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

E D I T O R I A L

το φλιτζάνι θα διαθέτει από τις 
18 Νοεµβρίου τον καφέ στο κα-

τάστηµά του ο Μάικ Πέρι από 
την Καλιφόρνια. Πρόκειται για 
την ποικιλία Esmeralda Geisha 
601, που καλλιεργείται σε ένα 
µικρό αγρόκτηµα στον Πανα-
µά και διατίθεται µόνο µέσω 

δηµοπρασίας...

Δεν είμαι άγγελος ούτε 
υποκρίνομαι ότι είμαι. 
Δεν είμαι όμως ούτε 
διάβολος. Είμαι μια 
γυναίκα

‘‘
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ, O ΜΥΘΟΣ ΖΕΙ

info

372 ΧΛΜ./ΩΡΑ 
είναι το ρεκόρ υψη-
λότερης ταχύτητας 

που έχει καταγραφεί 
σε αγώνα F1. 

Υπεύθυνος ο Juan 
Pablo Montoya µε 

McLaren-Mercedes 
το 2005 στη Μόντσα

αυξήθηκε ο αριθµός 
των δισεκατοµµυρι-

ούχων της Γης, στους 
2.043 το 2017 από 
1.810 που ήταν το 

2016, λέει το Forbes

Η Λίβερπουλ είναι η 
οµάδα µε τη µεγαλύ-

τερη νίκη στην ιστορία 
του Τσάµπιονς Λιγκ, 
επί της Μπεσίκτας 
στις 17/10/2007

8-0

49 ΕΥΡΩ
ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΚΑΦΕ ΤΟΣΟ ΑΚΡΙΒΟ

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...

Γιατί ζείτε
στην Ελλάδα; 
Σκεφτείτε το λίγο. Γιατί ζείτε στην Ελλάδα; Είναι µια 

ερώτηση που πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν στον 

εαυτό τους εύκολα. Γιατί ζω εδώ; Γιατί δεν ζω κάπου 

αλλού; Οι περισσότεροι γεννιόµαστε, µεγαλώνου-

µε, δουλεύουµε, φτιάχνουµε οικογένειες και βγά-

ζουµε ρίζες στο ίδιο µέρος. Είναι ίδιον και της χώρας 

µας, αυτό. Η Ελλάδα είναι µικρή, έχει λίγες µεγάλες 

πόλεις και έντονους οικογενειακούς δεσµούς. Είναι 

λίγο πολύ λογικό και αναµενόµενο οι άνθρωποι να 

περνούν το µεγαλύτερο µέρος της ζωής τους στο µέ-

ρος όπου γεννήθηκαν ή κάπου κοντά σε αυτό. Αλ-

λά γιατί; Ποιοι είναι οι πραγµατικοί λόγοι; Το θέ-

µα είναι επίκαιρο. Ίσως να µην ήταν ιδιαίτερα επί-

καιρο πριν από δέκα χρόνια, όταν η ζωή στην Ελλά-

δα ήταν σαφώς λιγότερο «γκρίζα».  Μετά από σχε-

δόν 10 χρόνια βαριάς ύφεσης, η Ελλάδα, µπορεί να 

υποστηρίξει κάποιος, δεν είναι η καλύτερη γωνιά 

του κόσµου για να ζει κανείς. Βεβαίως, είναι ακόµα 

σχετικά πλούσια χώρα, µια από τις 36 πλουσιότερες 

στον κόσµο. Κι έχει αυτό το καταπληκτικό κλίµα, και 

τις όµορφες παραλίες. Αυτά δεν φεύγουν. Αλλά η 

οικονοµία της είναι τόσο στρεβλή και σε τόσο άσχη-

µη κατάσταση που δεν προσφέρει αρκετές ευκαιρίες 

ευηµερίας στους ανθρώπους που ζουν σήµερα εδώ. 

