωχών είν’ η 
σοδειά και των πλούσιων η αρ-
χοντιά». Πρώην µεταξεργάτρι-
ες ξετυλίγουν το κουκούλι της 
αφήγησης ιστοριών από τη ζωή 
τους. Στις 18/05, 17:00 µ.µ.

Χίος
«Οι άνθρωποι της µαστίχας». 
Πρόσωπα και ιστορίες που 
απεικονίζονται στο αρχειακό 
φωτογραφικό υλικό της µό-
νιµης έκθεσης. Στις 20/05, 
12:00-14:00 µ.µ.

Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΙΟΠ

70-77_drwmena-tainies-biblia_new.indd   74 25/04/2017   21:50



ΜΑΙΟΣ 2017ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 75

Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Ο  &  B 2 B  Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

40 EΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

Σ 
την Καβάλα, το διήµερο 22-23 Μα-
ΐου, θα πραγµατοποιηθεί φέτος το 
το 4ο Ελληνογερµανικό Φόρουµ 
Τροφίµων που διοργανώνει το Ελ-

ληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο σε συνεργασία µε την εται-
ρεία-µέλος του BASF Ελλάς ΑΒΕΕ.
Στα πλαίσια του Φόρουµ, εκτός από το συ-
νεδριακό µέρος, θα υπάρξουν και Β2Β συ-
ναντήσεις των γερµανικών εταιρειών µε 
τους Έλληνες παραγωγούς.

Πιο αναλυτικά και σύµφωνα µε το πρό-
γραµµα, την πρώτη µέρα θα πραγµατο-
ποιηθούν οµιλίες από εκπροσώπους του 
αγροτικού, πολιτικού και διπλωµατικού 
τοµέα, καθώς και από εκπροσώ-
πους συνδέσµων. Μετά την 
ολοκλήρωση του συνε-

δριακού µέρους θα ακολουθήσει δείπνο 
για τους καλεσµένους. Τη δεύτερη µέρα 
θα λάβουν χώρα σύντοµες παρουσιάσεις 
των ελληνικών και γερµανικών εταιριών 
και θα διεξαχθούν συναντήσεις B2B µετα-
ξύ των Ελλήνων παραγωγών/αγροτικών 
συνεταιρισµών και των γερµανικών εται-
ρειών, που επιθυµούν να εισάγουν ελλη-
νικά παραδοσιακά προϊόντα. Θα υπάρχουν 
παράλληλα και µικρά stands, όπου οι ελ-
ληνικές εταιρίες θα εκθέτουν τα προϊόντα 
ή τις υπηρεσίες τους. 

Σκοπός των διοργανωτών είναι το εγ-
χείρηµα αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο 
και συνέχεια στη µελλοντική συνεργασία 

των γερµανικών εταιριών 
µε τους Έλληνες 

παραγωγούς.

Μεσογειακός αµπελώνας 
και κλιµατική αλλαγή
Tο ∆ιεθνές Συµπόσιο Άµπελος 2017 µε θέµα 
«Μεσογειακός Αµπελώνας και Κλιµατική 
Αλλαγή» θα πραγµατοποιηθεί στη Σαντορίνη, 
στις 12-14 Μαΐου, στο Συνεδριακό Κέντρο 
Πέτρος Μ. Νοµικό, µε χορηγούς επικοινωνίας 
την Agrenda και το Agronews. Aποτελεί δε 
την 4η εκδήλωση της σειράς Άµπελος.

Στο Ρίµινι της Ιταλίας 
η διεθνής Macfrut
Το συµβολικό φρούτο της άνοιξης, η φρά-
ουλα, θα τεθεί στο επίκεντρο της Macfrut 
2017 µε την εκδήλωση «Strawberry 
Days» σε συνεργασία µε Ιταλούς παρα-
γωγούς φράουλας. H διεθνής έκθεση για 
τα φρούτα και τα λαχανικά θα πραγµατο-
ποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Rimini της 
Ιταλίας από τις 10 έως 12 Μαΐου. 

