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 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α    Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1

34  ΤΡΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤON KAMΠΟ
Φροντίζουν τη βαµβακοσυλλεκτική σαν παιδί 
τους και το χωράφι γίνεται δεύτερο σπίτι τους

38  ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ Η ΠΑΤΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕΧΝΗ 
ΜΕ ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΘΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ 
Επιµονή, υποµονή και ζήλος για δουλειά, 
γιατί η καλλιέργεια θέλει τον παραγωγό 
επάνω της για να ανθίσει

42 Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ 600 ΓΙ∆ΙΑ ΤΟΥ    
           ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΒΛΑΧΟΣΤΡΑΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ

Ένα δύσκολο ταξίδι 345 χιλιοµέτρων από την 
Αετοµηλίτσα Ιωαννίνων στο Καλαµάκι Λάρισας

50 ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ ΑΝΗΚΕΙ 
           Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Ο ευγενικός, έξυπνος και συνάµα δυνατός και 
σκληροτράχηλος γίγαντας είναι το ιδανικό τσο-
πανόσκυλο για τις ελληνικές εκτροφές

58  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΡΡΑΚΟ - ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ
Γαντζωµένα στο όρος Περιστέρι, σχεδόν αντικρι-
στά το ένα από το άλλο, µοιάζουν µε αετοφωλιές 
από πέτρα προσφέροντας µια ανεπανάληπτη αι-
σθητική και όχι µόνο εµπειρία

80  ΙΣΤΟΡΙΑ
«Στον ήχο του κλαρίνου του Τάσου Χαλκιά 
βογγάει, τινάζεται, χαµογελάει, χορεύει η 
Ελλάδα» Τάδε έφη Γιάννης Ρίτσος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΝ ∆ΕΝ ΤΟ ΑΓΑΠΑΣ 
ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ
«Όταν έρχονται µε τους γονείς 
τους για να τους κάνω φάκελο για 
τους Νέους Γεωργούς, τους λέω 
να ξανάρθουν µόνοι τους», αναφέ-
ρει µεταξύ άλλων στην εφ’ όλης 
της ύλης  συνέντευξη του ο Ντίνος 
Μπλιάτσιος.

28

42   ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ 74   ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ MITSUBISHI ASX

Η φωτογραφία 
του εξωφύλλου 
προέρχεται από 
το αρχείο της 
Βάνιας Τλούπα.
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 Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α    Κ Α Ι  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α

Ο ποντικός 
του αγρού
και ο ποντικός 
της πόλης
Ένας µύθος του Αισώπου αφηγείται την 
ιστορία του ποντικού της πόλης και του φί-
λου του, ενός ποντικού των αγρών. Στο µύ-
θο αυτόν, η ασφάλεια, η προβλεψιµότη-
τα και η κοινοτοπία της ζωής στην ύπαιθρο 
αντιδιαστέλλονται µε το χάος, την ποικιλία 
και τους κινδύνους που υποτίθεται πως συ-
γκροτούν τη βιωµένη εµπειρία των κατοί-
κων της πόλης. 

∆ιάφορες παραλλαγές της ιστορίας αυτής 
επαναλαµβάνονται για ολόκληρες γενιές, 
ενώ ο ίδιος µύθος βρίσκεται στην καρδιά της 
πλοκής αναρίθµητων σύγχρονων µυθιστο-
ρηµάτων, τηλεοπτικών προγραµµάτων και 
κινηµατογραφικών έργων. Παρόλο που έχει 
τις ρίζες της στην αρχαιότητα, η ιστορία του 
ποντικού της πόλης και του ποντικού των 
αγρών απέκτησε µια πειθαναγκαστική σχε-
δόν ισχύ µε την εµφάνιση της βιοµηχανίας 
και την ανάπτυξη της σύνθετης νεωτερικής 
πόλης όπου οδήγησε η εκβιοµηχάνιση.  

Πράγµατι, οι ιδέες που προκύπτουν από 
τη σύγκριση µεταξύ της πόλης και της υπαί-
θρου βρίσκονται στο επίκεντρο των µυθολο-
γιών της νεωτερικότητας και από την επο-
χή της Βιοµηχανικής Επανάστασης, πολλοί 
ήταν οι διανοούµενοι -κοινωνιολόγοι, φι-
λόσοφοι, λογοτέχνες και καλλιτέχνες- που 
συµµερίστηκαν τους προβληµατισµούς του 
Αισώπου. Ιδιαίτερα σηµαντικό ήταν το ερώ-
τηµα εάν η ποιότητα ζωής στις πόλεις ήταν 
καλύτερη από τη ζωή στην ύπαιθρο και για-
τί.  Στην 3η περίοδο της εκδοτικής πορείας 
του, το Αγρόκτηµα, που κυκλοφόρησε πρώ-
τη φορά το 2004 ως ένθετο της εφηµερίδας 
Ελεύθερος Τύπος, θα επιδιώξει, µεταξύ πολ-
λών άλλων, να δώσει µια απάντηση και σ’ 
αυτό το ερώτηµα. Καλή ανάγνωση. 

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

Λένε ότι τα διαµάντια είναι πα-
ντοτινά αλλά η πτώση της τάξης 

του 30% στις πωλήσεις τους µέσα 
στο 2015, δείχνει ότι δεν «πουλάει» 

πλέον στους Millennials το παραµύθι 
που κατασκεύασε ο µεγαλύτερος όµιλος 

αδαµαντωρυχείων του κόσµου, η De Beers, στις 
αρχές του 1900, ότι µια πρόταση γάµου πρέπει να 
συνοδεύεται από ένα διαµαντένιο δαχτυλίδι, γρά-

φει η βρετανική εφηµερίδα Independent.

Από τον Όμηρο 
το τραγούδι και η ποίηση 
είναι συνδεδεμένα και 
ο Ντίλαν είναι κληρονόμος 
της παράδοσης 
των βάρδων

‘‘
Ο ΣΑΛΜΑΝ ΡΟΥΣΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΠΕΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

info

400.000 
Κατά 400.000 εκτά-
ρια, δηλαδή 4 εκατ. 

στρέµµατα, µειώθηκε 
η αγροτική γη στις 

ΗΠΑ σε σχέση µε το 
2014, καθώς συνολι-
κά 18.000 µικρές εκ-
µεταλλεύσεις βγήκαν 

εκτός παραγωγής.

Η αγορά για προϊόντα 
χωρίς γλουτένη θα 

αυξηθεί 10% παγκο-
σµίως έως το 2020. 
Ειδικοί φούρνοι άνοι-

ξαν στην Ιρλανδία.

10%

Οι τιµές των 
γαϊδάρων έχουν 

τριπλασιαστεί στην 
Αφρική λόγω της 
τεράστιας ζήτησης 

από την Κίνα

300%

-30%

OI MILLENNIALS ∆ΕΝ 
ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΙΑ

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...
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Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ζ Ε Τ Α  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

Χίλιοι μύριοι καλογήροι σ’ ένα ράσο τυλιγμένοι

«Χ  ίλιοι µύριοι καλογήροι σ’ ένα ράσο τυλιγµέ-
νοι» λέει το αίνιγµα που περιγράφει το ρό-
δι, αγαπηµένο φθινοπωρινό φρούτο. Ένα 
φρούτο, που εντυπωσιάζει µε τις άφθονες 
κόκκινες ρόγες του, είναι άµεσα συνδεδε-
µένο µε τη λέξη Ρόδος που σηµαίνει «ροή 

και δύναµη», ενώ έχει δώσει και το όνοµά του στην ισπανι-
κή πόλη Γρανάδα. Θεωρείται παραδοσιακά το φρούτο που 
φέρνει καλοτυχία, ευγονία και αφθονία αγαθών στο σπίτι 
µας. Από την αρχαιότητα ακόµα, είχε µια ιδιαίτερη θέση στις 
αντιλήψεις, στην τέχνη, στη θρησκεία και φυσικά στη δια-
τροφή και την αντιµετώπιση των ασθενειών.  

Σύµφωνα µε τις έρευνες των αρχαιοβοτανολόγων η ρο-
διά πρωτοεµφανίστηκε στην κεντρική Ασία και συγκεκριµέ-
να στην Περσία πριν από το 3000 π.Χ.. Αργότερα, καλλιερ-
γήθηκε συστηµατικά και στη Μεσόγειο, όπου µεταφέρθηκε 
από τους Φοίνικες και τους Άραβες εµπόρους.

 Ροδιές θα συναντήσει κανείς σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
Είναι ένα από τα πρώτα φρούτα καλλιέργειας, µε βοτανική 
ονοµασία Punica granatum («µήλο µε πολλούς καρπούς – 
σπόρια»). Η ροδιά στα µέρη µας, λοιπόν, είναι ένα µικρό 
φυλλοβόλο δένδρο µε γυαλιστερά φύλλα και πορτοκαλοκί-
τρινα λουλούδια, που µερικές φορές βλαστάνει άναρχα, από 
παντού και µοιάζει πιο πολύ µε θάµνο. Το µισό χρόνο περνά-
ει εντελώς απαρατήρητη, ενώ τον υπόλοιπο καιρό, µαγνητί-
ζει τα βλέµµατα µε το χρώµα και την οµορφιά των ανθών και 

των καρπών της. Είναι φυτό ανθεκτικό στη ζέστη, στην ξηρα-
σία και στην έλλειψη φροντίδας, και προσαρµόζεται εύκο-
λα σε διαφορετικά εδάφη. Τα φρούτα της είναι στρογγυλά, 
κόκκινα (ή κίτρινα, όταν ωριµάσουν) και γεµάτα µε σπόρους.

«Σαν το λιθάρι γεροί και σαν το ρόδι γεµάτοι», λέει ο λαός 
αφού οι ιδιότητες του, δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητες. H 
σύγχρονη Ιατρική έρχεται να επιβεβαιώσει και να συνηγο-
ρήσει µε τους αρχαίους Έλληνες ιατρούς, ότι αποτελεί θαυ-
µατουργό καρπό. Είναι πλούσιο σε βιταµίνες C, Α, Ε, σίδηρο, 
κάλιο και αντιοξειδωτικές ουσίες (πολυφαινόλες) και χαµη-
λής περιεκτικότητας σε θερµίδες. Η συγκέντρωση των παρα-
πάνω ουσιών για τον άνθρωπο είναι 3 φορές µεγαλύτερη απ’ 
ό,τι στο κόκκινο κρασί και στο πράσινο τσάι. Σύγχρονες κλι-
νικές µελέτες έχουν αποδείξει ότι ο χυµός του ροδιού µπο-
ρεί να συµβάλλει στην πρόληψη ή στην επιβράδυνση πολ-
λών µορφών καρκίνου (µαστού, προστάτη ,δέρµατος), ενώ 
επιδρά στο µεταβολισµό της χοληστερόλης και ιδιαίτερα της 
LDL-χοληστερόλης. Οι αντιοξειδωτικές ουσίες του µειώνουν 
τον κίνδυνο καρδιοπαθειών και εγκεφαλικών επεισοδίων 
αφού ρίχνει την πίεση του αίµατος. Χρησιµοποιείται για τη 
θεραπεία αιµορραγιών και χρόνιων εντερικών προβληµά-
των και για την αντιµετώπιση της οστεοαρθρίτιδας. Τέλος, 
καθαρίζει και προστατεύει το δέρµα, βοηθά στην αντιµετώ-
πιση των εγκαυµάτων και στην πρόληψη των ρυτίδων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν, «σπάστε» ένα 
ρόδι και εκµεταλλευτείτε το µεγαλείο του».

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

Η ροδιά εισέρχεται σε 
πλήρη παραγωγή το 7ο 
έτος, δίνοντας ετησίως 
1,8-2,5 τόνους ανά στρµ.

Το 70% από το σύνολο 
των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων στις ΗΠΑ 
ανήκει στη Wonderful.2,5 70%

Η ποικιλία Wonderful 
ξεκινά από 80 λεπτά/κιλό 
(Α’ ποιότητα) και φτάνει 
ως 50 (Γ’ ποιότητα).50-80
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ΗΤΑΝ ΑΝΕΜΟΣ ΝΤΥΜΕΝΟΣ 
ΜΕ ΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΑ
Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Ε R R I  D E  L U C A

Η  µάνα του είχε χτυπηθεί από τα σκά-
για του κυνηγού. Στα ρουθούνια 
του, ρουθούνια µικρού ζώου, σφη-
νώθηκε µια µυρωδιά από άνθρωπο 
κι από µπαρούτι.

Ορφανό, µαζί µε την αδελφή του, 
χωρίς αγέλη εκεί τριγύρω, έµαθε µονάχο. Μεγάλω-
σε, ένα µπόι παραπάνω σε σχέση µε τα αρσενικά του 
σιναφιού του. Την αδελφή του την άρπαξε ο αετός 
µια µέρα χειµωνιάτικη και συννεφιασµένη. Εκείνη 
τον πήρε είδηση, πώς µετεωριζόταν από πάνω τους, 
καθώς είχαν αποµονωθεί σ’ ένα βοσκοτόπι στα νό-
τια, όπου ακόµα άντεχε λίγο κιτρινισµένο χορτά-
ρι. Η αδελφή του τον έπαιρνε είδηση τον αετό και 
χωρίς τη σκιά του στη γη, µε σκοτεινιασµένο ουρα-
νό. Για τον έναν απ’ τους δυο δεν υπήρχε διαφυγή. 

Η αδελφή του χύµηξε τρέχοντας στην τροχιά του 
αετού, κι αυτός τη γράπωσε. Μένοντας µονάχο µε-
γάλωσε χωρίς περιορισµούς και χωρίς συντροφιά. 
Όταν ένιωσε έτοιµο, πήγε να συναντήσει την πρώ-
τη αγέλη, προκάλεσε το κυρίαρχο αρσενικό και νί-
κησε. Έγινε βασιλιάς σε µια µέρα, σε µονοµαχία.

Τα αγριόγιδα δε φτάνουν τη συµπλοκή ως το 
τέρµα, ορίζουν το νικητή από τα πρώτα χτυπήµα-
τα. ∆εν ορµούν µε τα κέρατα, όπως τ’ αγριοκάτσι-
κα και τα κατσίκια. Χαµηλώνουν το κεφάλι στο χώ-
µα και προσπαθούν να µπήξουν τα ελαφρά κυρτω-
µένα κέρατά τους στο υπογάστριο του αντιπάλου. 
Αν η υποταγή δεν είναι άµεση, τον γραπώνουν απ’ 

την κοιλιά και τον ξεσκίζουν τσιτώνοντας το 
λαιµό προς τα πίσω. Σπάνια φτάνουν σ’ 

αυτό το τέλος.
Μ’ εκείνον ήταν αλλιώς, είχε µε-

γαλώσει χωρίς κανόνες και επέ-
βαλλε κανόνες. Τη µέρα της µονο-
µαχίας, πάνω τους είχαν τον µεγα-
λόπρεπο ουρανό του Νοέµβρη και 

στη γη σβόλους από φρέσκο χιόνι, 
λιγοστούς ακόµα. Τα θηλυκά έρχο-

νται σε οίστρο πριν από το χειµώνα και 
γεννούν τα µικρά τους καταµεσής της άνοιξης. Νο-
έµβρη κάνουν τις κόντρες τους τα αγριόγιδα.

Μπήκε στο χώρο της αγέλης ξαφνικά, ξεµύτισε 
από ψηλά, από ένα σύδεντρο στο βράχο. Τα θηλυ-
κά το’ βαλαν στα πόδια µαζί µε τα χρονιάρικα µι-
κρά τους, έµεινε το αρσενικό να κλοτσάει το χορ-
τάρι µε τις µπροστινές οπλές.

Ψηλά, µαύρες φτερούγες συνωστίζονταν, κου-
ρούνες και κοράκια. Μετέωρες πάνω στα ανοδικά 
ρεύµατα, κοίταζαν τη µονοµαχία που σαν βιβλίο εί-
χε ανοίξει κάτω απ’ τα πόδια τους. Το νεαρό αρσε-
νικό προχώρησε, χτύπησε την οπλή στο χώµα και 
άφησε ένα φύσηµα κοφτό. 

Η σύγκρουση ήταν βίαιη και σύντοµη. Τα κέρατα 
του ζώου που επιτέθηκε πρώτο άνοιξαν ένα ρήγµα 
στην άµυνα και το αριστερό κέρατο αγκριστρώθη-
κε στην κοιλιά του αντιπάλου. Την ξέσκισε µ’ έναν 
ανατριχιαστικό θόρυβο, ενώ ψηλά λυσσοµανού-
σαν φτερουγίσµατα – ένα πανδαιµόνιο. 

Τα πουλιά διεκδικούσαν τον ηττηµένο, που προ-
οριζόταν γι’ αυτά. Το ξεκοιλιασµένο αγριόγιδο το’ 
βαλε στα πόδια, κυνηγηµένο, χάνοντας σπλάχνα 
στο δρόµο. Οι φτερούγες ξεριζώθηκαν απ’ τον ου-
ρανό και κατέβηκαν στη γη να τα κατασπαράξουν. 
Η φυγή του ηττηµένου διακόπηκε απότοµα, το ζώο 
σκουντούφλησε κι έπεσε στο πλευρό.

Πάνω στο µατωµένο κέρατο του νικητή στάθη-
καν οι λευκές πεταλούδες. Μια απ’ αυτές έµεινε 
εκεί για πάντα, γενιές πεταλούδων πέρασαν, πέτα-
λο που φτεροκοπάει στον άνεµο πάνω απ’ το βασι-
λιά των αγριόγιδων, στο πέρασµα των εποχών, απ’ 
τον Απρίλη ίσαµε το Νοέµβρη.

Απόσπασµα από το βιβλίο «Το βάρος της πεταλούδας»

Μια αυθεντική  
ιστορία από τις  
εκδόσεις Κέλευθος

 Σ Τ Ι Γ Μ Ε Σ    Α Π Ο  Τ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

A Λ Λ Η Γ Ο Ρ Ι Α
Η σκληρότητα της 

κοινωνίας των ορεσίβιων 
αίγαγρων προσιδιάζει εκπλη-

κτικά στην αναλγησία της 
σιωπηρής και «σκεπτό-

µενης» ανθρώπινης 
κοινωνίας.
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ΕΝ ΕΤΕΙ 1985 ΣΤΟΝ ΝΕΣΣΩΝΑ  
Ο∆ΗΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ   
ΓΙΑ ΜΕΖΕ ΣΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ
Από τα µέσα Σεπτεµβρίου, άρχισα δουλειά.  
Τις πρώτες 4-5 µέρες µε την προετοιµασία  
της µηχανής και στη συνέχεια  
µε τη βαµβακοσυλλογή...

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

Η    
ταν Αύγουστος του 1985, µόλις είχα τε-
λειώσει τη θητεία µου στο στρατό και 
ήµουν ακόµα στο χωριό, όταν η διοίκη-
ση του τοπικού συνεταιρισµού Νέσσω-

νος, στη Θεσσαλία, µου ζήτησε να αναλάβω, µαζί µε 
άλλους δύο συγχωριανούς µου, οδηγός στην ολοκαί-
νουργια βαµβακοσυλλεκτική John Deere 9920 που εί-
χε αγοράσει τότε ο συνεταιρισµός. 

Ένας και µάλιστα ο εµπειρότερος, όπως έµαθα στη συ-
νέχεια, από τους τρεις µηχανοδηγούς που είχαν προσλη-
φθεί, για κάποιους λόγους δεν ήθελε να συνεχίσει και ο 
κλήρος έπεσε σε µένα. Μου ήρθε ξαφνικά αλλά δεν είπα 
όχι. Από τη µια ήθελα να φύγω για να βρω δουλειά σαν 
δηµοσιογράφος στην Αθήνα, από την άλλη δεν ήθελα να 
επιβαρύνω ξανά τον οικογενειακό προϋπολογισµό (είχε 
προηγηθεί η φοίτησή µου στο Εργαστήρι ∆ηµοσιογρα-
φίας τη διετία 1981-1983) και µάλιστα µε επιλογές που 
δεν ήξερα πού θα µε βγάλουν.

Η δουλειά στη µηχανή µου ήρθε κουτί. Είχα την ευκαι-
ρία για ένα τρίµηνο να δείξω ότι µπορώ να τα βγάλω πέ-
ρα σε µια δύσκολη και απαιτητική δουλειά κι αν τα κα-
τάφερνα, θα είχα την οικονοµική άνεση να κατέβω στην 
Αθήνα και να δοκιµάσω την τύχη µου ως συντάκτης σε 
κάποια από τις εφηµερίδες της εποχής.

Έτσι κι έγινε. Από τα µέσα Σεπτεµβρίου, άρχισα δου-
λειά. Τις πρώτες 4-5 µέρες µε την προετοιµασία της µη-
χανής και στη συνέχεια µε τη βαµβακοσυλλογή.

Όλο το προηγούµενο διάστηµα, το χωριό ήταν στο πό-
δι µε την οργάνωση του τρόπου λειτουργίας της µηχανής 
και κυρίως µε τη... σειρά. Συνελεύσεις επί συνελεύσεων 
για το πώς θα οργανωθεί η δουλειά, έτσι ώστε να µαζευ-
τούν όλα τα βαµβάκια των µελών του συνεταιρισµού, η 
µηχανή να µην µείνει χωρίς δουλειά και αν ο καιρός αρ-

χίσει να βαραίνει, οι συνεταιριζόµενοι να µην σκορπί-
ζουν αναζητώντας λύση σε άλλες ιδιωτικές συλλεκτικές. 

∆εν ήταν εύκολο και µέχρι να γίνει η κλήρωση για τη 
«σειρά» οι καυγάδες στο καφενείο του χωριού ήταν στην 
καθηµερινή διάταξη. Πρώτος και καλύτερος, όπως πάντα 
ο Βαγγελάρας, ένας µικροσκοπικός αγρότης που δεν τον 
έπιανε καλά – καλά το µάτι σου, ο οποίος είχε πάντα τον 
πρώτο λόγο και πότε µε τρόπο πειθήνιο, πότε µε φωνές, 
από τη µια βοηθούσε στη διερεύνηση όλων των πτυχών, 
από την άλλη δυσκόλευε τις αποφάσεις.

Τελικά η κλήρωση έγινε. Θυµάµαι που η οικογένειά 
µου δεν πέτυχε καλή σειρά, ωστόσο ο πατέρας µας ξεκα-
θάρισε από την αρχή, όχι µόνο γιατί ήµουν οδηγός αλ-
λά και γιατί είχε ζωηρή συµµετοχή στα κοινά, θα περιµέ-
ναµε µε υποµονή τη σειρά µας. Ό,τι καιρό και να έκανε. 

Τελικά η δουλειά στη βαµβακοσυλλεκτική δεν µου πή-
γε και άσχηµα. Το δύσκολο ήταν το πρωινό ξύπνηµα. Με-
τά τα πράγµατα προχωρούσαν. Έπρεπε να ξυπνάω γύρω 
τις 5 το πρωί. Η πρώτη µας δουλειά ήταν να βγάζουµε τη 
µηχανή στ’ «αλώνια», σε έναν ανοιχτο χώρο που χρησί-
µευε και για γήπεδο ποδοσφαίρου, όπου τα παλιά χρό-
νια γίνονταν ο αλωνισµός στο σιτάρι. Εκεί, καθαρίζαµε, 
πλέναµε και γρασάραµε την... ερωµένη µας. 

Τη φροντίζαµε κάθε µέρα πριν το χωράφι
Στην αρχή αφαιρούσαµε όλα τα ξερόχορτα, τις ίνες 

βαµβακιού και τις σκόνες που µάζευε στα δράχτια και 
στην κορυφή του κουβά, στη συνέχεια την πλέναµε µε 
το πιεστικό του ψεκαστικού που έφερνε κάθε µέρα ο Κα-
πούκης, ένας από τους τρεις της παρέας και στο τέλος 
τη γρασάραµε στα ευαίσθητα σηµεία τριβής. Για το γρα-
σάρισµα στα δράχτια, που ήταν άλλη δουλειά, πηγαίνα-
µε στη συνέχεια στο βενζινάδικο, λίγο έξω από το χωριό 

Αν κάτι θυµάµαι 
πιο ζωηρά από 
τη θητεία µου στη 
βαµβακοσυλλεκτική 
John Deere 9920, 
εκείνο το φθινό-
πωρο του 1985 
είναι η µέρα που, 
ενώ βρισκόµασταν 
σε πορεία στον 
ασφαλτοστρωµένο 
επαρχιακό δρόµο 
και µε πολλά χιλιό-
µετρα, µας άνοιξε ο 
κουβάς!

Α Π Ο  Κ Α Ρ ∆ Ι Α Σ
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και στο δρόµο µας για τον κάµπο, όπου φροντίζαµε και 
τα υπόλοιπα καύσιµα και λιπαντικά που είχε ανάγκη η 
John Deere πριν πιάσει δουλειά στα βαµβακοχώραφα.

Εκεί, στο βενζινάδικο, πίναµε τον πρώτο καφέ, ενώ  πέρ-
ναµε κι ένα δεύτερο για το δρόµο. ∆εν βιαζόµασταν πολύ, 
αφού για να µπει η µηχανή στο χωράφι, έπρεπε πρώτα να 
«σηκωθεί» η υγρασία. Πρώτον, γιατί το βαµβάκι υγρό ανά-
βει και υποβαθµίζεται ποιοτικά, δεύτερον γιατί µε πολλή 
υγρασία «µαζεύουν» τα δράχτια και δεν γίνεται σωστή συ-
γκοµιδή. Υπήρχαν και παραγωγοί που επέµεναν να µπού-
µε νωρίς, το ήθελαν, να έχει την υγρασία του, για να είναι 
το βαµβάκι βαρύ στην πλάστιγγα και να γράφουν αποδό-
σεις. Άλλη γκρίνια αυτή κάθε πρωί µε τους επίµονους, να 
µπούµε ντε και καλά στο χωράφι, πριν σηκωθεί ο ήλιος.

Κατά τα λοιπά, όλα καλά. Με τρεις οδηγούς η δουλειά 
µοιράζονταν µια χαρά. Για µένα µάλιστα, το παράπονο 
ήταν ότι δεν χόρταινα την οδήγηση. Οι άλλοι δύο, µιας 
και είχαν προσληφθεί νωρίτερα, είχαν έναν λόγο παρα-
πάνω. Καλά δεν λέω για τον ψηλό, που έτσι κι αλλιώς 
ήταν το αφεντικό στη οµάδα, αλλά και ο Καπούκης, έτσι 
και ανέβαινε στο τιµόνι δεν έλεγε να το αφήσει.

Έτσι, αναγκαστικά, εµένα, µε είχαν περισσότερο για 
να πατάω το βαµβάκι. Είναι µια ακόµα υποχρεωτική δι-
αδικασία. Όταν η µηχανή έρχονταν ν’ αδειάσει τον κου-
βά, στις δύο µεγάλες µπλε καρότσες ή πλατφόρµες που 
είχε αγοράσει, µαζί, τότε ο συνεταιρισµός για τη µεταφο-
ρά του βαµβακιού στα κοντινά εκκοκκιστήρια. Το βαµ-
βάκι, όπως πέφτει από τον κουβά, έχει πολύ όγκο και αν 
δεν πατηθεί, οι πλατφόρµες γεµίζουν γρήγορα, χωρίς το 
απαραίτητο βάρος, ώστε να αξίζει τον κόπο το δροµολό-
γιο ως το εκκοκκιστήριο. Οι καρότσες ήταν ένα ακόµα ση-
µαντικό σηµείο τριβής µεταξύ των παραγωγών, των διοι-
κούντων του συνεταιρισµού και ηµών των οδηγών. Άλ-

λος είχε σειρά να µαζέψει και δεν έβρισκε καρότσες και 
άλλος είχε καρότσες και δεν είχε σειρά, γιατί η µηχανή 
ήταν προγραµµατισµένη για αλλού. Αργότερα, βρέθηκε 
η «σολοµώντειος» λύση να ρίχνουν το βαµβάκι στο χω-
ράφι, κάτι που διευκόλυνε πολύ τη δουλειά της µηχανής. 
Στη συνέχεια µε κάτι µεγάλες «δαγκάνες» το φορτώνουν 
και πάλι στις καρότσες που τώρα έχουν γίνει φορτηγά και 
το προϊόν φεύγει για το εκκοκκιστήριο.

Άντε να τελειώνουµε για σήµερα
Μ’ αυτά και µ’ αυτά περνούσε η µέρα, ερχόταν το σου-

ρούπωµα και µετά το βράδυ και άρχιζε η ανυποµονησία. 
Άντε να τελειώνουµε για σήµερα, να πάµε για κανέναν 
µεζέ, αν προλαβαίναµε ανοιχτό τον Σπήλιο ή κάποιο από 
τα καφενεία – ταβέρνες της περιοχής. Ήταν η καλύτερη 
ώρα της ηµέρας, µόνο που κάποιες φορές, κάποιος από 
τους επίµονους παραγωγούς που ήθελε να µαζεύει µέ-
χρι αργά, µε υγρασία... µας τη χάλαγε. Τότε αναλάµβα-
νε ο ψηλός. Φρόντιζε να πιάσει στα δράχτια κανένα µαυ-
ράγκαθο, καµιά αγριάδα, µπούκωνε η µηχανή, βρίσκα-
µε έτσι εύκολη τη δικαιολογία, ότι το βαµβακοχώραφο 
δεν δουλεύεται και φεύγαµε µε χίλια για την ταβέρνα. 
Στου Σπήλιου, αν ήµασταν στα Νεχαλιώτικα, ή στης Ιω-
άννας στο Κουλούρι, αν βρισκόµασταν στο Καρά Τσαΐρ. 

Έχουν περάσει κάπου 35 χρόνια, όµως ποτέ δεν θα 
ξεχάσω την όρεξη µε την οποία βάζαµε µπροστά τη χω-
ριάτικη και το ψητό κοτόπουλο που είχε κάθε βράδυ 
στις σούβλες του ο Σπήλιος.