Κυρίως δεν προσφέρει προοπτική ελπίδας στους αν-

θρώπους που µεγαλώνουν και ενηλικιώνονται αυτή 

την εποχή. Οπότε γιατί να ζει και να προσπαθεί σή-

µερα κάποιος στην Ελλάδα; Καθώς ο κόσµος γίνεται 

µικρότερος, οι ευκαιρίες για µια καριέρα ή για µια 

κάποια ζωή σε κάποια άλλη χώρα γίνονται περισσό-

τερες και ίσως ευκολότερες. Την ίδια ώρα βέβαια, το 

γεγονός ότι παραµένουν πιστοί σ’ αυτόν τον τόπο, 

πολλοί εξ όσων, θεωρητικά τουλάχιστον, δύνανται 

να έχουν και άλλη επιλογή, κάτι σηµαίνει.   

Το κείµενο αυτό γράφτηκε από τον Θοδωρή  
Γεωργακόπουλο. Μπορείς να το διαβάσεις  
ολόκληρο εδώ:www.georgakopoulos.org 

Για τη µεταφορά: Γιάννης Πανάγος

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

13%
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 «Η Τροφή των Θεών και της Λήθης»

Π  ατρίδα του λωτού θεωρείται η Κίνα, όπου 

µάλιστα ονoµαζόταν «µήλο της Ανατολής». 

Στα δάση της έχει παρατηρηθεί η παρουσία 

άγριων ειδών του είδους. Από την Κίνα δι-

αδόθηκε στην Ιαπωνία και την Κορέα. Στις 

χώρες αυτές, έχει µακρόχρονη παράδοση 

και καταναλώνεται σαν φρέσκος καρπός, σαν αποξηραµέ-

νος, αλλά και σαν µεταποιηµένος. 

Στη ∆ύση τον διέδωσαν οι Ισπανοί θαλασσοπόροι. Σε ό,τι 

αφορά την Ελλάδα, ήταν γνωστός από τα αρχαία χρόνια, µε 

την ονοµασία ∆ιόσπυρος. Ο Όµηρος αναφέρει ότι ο Οδυσσέ-

ας και οι σύντροφοί του έφαγαν λωτούς και ξέχασαν την χώ-

ρα τους επειδή θεωρούνταν ως ο καρπός της λησµονιάς. Εί-

ναι δένδρο φυλλοβόλο και ανήκει στην οικογένεια των Εβε-

νίδων (Ebenaceae). 

To γένος ∆ιόσπυρος (Diospyros) περιλαµβάνει γύρω στα 

200 είδη των τροπικών κυρίως περιοχών και ελάχιστα των 

εύκρατων. Ευδοκιµεί σε όλα τα εδάφη, προτιµά όµως τα ηλιό-

λουστα και ζεστά µέρη. Καλλιεργείται είτε σαν καλλωπιστικό 

είδος λόγω της εµφάνισής του είτε για τον καρπό του. 

Ωριµάζει, αυτή την εποχή, από τον Νοέµβριο µέχρι τον ∆ε-

κέµβριο, οπότε και διατίθεται στην αγορά σε πλαστικά, ξύλι-

να ή χάρτινα τελάρα ή πλαστικά κλουβάκια, για την καλύτερη 

διατήρησή του, ένεκα του ότι είναι ευπαθές φρούτο. Μοιάζει 

µε µεγάλη χρυσοκόκκινη ντοµάτα, αλλά έχει έναν ανοιχτό 

κάλυκα καφέ χρώµατος και διάφανη φλούδα που δεν τρώγε-

ται. Η γεύση του, αµέσως µετά τη συγκοµιδή, είναι στυφή. Γι’ 

αυτό και δεν πρέπει να καταναλωθεί αµέσως και απαιτείται 

να ωριµάσει περισσότερο. Τότε γίνεται γλυκός και ζουµερός, 

µε το δέρµα του να τείνει να σπάσει πολύ εύκολα.