Σ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Ν Η

1 0 - 1 2  Μ Α Ι Ο Υ

2ος Ηµιµαραθώνιος
Το ΝΠ∆∆ Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού 
Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» του ∆. Σικυωνίων 
και το ΠΙΟΠ σε συνεργασία µε τον αθλητικό 

σύλλογο Λαύκας «Η Στυµ-
φαλίς», προκηρύσσουν 
τον 2ο Ηµιµαραθώνιο 
Αγώνα ∆ρόµου µε την 
ονοµασία «Stymphalia 
Lake Run 2017», ο οποίος 
θα πραγµατοποιηθεί την 
Κυριακή 28 Μαΐου στη 
Λίµνη Στυµφαλία.

Λ Ι Μ Ν Η  Σ Τ Υ Μ Φ Α Λ Ι Α

28/05   

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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Η
ιστορία της ελληνικής ναυ-
πηγικής και ναυσιπλοΐας 
µέσα από ένα νοητό ταξί-
δι στο χρόνο παρουσιάζεται 

στο Μουσείο Ηρακλειδών στο Θη-
σείο. Μια ιστορία ναυτικών ταξι-
διών, ναυπηγικών επιτευγµάτων, 
διακίνησης ιδεών και τεχνολογι-
κών εξελίξεων, µέσα από περίπου 
σαράντα χειροποίητα ξύλινα οµοι-
ώµατα ελληνικών πλοίων (0,60 µ. 
έως 1,50 µ.), κατασκευασµένα βά-
σει σχεδίων µε παραδοσιακό τρό-
πο και µε γνήσια υλικά, τα οποία 
χρονολογούνται από την προϊστο-
ρική αρχαιότητα έως τις αρχές του 
20ού αιώνα.

∆ηµιουργός των εκθεµάτων εί-
ναι ο Μηχανολόγος-Μηχανικός 
M. Sc., Μικροναυπηγός ∆ηµήτρης 
Μάρας, ο οποίος έχει εντρυφήσει 
στη µελέτη της ναυπηγικής ιστο-
ρίας του ελλαδικού χώρου, αλλά 
και στην κατασκευή µικρογραφι-

κών οµοιωµάτων πλοίων.
Στην έκθεση επίσης συµµετέχει 

και η ζωγράφος-χαράκτρια Μαί-
ρη Σχοινά µε επιλεγµένα έργα της 
από τις ενότητες «Ωδές Αιγαίου» 
και «Αρχαίες Ελληνικές Γραφές», 
εµπνευσµένα από το Αιγαίο. Η αέ-
ναη κίνηση της θάλασσας σε διά-
λογο µε τις αρχαίες ελληνικές γρα-
φές και τους πανάρχαιους θησαυ-
ρούς των Αντικυθήρων συνεχίζουν 
τη γεµάτη δέος περιπέτεια της καλ-
λιτέχνιδας µε τη µυστηριακή Αιγαι-
ίδα Θάλασσα, που άρχισε το 2001. 
Επιπλέον, στην έκθεση παρουσιά-
ζονται όργανα ναυσιπλοΐας, αλλά 
και ένα οµοίωµα σε φυσικό µέγε-
θος του Μηχανισµού των Αντικυ-
θήρων. Επίσης πλαισιώνεται από 
πλούσιο εποπτικό υλικό, χάρτες, βι-
ντεοπροβολές, σχεδιαστικές επεξη-
γηµατικές αναπαραστάσεις του αρ-
χαιολόγου Γιάννη Νάκα, καθώς και 
κατάλογο των εκθεµάτων.

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

ΠΛΕΥΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Η έκθεση θα διαρκέ-
σει έως τις 28 Μαΐου 
2017 και λαµβάνει 
χώρα στο Μουσείο 
Ηρακλειδών στο 
Θησείο.

info

∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Στην Τεχνόπολη στο Γκάζι
Το περιοδικό «Αθηνόραµα» συγκεντρώνει 
τους καλύτερους µικρούς Έλληνες πα-
ραγωγούς και δίνει τη δυνατότητα στους 
επισκέπτες να γνωρίσουν, να δοκιµάσουν 
τα εκλεκτά προϊόντα τους αλλά και να 
τα αγοράσουν.Το Φεστιβάλ «Ελλάδα 
Γιορτή Γεύσεις», που πραγµατοποιείται 
από 5 έως 7 Μαΐου στην Τεχνόπολη στο 
Γκάζι, έχει το χαρακτήρα µιας ευρύτερης 
γιορτής στη διάρκεια της οποίας η ποιο-
τική ελληνική γευστική πραγµατικότητα 
συναντάται µε τον πνευµατικό πολιτισµό 
µέσα από µια σειρά από δρώµενα.