Θυµάµαι ακόµα ότι απ’ αυτή την υπόθεση καθάρισα 
τότε (1985) περί τις 160.000 δραχµές. Μ’ αυτά κατέβη-
κα εκείνον το χειµώνα στην Αθήνα, νοίκιασα µαζί µε 
δύο Ευέλπιδες (εκείνοι έρχονταν µόνο στις εξόδους τους 
το Σαββατοκύριοκο) ένα υπόγειο στην Ιωάννου Θεολό-
γου στου Ζωγράφου (10.500 δραχµές το µήνα νοίκι) και 
έπιασα δουλειά στην Αυριανή του Γιώργου Κουρή. Με-
γάλο σχολείο τότε η Αυριανή (άλλη υπόθεση ο αυρια-
νισµός), µπήκα έτσι σιγά – σιγά στο νόηµα της δηµοσιο-
γραφίας, για να πετύχω δύο χρόνια αργότερα τη µεγάλη 
µεταγραφή στην Καθηµερινή (1987) και να βρεθώ κά-
που 15 χρόνια αργότερα, µπλεγµένος µε τις αγροτικές 
εκδόσεις, την Agrenda, το Profi, το AgroNews, το Αγρό-
κτηµα και τώρα ξανά το Αγρόκτηµα. 

Αν κάτι θυµάµαι πιο ζωηρά από τη θητεία µου στη βαµ-
βακοσυλλεκτική  John Deere 9920, εκείνο το φθινόπωρο 
του 1985 είναι η µέρα, που, ενώ βρισκόµασταν σε πορεία 
στον ασφαλτοστρωµένο επαρχιακό δρόµο και µε πολλά χι-
λιόµετρα, µας άνοιξε ο κουβάς! Όπως καθόµουν στο πλάι 
του ψηλού που οδηγούσε, καθώς δύσκολα χωρούσαµε 
τρεις στην καµπίνα, κάπως πατήθηκε ο µοχλός και... έγι-
νε η ζηµιά. Ευτυχώς ήµασταν στην ευθεία και οι οδηγοί 
από τα αυτοκίνητα που µας προσπερνούσαν µας έκαναν 
νόηµα, µέχρι να σταµατήσαµε και τι να δούµε; 

Όπως και να ‘χει δεν θα άλλαζα µε τίποτα εκείνους τους 
τρεις µήνες στη βαµβακοσυλλεκτική, όπως δεν θα συ-
νέκρινα µε τίποτα το κοτόπουλο του Σπήλιου, εκείνα τα 
υγρά βράδια που φτάναµε κατάκοποι και µέσα στη σκόνη 
στο ταβερνάκι για να γρασάρουµε... τη δική µας µηχανή.        

160.000 
δραχµές ήταν 

τα χρήµατα που 
καθάρισα από αυτή 

την υπόθεση και 
µε αυτά κατέβηκα 
εκείνο το χειµώνα 

στην Αθήνα. 

ήταν όταν η διοίκηση 
του συνεταιρισµού 

Νέσσωνος, µου 
ζήτησε να αναλάβω 
οδηγός στην ολοκαί-
νουργια JD 9920.

1985

Α Π Ο  Κ Α Ρ ∆ Ι Α Σ
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  &  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

ΕΙΤΕ ΜΕ ΓΡΑΒΑΤΑ ΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ     
ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ  

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
ΠΟΥ ΓΥΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  

Είναι ο άνθρωπος που έμαθε τον 
κόσμο να επιλέγει την ελληνική 
επιτραπέζια σταφίδα και τώρα 
μαθαίνει τους Έλληνες να καλ-
λιεργούν ποικιλίες επιτραπέζιων 
σταφυλιών που ζητάει ο κόσμος. 
Source Manager της Mack 
Ltd, μέλος του ομίλου Fresca, ο 
Δημήτρης Σπανός έχει λιώσει τα 
παπούτσια του στους αμπελώνες 
της Νοτίου Ευρώπης και της 
Αφρικής, ως στέλεχος στο τμήμα 
προμηθειών της Mack. Τώρα, σε 
συνεργασία με το ισραηλίτικο κρα-
τικό ινστιτούτο Volcani, έχει φέρει 
στην Ελλάδα τις ποικιλίες Prime 
(λευκή) και Star Light (κόκκινη), 
τις πρωιμότερες διεθνώς. 

WERNER BAUMANN  
ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΧΩΝ   
ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ   
ΜΕ 66 ∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ 

Σε μια από τις μετακινήσεις του, 
ο οδηγός του ταξί τον ρώτησε: 
«Εσείς είστε ο άνθρωπος που έχει 
βάλει στόχο να εξαγοράσει τη 
Monsanto με 66 δις δολάρια;». 
Και η αλήθεια είναι ότι ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος της Bayer AG τα 
κατάφερε. To deal έκλεισε μακρυά 
από τα φώτα της δημοσιότητας 
σε ένα απόμερο εστιατόριο του 
Σικάγο, με μια σαλάτα και ένα πο-
τήρι κρασί. Το πού θα πάει αυτή η 
εξαγορά την παγκόσμια γεωργία, 
θα το δούμε σε λίγα χρόνια.   

ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ 

Έζησε από κοντά, ως ασκούμενη 
δικηγόρος αρχικά και ως νομική 
σύμβουλος στη συνέχεια, τις 
μεγάλες δόξες των συνεταιρισμών. 
Ο σεβασμός στο γράμμα του νόμου 
την υποχρέωσε να τα «σπάσει» 
με τον Τζανέτο Καραμίχα όταν 
εκείνος παραδόθηκε στους ... 
μηχανογράφους, για να δικαιωθεί 
στη συνέχεια και με το παραπάνω. 
Αυτό τον καιρό αγωνίζεται να 
βάλει σε νομική τάξη ένα χώρο 
που χάθηκε μέσα στον κομματισμό 
και τις προσωπικές στρατηγικές.  
Με καινούργια παιδιά, όπως ο 
Παύλος Σατολιάς και ο Μάρκος 
Καφούρος, μπορεί  να τα  
καταφέρει, εις πείσμα των καιρών.   

Πολλές φορές, οι άνθρωποι που σχεδιάζουν 
για τους αγρότες δεν είναι οι ίδιοι αγρότες.  
Μ’ αυτή την έννοια και χωρίς απολογητική 
διάθεση, οι επιλογές µας γι’ αυτόν το µήνα 
έχουν περισσότερη... γραβάτα απ’ όσο 
χρειάζεται για να είσαι στο «αγρόκτηµα» 
Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  &  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

ΝΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ 

Τα 80χρονα του Ομίλου ήταν 
αναμφίβολα για τον πρόεδρό του 
Νίκο Ευθυμιάδη μια ξεχωριστή 
στιγμή στην καριέρα του. Κανείς 
δεν αρνείται ότι στα δικά του 
χρόνια, η εταιρεία που θεμελί-
ωσε ο πατέρας του Ευθύμιος, 
λίγα χρόνια μετά το διωγμό τους 
από τη Ραιδεστό, μεγαλούργησε. 
Επιχειρηματικά πάντως, αυτό 
που λέμε «μεγάλη μπαλιά» ήταν 
η συνεργασία με τον ιαπωνικό 
όμιλο της Mitsui. Από τότε, όλα 
πηγαίνουν ρολόι. Αλλά και στα 
80χρονα, κάτω από την Ακρόπο-
λη, η παρουσία του CEO της Coca 
Cola,  Μουχτάρ Κεντ, έγραψε 
για άλλη μια φορά ιστορία.      
 

ΑΛΕΞAΝ∆ΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΤΟ «ΠΑΙ∆Ι» ΤΟΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΥ ΝΑ ΤΟΥ ΜΟΙΑΣΕΙ

Η μέχρι σήμερα καριέρα του Αλέξανδρου Κοντού δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Ωστό-
σο, το πάθος του για τους συνεταιρισμούς είναι αδιαμφισβήτητο. Πώς θα μπορούσε να είναι 
διαφορετικά, από τη στιγμή που μεγάλωσε σε οικογένεια συνεταιριστών, ανιψιός γαρ του 
Βασίλειου Ιλαντζή, και έζησε από πολύ κοντά σαν παιδί τον μύθο του Αλέξανδρου Μπαλτα-
τζή; Ήταν αυτή η άσβεστη φλόγα που καθόριζε τις επιλογές του ως υπουργός Γεωργίας στα 
χρόνια του Κώστα Καραμανλή, είναι η ίδια διάθεση προσφοράς που τον έφερε επικεφαλής 
της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία νέου συνεταιριστικού φορέα, μετά τα αδιέξοδα στα 
οποία περιήλθε η ΠΑΣΕΓΕΣ. Προς το παρόν δυσκολεύεται. Αλλιώς τα είχε σχεδιάσει.  
Πίστευε εξ αρχής ότι θα κατάφερνε να τους ενώσει όλους σε μια προσπάθεια. Στην πορεία 
τα πράγματα στράβωσαν. Όμως δεν ήθελε και να κάνει πίσω. Όπως δεν θα κάνει πίσω, 
όπως ο ίδιος λέει, στην προσπάθειά του για επανένωση των δυνάμεων. Η χώρα μας, τονίζει, 
είναι τόσο μικρή και οι αγροτικές οργανώσεις τόσο αδύναμες, που κανείς δεν έχει την πολυ-
τέλεια να καλλιεργεί τη διάσπαση, σε μια τόσο δύσκολη για τους αγρότες συγκυρία.     
     

Προς το παρόν δυσκολεύεται. 
Αλλιώς τα είχε σχεδιάσει.  
Πίστευε εξ αρχής ότι θα 
κατάφερνε να τους ενώσει  
όλους σε μια προσπάθεια. 



 Φ Ω Τ Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 
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ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Η «ΓΕΝΝΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΜΑΛΑΪΩΝ
Σχεδόν το ήμισυ της μάζας της Ευρασίας και της Ινδίας εξαφανίστηκε πριν από 60 εκατ. χρόνια, αλλά μια ομάδα επιστη-
μόνων έχει «βρει» τη θέση του, η οποία δεν είναι άλλη από το εσωτερικό του μανδύα της Γης. Συγκεκριμένα μια ομάδα 
γεωλόγων από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο (Ιλινόις, ΗΠΑ) έχει υπολογίσει τη μάζα του ηπειρωτικού φλοιού, που είχε η Γη 
πριν και μετά τη σύγκρουση και έχει βρει ότι εξαφανίστηκε το ήμισυ της στεριάς της γης. Για να εξηγηθεί αυτό το φαινό-
μενο, ο μόνος τρόπος είναι να συγκρούστηκαν τεκτονικές πλάκες. Μετά τη σύγκρουση, το λιγότερο ανθεκτικό τμήμα του 
ηπειρωτικού φλοιού υψώθηκε και σχηματίστηκαν τα Ιμαλάια, ενώ το άλλο επεκτάθηκε και σχημάτισε το υπόλοιπο τμήμα 
της Νοτιοανατολικής Ασίας, ενώ κάποια λείψανα κατέληξαν στον πυθμένα του ωκεανού.

1
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 Φ Ω Τ Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 

ΧΟΥΝΖΑ: Η ΜΥΣΤΗΡΙΩ∆ΗΣ ΦΥΛΗ 
ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ
Μακριά, σε μία κοιλάδα ανάμεσα στα βουνά 
του Νότιου Πακιστάν ζουν οι Χούνζα. Οι 
αυτοαποκαλούμενοι απόγονοι του Μεγ. Αλεξάνδρου 
φαίνεται πως κατέχουν το μυστικό που όλοι 
ψάχνουν, καθώς αποτελούν τη μακροβιότερη φυλή 
στον κόσμο. Οι Χούνζα δεν αρρωσταίνουν σχεδόν 
ποτέ, ενώ οι γυναίκες της φυλής στα 40 έχουν την 
εμφάνιση έφηβης και μέχρι τα 60 τεκνοποιούν.  
Ποιο το μυστικό τους; Οι Χούνζα κινούνται συνεχώς, 
αφού αυτό επιβάλλει η ζωή τους στη φύση. 
Δεν αγχώνονται, δεν απογοητεύονται και δεν 
τσακώνονται μεταξύ τους ποτέ. Τέλος, ακολουθούν 
μία υγιεινή βασισμένη στα φρούτα και τα λαχανικά 
διατροφή. Κατ’ ουσίαν λοιπόν δεν υπάρχει μυστικό. 
Οι Χούνζα κάνουν απλώς το αυτονόητο και 
συγχρόνως τόσο δύσκολο για τους ανθρώπους του 
Δυτικού κόσμου. 

2
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Ξ 
εκινούν από 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραµ-
µα των Νέων Γεωργών, µε αρκετούς υποψήφιους να 
έχουν ήδη έτοιµους τους φακέλους τους προς υποβο-
λή στις αρµόδιες αρχές. Στην πρόσκληση, η οποία θα 

κλείσει στις 30 Νοεµβρίου, υπάρχει το πλεονέκτηµα ότι δεν 
υπάρχουν πλέον µακροχρόνιες υποχρεώ-
σεις, καθώς κάθε δικαιούχος έχει τη δυ-
νατότητα να αποδεσµευτεί µέσα σε 3 ή 4 
χρόνια. Πιο αναλυτικά, το Μέτρο των Νέων 
Γεωργών, ανοίγει το δρόµο σε νέους και 
νεοεισερχόµενους µέχρι και 41 ετών, να 
ασχοληθούν µε τη γεωργία και να στήσουν 
την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργι-
κές εκµεταλλεύσεις. Στο Μέτρο αναµένεται 
να ενταχθούν 12.000 περίπου νέοι γεωρ-
γοί, σηµαντικά λιγότεροι από τα 21.000 πε-
ρίπου άτοµα που εντάχθηκαν σε ολόκληρη την προηγούµενη 
προγραµµατική περίοδο, αλλά µε υψηλότερη ενίσχυση (από 
17.000 ως και 22.000 ευρώ) σε σχέση µε τον µέσο όρο ενίσχυ-
σης στα 15.000 µε 16.000 ευρώ του περασµένου προγράµµα-
τος. Συγκεκριµένα, το ελάχιστο πριµ ορίζεται στη φυτική πα-

ραγωγή τα 17.000 και για τους κτηνοτρόφους τα 19.500 ευρώ, 
µε 2.500 ευρώ προσαύξηση για κατοίκους ορεινών και µειο-
νεκτικών περιοχών και νησιών. Στόχος των αρµοδίων είναι 
µέσα στον Ιανουάριο να έχουν τελειώσει µε την επεξεργασία 
των φακέλων υποψηφιότητας -µε την προϋπόθεση ότι µελετη-

τές και αγρότες δεν θα ζητήσουν παράτα-
ση στην προθεσµία υποβολής των αιτήσε-
ων- ώστε να ξεκινήσουν και οι πληρωµές 
των δικαιούχων. Μάλιστα, από τις διαχει-
ριστικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν τί-
θεται θέµα επάρκειας χρηµάτων, όπως πα-
λιότερα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα µόλις 
βγουν οι εγκρίσεις να αρχίσει κατευθείαν 
και η πίστωση των λογαριασµών των νέ-
ων αγροτών.
Στις αλλαγές που φέρνει το νέο πρό-

γραµµα υπογραµµίζονται η αύξηση της µέσης ενίσχυσης ανά 
δικαιούχο, η δυνατότητα για πρώτη φορά συµµετοχής νοµι-
κών προσώπων και η εκχώρησή του στις Περιφέρειες. Σε κά-
θε περίπτωση, να σηµειωθεί ότι το µέτρο αυτή τη φορά φαίνε-
ται ότι το διακρίνει λιγότερη γραφειοκρατία και δεσµεύσεις.

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

ΑΠΟ 31/10 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ
2 4 1  Ε Κ Α Τ .  Ε Υ Ρ Ω

Οι εισερχόµενοι 
στην κτηνoτροφία και 
οι κάτοικοι ορεινών 
περιοχών ή νησιών ως 
3.000 κατοίκους έχουν 
αυξηµένη στήριξη. 
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ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ µιας σειράς επιστηµονι-
κών δηµοσιεύσεων µελέτης αγρού µε-
γάλης κλίµακας σε σχέση µε την ασφά-
λεια των µελισσών από την επένδυση 
σπόρων µε νεονικοτινοειδή ανακοίνω-
σε στις 17 Οκτωβρίου η Bayer, σύµφω-
να µε τις οποίες η ελαιοκράµβη που 
έχει επενδυθεί µε Clothianidin δεν επι-
δρά στην υγεία των µελισσών. 
Η µελέτη, που πραγµατοποιήθηκε στο 
Mecklenburg της ∆υτικής Pomerania, 
µία πολιτεία της Βόρειας Γερµανίας,  έγι-
νε µε ευθύνη της Bayer και υλοποιήθηκε 

από διάφορους επιστηµονικούς συνερ-
γάτες σε µία έκταση 8.000 στρεµµάτων. 
Σκοπός ήταν να αξιολογήσει τις πιθανές 
επιδράσεις των επενδεδυµένων  σπό-
ρων ελαιοκράµβης σε είδη µελισσών 
µε διαφορετικό κύκλο ζωής, όπως στις 
µέλισσες (Apis mellifera), τους βοµβί-
νους (Bombus terrestris) και σε ένα εί-
δος αγριοµελισσών (Osmia bicornis). 

ΜΟΛΙΣ 8 από τα 44 προγράµµατα προ-
ώθησης αγροτικών προϊόντων που υπέ-
βαλε για το 2016 η χώρα µας εγκρίθη-
καν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµ-
φωνα µε πληροφορίες της εφηµερί-
δας Agrenda, στα εν λόγω προγράµµα-
τα αναλογεί ποσό περίπου 20 εκατ. ευ-
ρώ, από τα συνολικά 111 εκατ. ευρώ 
που είχαν προϋπολογιστεί στην Ε.Ε.
Αναλυτικότερα τα προγράµµατα που 
εγκρίθηκαν είναι τα εξής: 
  • Τέσσερα προγράµµατα για την επι-
τραπέζια ελιά από την ΠΕΜΕΤΕ
  • Ένα πρόγραµµα για το πρόβειο κρέ-
ας από τη ∆ιεπαγγελµατική Κρέατος 
   •Ένα πρόγραµµα για κοµπόστα από 
τη ∆ιεπαγγελµατική Πυρηνόκαρπων
 • Ένα πρόγραµµα για οπωροκηπευτι-
κά από Οργανώσεις της Κρήτης
  • Καλάθι αγροτικών προϊόντων από 
την Αγροδιατροφική Σύµπραξη Κρήτης.
 Σηµειωτέον ότι για πρώτη φορά η 
συµµετοχή της ΕΕ στις επιλέξιµες δαπά-
νες ανέρχεται στο 75-85% και το 
υπόλοιπο καλύπτεται από τις 
οργανώσεις, ενώ καταργεί-
ται η εθνική συµµετοχή 
που έφτανε το 20%.

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ η αποστακτική περίοδος για 
τους διήµερους στο τσίπουρο, µε το καθεστώς φορολό-
γησης τουλάχιστον για φέτος, έστω και ατύπως, να πα-
ραµένει το ίδιο, δηλαδή φόρος 0,59 ευρώ το κιλό. Ωστό-
σο η ενηµέρωση είναι άτυπη για να µην υπάρξουν αντιδράσεις από θεσµούς και Κοµι-
σιόν. Σηµειωτέον ότι βάσει νόµου, θα ‘πρεπε να ισχύσει φορολογία ίδια µ’ αυτή που 
εφαρµόζεται στο ούζο, δηλαδή 12,75 ευρώ ανά λίτρο αιθυλικής αλκοόλης. 
Μία «παράπλευρη» ανακοίνωση πάντως, έρχεται από το Τελωνείο Χανίων που αναφέ-
ρει ότι... τα καζανέµατα αρχίζουν και «ο φόρος ανά κιλό τσικουδιάς ορίζεται στα 0,59 
ευρώ». Στην Κρήτη η αποστακτική περίοδος λήγει 30/11, ενώ στην Ήπειρο στις 16/12.

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ

B A Y E R Γ Ι Α  Τ Ρ Ι Α  Ε Τ Η

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ για 
κάλυψη πραγµατικών και ιδίως παραγω-
γικών αναγκών του αγρότη και της επιχεί-
ρησης και πυκνή ανακύκλωση των δια-
θεσίµων, θέτουν ως στόχο τα διευρυµέ-
να πλέον προγράµµατα συµβολαιακής 
γεωργίας της Πειραιώς, σύµφωνα µε τον 
Ιωάννη Χανιωτάκη, διευθυντή Ανάπτυξης 
Εργασιών Αγροτικού Τοµέα της Τράπε-
ζας. Ειδικότερα, στο Συνέδριο για τα Αγρο-
τικά Εµπορεύµατα (Agricommodities) 
που διοργάνωσε το περιοδικό Plant της 

«Boussias Communications» την Παρα-
σκευή 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα µε χο-
ρηγούς επικοινωνίας την Agrenda και το 
Agronews, αναδείχτηκε η σηµασία του 
προγράµµατος συµβολαιακής γεωργίας 
και κτηνοτροφίας της Τράπεζας Πειραι-
ώς δεδοµένων των δοµικών προβληµά-
των της ελληνικής γεωργίας (µη ορθολο-
γική εκµηχάνιση, εξάρτηση παραγωγής 
από τις επιδοτήσεις σε σηµαντικό βαθµό 
και έλλειψη κατάρτισης και πνεύµατος 
συνεργασίας). 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΧΤΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

∆ΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ  
Η ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ ΜΕΣΩ 
ΠΕΜΕΤΕ ΤΑ ΜΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ THN ΕΕ

Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α

Ι∆ΙΟΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ 0.59 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ,
ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ

N E W S
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Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Η

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΞΑΝΘΗΣ

ΦΑΡΟΣ Ι∆ΕΩΝ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ  
ΤΟΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ
Χώρο αγροτικής και συνεταιριστικής 
µυσταγωγίας και µνήµης αποτελεί 
το πατρικό σπίτι του αγροτικού ηγέτη και 
οραµατιστή Αλέξανδρου Μπαλτατζή
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Α Σ  Γ Ι Ο Υ Ρ Ο Υ Κ Ε Λ Η

«∆ 
εν είναι εύκολο το εγχεί-
ρηµα να εγκιβωτίσεις µέ-
σα σε ένα κτίριο λίγων τε-
τραγωνικών µέτρων τον 

Αλέξανδρο Μπαλτατζή. Αυτό είναι 
ούτως ή άλλως κάτι το ακατόρθω-
το γιατί ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής 
δεν χωράει σε καµία περιγραφή, 
σε καµία έκθεση, σε καµιά αγρο-
τοσυνεταιριστική ή πολιτική συζή-
τηση. Ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής 
ήταν ο άνθρωπος της δράσης και 
της πράξης. Είχε την ικανότητα να 
υπερβαίνει τα πάντα, να θέτει νέ-
ες προκλήσεις, να αναµετριέται 
µε ό,τι ισχυρότερο µπορούσε να 
φαντασθεί ο καθείς µας».

Με τα λόγια αυτά, ο πρόεδρος 
του Κέντρου Μελετών «Αλέξαν-
δρος Μπαλτατζής» Θεόδωρος 
Ρωµανίδης άνοιξε την Κυρια-
κή 23 Οκτωβρίου τις πόρτες του 
οµώνυµου Ιστορικού Μουσείου 
στο Νεοχώρι Ξάνθης.

Πρόκειται για το πατρικό σπί-
τι του πρωτοπόρου του συνεται-
ριστικού κινήµατος, που όπως εί-
πε ο κ. Ρωµανίδης «θα είναι χώ-
ρος τιµής, θύµησης και διαπαι-
δαγώγησης, τόπος αναζήτησης 
αλλά και ερµηνείας του σκοπού, 
του τρόπου και της πραγµάτωσης 

ενός οράµατος. Του οράµατος του 
Αλέξανδρου Μπαλτατζή».
 
Από την αυλή του σπιτιού του

Μάλιστα, όπως ειπώθηκε στην 
εκδήλωση, από την αυλή του σπι-
τιού, που ήταν ο χώρος των νεα-
νικών του χρόνων, ο Μπαλτατζής 
έβλεπε καθηµερινά τους ξεριζω-
µένους πρόσφυγες του Πόντου, 
της Θράκης, της Ιωνίας, που ρί-
χτηκαν µε πάθος και αποφασι-
σµένων να δηµιουργήσουν µια 
νέα ζωή να πηγαίνουν µε τα γαϊ-
δουράκια και το αχνό φως της λά-
µπας στα χωράφια για το «σπάσι-
µο» του καπνού.

Σ’ αυτούς τους δρόµους θα 
έβλεπε να περνούν οι καπνο-
µεσίτες και οι  εκπρόσωποι των 
εµπόρων  για να πάνε στις απο-
θήκες των σπιτιών να δουν και 
να εκτιµήσουν την ποιότητα των 
καπνών. Και σίγουρα θα  ένιωθε 
την αγωνία της απόφασής τους, 
θα άκουγε το κλάµα και θα έβλε-
πε τα δάκρυα των νοικοκυραίων 
όταν η απόφασή τους, πολλές φο-
ρές άδικη, τους καταδίκαζε σχετι-
κά µε την ποιότητα και φυσικά την 
τιµή πώλησης του καπνού.

Αυτές οι «εικόνες», είναι που 

Αφοσιωµένος στην 
ιδέα του συνεργατισµού

 «Ασχολήθηκα µε την πολιτική 
γιατί µε βοηθάει στον πρω-
ταρχικό µου σκοπό που είναι 
οι αγρότες της πατρίδας µας», 
θυµάται τον Μπαλτατζή να λέει 
ο Θεόδωρος Ρωµανίδης, πρό-
εδρος του Κέντρου Μελετών 
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
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Σκύρος

ΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνη

Λήµνος

ΣαµοθράκηΣαµοθράκη

Θάσος
ΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούπολη

Κοµοτηνή
Ξάνθη∆ράµα∆ράµα

ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος

ΛάρισαΛάρισα

Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Η

τον οδηγούν στο να εγκαταλεί-
ψει τις σπουδές του και τη θέση 
του υπαλλήλου στην Εθνική Τρά-
πεζα και να αφοσιωθεί στην ιδέα 
του συνεργατισµού.
 «Ασχολήθηκα µε την πολιτι-
κή γιατί µε βοηθάει στον πρω-
ταρχικό µου σκοπό που είναι οι 
αγρότες της πατρίδας µας», θυ-
µάται τον Μπαλτατζή να λέει ο κ. 

Ρωµανίδης.
Το Μουσείο είναι καρπός επί-

µονης προσπάθειας πολλών αν-
θρώπων που έζησαν από κοντά 
τον ιστορικό ηγέτη των συνεται-
ρισµών, µε πρώτη τη  γραµµατέα 
του Νίνα Ζωγράφου, ενώ καθο-
ριστική σ’ αυτή την προσπάθεια 
υπήρξε για µια ακόµη φορά η συ-
νεισφορά της ΣΕΚΕ και ειδικότε-

ρα του προέδρου της Παναγιώτη 
Ταρενίδη και του γενικού διευθυ-
ντή αυτής, πρώην υπουργού και 
επί σειρά ετών βουλευτή Ξάνθης 
Αλέξανδρου Κοντού.
 
Προσωπικά αντικείµενα 
και ιστορικά ντοκουµέντα        
Στο Μουσείο εκτίθενται διάφορα 
προσωπικά αντικείµενα του κορυ-
φαίου συνεταιριστή, βιβλία, πρα-
κτικά της Βουλής των Ελλήνων 
της πολιτικής του περιόδου, πα-
λιές φωτογραφίες από όλη τη δι-
αδροµή του κ.λπ., ενώ στον ίδιο 
χώρο θα έρθει και η ιστορική Μερ-
σεντές που χρησιµοποιούσε στις 
µετακινήσεις του και βρίσκεται 
στη ΣΕΚΕ. Να σηµειωθεί, ότι ο 
ιστορικός χώρος, θα είναι ανοι-
χτός στο κοινό και στα σχολεία 
και όταν ζητείται θα παρέχεται ξε-
ναγός που θα ενηµερώνει για το 
έργο και την Ιστορία του κορυφαί-
ου αγροτικού ηγέτη.

Από την αυλή του 
σπιτιού, ο Μπαλτατζής 
έβλεπε καθημερινά 
τους ξεριζωμένους 
πρόσφυγες του Πόντου, 
της Θράκης, της Ιωνίας,  
να πηγαίνουν με τα 
γαϊδουράκια και το 
αχνό φως της λάμπας 
στα χωράφια για το 
«σπάσιμο» του καπνού.    

Στα εγκαίνια του 
Μουσείου παρευ-
ρέθησαν η υφυ-
πουργός Εσω-
τερικών, Μαρία 
Ευστρατίου Κόλλια 
– Τσαρουχά, ο Μη-
τροπολίτης Ξάνθης 
Παντελεήµονας, 
και πλήθος κόσµου, 
ενώ κεντρικός οµι-
λητής ήταν ο Θεό-
δωρος Ρωµανίδης.
 