Ο λωτός κρύβει µέσα του πολλές θρεπτικές ιδιότητες για 

τον οργανισµό µας, µας χαρίζει ενέργεια και διαθέτει αρκετή 

ποσότητα φυτικών ινών. Είναι µια εξαιρετική πηγή β-καρο-

τίνης, βιταµινών C, Β, Καλίου, Μαγνησίου και Χαλκού. Πρά-

σινος είναι πλούσιος σε τανίνες, όταν ωριµάσει ο καρπός 

περιέχει µεγάλη ποσότητα σακχάρων σε γλυκόζη και πρω-

τεΐνη.  Έχει διουρητικές και καθαρτικές ιδιότητες. Αντίθετα, 

λόγω της υψηλής  περιεκτικότητάς του σε σάκχαρα - απαγο-

ρεύεται σε εκείνους που πάσχουν από διαβήτη ή που υποφέ-

ρουν από παχυσαρκία. Η πρόσληψή του φαίνεται να έχει και 

σηµαντική αντικαρκινική δράση ενώ έρευνες δείχνουν πως 

η κατανάλωσή του µπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο καρδι-

αγγειακών ασθενειών. Υπάρχουν και διάφορα γατροσόφια 

που χρησιµοποιούν το χυµό ή τον πολτό του λωτού σε συν-

διασµό µε άλλα υλικά για την καταπολέµηση της αναιµίας, 

του βήχα ακόµα και της ακµής.

Aν ακόµα δεν έχετε τολµήσει να γευτείτε το ξεχωριστό αυ-

τό φρούτο, τώρα είναι η ευκαιρία, όχι µόνο για τα παραπάνω 

οφέλη στην υγεία αλλά και για να διαπιστώσετε αν όντως επι-

βεβαιώνει τη «φήµη» του ως ο καρπός της λήθης.

Τ Η Σ  Ζ Ε Τ Α Σ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

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

Τα 100 γρ. 
φρέσκου λωτού 
παρέχουν 70 
θερµίδες

∆ιατηρού-
νται για 2-3 
µέρες εντός 
ψυγείου

Το δέντρο 
µπορεί να 
αποκτήσει  
ως 10 µ. ύψος70 2-3 10µ.
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ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΤΟΥ ΜΙΤΣΑΡΟ
Τ Ο Υ  Λ Ο Υ Ι Τ Ζ Ι  Π Ι Ρ Α Ν Τ Ε Λ Λ Ο 

Β  οσκοί χασοµέρηδες, σκαρφαλώ-

νοντας µια µέρα στις απόκρηµνες 

πλαγιές του Μίτσαρο, έπιασαν στη 

φωλιά του ένα µεγάλο κοράκι, 

που καθόταν ήσυχα και κλώσαγε 

τ’ αυγά του. «Ω, χαζοπούλι, τι κά-

νεις; Είναι δουλειά της γυναίκας σου, χαζοπού-

λι!». ∆εν θα ‘πρεπε να πιστέψει κανείς πως το κο-

ράκι δεν πρόβαλε τις δικαιολογίες του. Τις πρό-

βαλε -αλλά στα κορακίστικα. Οι βοσκοί διασκέ-

δασαν βασανίζοντάς το όλη µέρα. Έπειτα ένας 

από αυτούς του έδεσε για ενθύµιο ένα µπρούτζι-

νο κουδουνάκι στο λαιµό και το άφησε ελεύθερο. 

«Ντιν ντιντίν…». Οι χωριάτες ακούγοντας το κουδού-

νισµα, ανασηκώνονταν και κοίταζαν εδώ κι εκεί: «Πού 

σηµαίνουν»; Όλα θα µπορούσαν να τα φανταστούν, 

εκτός από ότι ένα κοράκι κουδούνιζε στον αέρα. 