Πεταλούδα σηµαίνει ψυχή 
Με αφορµή τον ερχοµό της άνοιξης το 
Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς φι-
λοξενεί την έκθεση-εικαστική εγκατάσταση 
του Απόστολου Χαντζαρά, µε τίτλο «Ψυ-
χές» στο Μουσείο Μετάξης, στο Σουφλί. 
Πεταλούδα είναι µια από τις σηµασίες της 
αρχαίας λέξης «ψυχή». Σε πεταλούδες µε-
ταµορφώνονται οι µεταξοσκώληκες, αφού 
κλειστούν στο κουκούλι τους, µεταµόρφω-
ση που συµβολίζει την ψυχή ως πνεύµα.
Όσοι βρεθούν στο Μουσείο µέχρι τις 10 
Ιουνίου, θα συναντήσουν δεκάδες µεγάλες 
και µικρές πεταλούδες, αιωρούµενες από 
την οροφή, να προσκαλούν τους επισκέπτες 
σε µια εµπειρία «αναµέτρησης» µε χρώµατα 
και µύθους, . Ώρες λειτουργίας: Καθηµερι-
νά, εκτός Τρίτης, 10:00 π.µ.-18:00 µ.µ.

Α Π Ο  5 - 7  Μ Α Ι Ο Υ

Σ Τ Ο  Σ Ο Υ Φ Λ Ι

www.agronews.grΌλη η πολιτιστική δραστηριότητα εντός και εκτός των τειχών  
στις ειδικές σελίδες του portal της Green Box
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∆ΡΩΜΕΝΑΒΙΒΛΙΑ

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

Η κουζίνα 
των βοτάνων
ΣYΓΓPAΦEAΣ: 
Μαίρη Σπυριδογιαννάκη

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ υπάρχουν 
συνταγές από τη µεσογει-
ακή κουζίνα κυρίως, που 
περιέχουν ένα ή περισσό-
τερα βασικά βότανα, γνω-
στά σε όλους. Βότανα φρέ-
σκα από τη γλάστρα, τους 
κήπους και τα χωράφια, 
αλλά και ξερά. Παρουσιά-
ζονται πρωτότυπα ορεκτι-
κά και µεζεδάκια, µυρωδά-
τα κρέατα και ψάρια, απο-
λαυστικές µακαρονάδες, 
πιλάφια και πίτες, γλυκά 
που µένουν αξέχαστα και 
ποτά για καλή χώνεψη. H 
συγγραφέας προτρέπει να 
αφήσουµε  ελεύθερη τη φα-
ντασία και το ένστικτό µας, 
για να δηµιουργήσουµε τις 
δικές µας συνταγές µε βό-
τανα, προσθέτοντας στη δι-
ατροφή µας µια παραπάνω 
δόση υγείας και νοστιµιάς.

Bird Watching
ΣYΓΓPAΦEΙΣ: 
Τσούνης Γρηγόρης - 
Λάµπρος Τσούνης

BIRDWATCHING σηµαί-
νει παρατηρώ τα άγρια που-
λιά µέσα στο φυσικό τους 
περιβάλλον, µια ενασχό-
ληση που µας δίνει την ευ-
καιρία να γνωρίσουµε την 
άγρια φύση, µας προσφέ-
ρει πολλές συγκινήσεις, 
ενώ παράλληλα έχει µε-
γάλη σηµασία για την επι-
στήµη και για την προστα-
σία των φυσικών οικοσυ-
στηµάτων. Οι ρίζες της πα-
ρατήρησης των πουλιών, εί-
ναι παλιές όσο και ο άνθρω-
πος, καθώς τα πουλιά τρά-
βηξαν την προσοχή του από 
τη στιγµή που εµφανίστηκε 
στη Γη. Οι birdwatchers εί-
ναι απλώς σεµνοί παρατη-
ρητές που καταγράφουν τη 
ζωή των πουλιών και τη συ-
µπεριφορά τους.