Το Μουσείο «Αλέ-
ξανδρος Μπαλτατζής 
βρίσκεται στο Νεοχώρι 
Σταυρούπολης στην 
Ξάνθη και στεγάζεται 
στο πατρικό του αει-
µνήστου συνεταιριστή.
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ΚΑΡΛΑ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΜΝΗ

1950

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ�

22-27_Karla.indd   22 10/25/16   7:32 PM



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 23

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο  Π Ο Υ  Α Λ Λ Α Ξ Ε  Ε Ν Α Ν  Τ Ο Π Ο

Λένε ότι οι λίµνες είναι ο γήινος οφθαλµός της µητέρας Φύσης. Αν είναι έτσι, 
τότε η λίµνη Κάρλα, που οι άνθρωποι της στέρησαν το βλέµµα, οφείλουν 
να της χαρίσουν ξανά τη λάµψη της, για να ξαναγυρίσει έτσι στα νερά της  
η νεράιδα της, η Νύµφη Βοϊβιάς , η προστάτιδα του πανάρχαιου λιµναίου πολιτισµού

2016

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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«Ή   
ταν η πρώτη φορά 
στη ζωή του που 
ένιωθε ευτυχισµέ-
νος. Πήρε χωρίς να 
σκεφτεί το φτερό 

µε το µελάνι και πάνω στο χάρτη 
του, στα πλευρά, εκεί που έπρεπε 
να γράψει VIVIIS (ΒΟΙΒΗΙΣ), έγρα-
ψε KARLA (ΚΑΡΛΑ). Ήθελε έτσι να 
κάνει ένα δώρο στην αγαπηµένη 
του που να περνούσε στην αιωνιό-
τητα! Της άξιζε!. Πιο κάτω σ’ ένα 
χωριουδάκι που ήταν ζωγραφισµέ-
νο µε καλύβες από καλάµια, από 
πάνω έγραψε CANALLI (ΚΑΝΑΛΙΑ). 
Μετά κοντοστάθηκε, πήρε µια ανά-
σα και άρχισε να σχεδιάζει βάρκες, 
ψάρια που έβγαιναν απ’ το νερό, 
πολύχρωµα ψαροπούλια, ανθισµέ-
νες αµυγδαλιές και την ώρα που 
σβήναν τα κεριά δίπλα του, απο-
κοιµήθηκε µε το κεφάλι γερµένο 
στο χάρτη. Μετά από ένα µήνα και 
κάτι, αυτός ο χάρτης βρισκόταν τα-
κτοποιηµένος στα αρχεία του Πο-
λεµικού Ναυτικού της Βενετίας». 
Αυτός ήταν ο αξιωµατικός του βε-
νετσιάνικου ναυτικού στόλου στο 
οχυρό Βένετο, Alfonzo Enrico deli 
Alpi, ερωτευµένος µε τη µέλλουσα 
γυναίκα του, πριγκίπισσα Κarla και 
µε την παράξενη λίµνη Βοιβηΐδα 
που «γυάλιζε» και δέσποζε τον 13ο 
αιώνα στον θεσσαλικό κάµπο. 
Ο Alfonzo, κεντρικό πρόσωπο του 
βιβλίου «Ο Μύθος της Κάρλας», 
υπήρξε και ο «νονός» της µοναχο-
κόρης του συγγραφέα και χαρτο-
γράφου της Θεσσαλίας Χάρη Τζίκα, 
της Κάρλας, του οποίου το πατρικό 
σπίτι βρισκόταν στις όχθες της λί-
µνης και µετά την αποξήρανση έως 

ΕΝΑΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΣ 
ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ 1962 

και σήµερα στο χωριό Καλαµάκι.
 Οι παιδικές του µνήµες από τη 

λίµνη έντονες… Παιχνίδια µες στις 
µεγάλες καλαµιές και στις καλύ-
βες, σµήνη πολύχρωµων πουλιών 
να ζουν και να καθρεφτίζονται στα 
νερά της, αλλά και σµήνη κουνου-
πιών που χτυπούσαν ανελέητα και 
ο φόβος των αγριµιών, κυρίως τσα-
καλιών που τριγυρνούσαν στα µέ-
ρη. Τα πρώτα ψαρέµατα στις όχθες 
και στα καράβια- τις χωρίς καρίνα 
βάρκες, απλές αλλά µοναδικές, κα-
τασκευασµένες κυρίως στο Καλα-
µάκι, µε την ίδια κλίση, στις ίδιες 
διαστάσεις µε δίχτυα στα βαθιά ή 
στα ρηχά µε τα κατίκια, όπως έλε-
γαν τις καλαµένιες ψαροπαγίδες, 
που άπλωναν οι ψαράδες στο χώρο 

δράσης τους, στο «φουντάνι» τους. 

Ο σπόρος να σαπίζει στο χώµα
Το συναγωνισµό ποιος θα βγά-

λει τα περισσότερα καρλίσια ψάρια, 
γριβάδια, γωβιούς, πράσινες σαρ-
δέλες, κέφαλους, χέλια, πεταλού-
δες, σαζάνια, µπουρνόψαρα, τσερ-
νίτσες, που τα έψηναν οι µανάδες 
πλακί στον ξυλόφουρνο. Το πρό-
γραµµα της αποξήρανσης, σύµφω-
να µε τον κ. Τζίκα, ο οποίος σπού-
δασε Γεωπονία και είναι φιστικοπα-
ραγωγός, άλλαξε για πάντα την ζωή 
ανθρώπων, ζώων και φυτών, κατα-
δικάζοντάς τη σε µαρασµό.

«Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε οικο-
λογική συνείδηση και δεν κράτησαν 
τον πυρήνα του νερού, ώστε να συνε-

Ένας πολιτισµός 
που οι ψαράδες 
κληρονόµησαν απ’ 
τους πατέρες τους 
και συνέχισαν και οι 
ίδιοι, ακολουθώντας 
µια πορεία ζωής 
προδιαγεγραµµένη, 
λες και η µαγεία της 
λίµνης δεν άφηνε να 
ξεφύγει κανείς από 
τα δίχτυα της...
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χίσει να υπάρχει ο υδροβιότοπος και 
να κρατηθεί η ζωή και το µικροκλίµα. 
Ήρθε βέβαια µετά από αγώνες καλ-
λιεργήσιµη γη στα χέρια των ακτηµό-
νων- δεν τους δόθηκε από το δηµόσιο 
ποτέ κλήρος κατά κυριότητα-, όµως µε 
τον καιρό τα αποστραγγισµένα εδάφη 
έχασαν την ικανότητα απόδοσής τους 
ή συχνά µετατρέπονταν από τη βροχή 
σε βάλτους µε τον σπόρο να σαπίζει 
στο χώµα. Σήµερα είναι ευχής έργο η 
ανασύστασή της, όµως θεωρώ µεγά-
λο τεχνικό λάθος που εγκλώβισαν το 
νερό µε αναχώµατα και δεν το άφη-
σαν να πάει στη φυσική του θέση, η 
οποία ακουµπούσε στους πρόποδες 
του Μαυροβουνίου, στο Καλαµάκι, στα 
Κανάλια, µε τη δικαιολογία ότι χάνο-
νταν τα νερά σε υπόγεια σπήλαια». 

Με τον καιρό τα 
αποστραγγισμένα 
εδάφη έχασαν την 
ικανότητα απόδοσής 
τους ή συχνά 
μετατρέπονταν από 
τις βροχοπτώσεις 
σε βάλτους με τον 
σπόρο να σαπίζει 
στο χώμα, αναφέρει 
χαρακτηριστικά  
ο Χάρης Τζίκας.

T I M E L I N E

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Σύµφωνα µε τον πολιτικό µηχανικό και συντονιστή  
του Φορέα ∆ιαχείρισης της περιοχής Οικοανάπτυξης 
Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου, δρ. Παντελή 
Σιδηρόπουλο, στα προβλεπόµενα στους Περιβαλλο-
ντικούς Όρους του έργου η ανώτατη στάθµη λειτουρ-
γίας της λίµνης ορίζεται στο +48,80 µ., που αντιστοι-
χεί σε όγκο νερού 141.14 hm3 περίπου. Η κατώτατη 
στάθµη λειτουργίας της λίµνης, σύµφωνα και µε τους 
περιβαλλοντικούς όρους, ορίζεται στο +46,40 µ., που 
αντιστοιχεί σε όγκο νερού 57.01 hm3 περίπου. Με τις 
στάθµες αυτές λειτουργίας είναι δυνατή η απόληψη 
ποσότητας νερού 46 hm3 ετησίως από τη λίµνη.

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΛΛΑ ΗΜΙΤΕΛΕΣ
Πρόκειται για ένα έργο που σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισµού Καλαµακίου 
Ευθύµιο Χάµο είναι τεράστιας σηµασίας για τον 
θεσσαλικό κάµπο, αλλά ηµιτελές, καθώς η περιοχή 
του έχει µόνο αποστραγγιστικά οφέλη και όχι 
αρδευτικά, µε κακοτεχνίες όπως το φρεάτιο που 
περνά τα νερά κάτω από τον ταµιευτήρα και πληµ-
µυρίζουν τα χωράφια στην θέση Τζερλί.  

ΚΟΣΤΟΣ 260.000.000 ΕΥΡΩ 
Ως το µεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στην 
Ευρώπη, συνολικού κόστους 260.000.000 ευρώ, 
χαρακτηρίζει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός το έργο της ανασύστασης της Κάρλας. 
«Ως σήµερα ολοκληρώσαµε 13 έργα, µε το 
τελευταίο της άρδευσης να ολοκληρώνετε τώρα 
και τα οφέλη του να είναι πλέον ορατά, 181 είδη 
πουλιών επέστρεψαν στην λίµνη που ζουν 13 είδη 
ψαριών», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος. 
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ίµνη Κάρλα, αρχαία Βοι-
βηΐδα Βάλτος, παράβαλ-
τα, βαλτοτόπια είναι ονο-
µασίες που από νωρίς εν-
σωµατώθηκαν στο λεξι-

λόγιό της φιλολόγου Σταµατίας Μωρα-
ΐτη, η οποία µαζί µε τον σύζυγό της δι-
κηγόρο Σωτήρη Γκανάτσιο ίδρυσαν το 
Μουσείο Λιµναίου Πολιτισµού Κάρλας 
στα Κανάλια ν. Βόλου. Γεννηµένη εκεί, 
από παππού ψαρά, ήξερε πως το χω-
ριό της ήταν κάποτε παραλίµνιο.  Απ’ 
τον παππού, όµως, δεν είχε θύµησες 
µε ιστορίες της λίµνης και τη ζωή που 
έσφυζε στα νερά της. Μήπως τη ζωή 
του δεν τη θεωρούσε παραµύθι; Μή-
πως τον «πονούσαν» οι αναµνήσεις,  
µια και ο τρόπος ζωής στη λίµνη ανή-
κε ανεπιστρεπτί στο παρελθόν; 

Η µεγάλη θεσσαλική λίµνη
Υπόλοιπο της άλλοτε µεγάλης θεσσα-
λικής λίµνης, ό,τι απέµεινε µετά το 
άδειασµά της µέσω των Τεµπών στο 
Αιγαίο, λόγω σεισµών, η Βοιβηΐδα 
έζησε και πορεύτηκε στο χρόνο µα-
ζί πάντοτε µε τους παρακάρλιους κα-
τοίκους της , η παρουσία των οποίων 
µαρτυρείται ανελλιπώς απ’ τα προϊ-
στορικά χρόνια ως την αποξήρανσή 
της το 1962. Κι όπως ήταν φυσικό, η 
λίµνη επηρέασε πολυσχιδώς τη ζωή 
των ανθρώπων της.

Ο Κάρλιος Πολιτισµός
Άνθρωποι που έζησαν στην υγρή 

αγκαλιά της , ψάρεψαν στα νερά της 
και γνώρισαν από κοντά τον πλού-
το της είναι οι ηλικιωµένοι πια πρώ-
ην ψαράδες της Κάρλας, που ζουν 
στα Κανάλια, στο Ριζόµυλο, στο Στε-
φανοβίκειο, στο Καλαµάκι, στο Σω-
τήριο, σε όλα τα παρακάρλια χω-
ριά. Ήταν 2.000 οι ψαράδες σε Λά-
ρισα και Μαγνησία, οι περισσότεροι 
από τα Κανάλια, σύµφωνα Κωνστα-

Φωτογραφία εποχής από το 
αρχείο της οικογένειας του 
συμβολαιογράφου Ιωάννη 
Τζίκα, πατέρα του Χάρη, που 
είχε πάθος για τη γη  
(κάτω δεξιά). 

1943

Υπόλοιπο της άλλοτε 
µεγάλης θεσσαλικής 

λίµνης,, η Βοιβηΐδα 
έζησε µαζί µε τους 

παρακάρλιους κατοίκους 
της ως την αποξήρανσή 

της το 1962.

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο  Π Ο Υ  Α Λ Λ Α Ξ Ε  Ε Ν Α Ν  Τ Ο Π Ο

1950
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ντίνο Ντάγγαλο από το Στεφανοβί-
κειο: «Απ’ το ∆εκαπενταύγουστο ως 
την Κυριακή των Βαΐων τα παρακάρ-
λια χωριά ήταν γυναικοκρατούµενα. 
Ανδροκρατούµενη ήταν η λίµνη, µια 
και οι άνδρες χωρισµένοι σε οµάδες 
(ντουκιάνια λέγονταν), για εννιά µή-
νες ζούσαν µέσα στη λίµνη σε καλύ-
βες, φτιαγµένες από τα ραγάζια και 
τα καλάµια της λίµνης. Ένα ολόκλη-
ρο καλαµένιο χωριό µέσα στο νερό. 
Κι αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο ιδι-
οµορφίας του κάρλιου λιµναίου πο-
λιτισµού, ενός πολιτισµού που οι ψα-
ράδες κληρονόµησαν απ’ τους πατέ-
ρες τους και συνέχισαν και οι ίδιοι, 
ακολουθώντας µια πορεία ζωής προ-
διαγεγραµµένη, λες και η µαγεία της 
λίµνης δεν άφηνε να ξεφύγει κανείς 
από τα δίχτυα της».

Από ψαράδες γεωργοί
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του «Κέ-

ντρου για την Μελέτη και την Προστα-
σία του Περιβάλλοντος και της Πολι-
τιστικής Κληρονοµιάς στην λίµνη Βοι-
βηΐδα-Κάρλα» (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ) κ. Γκανά-
τσιο η λίµνη Κάρλα αποτελεί διαχρο-
νικά ένα σηµείο συνάντησης του αν-
θρώπου µε το υγρό στοιχείο.

«Στα νερά της άκµασε ένας ιδιότυ-
πος , σχεδόν πρωτόγονος λιµναίος πο-
λιτισµός του οποίου η αρχή χάνεται 
στα βάθη των αιώνων. Αναφέρεται από 
τον Όµηρο, τον Πίνδαρο, τον Βιργίλιο, 
τον Στράβωνα και πολλούς περιηγητές 
νεοτέρων χρόνων. Ο πολιτισµός αυ-
τός χάθηκε το 1962, όταν µε ανθρώ-
πινη παρέµβαση η λίµνη αποξηράν-
θηκε και οι πρώην πια ψαράδες, προ-
σπαθούν τα επόµενα σαράντα χρόνια 
να επιβιώσουν ως αγρότες και κτηνο-
τρόφοι. Το 2000 άρχισαν τα έργα επα-
ναπληµµυρισµού της λίµνης στα όρια 
του Ν. Μαγνησίας, τα οποία βρίσκο-
νται σε εξέλιξη σήµερα». 

Τον συναγωνισμό ποιος θα 
βγάλει περισσότερα καρλίσια 
ψάρια γριβάδια, γωβιούς, 
πράσινες σαρδέλες, κέφαλους, 
χέλια, θυμούνται οι παλιοί 
κάτοικοι της περιοχής.

2014

Την αποξήρανση 
ακολούθησαν αλλαγή 
νοοτροπίας, οικονοµικά, 
περιβαλλοντικά 
προβλήµατα και 
µετανάστευση. 

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο  Π Ο Υ  Α Λ Λ Α Ξ Ε  Ε Ν Α Ν  Τ Ο Π Ο
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Ντίνος 
Mπλιάτσιος
«ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ∆ΕΝ ΠΑΣ ΠΟΥΘΕΝΑ»
«Τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλία τα καλοκαίρια, έχουµε πολύ µεγάλες ζηµιές στις 
καλλιέργειες από τα αγριογούρουνα. Προχτές, σε ένα περιφραγµένο κτήµα, ένα κοπάδι 
έφτασε κοντά. Όταν διαπίστωσαν ότι υπάρχουν ηλεκτροφόρα σύρµατα, έτρεξε µπροστά ο 
αρχηγός, που µπορεί να τραυµατίστηκε λίγο, άνοιξε όµως το δρόµο για ολόκληρο το κοπάδι 
που πέρασε και έφαγε το καλαµπόκι. Ε, εάν εµείς δεν µπορούµε να λειτουργήσουµε όπως 
αυτά, ας µείνουµε νηστικοί» διηγείται µε σηµασία ο Ντίνος Μπλιάτσιος
Σ Τ Ο Ν  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο

M
 
εράκι, κτήµατα, γνώ-

ση και κεφάλαιο, και αυστηρά µε 
αυτήν τη σειρά, χρειάζεται κά-
ποιος για να ξεκινήσει την ενα-
σχόλησή του µε τη γεωργία αλ-
λά πάνω απ’ όλα πρέπει να κατα-
λάβει ότι µόνος του δεν πρόκει-
ται να καταφέρει τίποτε, τονίζει ο 
Ντίνος Μπλιάτσιος, ο άνθρωπος, ο 
γεωπόνος, ο σύµβουλος, που  έχει 
βάλει θεµέλια, µέχρι στιγµής, σε 
περισσότερες από 100 συνεταιρι-

στικές οργανώσεις επί ελληνικού 
εδάφους. Μάλιστα όπως ο ίδιος 
συµπληρώνει «αυτοί που όταν 
ψιλοβρέχει βγαίνουν από το σπί-
τι τους και µυρίζουν µε απίθανη 
ευχαρίστηση τις πρώτες σταγόνες 
στο χώµα», αυτοί ναι, µπορούν να 
αγαπήσουν τη γεωργία».

Πρώτα ΠΑΣΟΚ και µετά γεω-
πόνος. Τι θυµάστε από εκεί-
νη την εποχή;
Πρώτα φοιτητής στη Γεωπονική 
της Θεσσαλονίκης το φθινόπωρο 
του 1974 και µετά ΠΑΣΟΚ. Εκεί-
νη η εποχή θα αποτελέσει για µέ-
να, αργότερα στα γεράµατα, αι-
τία έκδοσης ενός βιβλίου. Θυµά-
µαι: ∆ράση – Συµµετοχή – Αποτε-
λέσµατα. Μια παρέα φτιάξαµε το 
πρώτο Καταστατικό των φοιτη-
τών Γεωπονίας µετά τη δικτατο-
ρία. Φτιάξαµε και καθιερώσαµε 
τις 5 (αργότερα 7) κατευθύνσεις 
στη Γεωπονική Σχολή κ.λπ. Πολ-
λοί συµφοιτητές από το Πανεπι-
στήµιο της Θεσσαλονίκης εκείνης 
της εποχής πέρασαν από πολλές 
κυβερνητικές καρέκλες τα τελευ-
ταία 40 χρόνια.    

Ωστόσο, η καριέρα σας άρχι-
σε από την ΚΥ∆ΕΠ. Με µέσον;
Η καριέρα µου άρχισε από την ΕΒΖ 
ως εποχιακός γεωπόνος στην πα-
ραλαβή ζαχαρότευτλων. Μετά στο 
Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
Νοµαρχίας Λάρισας και το 1983 
στην ΚΥ∆ΕΠ. Με µέσον; Τι ερώτη-
ση είναι αυτή; Γινόταν κι αλλιώς; 

Πώς βλέπατε τότε αυτή την ορ-
γάνωση; ∆εν θα ήµασταν καλύ-
τερα αν λειτουργούσε ακόµη;
Τότε τη βλέπαµε ως το µοναδικό 
εργαλείο ανάπτυξης και επιβίω-
σης του πρωτογενούς τοµέα. ∆ε 
νοµίζω όµως ότι όπως λειτουρ-
γούσε θα βελτίωνε την κατάσταση 
στη χώρα. Λειτουργούσε ως ένας 
κρατικός φορέας. Εξάλλου δεν 
ήταν τυχαίο που την ονόµασαν 
ΚΥ∆ΕΠ (Κεντρική Υπηρεσία ∆ια-
χείρισης Εγχώριων Προϊόντων). 
∆εν ξέρω πόσοι Έλληνες αγρό-
τες ήξεραν ότι ήταν συνεταιριστι-
κή επιχείρηση και όχι κρατική. Φυ-
σικά µοίρασε χρήµατα στους Έλ-
ληνες αγρότες, γέµισε την Ελλά-
δα µε σιλό, ξηραντήρια κ.λπ. Όχι, 
όχι, όχι άλλο κράτος πλέον!

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

ΚΥΡΙΑΡΧΗ 
ΣΚΕΨΗ

Η γεωργία ή οποιοδή-
ποτε άλλο επάγγελµα 
εάν δραστηριοποιεί-
ται µε µοναχικότητα 
δεν έχει ζωή. Μόνος 
του κανένας δεν µπο-
ρεί να κάνει τίποτε. 
Μαζί µπορούµε να 
κάνουµε θαύµατα. 
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Μετά σύµβουλος εξ ανάγκης;
Όχι εξ ανάγκης, αλλά εξ επιλογής! Συµ-
µετείχα για πολλά χρόνια στο Συµβούλιο 
των Εργαζοµένων της ΚΥ∆ΕΠ. Όταν φά-
νηκε το τέλος, µε έντονες κοινωνικές σχέ-
σεις, πείσαµε τους τότε κυβερνώντες να 
περάσουν µεταµεσονύχτια τροπολογία 
στη Βουλή που έλεγε ότι για την οικονο-
µική τραγική πορεία της ΚΥ∆ΕΠ ευθύνε-
ται το Κράτος, γι’ αυτό και αφού θα κλεί-
σει, οι εργαζόµενοί της θα απορροφηθούν 
στο δηµόσιο. Εκτός εάν κάποιοι θέλουν να 
αποχωρήσουν, τότε αυτοί παίρνουν µια 
µικρή αποζηµίωση και φεύγουν. Από τους 
1.100 εργαζόµενους στην ΚΥ∆ΕΠ οι 1.030 
πήγαν στο δηµόσιο και σήµερα το 80% εί-
ναι συνταξιούχοι. Οι 70 που αποχωρήσα-
µε είµαστε ακόµα στη µάχη.                

Αυτός ο ρόλος δεν έχει πάει άσχηµα. 
Πόσες οργανώσεις έχετε θεµελιώσει;
Το συγκεκριµένο ρόλο τον επέλεξα γιατί 
µέσα από τα 10 χρόνια στην ΚΥ∆ΕΠ και 
ως µέλος του ∆.Σ. της ΟΣΕΓΟ, της Οµο-
σπονδίας Σωµατείων Εργαζοµένων Γεωρ-
γικών Οργανώσεων της χώρας, είχα δει 
και ζήσει τα προβλήµατα όλων των συνε-
ταιριστικών οργανώσεων της χώρας. Εί-
χα πλέον και τις αγωνίες µου και τα όνει-
ρά µου. Τα όνειρά µου προσπάθησα και 
προσπαθώ να τα κάνω πράξη. Εγώ και οι 
συνεργάτες µου έχουµε βάλει θεµέλια σε 
πολλές οργανώσεις, σε πάνω από 100.

Ποιες ξεχωρίζετε για το δρόµο που 

πήραν και ποια θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι είναι η αδυναµία σας ;
Κοιτάξτε, εκείνες οι οργανώσεις στις 
οποίες έχω αδυναµία και καµαρώνω για 
την πορεία τους είναι αυτές που δεν έγι-
ναν για την επιδότηση, αλλά από επιλογή 
των µελών. Σαφώς και η επιδότηση δεν 
είναι κακή, αλλά εάν κάνει κάποιος κάτι 
µόνο για την επιδότηση, όταν τελειώνει, 
τότε τελειώνει και η οργάνωση. Αδυναµία 
έχουµε σε όλους τους συνεργάτες µας, 
ανάλογα µε τα προβλήµατά τους.       

Λέτε συχνά, «µόνος σου δεν πας που-
θενά». Μήπως όµως και µαζί «δεν 
το… τρώµε εύκολα;».
Ένας άνθρωπος που ζει και εργάζεται στη 
φύση, δεν µπορεί παρά να µάθει απ’ αυ-
τή. Βλέποντας τα θαύµατα που κάνουν 
µαζί οι µέλισσες ή µια οµάδα µυρµη-
γκιών, δεν είναι δυνατόν να πιστέψεις 
ότι µόνος σου θα καταφέρεις κάτι. Τα 
τελευταία χρόνια στη Θεσσαλία τα κα-
λοκαίρια, έχουµε πολύ µεγάλες ζηµιές 
στις καλλιέργειες από τα αγριογούρου-
να. Προχτές, σε ένα περιφραγµένο κτή-
µα µε ηλεκτροφόρα σύρµατα, ένα κοπά-
δι έφτασε κοντά. Όταν διαπίστωσαν ότι 
υπάρχουν ηλεκτροφόρα σύρµατα, έτρεξε 
µπροστά ο αρχηγός, που µπορεί να τραυ-
µατίστηκε λίγο, άνοιξε όµως το δρόµο για 
ολόκληρο το κοπάδι που πέρασε και έφα-
γε το καλαµπόκι. Ε, εάν εµείς δεν µπο-
ρούµε να λειτουργήσουµε όπως αυτά, ας 
µείνουµε νηστικοί.

«Τα όνειρά µου 
προσπάθησα και 
προσπαθώ να τα κάνω 
πράξη. Εγώ και οι 
συνεργάτες µου έχουµε 
βάλει θεµέλια σε πάνω 
από 100 οργανώσεις», 
σηµειώνει ο Ντίνος 
Μπλιάτσιος.

 Τότε την ΚΥΔΕΠ 
τη βλέπαμε ως το 
μοναδικό εργαλείο 
ανάπτυξης και 

επιβίωσης του πρωτογενούς 
τομέα. Δε νομίζω όμως ότι όπως 
λειτουργούσε θα βελτίωνε την 
κατάσταση στη χώρα. Δεν ξέρω 
πόσοι Έλληνες αγρότες ήξεραν 
ότι ήταν συνεταιριστική επιχεί-
ρηση και όχι κρατική.  

 Εκείνες οι οργανώ-
σεις στις οποίες έχω 
αδυναμία και καμα-
ρώνω για την πορεία 

τους είναι αυτές που δεν έγιναν για 
την επιδότηση, αλλά από επιλογή 
των μελών τους. Εάν κάνει κάποιος 
κάτι μόνο για την επιδότηση, όταν 
τελειώνει η επιδότηση, τότε τελειώ-
νει και η οργάνωση.

 Σε κάθε περιοχή 
της Ελλάδας 
που πάω, λένε 
πάντα «εμείς εδώ 

παίρνουμε λίγες επιδοτήσεις, οι 
άλλοι να δείτε πόσες παίρνουν». 
Οι επιδοτήσεις δεν είναι κακές, 
η κακή διαχείρισή τους είναι 
καταστροφική.

 Δυστυχώς η χώρα 
μας πρωτοτυπεί 
και στο συνεργα-
τισμό, αφού είναι 

από τις ελάχιστες στον πλανήτη 
που και για τις συνεργατικές 
δράσεις στον πρωτογενή τομέα 
έχει ειδικό νόμο, ο οποίος φυσι-
κά κάθε χρόνο αλλάζει.   

ΕΙΠΕ...
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Ίσως ένα πιο χαλαρό πλαίσιο συνερ-
γασιών, θα δούλευε καλύτερα;
Ο βαθµός χαλαρότητας ή όχι στις συνερ-
γασίες, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τοµέα, 
πρέπει να αποφασίζεται από τους συµ-
µετέχοντες. ∆υστυχώς όµως η χώρα µας 
πρωτοτυπεί και εδώ, αφού είναι από τις 
ελάχιστες στον πλανήτη που και για τις 
συνεργατικές δράσεις στον πρωτογενή 
τοµέα έχει ειδικό νόµο, ο οποίος φυσικά 
κάθε χρόνο αλλάζει.     

Η σχέση σας µε τον κάµπο; Αισθά-
νεστε λίγο και σαν σύγχρονος Μα-
ρίνος Αντύπας; 
Η σχέση µε τον κάµπο είναι σχέση ζωής. 
Μεγάλωσα µέσα στις κινητοποιήσεις, µέ-
σα στις απίθανες σκηνές του εορτασµού 
του Κιλελέρ, µέσα στα καθηµερινά προ-
βλήµατα του αγρότη και κτηνοτρόφου 
όλης της Ελλάδας. Από τον Έβρο µέχρι 
την Κρήτη, από τις Πρέσπες έως τη Σά-
µο. Ο Μαρίνος Αντύπας είναι και θα πα-
ραµείνει στην ιστορία για τη δράση του. 
Ο Ντίνος Μπλιάτσιος είναι σε άλλη επο-
χή, σε άλλα προβλήµατα.        

Κάµπος, είναι οι άνθρωποι;
Φυσικά η κάθε περιοχή της απίθανης χώ-
ρας µας χαρακτηρίζεται µε τα καλά και 
άσχηµα των ντόπιων κατοίκων της. Και 
από κάθε γωνιά της Ελλάδας τα καλά της 
παραδείγµατα, είναι παραδείγµατα ζωής. 

Όµως, πολλά τσίπουρα, βοηθάει αυ-

τό στην παραγωγικότητα;
Τα τσίπρα (έτσι τα λέµε στη Λάρισα), όταν 
είναι µε µέτρο, βοηθούν στην κοινωνικο-
ποίηση, στη συµµετοχή. Τα WiFi, τα µονα-
χικά tablets κ.λπ. δεν βοηθούν, οδηγούν 
στη µοναξιά, στην αποξένωση, στο ότι 
«όλοι οι άλλοι φταίνε εκτός από εµένα».      

Επίσης, πολλές επιδοτήσεις, µήπως 
κι αυτές µας χαλάνε;
Σε κάθε περιοχή της Ελλάδας που πάω, 
λένε πάντα «εµείς εδώ παίρνουµε λί-
γες επιδοτήσεις, οι άλλοι να δείτε πό-
σες παίρνουν». Οι επιδοτήσεις δεν εί-
ναι κακές, η κακή διαχείρισή τους είναι 
καταστροφική.

Από την εµπειρία σας, ποιοι γίνονται 
καλοί στο επάγγελµα;
Αυτοί που το αγαπούν, αυτοί που όταν ψι-
λοβρέχει βγαίνουν από το σπίτι και µυρί-
ζουν µε ευχαρίστηση τις σταγόνες στο χώ-
µα. Οι άλλοι δεν έχουν προοπτική. 

Υπήρξαν φορές που αποτρέψατε αν-
θρώπους από το να ασχοληθούν;
Πάρα πολλές. Ιδιαίτερα όταν την επιλογή 
δεν την κάνουν αυτοί, άλλα οι συνταξι-
ούχοι γονείς τους. Ε, δεν θα γίνουν ποτέ 
καλοί ούτε αγρότες, αλλά ούτε σε κανένα 
άλλο επάγγελµα που επέλεξαν οι γονείς. 

Χρειάζονται γράµµατα για να γίνεις 
καλός αγρότης;
Χρειάζεται πίστη στον εαυτό σου, χρειά-

Aπόφοιτος της Ανωτάτης  
Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Iδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας 
«Γεωργική Ανάπτυξη ΑΕ».
∆ιετέλεσε στέλεχος της ΚΥ∆ΕΠ

Πρόεδρος και ∆ιευθυντής του «Κ.Ε.Κ. 
Γεωργικής Ανάπτυξης»

Ήταν στο ∆Σ της ΕΒΖ

Είναι σύµβουλος στις περισσότερες 
Οµάδες Παραγωγών της χώρας, 
ιδρυτής πολλών νέων συλλογικών 
οργανώσεων, τεχνικός σύµβουλος 
συστηµάτων ολοκληρωµένης δια-
χείρισης καλλιεργειών, επιβλέπων 
γεωπόνος Συστηµάτων Ποιότητας.

Γεννήθηκε στη Νίκαια Λάρισας 

ΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ

1993

1995 

2009-10 

ΒΙΟ
ΓΡΑΦΙΚΟ

1980
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ζεται υπερηφάνεια και θέληση. 
 
Τι χρειάζεται για να ξεκινήσεις, κτή-
µατα, γνώση, κεφάλαιο, µεράκι;
Χρειάζεται εντελώς ανάποδα από το ερώ-
τηµα: Μεράκι, κτήµατα, γνώση, κεφάλαιο.

Γεωργός ή κτηνοτρόφος;
Είναι το ίδιο. Όµως ο κτηνοτρόφος είναι 
πιο απαιτητικό επάγγελµα σε χρόνο, µε-
ράκι, διάθεση. Εάν η µυρουδιά των ζώων 
σε απωθεί, άλλαξε επάγγελµα.   

Τι λέτε στα παιδιά που αυτές τις µέ-
ρες καταθέτουν για Νέοι Γεωργοί;
Εάν έρχονται µε τους γονείς τους, διώχνω 
τους γονείς και ζητάω να επανέλθουν µό-
νοι τους. Εάν ο νέος το επιλέγει γιατί του 
αρέσει, τότε θα του φτιάξω το φάκελο. 
Εάν θέλει να γίνει νέος αγρότης για την 
επιδότηση, ας πάει αλλού. 

Πώς βλέπετε την ΕΕ γεωργικά; Πολύ 
µπροστά σε σχέση µε µας, όµως πο-
λύ πίσω σε σχέση µε τις ΗΠΑ…
Η ευρωπαϊκή γεωργία είναι άλλη, η αµε-

ρικανική άλλη, η κινεζική άλλη κ.λπ. 
Όµως στην Ευρώπη πρέπει να καταλά-
βουµε πως άλλη είναι η γεωργία των βό-
ρειων χωρών και άλλη των νότιων. Εµείς 
πρέπει να σχεδιάσουµε µαζί µε τους Νό-
τιους, τι µας ενώνει, τα προβλήµατα.         

Πώς φαντάζεστε την ελληνική γεωρ-
γία µετά από 100 χρόνια; Θα έχει γε-
µίσει ο κάµπος ροµπότ και drones;
∆εν ξέρω εάν ο κάµπος θα έχει ανθρώ-
πους ή θα είναι έρηµος. Εάν συνεχίσει 
να έχει παραγωγούς, τότε και η χρήση 
της τεχνολογίας θα είναι κυρίαρχη. 

Μήπως τελικά µαταιοπονούµε µε 
τη γεωργία; Αν τα βλέπαµε όλα σαν 
οικόπεδα;
Για να έχουν αξία τα οικόπεδα, πρέπει 
να υπάρχουν άνθρωποι, πιθανοί αγορα-
στές, πιθανοί χρήστες. Για να υπάρχουν 
αυτοί, θα πρέπει να έχουν να φάνε: Πα-
τάτες, ντοµάτες, ψωµί, κρέας κ.ο.κ. Άρα;

Φταίει η πολιτική, η γραφειοκρατία 
ή µήπως η εν γένει αδράνεια;
Φταίει η αδράνειά µας που αφήνει τους 
πολιτικούς να δηµιουργούν τη γραφει-
οκρατία και να µην ελέγχονται. Η χώρα 
µας έχει τη µεγαλύτερη γραφειοκρατία 
του πλανήτη. Π.χ. ο µέσος αγρότης κα-
ταθέτει στο κράτος σε όλη την παραγω-
γική του ζωή πάνω από 1.000 φορές φω-
τοτυπία της ταυτότητάς του, που δεν έχει 
αλλάξει ποτέ. Ας σηκωθούµε από τις κα-
ρέκλες µας, το καφενείο, το κινητό, την 
τηλεόραση και ας δράσουµε µαζί τώρα.

Θα ήταν χρήσιµα περισσότερα σχο-
λεία για γεωργούς;
Είναι απαραίτητα περισσότερα σχολεία 
που να διδάσκουν τη συµµετοχή, τη δρά-
ση, την οµαδικότητα σε όλους τους συ-
νανθρώπους µας. Η γεωργία ή οποιοδή-
ποτε άλλο επάγγελµα εάν δραστηριοποι-
είται µε µοναχικότητα δεν έχει ζωή. 

Σ’ αυτή την περίπτωση, ο θείος Ντί-
νος θα ήταν επίτιµος διδάκτωρ;
Στην περίπτωση της προσπάθειας βιωµα-
τικής διδασκαλίας για τα αποτελέσµατα 
των κοινών δράσεων θέλω να συµµετέ-
χω και το κάνω. Και είµαι φυσικά στη δι-
άθεση σε όποια οµάδα µε καλέσει να το 
κάνω. Μόνος του κανένας δεν µπορεί να 
κάνει τίποτε. Μαζί µπορούµε να κάνου-
µε θαύµατα.  

Πολλοί συµφοιτητές 
µου από το Πανεπι-
στήµιο Θεσσαλονίκης 
εκείνης της εποχής 
πέρασαν από πολλές 
κυβερνητικές καρέ-
κλες τα τελευταία 40 
χρόνια, σηµειώνει ο 
Ντίνος Μπλιάτσιος.

Ο μέσος αγρότης 
καταθέτει στο κράτος σε 
όλη τη ζωή του πάνω από 
1.000 φορές φωτοτυπία 
της ταυτότητάς του, που 
δεν έχει αλλάξει.

Εάν έρχονται με τους 
γονείς τους για να 
φτιάξουν φάκελο για 
Νέοι Αγρότες, διώχνω 
τους γονείς και ζητάω να 
επανέλθουν μόνοι τους. 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
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ΑΓΩΝΙΕΣ
ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ ΓΙΑ 
ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟ∆ΗΓΟΥΣ
Μπαίνεις στην καµπίνα της 
βαµβακοσυλλεκτικής και «περνούν» από 
µπροστά σου όλες οι δυσκολίες και ο αγώνας 
της χρονιάς, ενώ η αγωνία χτυπάει κόκκινο.  
Άγχος να µαζέψεις σωστά, να µην πατήσεις 
τις γραµµές, να µην µπουκώσει το µηχάνηµα. 
Κι όµως, στο τέλος της µέρας, θυµάσαι ότι 
αυτή η δουλειά είναι τελικά µεράκι...

αραµέλωσαν» τα καρύδια φέτος οι βρο-
χοπτώσεις του Σεπτεµβρίου και δεν άνοι-
ξε «τούφα» το βαµβάκι, µε αποτέλεσµα να 
µην το µαζεύει η βαµβακοσυλλεκτική και 
να έχουµε µεγάλη απώλεια παραγωγής» 

λέει µε πίκρα ο βαµβακοπαραγωγός Θεόδωρος Ντό-
ντος, τον οποίο το Αγρόκτηµα συνάντησε στον κάµπο 
της Λάρισας µαζί µε άλλους δύο ειδήµονες της καλ-
λιέργειας, το Κώστα Ζιώγα και τον Γιάννη Σακκαβό. 
Ήταν ένα ραντεβού που ακυρώθηκε πολλές φορές 
λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης, η οποία ταλαιπω-
ρεί φέτος τη βαµβακοκαλλιέργεια στον κάµπο της Λά-
ρισας και όπως προσθέτει ο Κώστας Ζιώγας, βαµβα-
κοπαραγωγός και ιδιοκτήτης βαµβακοσυλλεκτικής 
µηχανής, σε κάποιες περιπτώσεις ήταν καθοριστικό 
για τη φετινή παραγωγή. 

«Ξεκινώ πρώτη µέρα 5 Οκτωβρίου για να πάω να 
συλλέξω βαµβάκι. Πριν φτάσω στο χωράφι, χαλάει 
το µοτέρ από τη µηχανή µε ζηµιά 10.000 ευρώ. Απο-
τέλεσµα; Πέντε ώρες αναµονή σε επαρχιακό δρόµο 
για να έρθει το συνεργείο και 3 µέρες καθυστέρηση 
για να µπω στο χωράφι µε αποτέλεσµα να µε προλά-
βει η βροχή. Με τι όρεξη να µπω να συλλέξω, αφού το 
άγχος µε τσάκισε! Αυτή είναι η δουλειά µου και την 
επέλεξα, όµως η κατάσταση πάει από το κακό στο χει-
ρότερο. Η ενασχόληση µε την γη είναι πρώτα µεράκι 
και µετά επάγγελµα επιβίωσης, όµως υπάρχουν και 
υποχρεώσεις πίσω. Ας σκύψουν οι κυβερνώντες στα 
πραγµατικά προβλήµατα και ας δώσουν λύσεις. Επι-
τέλους ας µην µας βλέπουν µόνο σαν νούµερα…»    

Η βροχή ανέβαλε παραπάνω από τρεις φορές το ραντεβού µε τους τρεις 
έµπειρους βαµβακοπαραγωγούς, (από αριστερά) Κώστα Ζιώγα, Γιάννη 
Σακκαβό και Θεόδωρο Ντόντο το οποίο τελικά έγινε στις 17 Οκτωβρίου.

«Κ

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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Ο Γιάννης Σακκαβός βαµβακοπαραγωγός,  
πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νέσσωνα,  
µέλος της ∆ΕΥΑ Τεµπών υπεύθυνος Άρδευσης 
κατά την συντήρηση της βαµβακοσυλλεκτικής.  

Όταν αδειάζουν τα καλάθια, το επόµενο  
που µετράει είναι το βάρος τους.

Καθαρισµός της επάνω πλευράς του καλαθιού 
για την καλύτερη εισχώρηση του αέρα  
και την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς.

«Εγώ επέλεξα συνειδητά το επάγγελµα 
του γεωργού χωρίς να έχω κληρονοµή-
σει κλήρο που θα µε έσπρωχνε προς τα 
κει. Ανήκω στο 80% των αγροτών της χώ-
ρας που είναι µικροµεσαίοι, δηλαδή µε ει-
σόδηµα κάτω από 10.000 ευρώ καθαρά» 
λέει στο Αγρόκτηµα ο πρόεδρος της τοπι-
κής κοινότητας Νέσσονα Γιάννης Σακκα-
βός και συνεχίζει: «Καλλιεργώ αποκλει-
στικά βαµβάκι και τα τελευταία χρόνια µε 
την εµφάνιση του πράσινου και του ρόδι-
νου σκουληκιού το κόστος καλλιέργειας 
έχει εκτιναχτεί στα 220-240 ευρώ το στρέµ-
µα. Άρχισα αρχές του Οκτώβρη τη συλλο-
γή και τελείωσα τώρα, αποκοµίζοντας µέ-
τρια παραγωγή 350-400 κιλά το στρέµµα. 
Αυτό οφείλεται στις έντονες βροχοπτώσεις 
του Σεπτεµβρίου, ενώ σε κάποιες περιο-
χές µας γέλασε το ρόδινο και δεν το προ-
λάβαµε µε τους ψεκασµούς. Στην καµπίνα 
της βαµβακοσυλλεκτικής «περνούν» από 

µπροστά µου όλες οι δυσκολίες και ο αγώ-
νας της χρονιάς για να φτάσω στην κορύ-
φωσή του, που είναι το µάζεµα. Μετρώ την 
παραγωγή, γεµάτος άγχος να τη µαζέψω 
σωστά, να µην πατήσω τις γραµµές, να µην 
µπουκώσει µπροστά το µηχάνηµα ή πάθει 
βλάβη. Το µέλλον για µας τους µικροµε-
σαίους αγρότες µε όλα τα προβλήµατα –
φορολογία, ασφαλιστικό, κόστος, συντα-
ξιοδοτικό κ.α.- που συσσωρεύτηκαν είναι 
αβέβαιο µέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο».     

Ακόµη και µε ούριο άνεµο
«Αλλά και σε περίπτωση καλών έως ιδα-
νικών συνθηκών χωρίς ζηµιά, µας υφαρ-
πάζει η εφορία το 65% της παραγωγής 
µας και µε την προκαταβολή φόρου αγ-
γίζει το 100%», αναφέρει µε έµφαση ο 
Θεόδωρος Ντόντος. «Για παράδειγµα αν 
ένας αγρότης έχει εισόδηµα πάνω από 
40.000 ευρώ, έχει 45% φόρο εισοδήµα-
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Οι Κώστας Ζιώγας και Θεόδωρος Ντόντος γρα-
σάρουν τα ράουλα του συλλεκτικού ανά 8 ώρες 

για τη σωστή λειτουργία της µηχανής.  

 Ο βαµβακοπαραγωγός και ιδιοκτήτης βαµβακοσυλλεκτι-
κής µηχανής Κώστας Ζιώγας γρασάρει την τουρµπίνα του 
αέρα που δίνει ώθηση στο βαµβάκι να ανεβεί στο καλάθι.

Ο Θεόδωρος Ντόντος, παραγωγός βάµβακος, καθαρί-
ζει ανά 2-3 καλάθια τα υπολείµµατα βαµβακιού από τα 

συλλεκτικά, για να µην µπουκώσει η µηχανή.   

τος, 45% προκαταβολή, συν ο φόρος αλ-
ληλεγγύης, συν ο ΟΓΑ 26% του εισοδήµα-
τος. Μπορεί τα ποσά να φαίνονται µεγά-
λα για τους µη αγρότες, στην πραγµατική 
οικονοµία της αγροτικής επιχείρησης εί-
ναι πολύ µικρά, µε αποτέλεσµα η επιχεί-
ρηση να γίνεται ασύµφορη έως µη βιώσι-
µη. Έτσι δεν αξίζει να επενδύεις την άλ-
λη χρονιά στη γεωργική σου επιχείρηση 
για µέγιστη παραγωγή σε λιπάσµατα, κα-
λούς σπόρους, γεωργικό εξοπλισµό κ.α. 
γιατί είσαι παραγωγός και όχι έµπορος 
να προκαταβάλεις το 100% του ΦΠΑ. Τε-
λικά ποιο είναι το κίνητρο να µείνουµε 
στα χωράφια, όταν η πολιτική των κυβερ-
νώντων είναι αντιπαραγωγική; Αυτά σκε-
φτόµαστε µέσα στην καµπίνα της βαµ-
βακοσυλλεκτικής και αναρωτιόµαστε για 
ποιο λόγο να αγωνιζόµαστε τόσο πολύ, 
όταν πολεµούν τους εργατικούς και πα-
ραγωγικούς ιστούς της χώρας». 

 
Θεόδωρος 
Ντόντος: Με 
τα δεδομένα 
που υπάρχουν 
σήμερα πιάνεις 
μεγάλη παρα-
γωγή και αντί 
να χαίρεσαι, 
λυπάσαι γιατί 
δεν ξέρεις τι σε 
περιμένει! 

 
Κώστας Ζιώγας: 
Η ενασχόληση 
με την γη 
είναι πρώτα 
μεράκι και μετά 
επάγγελμα 
επιβίωσης, όμως 
υπάρχουν και 
υποχρεώσεις 
πίσω. 

 
 

Γιάννης Σακκα-
βός: Στην καμπί-
να της βαμβα-
κοσυλλεκτικής 
«περνούν» από 
μπροστά μου 
όλες οι δυσκολί-
ες και ο αγώνας 
της χρονιάς για 
να φτάσω στην 
κορύφωσή, που 
είναι το μάζεμα. 
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TERROIR
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ  
ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ
Τα 1.050 µέτρα  υψόµετρο του θεϊκού 
Ολύµπου µε την ιδανική υγρασία και τα 
ξεκούραστα εδάφη της αποξηραµένης 
λίµνης Ασκουρίς, όπου καλλιεργείται 
η πατάτα Καλλιπεύκης, κάνουν τελικά 
δουλειά. Προσδίδουν νοστιµιά και τέτοια 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε  
όποιος την πρωτογεύεται να του φέρνει 
παιδικές αναµνήσεις και να φροντίζει  
να την έχει πάντα στο τραπέζι του

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο - Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η  Π Α Σ Χ Α Λ Η -  Τ Σ Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

ΕΠΟΧΗ
Π Α Τ Α Τ Α
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πατάτα µένει στο χώµα 120 µέρες, 
αν µας χαλάσει η καλλιέργεια όπως 
φέτος µε τις βροχοπτώσεις, πρέπει 
να περιµένουµε την άλλη χρονιά 
για να ξανασπείρουµε και αυτή εί-
ναι η µοίρα του βουνίσιου αγρότη, 
που ευτυχώς δεν την έχουν οι αγρό-
τες του κάµπου», αναφέρει ο πατα-
τοπαραγωγός ∆ηµήτρης Μαντάς  
από την Καλλιπεύκη του ∆ήµου Τε-
µπών. Φέτος έπιασε συνολικά 65 τό-
νους, τους οποίους αποθήκευσε µε 
στόχο να πουλήσει στη λιανική 50 
λεπτά το κιλό.  
Συνολικά η περιοχή σε µια κανο-
νική χρονιά βγάζει 2.500.000 κιλά 
πατάτες και είναι τόσο ξακουστές 
για τη γεύση τους, που απορροφώ-
νται όλες από την εγχώρια αγορά,
τονίζει ο πατατοπαραγωγός και 
πρόεδρος του ΑΣ Καλλιπεύκης Ανα-
στάσιος Κούσιος.

Για να πετύχει τους στόχους του 
όµως ο πατατοπαραγωγός σύµφω-
να µε τον κ. Μαντά,  θέλει υποµονή, 
επιµονή και ζήλο για δουλειά, κα-
θώς σε θέλει κατά πάνω της η πατά-
τα για να µην εµφανιστούν ασθέ-
νειες, όπως ο δορυφόρος και φά-
ει τα φύλλα χαλώντας το φυτό. Στα 
µυστικά της καλλιέργειας της Καλ-
λιπεύκης είναι η αποφυγή των πολ-
λών ραντισµάτων και το πολύ «δού-
λεµα» του χωραφιού  πριν την σπο-
ρά, ώστε η πατάτα να µεγαλώνει 
οµοιόµορφα».

Πρέπει να την σπουδάσεις  
για τη µάθεις την πατάτα

«Φέτος ήταν κακή χρονιά για την 
παραγωγή µου, αφού έβγαλα κατά 
µέσο όρο 2,5 τόνους ανά στρέµµα, 
ενώ πέρσι 4 τόνους ανά στρέµµα» 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αναστά-

σιος Κούσιος, πρόεδρος στο τοπικό 
διαµέρισµα Καλλιπεύκης αλλά και 
του Αγροτικού Συνεταιρισµού Καλ-
λιπεύκης, που από τότε που διαλύ-
θηκε η Ένωση Αγροτικών Συνεται-
ρισµών Νοµού Λάρισας, παρόλο 
που είναι φορολογικά τακτοποιη-
µένος, είναι ανενεργός. 

«Στις 21 Μαΐου έβρεχε καταρρα-
κτωδώς µε αποτέλεσµα να σαπίσει ο 
πατατόσπορος στο 35%  των καλλιερ-
γειών της περιοχής. Ο ΕΛΓΑ δεν απο-
ζηµιώνει την παραγωγή που δεν έχει 
φυτρώσει, παρόλο που πληρώνουµε 
σχεδόν 30 ευρώ το στρέµµα ασφαλι-
στικές εισφορές. Πέρσι η τιµή χον-
δρικής της πατάτας Καλλιπεύκης ξε-
κίνησε από 25 λεπτά και έφτασε 35 
λεπτά το κιλό. Και φέτος όπως δεί-
χνει µέχρι τώρα η αγορά , στα ίδια 
επίπεδα θα κυµανθεί. Το καλό µε την 
πατάτα είναι ότι µπορείς να την απο-
θηκεύσεις και να διαπραγµατευτείς 
την τιµή της, πράγµα που έκανα και 
γω όπως και οι περισσότεροι πατα-

Πριν το 1927 η Καλ-
λιπεύκη λεγόταν 
«Νεζερός» από τη 
σερβική λέξη «εζε-
ρός» (το «ν» είναι 
ευφωνικό), που ση-
µαίνει «έλος» (λί-
µνη). Η σηµερινή της 
ονοµασία οφείλε-
ται στα ωραία πευ-
κοδάση, που την 
περιβάλλουν. 

Ε Π Ο Χ Η  Π Α Τ Α Τ Α 
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τοπαραγωγοί της περιοχής µου. Τα 
χωράφια είναι ξεκούραστα, καθώς 3 
χρόνια βάζουµε στάρι, βίκο και φα-
σόλι και τον τέταρτο χρόνο πατάτα» 
σηµειώνει ο κ. Κούσιος. 

Και συνεχίζει: «Όσο πιο εντατι-
κά καλλιεργεί κάποιος πατάτα, τό-
σο αυξάνεται το κόστος παραγωγής, 
µε περισσότερο λίπασµα και καλλι-
εργητικές φροντίδες, πράγµα που 
αποβαίνει ασύµφορο και εναντιώ-
νεται στην οικολογική φιλοσοφία 
µας. Εγώ διαθέτω πατατοεξαγωγέα 
και έτσι χρησιµοποιώ ελάχιστα ερ-
γατικά χέρια. Η συγκοµιδή µαζεύε-
ται σε big bag των 900 κιλών, ανε-
βαίνει µε φορτωτή στις πλατφόρµες 

και αποθηκεύεται σε σκιερούς χώ-
ρους µε θερµοκρασία 7oC-12oC. 

Η πατάτα, αν και ακριβή καλλι-
έργεια µε µεγάλο κόστος, ο σπόρος 
της 200-300 ευρώ ανάλογα την ποι-
κιλία και κόστος καλλιέργειας σχε-
δόν 600-700 ευρώ το στρέµµα, µε 
έχει κερδίσει από µικρό. Την έχω 
«σπουδάσει» και ζω από αυτήν. Σή-
µερα ο γεωργός πρέπει να έχει γνώ-
σεις πανεπιστηµίου, να διαβάζει και 
να ενηµερώνεται συνεχώς, αφού 
χρειάζεται τον γεωπόνο 24 ώρες το 
24ωρο, πράγµα ανέφικτο».   

«Έσπειρα το 3ο δεκαήµερο του 
Απριλίου, αφού πρώτα έκανα εδαφο-
λογική ανάλυση και λίπανση µε άζω-

το- φωσφόρο- κάλιο σε αναλογία 15%-
15%-15% και ποσότητα 80 κιλά ανά 
στρέµµα. Έριξα 200-230 κιλά πατα-
τόσπορου το στρέµµα και στο 15νθή-
µερο εφάρµοσα ζιζανιακτονία. Σε 20-
30 µέρες φυτρώνουν οι πατάτες και 
ανάλογα τις καιρικές συνθήκες ποτί-
ζω. Τους επόµενους µήνες ελέγχω και 
ραντίζω όπου χρειαστεί για τον δορυ-
φόρο και τους µύκητες», αναφέρει ο 
∆ηµήτρης Μαντάς, έµπειρος καλλιερ-
γητής από αγροτική οικογένεια.

Και συνεχίζει: «Μετά τις 10 Σε-
πτεµβρίου κάνω τις πρώτες συγκο-
µιδες των οποίων η κορύφωση εί-
ναι από 25 Σεπτεµβρίου - 10 Οκτω-
βρίου. Η πατάτα µένει στο χώµα 120 
µέρες, αν µας χαλάσει η καλλιέρ-
γεια όπως φέτος µε τις βροχοπτώ-
σεις, πρέπει να περιµένουµε την άλ-
λη χρονιά για να ξανασπείρουµε και 
αυτή είναι η µοίρα του βουνίσιου 
αγρότη, που ευτυχώς δεν την έχουν 
οι αγρότες του κάµπου. Ήταν τόσο 
φτωχή φέτος η χρονιά που πήγαι-
να να ποτίσω µε κανονάκι, έριχνα 
σε χώµα και ουσιαστικά βοηθούσα 
τα αγριόχορτα να φυτρώσουν! Θεω-
ρώ δίκαιο το αίτηµά µας για αύξηση 
στην επιδότηση του στρέµµατος (22-
25 ευρώ η επιδότηση ανά στρµ.). Στο 
30%-40% κάτω η φετινή παραγωγή 
από τις έντονες βροχοπτώσεις που 
σάπισαν τον σπόρο µε αποτέλεσµα 
να πάρω 3,5 τόνους παραγωγή ανά 
στρέµµα.  Εγώ συλλέγω µε συνερ-
γείο 7 ατόµων από τις 9 το πρωί έως 
της 4 το απόγευµα πληρώνοντας 30 
ευρώ τον εργάτη. Εκείνες τις µέρες 
ζορίζοµαι και σκέφτοµαι ότι αν δεν 
έχεις δικό σου εργαλείο, καλύτερα 
µην βάζεις ούτε ένα αυλάκι πατάτες, 
τις επόµενες µέρες την «παλεύω».  

Ο Αναστάσιος Κούσι-
ος είναι πατατοπαρα-
γωγός και πρόεδρος 
του διαµερίσµατος 

Κσλλιπεύκης.

info
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«Η κτηνοτροφία δεν είναι φωτογραφία, γκλίτσα και σκαρπίνι, είναι µεγάλη ευθύνη» 
λέει ο Λευτέρης Ντίκος, ο οποίος από τα 13 του χρόνια ανεβοκατεβαίνει από το 
Καλαµάκι Λάρισας στην Αετοµηλίτσα Ιωαννίνων πατώντας, όπως ορίζει η παράδοση, 
στη βλαχόστρατα των προγόνων του.  Το Αγρόκτηµα τον συνάντησε το απόγευµα 
της Τρίτης 4 Οκτωβρίου, να προσπαθεί να περάσει τα 600 γίδια του στην απέναντι 
όχθη του  Βενέτικου µε τον καιρό να κλείνει όλο και πιο απειλητικά
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τον ορίζοντα ο ήλιος είχε πάρει την κατηφόρα και ετοι-
µαζόταν να κρυφτεί πίσω από τα επιβλητικά βουνά της 
Πίνδου. Tην καθοδική του πορεία ακολουθούσε και η 
θερµοκρασία που έπεφτε όσο περνούσε η ώρα. Σιγά–
σιγά µε τις παροτρύνσεις, τα σφυρίγµατα, αλλά και τα 
σπρωξίµατα του ίδιου και των δύο τσοµπάνηδων, που 
έχει στη δούλεψή του, το κοπάδι µε τις 600 γίδες του 
Λευτέρη Ντίκου άρχισε να διασχίζει, ένα πίσω από το 
άλλο, σε σειρές, τον ποταµό Βενέτικο, λίγο έξω από τα 
Γρεβενά. Μπροστά οι τράγοι, µε τα τεράστια κέρατα και 
τις ογκώδεις κουδούνες, που ξεσήκωναν τον κόσµο. Πα-
ραδίπλα ο λευκότριχος «Κώτσιος», ένα άλογο 11 ετών 
που χρησιµοποιείται για να κουβαλά ανθρώπους και 
υλικά, και στην «ουρά» τα έξι θηριώδη τσοµπανόσκυλα 
του κοπαδιού, που επιτηρούσαν µην τυχόν φύγει καµία 
κατσίκα ή πεταχτεί κανένα πεινασµένο «ζουλάπι» και 
κάνει ζηµιά. Από κοντά και το 4χ4 αγροτικό του κτηνο-
τρόφου, το οποίο το χρησιµοποιεί για σπίτι και κουζίνα, 
όσο ακολουθεί το κοπάδι κατά την κάθοδό του προς τα 
πεδινά, µέσα από βουνά, χαράδρες, ποτάµια και χωριά.

Τη νύχτα ο καιρός θα χαλούσε
Ήταν Τρίτη 4 Οκτωβρίου, γύρω στις 5:30 το απόγευµα 

και έπρεπε όλο το βιός να περάσει έγκαιρα από το πο-
τάµι, πριν πέσει το σούρουπο. Το έκτακτο καιρικό δελ-
τίο, που είχε βγει τις προηγούµενες ώρες, δεν άφηνε 
κανένα περιθώριο για ολιγωρία. Τη νύχτα ο καιρός θα 
χαλούσε και θα έφερνε βροχή. Το ποτάµι θα «φούσκω-
νε», καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη «διάβα» του. 

Η νύχτα έπρεπε να βρει το κοπάδι ασφαλές από την 
απέναντι όχθη του Βενέτικου. Θα ακολουθούσε, αµέσως 
µετά, ξεκούραση λίγων ωρών, µε γρήγορο µαγείρεµα σε 
µια υποτυπώδη κουζίνα δίπλα στο αυτοκίνητο, φαγη-
τό και ύπνο γύρω από τη φωτιά, για τα ζώα, και για τους 
τρεις τσοµπαναραίους, όπως αρέσκονται να αυτοπροσ-
διορίζονται ο συνοµιλητής µας κι οι βοηθοί του. Τα χα-
ράµατα, θα έπαιρναν ξανά το δρόµο της προς Θεσσαλία. 

Τα  µονοπάτια των Βλάχων
Η κάθοδος του κοπαδιού είχε ξεκινήσει πριν οκτώ 

ηµέρες, στις 25 Σεπτεµβρίου, από την Αετοµηλίτσα των 
Ιωαννίνων, όπου τα ζώα είχαν µείνει για τέσσερις µή-
νες και έβοσκαν πουρνάρια και βότανα, στα αλπικά λι-
βάδια της Πίνδου. Προορισµός, το Καλαµάκι Λάρισας. 

Κινείται ο Λευτέρης 
Ντίκος στα ίδια µονοπά-
τια, που ακολουθούσαν 
αιώνες τα µετακινούµε-
να τσελιγκάτα Βλάχων, 
Σαρακατσαναίων και 
Κουµανταραίων, από 
τη Θεσσαλία και την 
Ήπειρο προς την Πίνδο 
και αντίστροφα, για να 
ξεκαλοκαιριάσουν και 
να ξεχειµωνιάσουν τα 
ζώα τους. 
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Οι Βλάχοι τα γίδια 
µε µαύρο τρίχωµα τα 
φωνάζουν «κόρµπα», 
εκείνα µε γκρίζο ή 
σταχτί χρώµα, τα 
ονοµάζουν «κανούτα», 
τα άσπρα τα λένε 
«φλώρα», ενώ εκείνα 
µε κόκκινα πόδια είναι 
τα «ποδαρούσια» και 
όσα έχουν κέρατα, 
είναι τα «τραγούσια».