Φορολογικός 
και Λογιστικός 
Σύµβουλος 
για τον Αγρότη
ΣYΓΓPAΦEΙΣ: 
Γιώργος Παπαδηµητρίου - 
Κώστας Νιφορόπουλος

ΣΥΝΤΟΜΑ θα κυκλοφορή-
σει το βιβλίο των συνεργα-
τών της Green Box, Γιώργου 
Παπαδηµητρίου και Κώστα 
Νιφορόπουλου, µε θεµατο-
λογία του καλύπτει σχεδόν 
όλα τα αντικείµενα µιας 
«Αγροτικής Εκµετάλλευ-
σης» και έχει τον τίτλο: «Φο-
ρολογικός και Λογιστικός 
Σύµβουλος του Αγρότη». Θα 
πραγµατεύεται πρωτίστως 
θέµατα φορολογίας και λο-
γιστικής των αγροτών, αλ-
λά και θέµατα υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ, το ασφαλιστι-
κό των αγροτών και των ερ-
γατών Γης, θέµατα συνεται-
ρισµών, επιδοτήσεων κ.λπ.

Αυτοφυή φυτά 
και βότανα 
του Βερμίου
ΣYΓΓPAΦEAΣ: 
Νίκος Μπάµπος

ΕΝΑ ΛΕYKΩMA αλλά ταυτό-
χρονα οδηγός εύρεσης φυ-
τών-βοτάνων, ένας ευχάρι-
στος φωτογραφικός περίπα-
τος εκεί που υπάρχει αυτο-
φυής ελληνική βλάστηση. Ο 
κύριος Μπάµπος µε µία φω-
τογραφική στο χέρι και περ-
πατώντας σε όλο το Βέρµιο 
βρήκε όλα αυτά τα µοναδικά 
φυτά, τα οποία συνήθως δεν 
προσέχουµε και ποδοπατάµε 
στο διάβα µας και τα απαθα-
νάτισε. Έπειτα, µελέτησε τις 
ιδιότητες και την προϊστορία 
τους µέσα από αναφορές 
στους κώδικες του έργου του 
∆ιοσκουρίδη «Περί Ύλης Ια-
τρικής» και κάπως έτσι έφτα-
σε στην έκδοση του βιβλίου. 
Παρουσιάζονται µε µοναδικό 
τρόπο τα «θαύµατα» της ελ-
ληνικής φύσης.

Εκδόσεις Κυριακίδη
Τιµή: 28,90 €

Εκδόσεις Βασδέκης
Τιµή: 24,00 €

Εκδόσεις Οξύ
Τιµή: 10,00 €

Εκδόσεις ΡΙΟΛΟΣ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ζ Ε Τ Α  Μ Α Ρ Κ Ο Υ
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∆  
ύο άνθρωποι, ένα 
όραµα και οι κατάλ-
ληλες κοινωνικο-οι-
κονοµικές συνθήκες 
δηµιούργησαν εύφο-
ρο έδαφος πάνω στο 

οποίο ευδοκίµησε ο πρώτος αγροτικός 
συνεταιρισµός στην Ελλάδα. Ήταν το 
1900 όταν ο δάσκαλος Νικόλαος Μιχό-
πουλος και ο γεωπόνος ∆ηµήτριος Γρη-
γοριάδης πρωτοστάτησαν στην ίδρυση 
του «Μετοχικού Γεωργικού Ταµείου Αλ-
ληλοβοήθειας» Αλµυρού.
Προερχόµενος από αγροτική οικογέ-
νεια και διορισµένος σε µια γεωργι-
κή περιοχή, στον Αλµυρό Μαγνησίας, 
ο Μιχόπουλος είχε βιώσει τις δυσκολί-
ες του πληθυσµού της υπαίθρου. Γι’ αυ-
τό, αφιέρωνε τις ώρες που δεν δίδασκε 
στην ενηµέρωση των γεωργών, µε στό-
χο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
και παραγωγής. Τους συγκέντρωνε στο 
σχολείο, όταν δεν λειτουργούσε. Αλλά 
όταν δεν υπήρχε προσέλευση δεν δίστα-

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Η  Ι ΣΤΟΡΙΑ 
ΞΕΚΙΝΑ   
ΤΟ  1901 
ΣΤΟΝ 
ΑΛΜΥΡΟ  
 Από αριστε-

ρά  ο γεωπό-
νος ∆ηµήτρης 
Γρηγοριάδης, 
ο επιθεωρη-
τής Γεωργί-

ας Σωκράτης 
Ιασεµίδης 

και ο δάσκα-
λος Νικόλαος 
Μιχόπουλος. 