Ένα ταξίδι, µήκους 345 χιλιοµέτρων και διάρκειας συ-
νήθως 27-28 έως 33-35 ηµερών (ανάλογα µε τον και-
ρό και την κατάσταση του κοπαδιού) το οποίο κάνει ο 
39χρονος Λευτέρης Ντίκος, Βλάχος στην καταγωγή και 
µπλεγµένος µε την κτηνοτροφία από τα 13 του χρόνια, 
όταν τον άφησε ορφανό ο αδόκητος χαµός του πατέρα 
του. Κινούµενος στα ίδια µονοπάτια, που ακολουθού-
σαν αιώνες τα µετακινούµενα τσελιγκάτα Βλάχων, Σα-
ρακατσαναίων και Κουµανταραίων, από τη Θεσσαλία 
και την Ήπειρο προς την Πίνδο και αντίστροφα, για να 
ξεκαλοκαιριάσουν και να ξεχειµωνιάσουν τα ζώα τους. 

Μια πληθώρα από λεπτές επιµέρους «χαρακιές» πάνω 
στο χάρτη των υψιπέδων της ηπειρωτικής Ελλάδας, που, 
σαν άλλες µικρές ψηφίδες, διαµορφώνουν ένα πυκνό 
µωσαϊκό δρόµων. Ανάλογα µονοπάτια, άλλωστε, υπάρ-
χουν και σε άλλες περιοχές, όπως αυτά που πηγαίνουν 
στο Βέρµιο, στα βουνά της Λαµίας, στις πλαγιές του βου-
νού των Κενταύρων και στα όρη της Πελοποννήσου.

Ένα αέναο ανέβα–κατέβα κοπαδιών και ανθρώπων, 
αναπόσπαστο κοµµάτι της παράδοσης και του πολιτι-
σµού της χώρας, το οποίο, αν και µε φθίνουσα πορεία 

τις τελευταίες δεκαετίες, συνεχίζει να παίρνει τη σκυτά-
λη από τη µία γενιά και να τη δίνει στην επόµενη. 

Επιστηµονικές µελέτες από νεαρούς επιστήµονες 
όπως ο γεωργοοικονοµολόγος Αθανάσιος Ράγκος και 
η τοπογράφος Νάντια Ντάσσιου, κατέγραψαν ότι σήµε-
ρα στη χώρα υπάρχουν τουλάχιστον 3.700 κοπάδια µε-
τακινούµενων, που δίνουν, άµεσα ή έµµεσα, εισόδηµα 
σε 4.500 οικογένειες, καθώς και δεκάδες «δρόµοι», που 
συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται από τους κτηνοτρό-
φους για την κάθοδο των κοπαδιών τους στα χειµαδιά.

«Ευτυχώς ή δυστυχώς, είµαστε ακόµη πολλοί. Αυτές 
τις ηµέρες βρήκα στο δρόµο άλλους τουλάχιστον 15 µε-
τακινούµενους. Στο χωριό µου δυστυχώς είµαι ο µόνος 
όµως υπάρχουν άλλοι σε Σαµαρίνα, Αβδέλλα, Σµίξη, Πε-
ριβόλι, ∆οτσικό, αλλά και Φιλιππαίους. Γενικά στη ∆υτι-
κή Μακεδονία και την Ήπειρο είµαστε πολλοί και υπάρ-
χουν και αλλού, από όσο γνωρίζω», λέει ο κ. Ντίκος.

Όπως εξηγεί «εδώ που είµαστε τα ονοµάζουµε «βλα-
χόστρατα». Είναι η στράτα που περνούσαν από παλιά οι 
Βλάχοι. Κανά δύο κοµµάτια εγώ τα έχω αλλάξει, για να 
ταιριάζουν στο δρόµο για τα µέρη µου. Παλιά περνού-
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σαµε και µέσα από τη Λάρισα, µιλάω 
µέχρι το 1980 -85. Τώρα όµως µας 
βγάζουν από τα Τέµπη και πάµε γύ-
ρω–γύρω», λέει και σηµειώνει: «και 
να ξέρεις ότι όλοι οι ασφαλτόδροµοι 
χαράχτηκαν πάνω σε αυτές τις βλα-
χόστρατες. Αν δεις η Εγνατία πάει 
από εκεί, ο δρόµος Λάρισας-Θεσσα-
λονίκης. Είναι όλα µελετηµένα, διό-
τι από αυτά τα µέρη περνούσαν επί 
αιώνες κάποιοι άνθρωποι».

Οι άγραφοι νόµοι
Τα πράγµατα, βέβαια, στις µέρες 

µας έχουν διαφοροποιηθεί αρκετά. 
Για παράδειγµα το ανέβασµα στα 
βουνά  δεν γίνεται µε τα πόδια, αλλά 
µε φορτηγά, διότι σε πολλά σηµεία 
των «βλαχόστρατων» έχουν αναπτυ-
χθεί καλλιέργειες και δεν επιτρέπε-
ται στα αιγοπρόβατα να περάσουν, 
γιατί κάνουν ζηµιές στο διάβα τους. 

«Ανεβάζουµε τα ζώα µε φορτηγά 
στις 28 Μαΐου. ∆υστυχώς µας απαγο-
ρεύουν να πάµε νωρίτερα. Έχουµε 
ένα σηµείο εκεί στο χωριό (σ. σ. εν-
νοεί την Αετοµηλίτσα) για να συγκε-
ντρωθούν τα κοπάδια και µετά την 
1η Ιουνίου τα βγάζουµε πάνω στο 
βουνό, όπου έχουµε ζώνες. Η πρώτη 
είναι για βοσκή µέχρι την 20η Ιουνί-
ου, σε βοσκοτόπια γύρω κι ελαφρώς 
πάνω από το χωριό και µετά τις 20 
Ιουνίου πάµε προς τις αλπικές ζώ-
νες µέχρι τα 2.500 µέτρα σε υψόµε-
τρο. Εκεί τα χόρτα βαράνε µετά τις 10 
Ιουλίου και δεν πάµε πιο πριν για να 
µην τα πατήσουµε. Έχουµε µεταξύ 
µας κάποιους νόµους άγραφους και 
τους τηρούµε», τόνισε ο νεαρός κτη-
νοτρόφος, ενώ την περιβαλλοντική 
διάσταση του ρόλου των µετακινού-
µενων επισηµαίνει και ο Γιάννης ∆ε-
κόλης, πρόεδρος του Συλλόγου Με-
τακινούµενων Ιωαννίνων, τονίζο-
ντας πως «δάσος χωρίς πρόβατα και 
γίδια, είναι πεθαµένο δάσος. Γύρω 
από τα κοπάδια θα δεις να αναπτύσ-
σεται η χλωρίδα και η πανίδα, είτε 

είναι φυτά που φυτρώνουν στις κο-
πριές των ζώων, είτε αρκούδες, λύ-
κοι, λαγοί και ούτω καθ’ εξής».

Άγρια ωράρια το καλοκαίρι
Κατά τη διάρκεια της παραµονής 

των κοπαδιών πάνω στους ορεινούς 
όγκους η ζωή των µετακινούµενων, 
γίνεται ακόµη δυσκολότερη. «Έχου-
µε άγρια ωράρια το καλοκαίρι. Ξυ-
πνάµε στις 3:30–4:00 και πάµε µε τα 
άλογα στη στρούγκα, όπου αρµέγου-
µε. Αν δεν βρέχει και δεν µας κλεί-
σουν τα ποτάµια, επιστρέφουµε και 
πρέπει µέχρι τις 7:30 να είµαστε στο 
χωριό. Όσοι δίνουµε το γάλα στους 
εµπόρους, πρέπει να το µεταφέρου-
µε σε δύσκολους δρόµους. Για να 
καταλάβετε, για τα 58 χλµ., που εί-
ναι η απόσταση από την Αετοµηλί-
τσα έως τη Σαµαρίνα, κάνουµε µία 
ώρα και ένα τέταρτο. Το γάλα το µε-
ταφέρουµε εκ περιτροπής. Σήµερα 
εγώ, αύριο ο άλλος και ούτω καθε-
ξής. Οπότε µας πέφτει ανά δύο, ανά 
τρεις ή ανά πέντε ηµέρες, ανάλογα 
πόσοι είµαστε», εξηγεί ο κ. Ντίκος. 

Όσο για το απογευµατινό γάλα; 
«Αν είναι κοντά το κοπάδι, φεύγου-
µε να πάµε να αρµέξουµε κατά τις 5, 
ενώ αν είµαστε µακριά, όπως είµαι 
εγώ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ξε-
κινάω στις 3 το απόγευµα. Καθόµα-
στε τρώµε λίγο εκεί πέρα, αρµέγου-
µε και στις 7 η ώρα πρέπει να είµαι 
πίσω. Γιατί το γάλα αυτό, ειδικά µε τα 
γίδια, το κάνουµε µόνοι µας τυρί και 
το εµπορευόµαστε µεταξύ συγγενών 
και φίλων. Όχι επαγγελµατικά. Επει-
δή είναι καλό το τυρί, το ξέρουν από 
χρόνια και έχουµε παραγγελίες». 

Ένας κτηνοτρόφος µε τρία άλογα
Αναπόσπαστο κοµµάτι στη ζωή 

του µετακινούµενου κτηνοτρόφου 
όµως είναι και τα άλογα. «Ένας µέ-
σος κτηνοτρόφος χρειάζεται του-
λάχιστον τρία άλογα», εξηγεί και 
σηµειώνει πως ο ίδιος διαθέτει 

Ένας µέσος κτη-
νοτρόφος χρειά-

ζεται τουλάχιστον 
τρία άλογα», εξηγεί 
ο Λευτέρης Ντίκος 
και σηµειώνει πως 

ο ίδιος διαθέτει τον 
«Κώτσιο», τη «Γιάν-

να» και τον «Αράπη».

Ε Π Ο Χ Η  Μ Ε Τ Α Κ Ι Ν Ο Υ Μ Ε Ν Ο Ι  Κ Τ Η Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ο Ι

«Είναι προσβλητικό ένας Βλάχος να 
μην ξέρει να κάνει τυρί. Από πάππου 
προς πάππου πηγαίνει η παράδοση» 

αναφέρει ο Λευτέρης Ντίκος.
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τον «Κώτσιο», τη «Γιάννα» και τον 
«Αράπη». «Εγώ καβαλάω τον Κώ-
τσιο. Ήταν ένα άλογο του πατέρα 
µου µε τέτοιο όνοµα και δεν το αλ-
λάζω. Είναι άλλο πράγµα. Του φω-
νάζεις από µακριά και έρχεται. Έχω 
κερδίσει στοίχηµα. Το φώναξα από 
ένα χιλιόµετρο και έχει έρθει µέσα 
στο χωριό, στην πλατεία. Το έχω µά-
θει έτσι, γιατί το ταΐζω ψωµί στο χέ-
ρι», λέει χαρακτηριστικά.

Η γκλίτσα και το µαλλιώτο
 «Γκλίτσα, έχετε;», αποφάσισα να 

τον ρωτήσω τη στιγµή που θα ξεκι-
νούσε να µπει στο ποτάµι γιατί δεν 
είδα να κρατά, έχοντας στο µυαλό 
µου το στερεότυπο του τσοµπάνη. 
«Από γκλίτσες έχω ό,τι θέλεις. Τις 
βέργες τις φτιάχνω µόνος, συνήθως 
από κρανιά, αλλά πάνω το κεφάλι 
το κάνουν άλλοι». Και τί σκάλισµα 
έχει η γκλίτσα σας, συνέχισα απτό-
ητος. «Μια που έχω σκαλισµένη την 
έχω µέσα στο αυτοκίνητο και δεν τη 
βγάζω. Ο κτηνοτρόφος δεν σκαλί-
ζει τίποτε. Αυτά είναι για τα περιο-
δικά και τις φωτογραφίες. Την γκλί-
τσα εγώ την έχω για δουλειά κι όχι 
για µόστρα. Θέλω να πιάσω τη γίδα, 
να στηριχθώ πάνω της. Πώς να στο 
πω; Η γκλίτσα και το µαλλιώτο (σ. σ. 
το µάλλινο πανωφόρι) είναι το Α και 
το Ω για τον κτηνοτρόφο. Θέλω να 
πιάνοµαι από την γκλίτσα. Πολλές 
φορές τώρα τη νύχτα, επειδή κουρά-
ζονται τα παιδιά και καθώς εγώ εί-
µαι όλη µέρα µε το αυτοκίνητο, τους 
αφήνω να ξεκουραστούν και κάθο-
µαι µε τα γίδια. Οπότε βάζω τα δυό 
µου τα χέρια πάνω και κοιµάµαι όρ-
θιος. Αν είχε σκαλίσµατα, φίδια και 
άλλες παραστάσεις, θα µου τρυπού-
σε τα χέρια», λέει και διευκρινίζει 
πως εκτός από το µαλλιώτο, έχει και 
µια κάπα από γίδινο τρίχωµα, που 
χρησιµοποιεί όταν είναι στο βουνό 
και βρέξει, για να κοιµηθεί, διότι «το 
γιδόπανο δεν παίρνει νερό».

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 
τουλάχιστον 3.700 κοπάδια 
μετακινούμενων κτηνοτρόφων, που 
δίνουν εισόδημα σε 4.500 οικογένειες.

Ε Π Ο Χ Η

info

27-35 
ηµέρες διαρκεί το 
ταξίδι του Λευτέρη 

Ντίκου ανάλογα 
βέβαια µε την κατά-
σταση του κοπαδιού 
αλλά και τις καιρικές 

συνθήκες.

χιλιόµετρα είναι 
συνολικά το ταξίδι 

από την Αετοµηλίτσα 
Ιωαννίνων στο Καλα-

µάκι Λάρισας.

345
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Όσο για το άλλο το στερεότυπο, που θέ-
λει τους κτηνοτρόφους να παίζουν φλο-
γέρα, η αναφορά µου και µόνο, έκανε τον 
Βλάχο… Τούρκο. «Οι φλογέρες κι αυτά εί-
ναι για τους κτηνοτρόφους που είναι δικη-
γόροι, γιατροί και έρχονται στο χωριό για 
µια εβδοµάδα. Φοράνε το σκαρπίνι, φόρ-
µες από τη Lacoste και την Adidas, από 500 
ευρώ την κάθε µια, παίρνουν και µια γκλί-
τσα σκαλιστή και πάνε στο κοπάδι. Εµείς 
δεν κοιτάµε τέτοια. Αυτό που θέλουµε εί-
ναι να ανοίξουµε το µυαλό µας. Και ένας 
λόγος που τα µετακινώ τα ζώα είναι γιατί 
θέλω να γνωρίσω κόσµο, τα ήθη και τα έθι-
µά τους. Περνάς σε µια ακτίνα 300 χλµ., θα 
γνωρίσεις και 300 ανθρώπους κάθε χρόνο 
και θα σε ρωτήσουν «τι κάνεις βρε Λευτέ-
ρη;». Το 5% αυτών να σε θυµάται την άλλη 
χρονιά. Από αυτό το 5%, εδώ και 23 χρόνια 
που ανεβοκατεβαίνω, έχουν µαζευτεί 70-
80 άτοµα, φίλοι µου. ∆εν µπορείς να κα-
ταλάβεις. Είναι και η ελευθερία που σου 
δίνει η παραµονή στο βουνό και η οποία 
µεταβιβάζεται τώρα και στο διάβα. Σε πολ-
λά σηµεία δεν έχει ούτε σήµα, και ηρε-
µεί το µυαλό σου. ∆εν εξηγείται είναι κά-
τι που δεν µπορώ να το περιγράψω. Αυτά 

µου αρέσουν. Όλα τα άλλα τα θεωρώ δευ-
τερεύοντα. Είναι για το φαίνεσθαι και για 
να βγουν κάποιοι φωτογραφίες».

H κτηνοτροφία είναι ευθύνη
«Και αν έπρεπε να σταµατήσεις αυτό 

που κάνεις;» αποτόλµησα να πω. «Τότε 
θα έβρισκα κάποιο άλλο επάγγελµα που 
να συνδυάζει και το πάνω στο βουνό. Ένα 
και ένα κάνουν δύο», είπε ορθά κοφτά ο 
κ. Ντίκος, αλλά όταν η κουβέντα πήγε στη 
διάδοχη κατάσταση, µια και έχουν απο-
κτήσει µε τη σύζυγό του εδώ και δύο χρό-
νια ένα µικρό αγόρι, το πρόσωπό του σκο-
τείνιασε. «Είναι πολύ µικρό ακόµη, αλλά 
αν µεγαλώσει και πει ότι θέλει να γίνει 
και αυτός κτηνοτρόφος, θα του κόψω τα 

πόδια. Αν αρχίσει και µεγαλώνει και δεν 
έχει κλίση στα µαθήµατα θα τον φέρω εδώ 
και θα του βγάλω το λάδι. θα τον αφήσω 
να κατέβει µε τα πόδια, όπως το έκανα κι 
εγώ, για να καταλάβει τι είναι κτηνοτρο-
φία. Γιατί στο ξαναλέω, η κτηνοτροφία δεν 
είναι φωτογραφία, γκλίτσα και σκαρπίνι, 
είναι µεγάλη ευθύνη. Πρέπει να είσαι λίγο 
από όλα. Εκτροφέας ζώων, λογιστής, δι-
κηγόρος, ψυχολόγος, γιατί όταν έχεις δυο 
παιδιά στη δούλεψή σου, που έχουν την 
ανάγκη σου, πρέπει να τους µιλήσεις και 
να είσαι και κυνηγός και δαµαστής για-
τί µαλώνεις µε τις αρκούδες και τους λύ-
κους. Και όλα αυτά χωρίς να έχουµε έστω 
και µια µέρα, δεν θα σου πω το µήνα, δεν 
θα σου πω το εξάµηνο, µια µέρα το χρό-
νο, να καθίσουµε. Να µας πουν ότι 30 ∆ε-
κεµβρίου, κάθεσαι. Άσε τους γάµους κι 
αυτά, γιατί σε παίρνει ο άλλος τηλέφωνο 
για γάµο και του λες δεν µπορώ. Πεθαίνει 
ο πατέρας και ο αδελφός σου και δεν πας 
στην κηδεία. Γιατί το έχω ακούσει. Ε, λοι-
πόν, θα ακουστεί ψυχρά. Μπορεί να λυ-
πηθώ που θα χαθεί το σύστηµα των µετα-
κινούµενων αλλά δεν θα θυσιάσω εγώ το 
παιδί µου για να µη συµβεί αυτό».

Ε Π Ο Χ Η  Μ Ε Τ Α Κ Ι Ν Ο Υ Μ Ε Ν Ο Ι  Κ Τ Η Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ο Ι
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Α  υτός ο ευγενικός, έξυπνος και συ-
νάµα δυνατός και σκληροτράχηλος 
γίγαντας είναι το ιδανικό τσοπανό-
σκυλο για τις ελληνικές εκτροφές. 
Είχε άλλωστε χιλιάδες χρόνια για να 
προσαρµοστεί στη γεωµορφολογία 

της Ελλάδας -οι πρώτες ιστορικές αναφορές γίνονται 
τον 5ο και 4ο π.Χ. αιώνα. «Η εξέλιξή του ερµηνεύε-
ται από το βασικό αξίωµα της Bιολογίας, δηλαδή προ-
σαρµογή στο περιβάλλον», επισηµαίνει ο ∆ρ. Περι-
κλής Κοσµόπουλος, ο οποίος έχει µελετήσει για του-
λάχιστον 25 χρόνια το υποείδος του ελληνικού ποι-
µενικού (Canis familiaris).

 Αν όµως η ιδιαίτερη βιοποικιλότητα της χώρας 
αγνοηθεί και αντιµετωπιστεί το ελληνικό τσοπανό-
σκυλο σαν ένας άλλος σκύλος, όπως τον θέλει η ση-
µερινή εµπορική πραγµατικότητα, «τότε όλοι έχουµε 
χάσει», υποστηρίζει ο κ. Κοσµόπουλος, αναφερόµε-
νος στις προσπάθειες που άρχισαν στα τέλη της δεκα-
ετίας του ‘90, όταν ορισµένες οµάδες προχώρησαν σε 
απαράδεκτες ταξινοµήσεις του υποείδους του ελληνι-
κού ποιµενικού, ελαχιστοποίησαν τη γενετική δεξα-
µενή των ελάχιστων ζώων που υπήρχαν τότε και τον 
µετέτρεψαν σε εµπορικό προϊόν. «Μάλιστα, χρησιµο-
ποίησαν φυλογενετικές επικαλύψεις (µπασταρδέµα-
τα) και προσπάθησαν να «φτιάξουν» ένα άλλο σκυλί. 
Έφερναν και φέρνουν ποιµενικούς σκύλους από την 
Ασία, την Τουρκία ή τη Γερµανία και τους διασταυρώ-
νουν µε ελληνικούς. Το 85% των σκύλων που εµφα-
νίζονται ως ελληνικοί ποιµενικοί στην Ελλάδα δεν εί-
ναι καθαρόαιµοι»,  υπογραµµίζει ο ίδιος.

Από τα αλώνια στα σαλόνια
Προσπάθησαν µε άλλα λόγια έναν σκύλο που ποτέ 

δεν άφησε τα … αλώνια, να τον βάλουν στα σαλόνια, 
µε «οδηγό» το κέρδος. «Αυτά τα νέα τσοπανόσκυ-
λα που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις δεν µπο-
ρούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και µπορεί 
να καταστρέψουν το κοπάδι. Όταν αντικαταστήσεις 
µια συµπεριφορά που χτίστηκε σε χιλιάδες χρόνια, 
καταστρέφεις το είδος», τονίζει ο κ. Κοσµόπουλος.  

 Η λύση, σύµφωνα µε τον ίδιο, είναι µία: «Οι αγρό-
τες να αναλάβουν και πάλι τη διαχείριση των ποιµε-

 «Προστατεύει το 
κοπάδι από λύκους 

και τσακάλια. Επιτηρεί 
τις εγκαταστάσεις 

και διώχνει τους 
κλέφτες. Προσέχει τα 

νεογέννητα στο βουνό 
µέχρι να φτάσω και να 

τα πάρω. Εγώ δεν είµαι 
παρά ο βοηθός του». 

Η φράση αυτή ανήκει 
στον κτηνοτρόφοςαπό 

την Ιερισσό ∆ηµήτρη 
Κόµνο,  που περιγράφει 

τη στενή σχέση του 
Έλληνα κτηνοτρόφου µε 

τον  ποιµενικό σκύλο
Τ Η Σ  Μ Α Χ Η Σ  Τ Ρ Α Τ Σ Α

∆ Ι Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
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∆ Ι Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

νικών καθώς αποτελεί τµήµα της ζωής 
τους». Η πρώτη προσπάθεια έγινε στις 
16 Οκτωβρίου στον Αλµυρό Μαγνησίας, 
όπου µια οµάδα επιστηµόνων, οι οποί-
οι θέλουν να αποδώσουν τη διαχείριση 
του ελληνικού ποιµενικού αποκλειστικά 
στον Έλληνα κτηνοτρόφο, σε συνεργα-
σία µε συνεταιρισµούς, διοργάνωσε την 
πρώτη από µια σειρά ηµερίδων-συναντή-
σεων µε παράγοντες της κτηνοτροφίας 
και του αγροτικού κόσµου. Εκεί παρου-
σιάστηκε ένα πρόγραµµα προτάσεων και 
λύσεων ως ένα πρώτο βήµα για την ανά-
καµψη του γεωργικού τρόπου ζωής.

 Τον κίνδυνο να εξαφανιστεί αυτή η πα-
ραδοσιακή ελληνική φυλή, από τις ανεξέ-
λεγκτες διασταυρώσεις αλλά και από τη 
µείωση της νοµαδικής κτηνοτροφίας,  επι-
σηµαίνει και η οργάνωση «Αρκτούρος», 
που  από το 1998 υλοποιεί Πρόγραµµα 

Αναπαραγωγής.  Οι αριθµοί καταδεικνύ-
ουν το µέγεθος του προβλήµατος. Αν και 
δεν υπάρχει επίσηµη καταγραφή, εκτιµά-
ται ότι σήµερα έχουν αποµείνει λιγότεροι 
από 3.000 καθαρόαιµοι σκύλοι.

 Πάντως, τα τελευταία χρόνια, 
όπως αναφέρει η υπεύθυνη του προ-
γράµµατος στον «Αρκτούρο», Μελίνα Αυ-
γερινού, δίδονται ετησίως σε κτηνοτρό-
φους µε τη µορφή της συνιδιοκτησίας, 
40 µε 60 κουτάβια. «Στις εγκαταστάσεις 
µας δεν έχουµε πολλές γέννες. Γι’ αυτό ο 
κτηνοτρόφος που παίρνει ένα ζώο οφεί-
λει -βάσει µιας σύµβασης- να µας δίνει 
από κάθε γέννα όσα κουτάβια δεν θέλει 
να κρατήσει ο ίδιος, ώστε να τα διαθέσου-
µε σε άλλον. Ο κάθε κτηνοτρόφος όταν 
του δίνουµε ένα ζώο καταβάλλει 100 ευ-
ρώ, τα οποία αντιστοιχούν στα έξοδα για 
τον εµβολιασµό, για το τσιπάκι που του 

έχει τοποθετηθεί και για την αποπαρα-
σιτοποίηση», εξηγεί η κυρία Αυγερινού.

 
Ένας σκύλος µε 
ιστορία και χαρακτήρα

 Τα αυθεντικά τσοπανόσκυλα µπο-
ρούν να αντεπεξέλθουν σε κάθε περι-
βάλλον στην Ελλάδα, από τις αντίξοες 
συνθήκες της ορεινής κτηνοτροφίας 
µέχρι το «µαλακό» κλίµα του κάµπου. 
Αυτή είναι η δύναµη που τα ξεχωρίζει 
από τους εισαγόµενους ποιµενικούς, οι 
οποίοι δεν µπορούν τα ανταποκριθούν 
στην ποικιλοµορφία των ελληνικών 
εδαφών, σηµειώνει η κυρία Αυγερινού.

 «Η αλήθεια για τον ελληνικό ποιµενι-
κό είναι ότι είναι το αποτέλεσµα της µεί-
ξης,  πριν περίπου 12.500 χρόνια, των τό-
τε άγριων βραχυκεφάλων σκύλων, µε τους 
σκύλους που υπήρχαν στον ελλαδικό βι-

Στους οµιλητές της ηµερίδας του Αλµυρού για τον ποιµενικό σκύλο ήταν και  
ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου, Γιάννης Καλλίµορφος.
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∆ Ι Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

Το άγαλµα του Κεραµεικού
Μια ιδέα για το πώς ήταν κατά την 
αρχαιότητα ο ελληνικός ποιμενικός 
έχουμε από το άγαλμα του Κερα-
μεικού, το οποίο σήμερα βρίσκεται 
στο αρχαιολογικό μουσείο του 
Κεραμεικού. «Η ερμηνεία κάποιων 
δήθεν ειδικών που ισχυρίζονται ότι 
πρόκειται για λιοντάρι στο οποίο 
προστέθηκε κεφάλι σκύλου, απλά 
καταδεικνύει πόσο άσχετοι είναι 
σχετικά με την αρχαία ελληνική 
τέχνη αλλά και με τη φυσιολογία 
του σκύλου», λέει με έμφαση ο κ. 
Κοσμόπουλος.

To «who is who« του 
ελληνικού τσοπανόσκυλου
●  Τρίχωμα πυκνό με διπλό μανδύα, 

ασπίδα στις ακραίες καιρικές 
συνθήκες

● Άριστη όσφρηση, όραση κι ακοή
●  Χαρακτήρας ανεξάρτητος, θαρ-

ραλέος με υψηλή αίσθηση του 
ζωτικού χώρου, αναπτυγμένο 
ένστικτο προστασίας στο κοπάδι, 
επιθετικότητα προς τα άγρια ζώα

●  «Συμμετείχε» στις εκστρατείες 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου,

●  Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, είναι 
γνωστός από τα ομηρικά έτη κι 
ονομαστός για τα καταπληκτικά 
του χαρίσματα.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ

ότοπο πριν από 40.000 - 50.000 χρόνια», 
υπογραµµίζει ο κ. Κοσµόπουλος. Μια πρώ-
τη αναφορά για τα είδη ποιµενικών και 
κυνηγετικών σκύλων που υπήρχαν στον 
ελληνικό χώρο υπάρχει στο «Περί τα ζώα 
ιστορίαι» του Αριστοτέλη και µετέπειτα στο 
«Κυνηγετικός» του Ξενοφώντα. Στα χιλιά-
δες χρόνια εξέλιξής τους, απέκτησαν χα-
ρακτηριστικά που τα καθιστούν πολύτι-
µους κι αναντικατάστατους φύλακες. 

«Με σώσαν τα σκυλιά»
«Είναι πολύ πιστά και ιδιαιτέρως έξυ-

πνα σκυλιά. Τον τελευταίο καιρό έχουµε 
µια έξαρση σε λύκους και τσακάλια και 
µε έχουν σώσει. Ζουν µαζί µε το κοπά-
δι, το ακολουθούν στην ελεύθερη βοσκή 
και επιστρέφουν µαζί το βράδυ. Παράλ-
ληλα άγνωστοι µπήκαν στις εγκαταστά-

σεις πριν λίγο καιρό για να µε κλέψουν 
και τα σκυλιά το απέτρεψαν. Στα βουνά ο 
κάθε κτηνοτρόφος πρέπει να έχει πολλά 
σκυλιά. Θα προτιµούσα να ήταν όλα ποι-
µενικοί αλλά δεν µπορούµε να τα βρού-
µε, δεν έχουµε και κάποιο δίκτυο µεταξύ 
µας για να προµηθευόµαστε καθαρόαιµα 
σκυλιά», σηµειώνει ο κ. Κόµνος.

 Για χιλιάδες χρόνια ο ελληνικός ποι-
µενικός βοηθά τον κτηνοτρόφο να σώσει 
την περιουσία του.  Όµως, όπως αναφέ-
ρει ο ίδιος, εκτός από το ότι είναι δύσκολο 
να βρεθούν καθαρόαιµα ζώα, κοστίζει και 
η διατήρησή τους. Και καταλήγει: «Πριν 
από χρόνια είχαµε προτείνει σε µια  αγρο-
τική συνδιάσκεψη στη Σίνδο και είχα-
µε κάνει πρόταση και στο υπουργείο να 
υπάρχει µια επιδότηση και για την τροφή 
των ποιµενικών, αλλά δεν προχώρησε».

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

Κεφαλονιά

Αγρίνιο

Σκύρος

ΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνη

Λήµνος

ΣαµοθράκηΣαµοθράκη

Θάσος

∆ράµα
ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

Βέροια

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

Ικαρία

Χίος

ΆνδροςΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύρος
ΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονος

Πάρος
ΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

Κατερίνη

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
Τρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

Η ανάγκη να ενταχθεί 
ο ελληνικός ποιµενικός 
στο πρόγραµµα διατή-
ρησης-προστασίας των 
σπάνιων φυλών, τέθηκε 
στη διάρκεια ηµερίδας 
«Ελληνικός ποιµενικός 
και ελληνική κτηνοτρο-
φία» που διοργανώθηκε 
την Κυριακή 16 Οκτω-
βρίου, υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και του ∆ήµου Αλµυρού 
Βόλου και σε συνεργασία 
µε την Ένωση Αγρινίου.
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ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα

ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθος

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

Σκύρος

ΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνη

Λήµνος

ΣαµοθράκηΣαµοθράκη

Θάσος
ΑλεξανδρούποληΑλεξανδρούπολη

∆ράµα∆ράµα
ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

Βέροια

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

Ικαρία

Χίος

ΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύρος
ΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονος

Αµοργός ΚωςΚως
Νάξος

Πάρος

Σαντορίνη
Κύθηρα

Χανιά

ΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνο

ΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειο

Γαύδος

ΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΠΕΛΑΓΟΣ

Κρήτη

∆ωδεκάνησα∆ωδεκάνησα

ΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµοςΣάµος

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

«Από τις λίγες διε-
ξόδους που έχει το 
ελληνικό επιχειρείν 
αυτή τη στιγµή είναι 
ο αγροτικός τοµέας 
και παλεύουν πάρα 
πολλοί άνθρωποι, 
οπότε κάποιοι από 
αυτούς θα πετύχουν», 
τονίζει ο Νίκος 
Κουµανταράκης.

Π 
ριν πέντε χρόνια, η κρίση ώθησε τον Νίκο Κου-
µανταράκη να αφήσει την Αθήνα και µια καριέ-
ρα στο χώρο του κινηµατογράφου και να εγκα-
τασταθεί στη Σπάρτη, όπου ανέλαβε τον ελαιώ-

να της οικογένειάς του. Όπως γρήγορα κατάλαβε, προ-
κειµένου να µπορέσει να ζήσει από τη γη του, θα έπρε-
πε να στραφεί στην τυποποίηση. Αυτό και έκανε, αντι-
µετωπίζοντας τα κάθε λογής εµπόδια που ορθώθηκαν 
µπροστά του µε επιµονή και προσήλωση στο στόχο του.

Ο ελαιώνας του 40χρονου Νίκου Κουµανταράκη πε-
ριλαµβάνει 30 στρέµµατα ελιάς κι η καλλιέργειά του 
εξασφάλιζε ένα συµπληρωµατικό οικογενειακό εισό-
δηµα πριν αναλάβει να τον αξιοποιήσει επαγγελµατικά 
το 2010, µεσούσης της κρίσης. Η παραγωγή, που είναι 
βιολογικά πιστοποιηµένη, προέρχεται από Κορωνέικη, 
Κουτσουροελιά και Καλαµών από 550 δέντρα ηλικίας 50 
ετών, φυτεµένα στους πρόποδες του Ταΰγετου, έξω από 
τη Σπάρτη µέσα σε έκταση οικογενειακής ιδιοκτησίας.

Επένδυση κάτω από συνθήκες κρίσης
Όταν επιβλήθηκαν τα capital controls το καλοκαίρι 

του 2015, δεν θα µπορούσε να φανταστεί ότι έξι µήνες 
αργότερα θα θεµελιωνόταν το τυποποιητήριο ελιάς µε 
επιδότηση που δόθηκε στα πλαίσια των Leader 2007-
2013. Με εφόδιο τις σπουδές του στη Μηχανολογία αλ-
λά και την εργασιακή εµπειρία του αδερφού του στις 
εξαγωγές ελαιολάδου, ο Νίκος Κουµανταράκης είχε πά-
ρει την απόφαση το 2015 να καταβάλει προσωπικό κε-
φάλαιο της τάξης των 90.000 ευρώ για να διεκδικήσει 
ισόποση επιδότηση άλλων 90.000 ευρώ για την κατα-
σκευή της µονάδας συσκευασίας ελιάς.

Η έγκριση από τη διαχειριστική αρχή LEADER της περι-
οχής Σπάρτης δόθηκε στην πρόταση τέλη Ιουνίου 2015, 

λίγες µέρες πριν επιβληθούν περιορισµοί στην κίνηση 
κεφαλαίου. Η µεγάλη αβεβαιότητα που ακολούθησε οδή-
γησε τον νέο αγρότη να πιστέψει ότι θα έπρεπε να εγκατα-
λείψει το σχέδιο του τυποποιητηρίου. «∆εν µπορούσα να 
εµπιστευτώ τους κατασκευαστές ότι θα παρέδιδαν το έρ-
γο µες την προθεσµία ως το Νοέµβρη υπό την πίεση των 
capital controls κι έτσι πάγωσα το σχέδιο», εξηγεί ο ίδιος.

Η στάση του άλλαξε και το ενδιαφέρον του για το τυ-
ποποιητήριο ενεργοποιήθηκε ξανά µετά από παρό-
τρυνση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα που διαχειρίζεται 
τα Leader.  «Το Νοέµβριο του 2015  δέχτηκα τηλέφωνα 
από την Αναπτυξιακή που µε διαβεβαίωναν ότι θα δο-
θεί παράταση για τα έργα που βρίσκονταν σε εκκρεµό-
τητα που θα εντάσσονταν στο νέο ΠΑΑ µε σχετική από-
φαση-γέφυρα. Εκεί έβαλα µπρος και την άλλη µέρα ήταν 
οι µπετονιέρες στο κτήµα», συµπληρώνει.  

Όµως και µετά τη θεµελίωση του κτιρίου, η τύχη της 
επένδυσης  παρέµεινε για επτά µήνες στον αέρα, καθώς 
το πρόγραµµα ήταν στο «νεκρό» ενώ ο Κουµανταράκης 
είχε επενδύσει σε ένα κτίριο που ήταν αβέβαιο αν θα 
ολοκληρωνόταν. «Οι πόροι που διέθετα τελείωσαν το χει-
µώνα του 2016. Η προπληρωµή του ΦΠΑ για παράδειγµα 
προσθέτει µεγάλη επιβάρυνση στη ρευστότητα ενός ιδι-
ώτη. Ακόµη κι αν ξεκινήσεις µε κεφάλαιο των 100.000 
ευρώ ουσιαστικά  έχεις να ξοδέψεις 76.000 ευρώ ωσό-
του πάρεις στα χέρια την επιστροφή του ΦΠΑ», εξηγεί.

Το τυποποιητήριο όµως ολοκληρώνεται τώρα µετά 
την καταβολή των πληρωµών του Προγράµµατος και 
η αρχή της λειτουργίας του τοποθετείται το Νοέµβριο. 
Είναι ένα ισόγειο κτίριο 230 τ.µ. µε παραγωγική  ικα-
νότητα 500 τόνων συσκευασµένης ελιάς που τηρεί αυ-
στηρές προδιαγραφές ως χώρος παραγωγής τροφίµου. 
«Ήταν ένας Γολγοθάς η ολοκλήρωση του κτιρίου, αλ-

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

Νίκος 
Κουμανταράκης
ΠΡΩΤΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΛΕΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ  
Από την παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών στο κλεινόν άστυ 
στον οικογενειακό ελαιώνα στους πρόποδες του Ταΰγετου
Τ Η Σ  Σ Ο Φ Ι Α Σ  Σ Π Υ Ρ Ο Υ

ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα
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λά τώρα αισθάνοµαι επιτέλους κα-
λά. Έχω µια επιχείρηση, µπορώ να 
ξεκινήσω να δουλεύω µε κάτι σταθε-
ρό», λέει ο Νίκος Κουµανταράκης.

Μαθαίνοντας το επάγγελµα
Η απόφαση για το τυποποιητήριο 

δεν πάρθηκε άµεσα αφότου ανέλα-
βε τον ελαιώνα, αλλά ωρίµασε µέσα 
σε µια πενταετία, καθώς  αναµετρή-
θηκε µε τις προκλήσεις της παραγω-
γής στο νέο του ρόλο. Πριν εργαζό-
ταν στο χώρο της παραγωγής ταινι-
ών, που όµως δέχτηκε µεγάλο πλήγ-
µα µες την κρίση, ενώ ο ίδιος απο-
φάσισε να εγκαταλείψει την Αθή-
να λίγο πριν τα 35 αφού είχε µείνει 
άνεργος για δύο χρόνια.

Οι γνώσεις που απέκτησε στο πα-
νεπιστήµιο δεν τον βοήθησαν απα-
ραίτητα να γνωρίζει πώς να εξασφα-
λίσει καλές αποδόσεις από τα δέ-
ντρα, αλλά όπως υποστηρίζει συνέ-
βαλαν να αποκτήσει ανοιχτό µυαλό 
που  είναι απαραίτητο στοιχείο για 
να πετύχει κάθε παραγωγός. 

Για να αναπληρώσει την εκπαί-
δευση που λείπει στον αγρότη στη 
χώρα µας, αφού το σύστηµα των  
συµβουλών είναι γνωστό πως πά-
σχει, εκτός από τις συµβουλές που 
παρείχαν επαγγελµατίες της παρα-
γωγής στο καφενείο, ο Νίκος Κου-
µανταράκης κατέφυγε στο ίντερνετ.

Μετά από µια πενταετία, η απόδο-
ση της εκµετάλλευσης ανήλθε σε 5 
τόνους βρώσιµης ελιάς και 6 τόνους 
ελαιολάδου. Από την αρχή δούλευε 
µόνο ο ίδιος, γιατί ο ελαιώνας δεν 
αφήνει πολλά πράγµατα αν δεν 
δουλέψει ο ιδιοκτήτης.  Οι φροντί-
δες που εφάρµοσε ήταν πότισµα µε 
στάγδην άρδευση και εδαφοβελτίω-
ση µέσα από ακαλλιέργεια, δηλαδή 
επέλεξε η κοπή χόρτων να γίνει µε 
καταστροφέα ή χορτοκοπτικό για να 
µην χρησιµοποιήσει φρέζα που θε-
ωρείται ότι βλάπτει τη δοµή του χώ-
µατος. «∆εν εφάρµοσα λίπανση για 
λόγους µείωσης κόστους. Ήταν µια 
συνειδητή επιλογή όταν διαπίστωσα 
ότι το κτήµα πιάνει συχνά πάγο, κά-
τι που σηµαίνει ότι όσο λίπασµα και 
να έριχνα, δεν θα είχα ικανοποιητι-
κή παραγωγή», λέει ο ίδιος.

Στενά περιθώρια κέρδους
Ωστόσο τα οικονοµικά περιθώ-

ρια κέρδους µε τα οποία λειτουρ-
γούσε παρέµεναν πολύ στενά, γε-
γονός που προβληµάτισε τον νέο 
καλλιεργητή. Το κόστος των εισρο-
ών ανερχόταν µαζί  µε τα προσωπι-
κά του ηµεροµίσθια σε ένα σύνολο 
2.000 ευρώ κατά µέσο όρο ετησίως, 
ενώ µε την περσινή τιµή των 4 ευ-
ρώ το κιλό βιολογικό λάδι και 1,5 
το κιλό ελιάς Καλαµών είχε περίπου 

7.000 ευρώ έσοδα.
 «Το 2013 πρωτοσκέφτηκα ότι 

αξίζει να επενδύσω σε τυποποιη-
τήριο, επειδή εκείνη τη χρονιά πα-
ρήγαµε βιολογικό έξτρα παρθέ-
νο λάδι εξαιρετικά ψηλής ποιότη-
τας σύµφωνα µε τις χηµικές ανα-
λύσεις, αλλά το πουλήσαµε 5-8 φο-
ρές λιγότερο απ’ ό,τι πουλιέται στο 
ράφι του ευρωπαϊκού σούπερ µάρ-
κετ. Για να καρπωθούµε την προστι-
θέµενη αξία, κατάλαβα ότι έπρεπε 
να φροντίσουµε να γίνει τυποποί-
ηση», εξηγεί ο Νίκος Κουµανταρά-
κης. «Τον Νοέµβριο στοχεύουµε να 
αγοράσουµε µικρή ποσότητα ελιάς 
γύρω στους 30 τόνους, και τα πρώτα 
τρία χρόνια θα κινηθούµε µε µικρά 
και προσεκτικά βήµατα για να έχου-
µε σταθερή εξέλιξη και να ελέγξου-
µε το τρέχον κόστος της µονάδας.  
Σε ό,τι αφορά  την επίδραση της νέ-
ας του απασχόλησης στη ζωή του, ο 
Νίκος Κουµανταράκης πιστεύει ότι 
παρά τις απαιτήσεις που προβάλ-
λει η χειρωνακτική φύση της αγρο-
τικής εργασίας, έχει επιδράσει θε-
τικά στα επίπεδα ευεξίας του. Ένα 
βασικό κλειδί είναι ότι η αγροτική 
δουλειά θέλει ένα ρυθµό ώστε να 
έχει και διάρκεια, αρχίζεις να προ-
σέχεις, χρησιµοποιείς το σώµα σου 
καλύτερα και σίγουρα προσαρµόζε-
σαι», συµπληρώνει. 

info

100.000 
ευρώ κεφάλαιο για 

έναν ιδιώτη σηµαίνει 
ότι έχει να ξοδέψει µό-
λις 76.000 ευρώ λόγω 
της προπληρωµής του 

ΦΠΑ. 

χαµηλότερα διέθεσε 
το 2013 το βιολογικό 
έξτρα παρθένο ελαιό-
λαδο της παραγωγής 
του λόγω έλλειψης 

τυποποίησης.

80%

στρέµµατα ελαιώνα µε 
550 ελαιόδεντρα είναι 

η εκµετάλλευση του 
Νίκου Κουµαντάράκη.
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Γ  αντζωµένα στο όρος Περιστέρι ή Λάκµων, σχε-
δόν αντικριστά το ένα από το άλλο, µοιάζουν 
µε αετοφωλιές από πέτρα. Η χαράδρα του πο-
ταµού Χρούσια ή Καλαρρύτικου τα χωρίζει και 
ένα µονοπάτι απαράµιλλης φυσικής οµορφιάς  
πληµµυρισµένο από τα αρώµατα των βοτάνων 

τα ενώνει. Και δεν είναι το µόνο. Ένα αόρατο νήµα δένει τα δύο 
χωριά, µια σχεδόν κοινή ιστορία. 

∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όποτε γίνεται αναφορά στο ένα 
ταυτόχρονα η σκέψη πάει και στο άλλο. 

Η παραδοσιακή ηπειρώτικη αρχιτεκτονική διατηρείται αναλ-
λοίωτη στα δύο χωριά, τα οποία έχουν ανακηρυχθεί διατηρη-
τέα και θυµίζουν τα Ζαγοροχώρια στα βόρεια του νοµού Ιωαν-
νίνων. Κτίσµατα από πέτρα µε στέγες από σχιστόλιθο που εναρ-
µονίζονται πλήρως µε το φυσικό τοπίο. Το µέγεθος και ο πλού-
τος τους µαρτυρούν την ιστορία του τόπου. 

Η βλάστηση στην περιοχή δεν είναι ιδιαιτέρως αναπτυγµένη. 
Αυτό είναι εµφανές περισσότερο στο Συρράκο, το οποίο οφεί-
λει ακριβώς σε αυτή τη γύµνια του το όνοµά του από τη βλάχι-
κη λέξη «seraco» που σηµαίνει φτωχός και άγονος. 

Στα δύο χωριά δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων. Οι 
επισκέπτες είναι «αναγκασµένοι» να τα περπατήσουν και να πε-
ριπλανηθούν στα λιθόστρωτα σοκάκια , ενώ  τον περίπατό τους 
συντροφεύει ο κελαρυστός ήχος του νερού που τρέχει από τις 
πέτρινες λαξευτές  βρύσες ή κάποιο κοντινό ρυάκι. 

Θέλω ν’ακούω τριγύρω µου  
πεύκα κι οξιές να σκούζουν, 
θέλω να περπατώ γκρεµούς, 
ραϊδιά, ψηλά στεφάνια, 
θέλω κρεµάµενα νερά   
δεξιά ζερβιά να βλέπω. 
Θέλω ν’ ακούω τα νύχια  
σου  να τα τροχάς στα βράχια, 
ν’ ακούω την άγρια σου κραυγή, 
τον ίσκιο σου να βλέπω.
Κώστας Κρυστάλλης  
(απόσπασµα από  
τον «Σταυραητό»)

Σ Υ Ρ Ρ Α Κ Ο  -  Κ Α Λ Α Ρ Ρ Υ Τ Ε Σ

ΠΕΤΡΑ,
ΜΝΗΜΗ  
ΚΑΙ ΦΩΣ ΣΤΑ 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

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
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Η γοητεία του τοπίου ακατανίκητη. Το 
ίδιο γοητευτική και η ιστορία του, τα ίχνη 
της οποίας στέκουν ολόρθα στα δύο χω-
ριά αρκεί ο επισκέπτης να έχει ανοιχτά τα 
µάτια και την καρδιά του. 

Τα δύο χωριά έχουν σήµερα ελάχι-
στους κατοίκους αλλά κάποτε έσφυζαν 
από ζωή. Στη µεγαλύτερη ακµή τους οι 
Καλαρρύτες είχαν 5.000 κατοίκους και 
το Συρράκο 3.500. Όπως αναφέρθηκε, 
τα κτίρια των χωριών παραµένουν µνη-
µεία του πλούτου που χαρακτήριζε κάπο-
τε την περιοχή. Ωστόσο ό,τι θα δει ο επι-
σκέπτης σήµερα κατασκευάστηκε µετά το 
1830,  αφού κατά την περίοδο της Ελλη-
νικής Επανάστασης τα δύο χωριά κατα-
στράφηκαν ολοσχερώς. 

Πρώτα ήρθαν οι Βλάχοι
Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής ήταν 

Βλάχοι που εγκαταστάθηκαν στους µεν 
Καλαρρύτες µεταξύ 10ου και 12ου αιώνα 
και στο Συρράκο τον 15ο. Οι άνθρωποι σε 
αυτά τα µέρη πρόκοψαν και επί Τουρκο-
κρατίας αποτέλεσαν τους «επιχειρηαµτί-
ες» της εποχής. Εµπορεύονταν µαλλιά και 
είδη αργυροχρυσοχοΐας, εκκλησιαστικά 
σκεύη και κοσµήµατα. Οι ραφτάδες του 
Συρράκου υπερηφανεύονταν ότι και ο 
ίδιος ο Ναπολέοντας τους προτιµούσε για 
να ράψουν τις µάλλινες κάπες των στρα-
τιωτών του. Στους Καλαρρύτες πάλι ιστο-
ρία  έγραφαν οι αργυροχόοι. Η παράδοση 
λέει ότι ο Αλή Πασάς θέλοντας να τους ει-
ρωνευτεί, τους έστειλε ένα µικροσκοπικό 

ασηµένιο ψύλλο για να τον αντιγράψουν. 
Οι Καλαρρυτινοί δεν το έκαναν αλλά τον 
έστειλαν πίσω πεταλωµένο. 

Ο Αλή Πασάς ήταν αυτός που κατήργη-
σε τα προνόµια των δύο χωριών όταν ανέ-
λαβε την διοίκηση της Ηπείρου. 

Το 1821 βρίσκει και τα δύο χωριά επα-
ναστατηµένα. Το σχέδιο για την ανακο-
πή της δίοδου των Τούρκων από το Συρ-
ράκο και τους Καλαρρύτες αποτυγχάνει. 
Η οργή των Τούρκων δεν άφησε τίποτα 
όρθιο στα δύο χωριά. 

1881: Σε δύο ξεχωριστά κράτη
Το 1881, µε τη συνθήκη του Βε ρολίνου 

και την παραχώρηση στην Ελλάδα της 
Θεσσαλίας και µέρους της Ηπείρου το 
Συρράκο θρηνεί, γιατί παραµένει κά-
τω από τον τουρ κικό ζυγό και τα σύνο-

ρα µπαίνουν κατά µήκος του Χρούσια 
σε απόσταση ανα πνοής από το χωριό. Ο 
Χρούσιας πλέον αποτελεί το φυσικό σύ-
νορο Ελλάδας και Τουρκίας και τα «δια-
µάντια»της Πίνδου, Συρράκο και Καλαρ-
ρύτες, ανήκουν πλέον σε ξεχωριστά κρά-
τη.  Η περιοχή απελευθερώνεται στις 23 
Νοεµβρίου 1912 µετά την Πρέβεζα και το 
Μέτσοβο, ποτέ όµως τα δύο χωριά δεν θα 
φτάσουν ξανά στην προηγούµενη τους 
ακµή και τελικά το κύµα αστυφιλίας της 
δεκαετίας του  ‘50 τα ερήµωσε.  

Το µεγαλύτερο τοξωτό 
γεφύρι στα Βαλκάνια

Τα αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφθεί 
κανείς πολλά και οι δραστηριότητες που 
µπορεί να αναπτύξει στη γύρω περιοχή 
ακόµη περισσότερες. Ενδιαφέρον παρου-
σιάζει η πέτρινη βρύση της «Γκούρας» µε 
τρία στόµια δίπλα στην εκκλησία του Αγ. 
Νικολάου στους Καλαρρύτες, ενώ στο Συρ-
ράκο είναι επισκέψιµο το σπίτι  του Κώστα 
Κρυστάλλη, το οποίο σήµερα λειτουργεί 
ως Λαογραφικό µουσείο, όπως και το Μου-
σείο της «Ερµηνείας Φωτιάδου». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα 
γεφύρια της περιοχής. Μπορεί το ιστο-
ρικό γεφύρι της Πλάκας, το µεγαλύτερο 
τοξωτό γεφύρι των Βαλκανίων,  να µην 
έχει αποκατασταθεί ακόµη, ωστόσο µπο-
ρεί κανείς να επισκεφθεί το µονότοξο γε-
φύρι  Πούντεα Νουάουα µε χρονολογία 
οικοδόµησης το 1800 και το µονότοξο γε-
φύρι στο Σιόπατου. 

Οι ραφτάδες του Συρράκου 
υπερηφανεύονταν ότι  
και ο ίδιος ο Ναπολέοντας 
τους προτιμούσε  
για να ράψουν τις μάλλινες 
κάπες των στρατιωτών του.
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1
Η Ι.Μ. Κηπίνας είναι χτισµένη στην 
είσοδο ενός σπηλαίου 270 µ., περίπου 
40 µ. ψηλότερα από το δρόµο. 

2 & 3
Τα δύο χωριά έχουν σήµερα ελάχιστους 
κατοίκους και µόνο τα καλοκαίρια απο-
κτούν τη ζωή που είχαν κάποτε.

4
Ξακουστοί παραµένουν οι Καλαρρυτινοί 
αργυροτεχνίτες. Ένας εξ αυτών, ο Σω-
τήρης Βούλγαρης, έφυγε στην Ιταλία 
όπου ίδρυσε τον γνωστό οίκο Bulgari.

5
Γιώργος Λεπενιώτης, ο Συρρακιώτης 
οπλαρχηγός που ηγήθηκε της απελευ-
θέρωσης του Συρράκου το 1912.

6
Το Μουσείο Αργυροτεχνίας που εγκαι-
νιάστηκε το 2015 στους Καλαρρύτες, 
είναι αφιερωµένο στην τέχνη που δόξα-
σε το χωριό στα τέλη του 18ου αιώνα.

1

3

5 6

4

ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

ΤρίποληΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθος

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

Κιλκίς

Βέροια

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

Ιωάννινα
ΚέρκυραΚέρκυραΚέρκυρα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

Κοζάνη

ΙωάννιναΙωάννινα

Το Συρράκο είναι χωριό 
του νοµού Ιωαννίνων, που 
ανήκει διοικητικά στον 
∆ήµο Β.Τζουµέρκων. Οι 
Καλαρρύτες είναι ορεινός 
οικισµός 56 χλµ. ΝΑ των 
Ιωαννίνων. Μεταξύ των 
δύο οικισµών περνάει ο 
ποταµός Καλαρρύτικος.
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Ο ΑΡΑΧΘΟΣ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ, 
Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
Ιδανικός για rafting και canoe kayak ο 8ος µεγαλύτερος ποταµός 
της Ελλάδας, γνωστός για την οµορφιά και τη ζωηράδα του

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

Π 
ρωταγωνιστής της περιπέτειας 
στα βουνά των Τζουµέρκων εί-
ναι σίγουρα ο παταµός Άραχθος. 
Στα αφρισµένα του νερά στήνε-

ται το σκηνικό της περιπέτειας. Το στε-
νό φαράγγι του, οι επιβλητικές ορθο-
πλαγιές, οι πηγές που αναβλύζουν από 
σχισµές βράχων, οι καταρράχτες και τα 
σπάνια είδη πουλιών κάνουν τον Άρα-
χθο ένα από τα  οµορφότερα ποτάµια για 
rafting. Η διαδροµή του είναι εύκολη, 
ιδανική για αρχάριους. Αντιθέτως, η δια-
δροµή του κύριου παραποτάµου του, του 
Χρούσια, που διατρέχει το φαράγγι µετα-
ξύ Συρράκου-Καλαρρυτών ενδείκνυται 
για τους πιο έµπειρους rafters. Τα κρυ-

στάλλινα νερά του τρέχουν µε ορµή να 
συναντήσουν τα νερά του Άραχθου δη-
µιουργώντας µία διαδροµή µε αισθητή 
κλίση, συνεχόµενους κυµατισµούς και 
περάσµατα. 

Σπάνια είδη ορνιθοπανίδας
Στις όχθες της τεχνητής λίµνης Πουρ-

ναρίου περιµένουν τα kayak. Το φθινό-
πωρο, όταν η στάθµη της λίµνης είναι 
χαµηλή, αποκαλύπτεται η βυθισµένη 
πολιτεία  της Κάτω Καλντερίνης.  Στα γα-
λαζοπράσινα νερά της λίµνης συναντά 
κανείς σπάνια είδη της ορνιθοπανίδας, 
όπως οι πρασινοκέφαλες πάπιες, πά-
πιες αλκυόνες και ποταµοσφυρίχτρες.

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθοςΖάκυνθος

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

Κοζάνη

ΚατερίνηΚατερίνη

ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα
ΚέρκυραΚέρκυραΚέρκυρα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα

Άραχθος, 
Είναι ο όγδοος µεγα-
λύτερος ποταµός της 
Ελλάδας. Έχει συνολικό 
µήκος 135 χιλιόµετρα. 
Πηγάζει από τη Βόρεια 
Πίνδο και εκβάλλει στον 
Αµβρακικό κόλπο. 

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ    ∆ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ
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Στο µονοπάτι που ενώνει το Συρράκο µε 
τους Καλαρρύτες, οι µυρωδιές των άγρι-
ων βοτάνων συνοδεύουν το διάβα ανά-
µεσα στα κάθετα βράχια του φαραγγιού. 
Πετρόχτιστοι µύλοι και γεφύρια, καταρ-
ράκτες και λίµνούλες, πλατάνια και κου-
τσουπιές δηµιουργούν ένα πολύχρωµο 
σκηνικό. Μοναδικής οµορφιάς είναι επί-
σης το µονοπάτι που οδηγεί στην Ι.Μ. 
Κηπίνας. Η Μονή σκαρφαλωµένη στην 
απότοµη πλαγιά πάνω από την κοίτη του 
ποταµού Χρούσια είναι χτισµένη στην εί-
σοδο ενός µεγάλου σπηλαίου.  

Τις επιλογές υπαίθριας αναψυχής συ-
µπληρώνουν η ορεινή ποδηλασία, το 
rappel, το flying fox και το parapente. 

Οκτώβρης µήνας. Νωρίς το πρωί 45 ορειβάτες ξεκινήσαµε για την κορυ-
φή των Τζουµέρκων Καταφίδι (2.393 µ). Θα διασχίζαµε µία απόσταση 9,5 
χιλ. µε υψοµετρική διαφορά 1.450 µέτρα. Με σταθερό ρυθµό ανεβαίνα-
µε το κακοτράχαλο µονοπάτι ο ένας πίσω από τον άλλο. Το τελευταίο και 
πιο επικίνδυνο κοµµάτι: Η διάσχιση της ράχης 500 µέτρων προς την κορυ-
φή. Με µεγάλη αυτοσυγκέντρωση ήµουν έτοιµος να περάσω από το στε-
νό πέρασµα της ράχης. ∆εξιά και αριστερά γκρεµός. ∆ίπλα οι φίλοι µου. 
«Επιτέλους φθάσαµε!» σκέφθηκα µε ανακούφιση. Τα συναισθήµατα της 
κορυφής ανάµεικτα. Ήθελες να φωτογραφηθείς µε τους συνοδοιπόρους 
σου, να αποµονωθείς και να σηκώσεις τα χέρια να αγγίξεις τον ουρανό, 
να πεις ένα µεγάλο ευχαριστώ που µπόρεσες. Πάνω απ’ όλα όµως ένοιω-
θες το µεγαλείο της φύσης. Το είδος µας γεννήθηκε να ζει µέσα σε άγρια 
δάση και λιβάδια. Τα µάτια µας εξελίχθηκαν για να διακρίνουν τις λεπτές 
διαφορές στις αποχρώσεις των ώριµων καρπών. Τα δάση και τα βουνά 
της χώρας µας περιµέµας περιµένουν να ζήσουµε αξέχαστες εµπειρίες...