Τα πρώτα βήµατα του συνεταιριστικού 
κινήµατος στην Ελλάδα γίνονται στον 
Αλµυρό Βόλου, µετά από πολλές 
προσπάθειες -συχνά επιτυχηµένες- 
συνεργατισµού στον ελληνικό χώρο ήδη 
από τα χρόνια της οθωµανικής κατοχής, 
όπως η αντίστοιχη στα Αµπελάκια εν έτει 
1780, που διεκδικεί παγκόσµια πρωτιά
Τ Η Σ  Μ Α Χ Η Σ  Τ Ρ Α Τ Σ Α
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ζε να πάει ο ίδιος στα χωράφια για 
να τους µιλήσει. 
Καθώς ο Μιχόπουλος δεν είχε 
τις ειδικές γνώσεις, συµβουλευ-
όταν τους ειδήµονες της Γεωργι-
κής Σχολής στον Αλµυρό. Αναζη-
τώντας χρήσιµες πληροφορίες για 
τη γεωργική πρακτική µια µέρα… 
έπεσε πάνω στον Σµυρνιό ∆ηµή-
τρη Γρηγοριάδη, ο οποίος είχε µυ-
ηθεί στο συνεργατισµό στη Γεωπο-
νική Σχολή του Μον Πελιέ και γύ-
ρω στα 1900 είχε διοριστεί ως γε-
ωπόνος στην Κασσαβέτεια Σχολή 
Αλµυρού. Σε αυτόν ο Μιχόπουλος 
βρήκε µια πολύτιµη πηγή γνώσης, 
ενώ ο Γρηγοριάδης αναγνώρι-
σε στο πρόσωπο του Μιχόπουλου 
τον άνθρωπο που είναι ικανός να 
δηµιουργήσει τον πρώτο γεωργι-
κό συνεταιρισµό στην Ελλάδα. Οι 
δυο τους έβαλαν τα θεµέλια για το 
πρωτοποριακό για την εποχή επί-
τευγµα, το Μάιο του 1900.

Ας πάρουµε όµως την ιστορία από 
την αρχή, προκειµένου να γίνει 
κατανοητό πώς το 1900 είχαν ωρι-
µάσει οι καταστάσεις που έστρω-
σαν το χαλί για τη δηµιουργία του 
πρώτου συνεταιρισµού στη χώρα.

Ήδη από τα Αµπελάκια
Το πνεύµα του συνεργατισµού 
υπήρχε ανέκαθεν στον ελληνι-
κό λαό, γεγονός που µαρτυρούν 
δραστήριες οµάδες από την επο-
χή της Τουρκοκρατίας, µε γνωστό-
τερη εκείνη των Αµπελακίων στις 
τελευταίες δεκαετίες του 18ου αι-
ώνα (1780). Ακολούθησαν και άλ-
λες προσπάθειες όπως οι συνεται-
ρισµοί της Τσαριτσάνης, ο Γεωργι-
κός Προµηθευτικός Σύλλογος Βυ-
τίνης κ.ά. Σε αυτά τα πρωτόλεια συ-
νεταιριστικά σχήµατα, ο αγρότης εί-
χε όλα τα πλεονεκτήµατα της οµα-
δικής δουλειάς χωρίς να χάνει την 
ελευθερία των ατοµικών κινήσεων.

Μετά την εθνική ανεξαρτησία 
όµως, και έως το 1900, ο συνερ-
γατισµός ουσιαστικά εξαφανί-
στηκε και υποτιµήθηκε η οικονο-
µική και κοινωνική του σηµασία. 
Άλλωστε, η πλειονότητα των Ελ-
λήνων αγροτών ήταν ακτήµονες 
καθώς, µετά το 1821 οι αγροτικές 
εκτάσεις των Τούρκων είχαν περι-
έλθει στην Επαναστατική Κυβέρ-
νηση ως «Εθνικαί Γαίαι». Μεγάλες 
εκτάσεις τότε βρέθηκαν και στην 
ιδιοκτησία της Εκκλησίας. Η δια-
νοµή γης που θα έδινε µια ανά-
σα στους αγρότες δεν έγινε πα-
ρά πολλά χρόνια αργότερα, περί 
το 1871, οπότε η τότε κυβέρνηση 
παραχώρησε περίπου 3,5 εκατοµ-
µύρια στρέµµατα σε ακτήµονες. 
Ωστόσο, στα χρόνια που µεσολά-
βησαν εκατοµµύρια στρέµµατα εί-
χαν ήδη καταπατηθεί.
Και πάλι όµως, παρά τη διανοµή 
γης, τα προβλήµατα του αγροτι-