∆ Ε Ι Ν Ο Σ 
O Αγάπιος Χα-
ραλαµπίδης είναι 
έφορος ορειβασίας 
του Φυσιολατρικού 
Συλλόγου Ρ.Ο.ΜΠ.Α. 
και δεινός ορειβάτης. 
Μοιράζεται µε τους 
αναγνώστες του 
Αγροκτήµατος την 
εµπειρία του στην 
κορυφή Καταφίδι. 

Ρ . Ο . Μ Π . Α .
Ο Σύλλογος 
Ρ.Ο.ΜΠ.Α. είναι 
µία ανοιχτή παρέα 
παθιασµένων ορειβα-
τών που διοργανώνει 
κάθε χρόνο εξορµή-
σεις στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΜΕ 
ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΣΤΑ 
ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ  ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Η τεχνική που έγινε τέχνη και συνδέθηκε άρρηκτα µε την ιστορία της ηπειρωτικής γης 
απέκτησε το δικό της µουσείο, που εγκαινιάστηκε στις 24 Σεπτεµβρίου στα Ιωάννινα

I N F O

∆ίκτυο 
ΠΙΟΠ
Από το Σουφλί 
µέχρι τη Σπάρτη 
και από τα Ιωάν-
νινα µέχρι τη Λέ-
σβο το ΠΙΟΠ έχει 
αναπτύξει ένα 
δίκτυο τοπικών 
θεµατικών µου-
σείων µε σκοπό 
τη διάσωση της 
παραδοσιακής 
τεχνολογίας και 
την ανάδειξη της 
παραγωγικής 
ιστορίας της 
Ελλάδας.

Μουσεία
Το δίκτυό του  
ΠΙΟΠ συµπληρώ-
νουν τα µουσεία: 
Μετάξης στο 
Σουφλί, Βιοµηχα-
νικής Ελαιουρ-

γίας στη Λέσβο, 
Πλινθοκεραµικής 
στο Βόλο, Μα-
στίχας στη Χίο, 
Μαρµαροτεχνίας 
στην Τήνο, 
Περιβάλλοντος 
στη Στυµφαλία, 
Ελιάς και Ελλη-
νικού Λαδιού στη 
Σπάρτη και το 
υπαίθριο µουσείο 
Υδροκίνησης στη 
∆ηµητσάνα.

«Η 
αργυροχοΐα, υψηλή τε-
χνική που ανάγεται σε 
τέχνη, αποτελεί ειδο-
ποιό στοιχείο της πολιτι-

στικής ταυτότητας και της παραγω-
γικής ιστορίας της Ηπείρου» ανα-
φέρει χαρακτηριστικά η Σοφία Στά-
ικου, Προέδρος του Πολιτιστικού 
Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς στην 
έκδοση του συλλογικού τόµου «Η 
αργυροτεχνία στην Ήπειρο». Όπως 
συνάγεται, η ίδρυση του Μουσείου 
Αργυροτεχνίας είναι ιστορικής ση-
µασίας για την ευρύτερη περιοχή. 
Το Μουσείο Αργυροτεχνίας, το 
οποίο πρόσφατα εντάχθηκε στο ∆ί-
κτυο ως το ένατο µουσείο του Πο-
λιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου Πει-
ραιώς και εγκαινιάστηκε στις 24 Σε-
πτεµβρίου, στεγάζεται σε ένα χώρο 
υψηλής αισθητικής που διαµορφώ-
θηκε στο Ιτς Καλέ, στον δυτικό προ-
µαχώνα της νοτιανατολικής ακρό-
πολης του κάστρου Ιωαννίνων.  

∆ιάσωση της γνώσης
Στόχος του είναι η διάσωση της 

γνώσης της ηπειρώτικης αργυρο-
τεχνίας και η διάχυση της πληρο-
φορίας στο ευρύ κοινό καθώς και η 

σύνδεση αυτής της τεχνολογίας µε 
τα κοινωνικά δεδοµένα της εποχής.

Στο πρώτο επίπεδο του προµαχώ-
να αναπτύσσεται το βασικό µέρος 
της έκθεσης, που αφορά στην ιστο-
ρία και την τεχνολογία της αργυ-
ροτεχνίας στην Ήπειρο.  Ο επισκέ-
πτης  έχει στη διάθεσή του πολυµε-
σικές εφαρµογές, αρχειακό φωτο-
γραφικό υλικό, οπτικοακουστικές 
παραγωγές και διαδραστικά ψηφι-
ακά παιχνίδια  για να γνωρίσει την  
τέχνη των ηπειρωτών. 

Στο δεύτερο επίπεδο παρουσι-
άζεται η συλλογή έργων ηπειρώ-
τικης αργυροχρυσοχοΐας από το 
18ο έως τον 20ό αιώνα. Περίτεχνα 
κοµψοτεχνήµατα, όπως κοσµήµα-
τα, πολεµική εξάρτυση, ασηµικά 
του σπιτιού και προσωπικά είδη. 
Επιπλέον,  µακρά παράδοση συν-
δέεται µε το παρρόν µέσα από τη 
δουλειά αργυροχόων που δραστη-
ριοποιούνται σήµερα στην ευρύτε-
ρη περιοχή.

Από τις 26 Σεπτεµβρίου το µου-
σείο λειτουργεί καθηµερινά, εκτός 
Τρίτης, από τις 10-6 µ.µ. Το εισιτή-
ριο είναι εξαιρετικά προσιτό, µόλις 
στα 3 ευρώ (1,5 ευρώ το µειωµένο).

Το νέο µουσείο στεγάζεται
στο Ιτς Καλέ.

Ηπειρώτικα αργυρά 
κοµψοτεχνήµατα

Τα εγκαίνια πραγµατοποίησε  
ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.
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Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Γ Ε Υ Σ Η

 

ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ είναι ίσως 
το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της το-
πικής κουζίνας, απόλυτα συνδεδεµένο 
µε την ιστορία και το ηπειρώτικο τοπίο.  
Σε µία περιοχή φτωχική και µε λιγο-
στά υλικά, οι γυναίκες χρησιµοποιού-
σαν ό,τι πρόσφερε η φύση για να χορ-
τάσουν την οικογένειά τους. 
Η µπατσαριά είναι µια πίτα χωρίς φύλ-
λο µε καλαµπικίσιο αλεύρι και  χόρτα. 
Είναι η πίτα της ηρωίδας - αγρότισσας 
που πάλευε από νωρίς το πρωί µε τις 
δουλειές του σπιτιού και τη φροντίδα 
των ζώων και δεν προλάβαινε πάντα να 
ανοίξει φύλλο. 

Ας δούµε όµως πώς φτιάχνεται:
Για τη ζύµη:
•1/2 κιλό καλαµποκάλευρο
•1 αυγό
•1/4 του λίτρου γάλα 
•ελαιόλαδο
Για τη γέµιση:
•1 κιλό χόρτα διάφορα (σπανάκι, καυ-
καλίθρες, σέσκουλα, µπαζά)
•1/2 µατσάκι άνιθο
•1/2 µατσάκι µυρώνια 
•1 µατσάκι φρέσκα κρεµµυδάκια

•1/2 φλιτζάνι τραχανά ξινό
•1/2 κιλό φέτα
•ελαιόλαδο
•αλάτι χοντρό  
Εκτέλεση: 

Πλένουµε πολύ καλά τα χόρτα και τα 
κόβουµε σε χοντρά κοµµάτια. Προσθέ-
τουµε χοντρό αλάτι και τα στίβουµε µε 
τα χέρια. Ψιλοκόβουµε τα φρέσκα κρεµ-
µυδάκια και τα µυρωδικά και τα ρίχνου-
µε στη γέµιση. Προσθέτουµε λίγο ελαιό-
λαδο, τη φέτα χοντροτριµµένη µε τα χέ-
ρια και τον τραχανά. Ανακατεύουµε κα-
λά και αφήνουµε τη γέµιση στην άκρη. 

Για να ετοιµάσουµε τη ζύµη, βάζου-
µε το καλαµποκάλευρο σε ένα ταψάκι 
και προσθέτουµε το αυγό, λίγο αλάτι 
και το γάλα σιγά σιγά. Κατόπιν, λαδώ-
νουµε ένα ταψί στρογγυλό (διαµέτρου 
35 εκ.) και απλώνουµε τα 3/4 της ζύ-
µης στο ταψί. Πατάµε τη ζύµη το χέρι 
ώστε να απλωθεί και στα τοιχώµατα του 
ταψιού. Απλώνουµε από πάνω τα χόρ-
τα. Στο υπόλοιπο ζυµάρι ρίχνουµε λίγο 
ακόµη γάλα για να πάρουµε έναν αραιό 
χυλό µε τον οποίο καλύπτουµε την πί-
τα. Ραντίζουµε µε λίγο λαδάκι και ψή-
νουµε στους 180ο C για µια ώρα. 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΠΑΤΣΙΝΑ  

Ο,ΤΙ ∆ΙΝΕΙ Η ΦΥΣΗ ΓΙΑ
ΝΑ ΧΟΡΤΑΣΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΡΑΧΙΑ ηπειρω-
τική γη κρύβει έναν θησαυρό. Από 
τους πρώτους που τον ανακάλυ-
ψαν οι περίφηµοι Βικογιατροί,  που 
έδρασαν στο Ζαγόρι από το 1690 
θεραπεύοντας ανθρώπους και ζώα 
µε βότανα που συνέλεγαν στο φα-
ράγγι. Σπαθόχορτο στα εγκαύµα-
τα, δρακοντιά στην αρθρίτιδα, κου-
τσουλόχορτο στην υπέρταση, κρί-
νο της Παναγιάς για το κριθαρά-
κι, σφονδύλι για τόνωση και δεν-
δρολίβανο για τους πονοκεφά-
λους.  Ξεκινώντας από τους Βικο-
γιατρούς µέχρι το διεθνές περιοδι-
κό  Journal of Ethnopharmacology 
που δηµοσίευσε µελέτη για τη χρή-
ση των φαρµακευτικών φυτών του 
Ζαγορίου από τους Βικογιατρούς η 
αξία του θησαυρού της ηπειρωτικής 
γης επιβεβαιώνεται συνεχώς.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΒΑΛΣΑΜΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΗΜΩΝ ΒΙΚΟΓΙΑΤΡΩΝ 

 ΤΟ ΣΦΟΝ∆ΥΛΙ

∆ΡΑΚΟΝΤΙΑ 

ΚΟΥΤΣΟΥΛΟΧΟΡΤΟ

ΤΟ ΣΠΑΘΟΧΟΡΤΟ 

ΚΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

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

Τ
ρεις ηθοποιοί, µε υλικά τις πραγµατικές µνήµες 
και αφηγήσεις των ανθρώπων που εργάστηκαν 
ως καπνεργάτες ή ως αγρότες-καλλιεργητές στα 
καπνά του Αγρινίου, συνθέτουν µια παράσταση 

– ύµνο στον καθηµερινό µόχθο των ανθρώπων και 
στην πατρογονική γη. Χώµα, γη, δάκρυα, γέλια, κα-
πναποθήκες, όνειρα, χωράφια, έρωτες, κόπος, τσακω-
µοί και µια ανεξήγητη επιθυµία επιστροφής σε εκεί-
νη την εποχή. Όλα αυτά στην παραγωγή του Μικρού 
Θεάτρου Αγρινίου «Από πρώτο χέρι-Μια παράσταση 
για τα καπνά» που, µετά από µια σειρά παρουσιάσεων 
σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, επανέρχεται στη 
σκηνή του θησείον ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ,  από 
τις 7 Οκτωβρίου για λίγες παραστάσεις µόνο.
Η σκηνοθέτης Γεωργία Μαυραγάνη επενδύει σε µνή-
µες και εµπειρίες από γιαγιάδες, προγιαγιάδες, παπ-
πούδες και παιδιά που µεγάλωσαν και ωρίµασαν µέ-
σα στη µυρωδιά και την κόλλα του καπνού.

ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ - ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΜΟΧΘΟ ΤΩΝ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο
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L I V E

> ΕΩΣ 3/12
ΑΘΗΝΑ
Οι παραστάσεις 
θα διαρκέσουν 
έως το Σάββα-
το, 3 ∆εκεµβρίου 
κάθε Παρασκευή 
& Σάββατο στις 
19:00 µ.µ.

Στην παράσταση του 
Μικρού Θεάτρου Αγρινίου 
παίζουν: Κατερίνα Καρα-
δήµα, Μαντώ Κεραµυδά, 
∆ανάη Σπηλιώτη
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∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ... KARMAN
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΗΣ Τάσος 
Κώνστας και ο εικαστικός Παντε-
λής Μάκκας µε τους συνεργάτες 
τους συνδύασαν την παραδοσια-
κή τέχνη του θεάτρου σκιών µε τη 
video art στο ίδιο πανί και έδωσαν 
στον Καραγκιόζη νέα µορφή ως... 
Karman. Η παράσταση σηµατοδο-
τεί τα 20 χρόνια συνεχούς δηµι-
ουργικής αναζήτησης του Τάσου 
Κώνστα (Θέατρο ΠΚ, από 22/10 ).

ΜΙΑ ΑΓΕΛΑ∆Α ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ κωµωδία που 
ρίχνει µία φρέσκια µατιά στο κοι-
νωνικό µωσαϊκό της επαρχιακής 
Γαλλίας. Ο Αλγερινός αγρότης Φα-
τάχ ξεκινά µε την αγελάδα του ένα 
µακρύ ταξίδι από τη Μασσαλία µέ-
χρι το Παρίσι για να συµµετάσχει 
στη ∆ιεθνή Αγροτική Έκθεση. ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μια νουβέλα του συγγραφέα Αργύρη Εφταλιώτη 
που δηµοσιεύτηκε το 1900 αποτελεί την πρόταση 
µιας δηµιουργικής οµάδας ηθοποιών υπό την 
καθοδήγηση του Κώστα Παπακωνσταντίνου πάνω στη 
δραµατοποίηση της λογοτεχνίας

Η   
ιστορία διαδρα-
µατίζεται σ’ ένα 
χωριό της Κρή-
της, την «Παρα-

µυθιά», όπου δύο νέοι 
ερωτεύονται και ανταλ-
λάσσουν όρκους αγά-
πης. Αλλά ένα αρχοντό-
πουλο δεν µπορεί να πα-
ντρευτεί µια µαζώχτρα. Ο 
Πανάγος παίρνει τον λό-
γο του πίσω και η προδο-
µένη Ασήµω αντιµετωπί-
ζει τον χλευασµό του χω-
ριού. ∆εν συµβιβάζεται όµως µε την 
κοινωνική αδικία κι αποφασίζει να εκ-
δικηθεί. Με ένα ψέµα της που διαδίδε-
ται σαν φήµη σε όλο το χωριό, σπέρ-
νει τη συµφορά. Αλλεπάλληλα φονι-
κά ξεκινούν ανάµεσα σε χριστιανούς 
και µουσουλµάνους Παραµυθιώτες…

Ένα ολόκληρο χω-
ριό φτάνει στην κατα-
στροφή γιατί κανείς, 
όταν ξέσπασε το κακό, 
δεν κάθισε να σκεφτεί 
τις πραγµατικές αιτί-
ες. «Πού καιρός και 
πού κεφάλι να στο-
χαστούνε, να βρούνε 
τη φύτρα και τη ρίζα 
τού κακού. Όλοι φρε-
νιασµένοι τρέχανε…» 
σχολιάζει χαρακτηρι-
στικά ο συγγραφέας.

Στην παράσταση ερµηνεύουν οι 
Νάντια ∆αλκυριάδου, Θοδωρής Θε-
οδωρίδης, ∆ηµοσθένης Ξυλαρδιστός 
ενώ παίζεται από τις 15 Οκτωβρίου 
κάθε Σάββατο 21.15 µ.µ. και Κυριακή 
19.00 µ.µ. στο θέατρο  Μικρό Γκλόρια 
στην Αθήνα.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

D V D

Θ Ε Α Τ Ρ Ο  Σ Κ Ι Ω Ν
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ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ • ΤΑΙΝΙΑ • ΜΟΥΣΙΚΗ

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

 ΒΙΒΛΙΟ

01 Allied (2016)
Ο  Brad Pitt και η Marion Cotillard ενώνουν τις 
δυνάµεις τους στο δράµα εποχής του Robert 
Zemeckis. Στη σκιά του Β’ Παγκόσµιου Πολέ-
µου δύο κατάσκοποι καταλήγουν να ερωτεύ-
θούν ο ένας τον άλλο. Η σχέση τους θα κλονι-
στεί όταν θα αποκαλυφθεί ότι ένας από τους 
δύο είναι διπλός πράκτορας. Η ταινία θα προ-
βληθεί στις 24 Νοεµβρίου 2016.

02 Πηνελόπη 
Κουρτζή-Κουµκουάτ
1902. Η αληθινή ιστορία 
της Βασιλικής από την Άρτα 
στη σκιά του αγαπηµένου 
της δέντρου.

03 Σωκράτης Μάλαµας 
-«Ερωτόκριτος» 
Κυκλοφόρησε ο δίσκος-ντο-
κουµέντο  µε τις «άγνω-
στες» ηχογραφήσεις του 
Σωκράτη Μάλαµα.

04 Η Ξάνθη του Μάνου 
Χατζηδάκι Η Φιλοπρόοδη 
Ένωση Ξάνθης οργανώνει 
το οµώνυµο φεστιβάλ έως 
τις 30 Νοεµβρίου.

05 57ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου Θεσσα-
λονίκης Μια ξεχωριστή κι-
νηµατογραφική γιορτή από 
3 έως 13 Νοεµβρίου (Πλ. 
Αριστοτέλους 10).

06 Γιάννης Μαρκόπουλος 
- «Κρητικός Ορίζοντας»
Το νέο έργο του µεγάλου 
συνθέτη είναι το απόσταγ-
µα της νεανικής του πορείας 
στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

ΓΛΕΝΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ 
Τ Ο Υ  Κ Ω Ν .  Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ι Ω Τ Η

ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
«ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ στον Σίµωνα Καρά» είναι 
ο τίτλος του  1ου Παγκόσµιου Μουσικολογικού Συ-
νεδρίου, που θα πραγµατοποιηθεί  από τις 24 έως 
τις 27 Αυγούστου 2017, στις εγκαταστάσεις της ∆ι-
εθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας, στην Ολυµπία, πα-
ρουσία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και µε τη 
συµµετοχή 25 εκλεκτών προσκεκληµένων.

Σ
τη Λάρισα το βράδυ της Παρα-
σκευής  11 Νοεµβρίου 2016, στο 
εστιατόριο «Εν Λαρίση», θα γίνει 
ένα παραδοσιακό γρεβενιώτικο 

γλέντι µε τραγούδια της Αβδέλλας Γρε-
βενών. Ο χώρος είναι σχετικά µικρός 
(για περίπου 80 φίλους) και η γρεβε-
νιώτικη κοµπανία του Λάµπρου Τσιο-
τίκα, θα παίξει στα σκέτα, δηλαδή χωρίς 
ηλεκτρονικά βοηθήµατα (µικρόφωνα, 
ηχεία κ.λπ.). Ολη η εκδήλωση θα κα-
ταγραφεί ψηφιακά ώστε να διασωθεί 
όλο το υλικό, αλλά και να διαδοθεί αρ-
γότερα µέσω της έκδοσης κάποιου  CD.

Οι µουσικοί που θα συµµετάσχουν 
στην εκδήλωση θα είναι:  Ο Λάµπρος 

Τσιοτίκας, ο οποίος παίζει κλαρίνο και  
τραγουδά,  µε τα παιδιά του Θωµά Τσιο-
τίκα στο βιολί και Ζήση Τσιοτίκα στο 
ακορντεόν, ο Χρήστος Ντάγκαλας που 
τραγουδάει και παίζει λαούτο και ο Λά-
µπρος Μπουκλάς που τραγουδάει και 
παίζει ντέφι.

Ο κλαριντζής Λάµπρος Τσιοτίκας εί-
ναι γιος του θρυλικού Ζήσου Τσιοτίκα 
(1936-2006) που έπαιζε σπουδαίο κλα-
ρίνο και τραγουδούσε, γλεντώντας για 
πολλά χρόνια τους Γρεβενιώτες. Η µου-
σική οικογένεια των Τσιοτικαίων κα-
τάγεται απο τη Φούρκα Ιωαννίνων και 
κατέβηκαν στα Γρεβενά στα τέλη του 
19ου αιώνα.

Σ
Ε

 Α
Ρ

Ι
Θ

Μ
Ο

Υ
Σ

5,9 ΒΙΒΛΙΑ
διαβάζουν οι Έλληνες κάθε 
χρόνο σύµφωνα µε έρευνα 

του ΕΚΕΒΙ µε το 42,3% των 
ερωτηθέντων να διαβάζουν του-
λάχιστον ένα βιβλίο τον χρόνο.

42,3% 6-7 ΤΑΙΝΙΕΣ
βγαίνουν κατά µέσο όρο στις ελληνικές κινηµατογραφικές 

αίθουσες κάθε εβδοµάδα, ενώ αντίστοιχα 
στις ΗΠΑ είναι 20 και στη Γερµανία 12.

∆ΡΩΜΕΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Ο Γιάννης Μπουτάρης ξεκίνησε να συλλέγει ενθύµια 
από τις πόλεις που επισκεπτόταν εδώ και 30 χρόνια για 
να προωθήσει τα κρασιά του χωρίς ιδιαίτερο σκοπό
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

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

ΣΤΟ ΧΑΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚΘΕΣΕΙΣ

29

Η 
συνήθεια αυτή εξελίχθηκε σε 
συλλεκτικό πάθος και η συλ-
λογή του απέκτησε τη δική της 
υπόσταση. Αυτές τις ηµέρες 

εκτίθεται την γκαλερί Antonopoulou 
Αrt υπό τον τίτλο  «Το χάος των ανα-
µνήσεων - Αφηγήσεις από τη συλλο-
γή µε τα κιτς αντικείµενα του Γιάννη 
Μπουτάρη». 

Όπως αναφέρει ο ίδιος είναι «όλα 
ευτελή και κακόγουστα» αγγίζοντας 
ωστόσο το όρια του όµορφου. Πορτρέ-
τα πολιτικών αρχηγών τυπωµένα σε 
κούπες, ήρωες της ελληνικής µυθο-
λογίας, µπούστα γυναικών και ηµίγυ-
µνες κοπέλες σε ερωτικές πόζες, δεκά-
δες αναπτήρες και ευφάνταστα διακο-
σµηµένες φιάλες ποτών είναι µερικά 
από τα εκθέµατα. 

Η γκαλερίστα Αγγελική Αντωνοπού-
λου που επιµελήθηκε την έκθεση το-
ποθέτησε τα εκθέµατα σε αφηγηµατι-
κές ενότητες. Έτσι σε ένα σηµείο της 

έκθεσης θα δούµε τον (επίχρυσο) Λέ-
νιν να νουθετεί τη φάρµα των (πλαστι-
κών ή πορσελάνινων)  ζώων του Τζ. Ορ-
γουελ, πιο κάτω τον γύρο του κόσµου 
σε 86 τοπόσηµα και τις φιγούρες των 
ηρωίδων του Μίλο Μανάρα που συνο-
δεύονται από την οδηγία «∆ώσε τσό-
ντα στον λαό». 

Η έκθεση θα ολοκληρωθεί στις 29 
Οκτωβρίου. Η γκαλερί Antonopoulou 
Αrt βρίσκεται στην οδό Αριστοφάνους 
20 στου Ψυρρή. ∆ιατίθεται δίγλωσσος 
κατάλογος µε κείµενο του ιστορικού τέ-
χνης Χριστόφορου Μαρίνου. 

Ο Γιάννης Μπουτά-
ρης συνθέτει έναν 
κόσµο µελαγχολικού 
κιτς, όπου τα ενθύµια 
δεν είναι άψυχα αντι-
κείµενα αλλά προβο-
λές των προσωπικών 
του  εµπειριών και 
του ψυχικού του 
κόσµου 

ΩΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Τ Α Ι Ν Ι Ο Θ Η Κ Η

«ΤΟ ΣΤΑΡΙ» ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Τ 
ην ιστορική διάσταση που του αξίζει δίνει 
στο σιτάρι η οµώνυµη τεκµηριωτική ταινία  
της οµάδας hιστορισταί, η οποία καταπιάνε-
ται µε την έλλειψη του καρπού στην περίοδο 

της Κατοχής και φυσικά µε τη συνακόλουθη πείνα 
που οδήγησε στον λιµό του ’41-42 καθώς και σε ση-
µαντικές κοινωνικό-πολιτικές εξελίξεις. 

Σύµφωνα µε τα τεκµήρια της ταινίας η εγχώρια 
παραγωγή σιταριού δεν επαρκούσε για να καλύ-
ψει της ανάγκες του πληθυσµού. Η κυβέρνηση Κο-
ρυζή διαβλέποντας το πρόβληµα αγόρασε σιτηρά 
από την Αυστραλία που δεν έφτασαν όµως ποτέ 
στην Ελλάδα ποτέ εξαιτίας του αποκλεισµού από 
τους Βρετανούς. 

Σύµφωνα µε τους δηµιουργούς της ταινίας η 
πείνα ήταν το πιο καταλυτικό γε-
γονός του Β΄ Παγκόσµίου Πο-
λέµου αλλάζοντας όσα θεωρού-
νταν δεδοµένα. Η αποτυχία του 
κράτους να εξασφαλίσει αυτό το 
βασικό αγαθό, το στάρι, διατάρα-
ξε τη σχέση του µε τον πολίτη, 
έφερε ανατροπές στην κοινωνι-
κή διαστρωµάτωση και τελικά οδήγησε τον λαό 
στην αντίσταση. Η διεθνής επισιτιστική βοήθεια 
διαµόρφωσε το µεταπολεµικό σκηνικό. Και τέ-
λος, η επίδραση εκείνης της εµπειρίας στο µετα-
πολεµικό συλλογικό συνειδησιακό των Ελλήνων 
είχε ως αποτέλεσµα την γενικευµένη ανοµία από 
πολίτες που δεν µπορούσαν πια να εµπιστευθούν 
τους θεσµούς εξουσίας. Η ταινία προβλήθηκε την 
Κυριακή 9 Οκτωβρίου, ενταγµένη στο πρόγραµµα 
του OTE HISTORY και πιο συγκεκριµένα στο αφιέ-
ρωµα µε τον γενικό τίτλο «Η Ελλάδα στον Β’ Παγκό-
σµιο Πόλεµο - Θρίαµβος και Τραγωδία», η οποία 
ολοκληρώνεται στις 30 Οκτωβρίου.  

Ντουµπάι
Η έκθεση για τα οπωροκη-
πευτικά WOP DUBAI 2016, 
που θα διεξαχθεί από 13-15 
Νοεµβρίου, για εµπορικές 
συµφωνίες στα Αραβικά Εµι-
ράτα και τις γύρω χώρες.

Σουηδία
Στο Malmo θα πραγµατο-
ποιηθεί 16 και 17 Νοεµβρί-
ου 2016, η µοναδική για την 
αγορά των Σκανδιναβικών 
χωρών, έκθεση Βιολογικών 
και Φυσικών Προϊόντων.

Γερµανία
Έντονη θα είναι η παρου-
σία της Ελλάδας στην Έκθεση 
Τροφίµων και Ποτών, FOOD & 
LIFE 2016, που θα πραγµατο-
ποιηθεί από τις 23 έως τις 27 
Νοεµβρίου 2016, στο Μόναχο.

Ιταλία
Από 24-26 Νοεµβρίου θα δι-
οργανωθεί στο Εκθεσιακό 
Κέντρο του Μπολτζάνο της 
Ιταλίας η Interpoma, η µόνη 
έκθεση εξ ολοκλήρου αφιε-
ρωµένη στο µήλο.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΥΝ 
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Σ Τ Α ∆ Ι Ο  Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ  &  Φ Ι Λ Ι Α Σ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙ∆Α 
ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ ΣΤΙΣ 19-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ε 
κδήλωση αλλά και συνέδριο µε κύ-
ριο άξονα διαλόγου την ενίσχυση 
των πρωτοβουλιών της Ελληνίδας 
αγρότισσας θα πραγµατοποιηθεί 

στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάλη-
ρο στις 19-20 Νοεµβρίου µε πρωτοβουλία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Παγκόσµι-
ας Τράπεζας οι γυναίκες της υπαίθρου 
δεν αυξάνουν µόνο την παραγωγικό-
τητα στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
αλλά συµβάλλουν και στην 
επισιτιστική ασφάλεια. Μά-
λιστα, αν οι αγρότισσες είχαν 
ίση πρόσβαση µε τους άντρες 
στην ιδιοκτησία γης, τις νέες 
τεχνολογίες, τις αγορές, τις 
οικονοµικές υπηρεσίες και 
χρηµατοδοτήσεις, η παραγω-
γή θα µπορούσε να αυξηθεί 
σε τέτοιο βαθµό, που ο αριθ-
µός των ανθρώπων που πει-
νούν ανά τον κόσµο θα µειωνό-

ταν κατά 100-150 εκατ. άτοµα. Επίσης άλ-
λα στοιχεία δείχνουν ότι το 50% των τρο-
φίµων, που παράγονται ετησίως στον κό-
σµο, το καλλιεργούν γυναίκες ενώ παγκό-
σµια, περίπου 1,6 δισεκατοµµύρια γυναί-
κες εξαρτώνται από τη γεωργία.

Στην Ελλάδα σηµαντικό ρόλο δι-
αχρονικά έπαιξαν κι οι γυναικεί-
οι συνεταιρισµοί, για συµπλήρω-
µα συνήθως του οικογενειακού ει-

σοδήµατος, ενώ σήµερα για τις 
γυναίκες της υπαίθρου οι νέες 
εργασιακές προκλήσεις αναδει-
κνύονται κυρίως σε παραγεωρ-
γικές δραστηριότητες επιχειρη-
µατικής µορφής, στον αγροτο-
τουρισµό και στη βιολογική γε-
ωργία. Να σηµειωθεί ότι το συ-
νέδριο για την επιχειρηµατότη-

τα της ελληνίδας αγρότισσας ανα-
κοινώθηκε την ∆ιεθνή Ηµέρα της 

Αγρότισσας που εορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 15 Οκτωβρίου.

Έρχεται η πρώτη 
«Πελοπόννησος Expo»
 Από τις 9-11 Νοεµβρίου στη Βιοµηχανική 
Περιοχή Τρίπολης θα πραγµατοποιηθεί 
η 1η Πελοπόννησος Expo και θα 
αποτελέσει σηµείο παρουσίασης των ποι-
οτικών προϊόντων της περιοχής. www.
peloponnisosexpo.gr

Η  Κρήτη «πάει» Θεσσαλονίκη
Από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεµ-
βρίου η Παγκρήτια Έκθεση θα πραγµα-
τοποιήθει στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης µε στόχο οι καταναλωτές 
και οι επιχειρήσεις της Μακεδονίας να 
έρθουν σε επαφή µε τα κρητικά προϊόντα. 
Πληροφορίες: www.pagritiaekthesi.gr

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Για την κλωστοϋφαντουργία
Ηµερίδα αφιερωµένη στη µελέτη του 
κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, ατµο-
µηχανής της βιοµηχανικής ανάπτυξης 
κατά τον 20ό αιώνα θα πραγµατοποιηθεί 
στο Ιστορικό Αρχείο, ενώ θα αναλυθεί η 
περίπτωση της Βιοµηχανίας Ρετσίνα.

Η Μ Ε Ρ Ι ∆ Α

25/11

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

42%
του αγρο-
τικού 
πληθυ-
σµού της 
ΕΕ είναι 
γυναίκες.
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ... ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Επαγγελµατίας αγρότης ή κηπουρός στην πόλη; Για όλους υπάρχει ένα βιβλίο

Αγροδασοπονία
ΣYΓΓPAΦEAΣ: 
Βασίλειος Π. Παπαναστάσης

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ εγχειρίδιο 
αγροδασοπονίας. Η αγρο-
δασοπονία είναι ένα ελπι-
δοφόρο µοντέλο αειφορίας 
για την ανάπτυξη µεικτών 
καλλιεργειών στις οποίες 
συνδυάζονται δένδρα µε 
γεωργικά φυτά, καθώς και 
οι βοσκότοποι µε αραιά δέν-
δρα. Το βιβλίο περιέχει έγ-
χρωµες εικόνες και σχήµατα 
που αναλύουν τη δοµή και 
τη λειτουργία των αγροδασι-
κών συστηµάτων και τα πολ-
λαπλά οφέλη τους. Επικε-
ντρώνεται στα παραδοσια-
κά αγροδασικά συστήµατα, 
αλλά περιέχει βασικές πλη-
ροφορίες και για την εγκα-
τάσταση σύγχρονων συστη-
µάτων καθώς και για τα κα-
ταλληλότερα είδη.

Κηπολόγιο
Απαντήσεις στις 
συνηθέστερες ερωτήσεις 
κηπουρικής)

ΣYΓΓPAΦEAΣ: 
Αιµιλία Ροδοπούλου

ΕΝΑΣ ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ οδη-
γός για ερασιτέχνες κη-
πουρούς.  Ποιος είναι ο 
σωστός τρόπος φύτευσης; 
Μπορώ να έχω στο µπαλ-
κόνι µου τα δικά µου λαχα-
νικά και αρωµατικά; Πώς 
θα προστατεύσω τα φυτά 
µου από ζωύφια και άλ-
λους εχθρούς; Πώς πρέπει 
να ποτίζω; Πώς θα διατη-
ρήσω τα κοµµένα άνθη για 
περισσότερο καιρό; Στο Κη-
πολόγιο θα βρείτε τις απα-
ντήσεις σε αυτές και πολ-
λές ακόµα ερωτήσεις. Περι-
έχει οδηγίες και φωτογρα-
φίες που καθοδηγούν βή-
µα-βήµα στις κηπευτικές 
εργασίες. 

Γεύσεις της 
Λακωνικής Γης
(Νέα αναθεωρηµένη 
έκδοση)
ΣYΓΓPAΦEAΣ: 
Μαρία Καράµπελα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ διάσω-
σης της παραδοσιακής κου-
ζίνας των Λακώνων. Στο βι-
βλίο προσφέρονται παρα-
δοσιακές συνταγές χωρι-
σµένες κατ’ εποχή, αφού οι 
Λάκωνες συνήθιζαν να τρώ-
νε το κάθε φαγητό µόνο την 
εποχή του. Είναι αλήθεια ότι 
µέσα από την κουζίνα µπο-
ρούµε να γνωρίσουµε και 
τους ανθρώπους,  τις κλι-
µατολογικές συνθήκες της 
περιοχής τους ή τις ξένες 
επιρροές. Με αυτή την οπτι-
κή και µε τον τρόπο που το 
έχει δοµήσει, το βιβλίο της 
Μ. Καράµπελα  αποτελεί πο-
λιτισµικό ντοκουµέντο. 

Το Χρυσό Στάρι: 
Καρπός ζωής
ΣYΓΓPAΦEAΣ: 
Γιάννης Σουλιώτης

ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗ µε πλουσι-
ότερο περιεχόµενο του λευ-
κώµατος του Γιάννη Σου-
λιώτη µε πρωταγωνιστή 
το στάρι. Στόχος της έκδο-
σης είναι η αποτύπωση της 
κεντρικής θέσης του στα-
ριού στην ελληνική παρά-
δοση, η ανάδειξη της αξί-
ας του πολύτιµου αυτού 
καρπού ζωής και η συµβο-
λή στη διατήρηση των ελ-
ληνικών εθίµων. Η ιστορία 
των κολλύβων, η σηµασία 
της βασιλόπιτας, οι συµβο-
λισµοί στο πρόσφορο είναι 
κάποια από τα θέµατα που 
αναλύονται στο λεύκωµα. 
Όλα τα στοιχεία που πα-
ρουσιάζονται ζωντανεύουν 
µέσα από το πλούσιο φω-
τογραφικό υλικό που περι-
λαµβάνεται στην έκδοση.

Εκδόσεις: Αθ. Σταµούλης
Τιµή: 7,20 €

Εκδόσεις: Πατάκη 
Τιµή: 13,22 €

Εκδόσεις: Ζήτη
Τιµή: 18,51 €

Εκδόσεις: Κάπα Εκδοτική
Τιµή: 15,90 €

∆ΡΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
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MITSUBISHI ASX  
ΤΑΞΙ∆ΙΑΡΑ ΨΥΧΗ
Μια εξαιρετικά δυναµική πρόταση στην 
κατηγορία των crossover αποτελεί 
το ανανεωµένο Mitsubishi ASX, που 
προσφέρεται πλέον µε και ένα νέο 
πετρελαιοκινητήρα 1.600 κ.εκ.

 Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Κ Ο Ν Τ Ο Ν Η

Μ 
ετά από 5 χρόνια πετυ-
χηµένης παρουσίας στην 
ευρωπαϊκή και ελληνι-
κή αγορά, το ASX, γνήσι-

ος εκπρόσωπος της στρατηγικής 
πράσινης τεχνολογίας της MMC, 
απέκτησε ένα νέο πετρελαιοκινη-
τήρα 1,6 Di-D Euro-6, οποίος απο-
δίδει 114 ίππους/ 3.600 σ.α.λ.,µε 
ροπή 270 Nm/1.750 σ.α.λ. και κα-
τανάλωση µόλις 4,6 λίτρα/1.000 
χλµ. Σηµειώνεται ότι ο Di-D της 
Mitsubishi αποκτά ακόµη µεγα-
λύτερη περιβαλλοντική συµβα-
τότητα µε την προσθήκη (ανάλο-
γα µε το µοντέλο και την αγορά) 
ενός ολοκληρωµένου πακέτου 
ClearTec µειωµένων εκποµπών 

CO2, που περιλαµβάνει µεταξύ 
άλλων: Σύστηµα «Automatic Stop 
& Go», Electric power steering, 
Σύστηµα Ανάκτησης Ενέργειας 
Πέδησης (Generation Control 
System) και Ελαστικά χαµηλής 
αντίστασης κύλισης.

Το ανανεωµένο ASX, το οποίο 
συνεχίζει να διατίθεται και µε 
τον γνωστό βενζινοκινητήρα της 
Mitsubishi Motors 1.600 κ.εκ. 
MIVEC µε 117Hp/6.000 σ.α.λ., 
έχει δεχτεί και πλήθος αλλαγών 
στην εσωτερική σχεδίαση της 
καµπίνας των επιβατών η οποία 
αντικατοπτρίζει µια αίσθηση «δυ-
ναµικής ποιότητας».

Το ASX εξελίχθηκε µε βάση τη 
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ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ
ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α C T I V E  S T A B I L I T Y  & 
TRACTION CONTROL (ASTC), 
ABS µε EBD & Brake Assist, Hill 
Start Assist (HSA), ESS (Emergency 
Stop Signal), αερόσακοι εµπρός, 
πλευρικοί, οροφής και αερόσακος 
γονάτου οδηγού, σύστηµα ανί-
χνευσης και πίεσης των ελαστι-
κών, σύστηµα κινητού τηλεφώνου 
Bluetooth µε φωνητικές εντολές 
και χειριστήρια στο τιµόνι, ελαστι-
κά 225/55 R18 µε ζάντες αλουµι-
νίου νέου σχεδιασµού, πανορα-
µική γυάλινη οροφή µε εσωτερι-
κό φωτισµό LED, µπάρες οροφής, 
κεντρικός καθρέφτης µε αυτόµα-
το υποφωτισµό αποτελούν µερι-
κά από τα στοιχεία του εξοπλισµού 
άνεσης και ασφαλείας που διευ-
κολύνουν τη ζωή των επιβατών. 

µεσαίου µεγέθους παγκόσµια 
πλατφόρµα «Project Global» της 
MMC. Στοχεύει στο «πάντρεµα» 
της φιλοσοφίας επιβατικού δρό-
µου του Lancer µε την επιβλητι-
κή θέση οδήγησης του Outlander 
και την άνεση του ευφυούς ηλε-
κτρονικά ελεγχόµενου συστήµα-
τος ΑWD. Και βέβαια, όπως όλα 
τα µέλη της οικογένειας «Project 
Global», το ASX έχει το πλεονέκτη-
µα µιας εξαιρετικά άκαµπτης δο-
µής αµαξώµατος που εγγυάται δυ-
ναµική οδική συµπεριφορά, πα-
θητική ασφάλεια, άνεση και αντο-
χή, προσφέροντας όλη την γκάµα 
συστηµάτων ενεργητικής και πα-
θητικής ασφάλειας.

Γνήσιος εκπρόσωπος 
της στρατηγικής 
πράσινης τεχνολογίας 
της Mitsubishi Motors 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
• Ιnform 
µε κινητήρα  
βενζίνης 1,6 
4χ2
• Ιnvite Plus 
µε κινητή-
ρα  βενζίνης 
1,6 4x2 και 
τον diesel 1,6 
4x2 & 4x4 
• Intense 
Panorama 
µε κινητή-
ρα diesel 1,6 
Di-D 4WD

Τα αυτοκίνητα 
της Mitsubishi 
διαθέτει στην 
ελληνική αγο-

ρά η Αφοί 
Σαρακάκη.

74_75-auto-moto.indd   75 10/25/16   9:06 PM



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ76

R E A L  E S T A T E

76_79_real-estate.indd   76 10/25/16   9:09 PM



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 77

R E A L  E S T A T E

ΣΤΗΝ ΤΟΣΚΑΝΗ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΨΑΧΝΕΙ  
Η ΒΙΛΑ ΤΟΥ ΜΙΚΕΛΑΝΤΖΕΛΟ 

Π  ρόκειται για µία έπαυ-
λη που κάποτε ανήκε 
σε έναν από τους ση-
µαντικότερους καλλι-
τέχνες όλων των επο-
χών, τον Μιχαήλ Άγ-

γελο (6 Μαρτίου 1475 – 18 Φεβρου-
αρίου 1564). Κρυµµένη στις πλαγιές 
των λόφων της Τοσκάνης, στην τοπο-
θεσία Castellina in Chianti µεταξύ της 
Σιέννα και της Φλωρεντίας και περι-
τριγυριµένη από ελαιώνες, περιβόλια 

µε λεµόνια και τους αµπελώνες του 
Chianti βρίσκεται η έπαυλη του ιδιο-
φυούς καλλιτέχνη που δηµιούργησε 
µερικά από τα σηµαντικότερα έργα της 
Αναγέννησης, όπως η Καπέλα Σιξτίνα. 

Με ελαιοτριβείο 1.000 ετών
Η ιστορική αξία του ακινήτου επαυξά-

νεται από ελαιοτριβείο που υπάρχει σε 
ένα από τα κτίρια του. Η ηλικία του υπο-
λογίζεται στα 1.000 έτη. Επίσης ο ελαι-
ώνας των 200 ριζών που βρίσκεται µέ-

Όσο πεπειραµένη κι αν είναι 
η Annie Madren Young, 
ειδική πωλήσεων διεθνούς 
εταιρείας real estate,  
σίγουρα θα αισθάνεται 
ιδιαίτερη ευθύνη για το 
ακίνητο που της ανατέθηκε 
πρόσφατα... 
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ
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σα στην προς πώληση ιδιοκτησία µπο-
ρεί να αποδώσει µία µικρή παραγωγή. 
Είναι εύκολο να φανταστεί το συναί-
σθηµα που θα αφήνει στον παραγωγό 
του το ελαιόλαδο που παράχθηκε στις 
εγκαταστάσεις της έπαυλης του Μιχαήλ 
Άγγελου σε ένα σχεδόν αρχαίο ελαιο-
τριβείο. Όπως αναφέρει η κυρία Young 
ιδανικός αγοραστής θα είναι κάποιος 
«που αγαπά το ελαιόλαδο και θα ήθελε 
να ανακαινίσει το ελαιοτριβείο. Μπο-
ρείς να νιώσεις την ιστορία όταν µπαί-
νεις στο ελαιοτριβείο και ακουµπάς τη 
µυλόπετρα που βρίσκεται εκεί 1.000 
χρόνια γυρίζοντας ακαταύπαυστα». 

Προηγούµενοι ιδιοκτήτες
Φυσικά, η ιστορία ξεκινά από τον Μι-

χαήλ Άγγελο. Ο µεγάλος καλλιτέχνης 
απέκτησε την έπαυλη έναντι του αντι-
τίµου των 2.360 φιορινιών πίσω στο 
µακρινό 1549. 

Μετά από εκείνον η ιδιοκτησία δεν 
άλλαξε πολλές φορές χέρια. Παρέµει-
νε στην οικογένεια Buonarroti µέχρι 
το 1867, για να αλλάξει ιδιοκτήτη πά-
λι το 1888 και να καταλήξει στους ση-
µερινούς ιδιοκτήτες το 1973. 

Οι τελευταίοι ιδιοκτήτες, είναι ένα 
ζευγάρι που ζει στην έπαυλη πάνω 
από 20 χρόνια και πραγµατικά την έχει 
αγαπήσει. Την ανακαίνισαν µε προ-
σοχή και σεβασµό, έχοντας ως γνώ-
µονα τη διατήρηση της αυθεντικής 
ατµόσφαιρας. 

Όταν ρωτήθηκαν ποιον θεωρούν 

κατάλληλο για ιδιοκτήτη της έπαυ-
λης, απάντησαν ότι επιθυµούν ο νέος 
ιδιοκτήτης να την αγαπά όσο εκείνοι. 
Οι ίδιοι δεν θεώρησαν ποτέ τον εαυτό 
τους «ιδιοκτήτη» του οικήµατος, αλλά 
µάλλον «υπηρέτη» ενός σπάνιου κοµ-
µατιού της ιστορίας. Με αυτή τη λογι-
κή, το παν για εκείνους δεν είναι η 
καλύτερη οικονοµική προσφορά αλλά 
ένας άνθρωπος µε την ίδια πρόθεση.

Τρία ξεχωριστά κτίρια
Η έπαυλη µε συνολικό εµβαδόν 1.200 

τ.µ. βίσκεται µέσα σε µία έκταση 6 στρεµ-
µάτων. Αποτελείται από τρία ξεχωριστά 
κτίρια, τα οποία βρίσκονται περιµετρι-
κά ενός πύργου που εκτιµάται ότι κατα-
σκευάστηκε το 1047. Περιλαµβάνει 10 

Κρυµµένη στις πλαγιές 
των λόφων της Τοσκάνης, 
στην τοποθεσία Castellina 
in Chianti, και περιτριγυ-
ρισµένη από  ελαιώνες, 
περιβόλια µε λεµόνια 
και τους αµπελώνες του 
Chianti βρίσκεται η έπαυλη 
του ιδιοφυούς καλλιτέχνη. 
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∆ώρο για τον Πάπα
 Έγραφε ο Μιχαήλ Άγγελος το 
1549 στον ανιψιό του: «Θα προτι-
μούσα 2 βαρέλια κρασί από οκτώ 
πουκάμισα». Με την σκέψη αυτή 
άρχισε να στέλνει κρασί στη Ρώμη 
ως «ένα πραγματικό δώρο για τον 
Πάπα». Σήμερα οι παραγωγοί του 
αμπελώνα συνεχίζουν την παράδο-
ση δωρίζονταςκρασιά στον Πάπα.

Προστατευµένη αµπελουργία
Ήταν η 24η Σεπτεµβρίου του 1716 
όταν ο µέγας δούκας Κόζιµο Γ’ των 
Μεδίκων διακήρυξε πως οι λόφοι 
του Chianti µεταξύ Φλωρεντίας 
και Σιένα συνιστούν τους πρώτους 
προστατευµένους αµπελώνες στον 
κόσµο. Τριακόσια χρόνια αργότερα  
το Chianti κατάφερε να γίνει το 
δηµοφιλέστερο κρασί της Ιταλίας.

Απ’ όλο τον κόσµο
Το 1997 το όνομα του Μιχαήλ 
Άγγελου συνδέθηκε και πάλι με 
το κρασί λόγω του διαγωνισμού 
Michelangelo International Wine 
& Spirit Awards που διεξάγεται 
στην Ν. Αφρική και δίνει την 
ευκαιρία σε κρασιά από όλο των 
κόσμο να διακριθούν.

ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

υπνοδωµάτια, 7 µπάνια και 5 τζάκια. Το 
τρίτο πάτωµα του κυρίως κτίσµατος δεν 
έχει ανακαινιστεί, επιτρέποντας στον 
µελλοντικό ιδιοκτήτη να αναµορφώ-
σει το χώρο σύµφωνα µε το γούστο του. 
Ο αρχαίος µύλος βρίσκεται στο ισόγειο 
ενός από τα δύο µικρότερα κτίρια. 

Οι τελευταίοι ιδιοκτήτες ασχολή-
θηκαν µία δεκαετία µε την ανακαί-
νιση του χώρου. Πρόσθεσαν κάποια 
µοντέρνα στοιχεία, όπως το σύστη-
µα κεντρικής θέρµανσης, τη σύνδεση 
Internet και τον εξοπλισµό της κου-
ζίνας, αλλά επίσης διατήρησαν πολ-
λά από τα ιστορικά στοιχεία του κτιρί-
ου, συµπεριλαµβανοµένης της εστίας 
και του νεροχύτη στην κουζίνα, των 
θολωτών οροφών από τούβλο και των 

αυθεντικών αναγεννησιακών πατωµά-
των από τερακότα. Η αγορά της έπαυ-
λης θα συνοδευτεί από το αντίγραφο 
του αυθεντικού συµφωνητικού µε αγο-
ραστή τον Μιχαήλ Άγγελο που βρίσκε-
ται στο Μουσείο της Φλωρεντίας. 

Στα 7,5 εκατ. ευρώ
Αν κάποιος έχει αρχίσει να το σκέφτε-

στε, η τιµή έρχεται στο τέλος για να κά-
νει τους υπολογισµούς του. Ανέρχεται 
στα 7,5 εκατοµµύρια ευρώ ή 8,4 εκατοµ-
µύρια δολάρια. Για να µετριαστεί κάπως 
µια πιθανή απογοήτευση που µπορεί να 
έχει αισθανθεί κάθε υποψήφιος αγορα-
στής, βάσει των ιστορικών στοιχείων ο 
Μιχαήλ Άγγελος δεν πρέπει να κατοί-
κησε ποτέ στη συγκεκριµένη έπαυλη. 
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Όταν δάκρυζε το κλαρίνο
Ήταν στις αρχές της 
δεκαετίας του 1960 
όταν σε ένα κέντρο της 
8ης Λεωφόρου στη Νέα 
Υόρκη, ο Μπένι Γκούντµαν 
χαρακτήριζε τον Τάσο Χαλκιά 
ως «τον καλύτερο κλαρινίστα 
του πλανήτη». Αυτός από 
την πλευρά του, σύµφωνα τη 
διήγησή του, χρειάστηκε να 
πιει τρία ουίσκι µονοκοπανιά 
για να παίξει µπροστά στον 
βασιλιά της τζαζ...
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Γ 
ια την πατρίδα του, ο Τάσος 
Χαλκιάς, η ιστορία του οποίου 
ξεκινά το 1914 στη Γρανιτσο-
πούλα Ιωαννίνων, είναι από 

τους µεγαλύτερους δεξιοτέχνες 
της δηµοτικής µουσικής παράδο-
σης. Για τον οποίο σήµερα, 22 χρό-
νια µετά το θάνατό του, ένα βιβλίο 
της Αννας Στεργίου µε τίτλο «Τάσος 
Χαλκιάς: Το φύσηµα του Θεού», έρ-
χεται να φιλοτεχνήσει ένα πλήρες 
πορτρέτο µέσα από δηµοσιεύµατα, 
συνεντεύξεις του ίδιου αλλά και πε-
ριστατικά που διηγήθηκαν τα παι-
διά του, Λάκης, Νίκη και Χρήστος. 
Η ζωή του Τάσου Χαλκιά καθορί-
στηκε απ’ την απώλεια. Ορφάνε-
ψε από πατέρα στα τέσσερα και στο 
διάβα της ζωής του έχασε πολλά 
αγαπηµένα του πρόσωπα µε τρα-
γικό τρόπο. Το πρώτο του κλαρί-
νο το αγόρασε για τον εξάχρονο 
Αναστάση, τον πέµπτο γιο του Πο-
λυχρόνη Χαλκιά, η µάνα του δίνο-
ντας έξι γίδες από το φτωχικό νοι-
κοκυριό της. Από τότε δεν σταµά-
τησε ποτέ να παίζει, αν και ποτέ 

δεν έµαθε να διαβάζει νότες.
Τα πρώτα του επαγγελµατικά βή-
µατα τα κάνει µαζί µε τα αδέλφια 
του, στην περίφηµη Κοµπανία των 
«Χαλκιάδων», ανήκοντας ουσιαστι-
κά στην τέταρτη γενιά της, σε πανη-
γύρια της υπαίθρου και νυχτερινά 
κέντρα της Αθήνας. Ο πόλεµος στα-
µατά την πορεία του και αλλάζει για 
πάντα τη ζωή του, όταν σε ένα βοµ-
βαρδισµό χάνει την πρώτη του γυ-
ναίκα και τα δύο τους παιδιά. Σχε-
δόν χάνει τα µυαλά του, όµως δεν 
εγκαταλείπει. Ενάντια στις πεποι-

θήσεις του για τον πόλεµο, τάσσε-
ται στο ΕΑΜ, για να τελειώσει αυτός 
ο εφιάλτης µία ώρα αρχύτερα. Αυ-
τή την εποχή γνωρίζει και τη δεύτε-
ρή του γυναίκα, τη Μαρίκα, µε την 
οποία αποκτά τα τρία παιδιά του. 
Στη µετά τον πόλεµο εποχή θα συ-
νεχίσει τη λαµπρή του καριέρα τα-
ξιδεύοντας σε πολλές χώρες. Στα 
ταξίδια του θα έρθει σε επαφή µε 
έναν κόσµο που εκτιµά τους µου-
σικούς και την καλή µουσική, αυτό 
θα κάνει ακόµα µεγαλύτερη την πί-
κρα του για την κατάσταση που επι-
κρατεί στην Ελλάδα. 
Τελικά, αποφασίζει να ιδρύσει την 
δική του εταιρεία για να ξεφύγει 
από αγοραία λογική των δισκογρα-
φικών και να δώσει στη δηµοτική 
µουσική τη χαµένη της τιµή.
Επί δικτατορίας συνεργάζεται µε 
τον ∆. Σαββόπουλο. Από το «τι να 
παίξω εγώ εκεί µέσα, στους µαλ-
λιάδες;» κατέληξε στο «αυτά τα 
παιδιά µου έδωσαν ζωή!» ενώ το 
1972 γράφει τη µουσική για τον Αί-
αντα του Σοφοκλή που ανεβαίνει 
στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλά-
δος µε το όνοµά του να µην µπαί-
νει ούτε στο πρόγραµµα. 
Τα τελευταία χρόνια της ζω-
ής του, λόγω προβληµάτων υγεί-
ας, αναγκάστηκε να αποχωριστεί 
το κλαρίνο του. Σε όλη του τη ζωή 
ένιωθε δυσφορία γι’ την αντιµετώ-
πιση των µουσικών από την πολι-
τεία. Και στη δική του περίπτωση η 
πολιτεία φάνηκε σκληρή, στερώ-
ντας του την τιµητική σύνταξη. 
Τότε µε αξιοπρέπεια θα απαντήσει: 
«Είµαι πολύ πλούσιος, περισσότε-
ρο πλούσιος απ’ ό,τι φαντάζεται η 
πολιτεία. Πλούτος µου είναι η αγά-
πη του λαού και η αναγνώριση των 
ανθρώπων του πνεύµατος και του 
πολιτισµού».
Έφυγε απ’ τη ζωή το 1992. Μία 
ζωή µοιρολόγια, το µοιρολόι τον 
συνόδεψε στη µεγάλη έξοδο…

Γ.Ρίτσος: «Στον ήχο του κλαρίνου 
του Τάσου Χαλκιά βογγάει, τινάζεται, 
χαμογελάει, χορεύει η Ελλάδα»

 Τ Α Ξ Ι ∆ Ι   Σ Τ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ο

ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
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Την ανθρώπινη 
πλευρά του 
καλλιτέχνη 
φωτίζει η 
μυθιστοριματική 
βιογραφία της 
Α. Στεργίου.

Ο Τάσος Χαλκιάς 
έδρασε πάντα σε 
συλλογικότητες. Αρι-
στερά: Το 1938 σε 
πανηγύρι µε τα αδέλ-
φια του.

Ο βασιλιάς της τζαζ, 
Μπ. Γκούντµαν, 
ακούγοντας τονΤ. 
Χαλκιά να παίζει, πα-
ραδέχθηκε πως είχε 
ακόµα πολλά να 
µάθει.

Ηχογραφώντας στην  
«Columbia» το 1978 
µε τον γιο του Λάκη. 

Με τους γιους του, 
Χρήστο και Λάκη,  

επί τω έργω.

Στο  στούντιο της 
«Columbia» ο Τ. Χαλ-

κιάς µε τον Γ. Ρί-
τσο και τον Στ. 

Καζαντζίδη. 

Οι φωτογραφίες προέρχονται από το http://www.kolivas.de/archives/106316

Η δεύτερη σύζυγός 
του, Μαρίκα, υπήρξε 
το στήριγµά του µέ-
χρι το τέλος.
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MHΝ ΞΕΧΑΣΩ
29/10
Τα γενέθλια του ΑΣ Ζαγοράς 
∆ιήµερο εκδηλώσεων µνήµης και τιµής στον 
συνεταιριστή διοργανώνει ο ΑΣ Ζαγοράς στις 
29-30 Οκτωβρίου, µε αφορµή τη γενέθλια 
ηµέρα ίδρυσής του στις 17 Οκτωβρίου 1916

30/10
Στην Αθήνα τα ΟιΝοτικά
Η έκθεση κρητικού κρασιού ΟιΝοτικά διοργα-
νώνεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 30 
Οκτωβρίου στη «Μεγάλη Βρετάνια»
.

03/11
Το Περιβάλλον στο ΠΙΟΠ
Eπιστηµονική διηµερίδα «Ιστορικό και πολιτιστι-
κό τοπίο» θα πραγµατοποιηθεί 3-4 Νοεµβρίου 
στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύµατος 
Οµίλου Πειραιώς, στον Ταύρο

05/11
Για τα όσπρια στη Λάρισα
Ηµερίδα µε θέµα «Καλλιέργεια-∆ιατροφικά 
οφέλη-προοπτική των οσπρίων» διοργανώνεται 
στις 5 Νοεµβρίου 11.π.µ. στο Village Garden, 4ο 
χλµ. Λάρισας-Νίκαιας, µε χορηγούς επικοινωνί-
ας την Agrenda και το Agronews 

12/11
Συνέδριο Βιολογικής Γεωργίας 
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογικής 
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας διοργανώνει στο 
Πετρίτσι Σερρών, από 12 έως 15 Νοεµβρίου, η 
Ένωση Βιοκαλλιεργητών Β. Ελλάδας. Χορηγοί 
επικοινωνίας η Agrenda και το Agronews

15/11
∆ηλώσεις συγκοµιδής
Το αργότερο µέχρι τις 15 Νοεµβρίου οι κάτοχοι 
αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων των οποίων  
η παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση  
πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις συγκοµιδής

Α  δειάζουν τα στρατόπεδα αυτό τον καιρό, µε τα φανταράκια να αιτούνται, ο ένας µετά τον άλλο... δεκαήµερον 
αγροτικήν άδειαν για το µάζεµα της ελιάς. Οι τιµές του λαδιού, καθώς φαίνεται, θα είναι καλές και φέτος, 
εποµένως η όλη ενασχόληση αξίζει τον κόπο. Γενικότερα, πάντως, ο χειµώνας προβλέπεται βαρύς. Οι συµ-
ψηφισµοί των κοινοτικών ενισχύσεων µε υποχρεώσεις προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία αφήνουν 
στεγνούς τους λογαριασµούς των αγροτών, ενώ το ρεπορτάζ από την αγορά λέει ότι η σεζόν δεν ξεκίνησε κα-
λά για τις φθινοπωρινές καλλιέργειες. Από την άλλη, οι τιµές στα λιπάσµατα έχουν πέσει κι αυτό είναι καλό.   

Οι πιο σηµαντικές υποµνήσεις 
για το µήνα Νοέµβριο και ένα 
κλίµα για τον χειµώνα  που 
έρχεται ολοταχώς

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ...
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