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ
Με το «Μετο-
χικό Γεωργικό 
Ταμείο Αλλη-
λοβοήθειας» 
Αλμυρού, που 
ιδρύθηκε το 
1901, ξεκινά 
η ιστορία των 
αγροτικών συ-
νεταιρισμών 
στην Ελλάδα.
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∆ΥΣΠΙΣΤΟΙ 
ΑΓΡΟΤΕΣ
Όταν το 1901, 
ήρθε η ώρα 
οι αγρότες να 
καταθέσουν τις 
σοδειές τους 
στην αποθήκη 
που είχε 
ενοικιάσει ο 
συνεταιρισμός, 
μόνο τέσσερα 
με πέντε μέλη 
από τα 48, 
μετέφεραν τα 
σιτηρά τους.

κού πληθυσµού παρέµεναν και 
διογκώνονταν. Χωρίς συνεταιρι-
σµούς η τοκογλυφία και η εµπο-
ρική εκµετάλλευση των αγροτών 
οδηγούσε σε εξαφάνιση της περι-
ουσίας τους. 

Μια «παρηγορητική 
ακτίς φωτός»
Παρόλα αυτά, όπως γράφει το 1935 
ο Θεόδωρος Τζωρτζάκης (είχε ιδρύ-
σει το 1925 το περιοδικό «Ο Συνε-
ταιριστής») σε άρθρο του στον «Οι-
κονοµικό Ταχυδρόµο», «αργεί η 
ηρωική απόφασις του λυτρωµού. 
Ο σκεπτικισµός και η παρεξηγηµέ-
νη έννοια του ατοµισµού και των 
πλεονεκτηµάτων του, µαζί µε την 
έλλειψιν βαθύτερων και πραγµατι-
κών ανησυχιών, που δείγµα της εί-
νε η βολική αδράνεια, άφιναν την 
κατάστασιν να ακολουθή ανεµπό-
διστα το δρόµο της». 

Μόλις κάποια «παρηγορητική 
ακτίς φωτός », όπως ανέφερε ο 
Τζωρτζάκης στο άρθρο του για την 
πρώτη εικοσαετία του συνεταιρι-
στικού κινήµατος στην Ελλάδα, 
«έρχεται από την Θεσσαλίαν» µε 
την ίδρυση του Μετοχικού Γεωργι-
κού Συλλόγου Αλµυρού.
Ο δρόµος ωστόσο για τον πρώτο 
συνεταιρισµό της χώρας δεν ήταν 
στρωµένος µε ροδοπέταλα. Αντί-
θετα, στην αρχή ήταν κακοτράχα-
λος και δύσκολος, καθώς ακόµη 
και όσοι αγρότες συµµετείχαν σε 
αυτόν δεν ήταν εξαρχής συνεργά-
σιµοι. Είναι αξιοσηµείωτο ότι όταν 
το 1901, ήρθε η ώρα να … καταθέ-
σουν τις σοδειές τους στην αποθή-
κη που είχε ενοικιάσει ο συνεται-
ρισµός, µόνο τέσσερα µε πέντε µέ-
λη από τα 48, µετέφεραν τα σιτη-
ρά τους.Έτσι ξεκίνησε µια εκστρα-
τεία πόρτα – πόρτα προκειµένου 

να πείσουν τους δύσπιστους γε-
ωργούς ότι πρέπει να µαζευτούν 
όλες οι σοδειές στην αποθήκη. Τε-
λικά 35 αγρότες παρέδωσαν το βι-
ός τους, η αξία του οποίου αποτέ-
λεσε και το πρώτο µετοχικό κεφά-
λαιο του συνεταιρισµού. 
Οι επόµενες χρονιές κύλησαν 
ήρεµα έως το 1906 οπότε τα πρώ-
τα µαύρα σύννεφα εµφανίστη-
καν απειλώντας να «πνίξουν» την 
προσπάθεια. Ήδη από τον προη-
γούµενο χρόνο ο Γρηγοριάδης εί-
χε αποχωρήσει και ο Μιχόπουλος 
πάλευε µόνος του να κρατήσει όρ-
θιο τον συνεταιρισµό.

Από µηχανής Θεός
Τότε έκανε την εµφάνισή του ως 
«από µηχανής Θεός» ο επιθεω-
ρητής Γεωργίας Σωκράτης Ιασε-
µίδης, ο οποίος πήρε υπό την 
προστασία του το εγχείρηµα του 
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Αλµυρού. Ήταν άλλωστε ειδι-
κός στα συνεταιριστικά ζητήµα-
τα. Όπως ανέφερε και ο Τζωρτζά-
κης στο άρθρο του, το 1935 στον 
«Οικονοµικό Ταχυδρόµο», ο συ-
νεταιρισµός του Αλµυρού «κυ-
ρίως εχρησίµευσεν εις τον Σω-
κράτην Ιασεµίδην, τον πραγµα-
τικόν συνεταιριστικόν ήρωα της 
χώρας µας, ως πρακτική απόδει-
ξις του ισχυρισµού του ότι ο συ-
νεταιρισµός δεν ήτο µόνον ανα-
γκαίος διά τόν λαόν µας, αλλά 
και εφαρµόσιµος». 

Οι συνεταιρισµοί τα πρώτα 
χρόνια του 20ου αιώνα
Ο συνεταιρισµός του Αλµυρού, 
όπως και άλλοι, οι οποίοι ιδρύθη-
καν από συνεργάτες του Ιασεµί-
δη και άλλους φωτισµένους δια-
νοούµενους της εποχής κατά το 
διάστηµα 1900 – 1914, αποτελούν 

την κύρια συνεταιριστική δράση 
στην Ελλάδα έως τις παραµονές 
του πρώτου νόµου για τους συνε-
ταιρισµούς το 1915.  
Συντάκτες του νόµου 602/ 1915 
ήταν ο Σωκράτης Ιασεµίδης και ο 
Αλέξανδρος Μυλωνάς, υπό τον 
τότε υπουργό Εθνικής Οικονοµί-
ας Ανδρέα Μιχαλακόπουλο, κα-
θώς δεν υπήρχε τότε υπουργείο 
Γεωργίας.

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1914
Το νομοσχέδιο κατατέθηκε
στη Βουλή στις 30 Σεπτεμ-
βρίου 1914 από τον τότε  
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας
Ανδρέα Μιχαλακόπουλο),
ενώ ψηφίστηκε στις 31 
Δεκεμβρίου 1914, γι’ αυτό 
αναφέρεται και σαν νόμος 
602/1914. Δημοσιεύτηκε 
όμως στην εφημερίδα
της Κυβέρνησης το
1915, γι’ αυτό και άλλου 
αναφέρεται και ως νόμος
602/1915.

 Σαν βάση ο νόμος 
602/1915 είχε τον 
πρώτο γερμανικό 
συνεταιριστικό νόμο 

του 1889 και τον αυστριακό νόμο με 
τις απαραίτητες προσαρμογές που 
απαιτούσε η ελληνική πραγματικότη-
τα. Περιείχε 95 άρθρα και θεωρείται 
προοδευτικός νόμος. 

 Έως το 1915 που 
δημοσιεύτηκε ο νόμος 
«περί συνεταιρισμών», 
υπήρχαν στην ελληνική 

επικράτεια περισσότεροι από 150 
αγροτικοί συνεταιρισμοί, με δράση 
κυρίως πιστωτική.

 Αλλά και μετά την ισχύ 
του νόμου 602/1915, 
όπως αναφέρει ο 
Τζωρτζάκης, «μεταξύ 

των πολλών ειδών συνεταιρισμών 
εκρίθη καταλληλότερος προς άμεσον 
εφαρμογήν και επροπαγανδίσθη ο 
πιστωτικός, ως μάλλον προσαρμοζό-
μενος εις τας ανάγκας του Έλληνος 
αγρότου. Η τοκογλυφία εμαίνετο εις 
την ύπαιθρον» Τον ρόλο του χρη-
ματοδότη των συνεταιρισμών είχε 
αναλάβει η Εθνική Τράπεζα. 

 Έτσι μέσα στην 
πρώτη πενταετία 
από την ψήφιση του 
νόμου οι πιστωτικοί 

συνεταιρισμοί ξεπέρασαν τους 
1.000 για να φτάσουν τελικά τους 
3.000 στο τέλος του 1924. Ήταν 
τότε που οργανώθηκε και το πρώτο 
συνεταιριστικό συνέδριο, το οποίο 
ακολούθησε άλλο ένα, δύο χρόνια 
αργότερα, το 1926. 

 Η αύξηση των συνεται-
ρισμών δεν ενδιέφερε 
πλέον. Στο επίκεντρο 
των συζητήσεων και 

των ζυμώσεων βρισκόταν πια η ποι-
οτική βελτίωση και η απόκτηση από 
τους συνεταιρισμούς της επιρροής 
που θα οδηγούσε στη ρύθμιση των 
οικονομικών τους ζητημάτων. 

Ν. 602/1915

Χρονιά – σταθμός για τον 
συνεταιρισμό του Αλμυρού ήταν 
το  1911, καθώς ο Μιχόπουλος 
έφερε στον Αλμυρό την πρώτη 
συνεταιριστική αλωνιστική μηχανή 
σιτηρών και καλαμποκιού.
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MHΝ ΞΕΧΑΣΩ
03/05
Στη Νάουσα
Ενηµερωτική ηµερίδα για τη γεωργία ακριβεί-
ας θα πραγµατοποιηθεί την Tετάρτη 3 Μαΐου 
και ώρες 18:00 – 20:00 µ.µ., στο Τµήµα Φυλ-
λοβόλων Οπωροφόρων ∆ένδρων Νάουσας.

04/05
∆ιεθνής Έκθεση Γούνας 
Με τη συµµετοχή 112 εκθετών, θα ανοίξει τις 
πύλες της η 42η ∆ιεθνής Έκθεση Γούνας Κα-
στοριάς που οργανώνει ο Σύνδεσµος Γουνο-
ποιών Καστοριάς από τις 4 -7 Μαΐου.

06/05
Κρήτη: Η Μεγάλη Συνάντηση
Η Κρήτη και τα προϊόντα της συναντώνται για 
7η χρονιά µε το αθηναϊκό κοινό στην έκθεση 
«Κρήτη: Η Μεγάλη Συνάντηση» που θα πραγ-
µατοποιηθεί από τις 6 Μαΐου έως τις 14 Μαΐ-
ου στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας.

18/05
Ελλάδος Γεύση
Από τις 18 έως τις 21 Μαΐου στο Εκθεσιακό 
Κέντρο Περιστερίου η έκθεση «Ελλάδος Γεύ-
ση» δίνει τη δυνατότητα σε όσους την επισκε-
φθούν να γνωρίσουν καλύτερα τη γαστρονο-
µία και τον τουρισµό της χώρας µας.

22/05
Ecofestival στις Σέρρες
Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις 
διοργανώνει ο ∆ήµος Σερρών στις 22-25 
Μαϊου στο χώρο του πρώην στρατοπέδου 
Παπαλουκά.  

25/05
Χωρική Ανάλυση στη γεωργία
Το 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφο-
ρικών Συστηµάτων και Χωρικής Ανάλυσης 
στη Γεωργία και στο Περιβάλλον θα πραγ-
µατοποιηθεί 25-26 Μαΐου στο Συνεδριακό 
Αµφιθέατρο του Γεωπονικού Αθηνών.

Σ  το φουλ είναι οι µηχανές αυτό τον καιρό για την κοπή και το δέσιµο της µηδικής, ωστόσο µέσα σε όλα οι παραγωγοί 
δεν πρέπει να ξεχάσουν να βγάλουν τις θεριζοαλωνιστικές από την αποθήκη για ένα περιποιηµένο γενικό σέρβις 
ώστε να πιάσουν δουλειά στα πιο πρώιµα σιτάρια, πριν ξεκινήσει και επίσηµα η σεζόν τον Ιούνιο. Για µεταβιβάσεις 
και ΟΣ∆Ε πάντως οι διορίες λήγουν στις 15 Μαΐου και υπενθυµίζεται ότι οι ενδιαφερόµενοι για πυρηνόκαρπα οφεί-
λουν να συµπληρώσουν το σχετικό πεδίο, αν θέλουν να συµµετάσχουν στο Μέτρο Κοµφούζιο. Ίδια διορία έχουν και 
οι κτηνοτρόφοι για την προσκόµιση αίτησης άδειας σταβλισµού, ώστε να πληρωθούν τα «παλιά» Βιολογικά.

Οι πιο σηµαντικές υποµνήσεις 
για το µήνα Μάιο

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ...
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