«Πνεύµατα!» συλλογίστηκε ο Τσικέ, που δούλευε 

µόνος του σ’ ένα αγρόκτηµα. Κι έκανε τα σταυρό 

του. Κατόπιν, πηγαίνοντας για το κολατσιό του, µι-

σό καρβέλι κι ένα κρεµµύδι µέσα στο σάκο του, εί-

δε ότι το κρεµµύδι ήταν εκεί, αλλά το µισό καρ-

βέλι έλειπε. ∆εν είπε τίποτα σε κανέναν.  Κάπο-

τε, όµως, διαδόθηκε το νέο για τον κλέφτη που πε-

τούσε στον ουρανό χτυπώντας το κουδουνά-

κι του. Ο Τσικέ έκανε το λάθος να µην γε-

λάσει όπως όλοι οι άλλοι. Ορκίζοµαι, εί-

πε, πως θα µου το πληρώσει. Και τι έκα-

νε; Έβαλε στο σάκο του, µαζί µε το κρεµ-

µύδι και το µισό καρβέλι, 4 ξερά κουκιά 

τα οποία τρύπησε και τους πέρασε σπά-

γκο τον οποίο έδεσε στο σαµάρι του γαϊδά-

ρου. Αφού ετοίµασε την παγίδα, είχε αρχίσει να 

δουλεύει όταν άκουσε τον ήχο του κουδουνιού και 

ένα απεγνωσµένο κρώξιµο, καθώς και θόρυβο από 

φτερά που χτυπούσαν µανιασµένα. Το κοράκι ήταν 

εκεί, παγιδευµένο. «Α, κατέβηκες;», του φώναξε 

αρπάζοντάς το απ’ τις φτερούγες. «Είναι καλά τα 

κουκιά; Και τώρα µαζί µου, βρωµοπούλι! Θα σου 

δώσω να καταλάβεις». Γι’ αρχή, κατάφερε δύο γρο-

θιές στο κεφάλι του κορακιού.  «Αυτή για το φόβο 

που πήρα και αυτή γιατί έµεινα νηστικός». Όταν 

έπεσε το βράδυ, έβαλε το σαµάρι στη ράχη του γαϊ-

δάρου, κατέβασε το κοράκι, το κρέµασε από τα πό-

δια στο λουρί του σαµαριού, καβάλησε και έφυ-

γε. Καθώς πήγαινε ο Τσικέ συλλογιζόταν πως από 

εκείνη τη µέρα κανείς πια δεν θ’ άκουγε στα χωρά-

φια το κοράκι του Μίτσαρο. «Τι κάνεις;», το ρώτη-

σε δίνοντας του µια µε το χαλινάρι. Με το χτύπη-

µα, το κοράκι έκανε «Κρα!» Σ’  εκείνη την αναπά-

ντεχη κραυγή, ο γάιδαρος σταµάτησε ξαφνικά, µε 

τ’ αυτιά τεντωµένα. Ο Τσικέ έσκασε στα γέλια: «Ντε, 

Τσίτσο! Τι φοβάσαι;» Έπειτα από λίγο ρώτησε πάλι 

το κοράκι: «Αποκοιµήθηκες;». Και το ξαναχτύπησε, 

πιο δυνατά. Τότε, πιο δυνατά και το κοράκι «Κρα!».  

Αλλά αυτή τη φορά ο γάιδαρος έδωσε ένα απότο-

µο σάλτο και το ‘βαλε στα πόδια. Μάταια προσπα-

θούσε να τον συγκρατήσει ο Τσικέ. Για λίγο ακου-

γόταν ο σαµατάς της απεγνωσµένης φυγής. Έπει-

τα ένας µεγάλος γδούπος και τίποτα. Την άλλη µέ-

ρα το κοράκι του Μίτσαρο, µαύρο µες στα γαλάζια 

χρώµατα του πρωινού, χτυπούσε ξανά στους ουρα-

νούς το κουδουνάκι του, ελεύθερο κι ευτυχισµένο.

Ο Λουίτζι Πιρα-
ντέλλο (1867-1936) 
ήταν Ιταλός 
δραµατουργός, µυ-
θιστοριογράφος και 
δοκιµιογράφος, στον 
οποίο απονεµήθηκε 
το βραβείο Νόµπελ 
Λογοτεχνίας το 
1934. 

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

I N F O
Με φόντο τη 

Σικελία των αρχών 
του 20ού αιώνα ο 

συγγραφέας βυθίζε-
ται στο χάος των  

ψυχών
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ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ

ΣΑΜΟΥΕΛ ΑΛΛΕΝ
ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η επίσκεψη στη χώρα μας του 

ανθρώπου που βρίσκεται εδώ και 

χρόνια στην κορυφή της διοικη-

τικής πυραμίδας της John Deere, 

εκτός από τιμή για τους εδώ 

αντιπροσώπους της φίρμας, απο-

τελεί και μια μικρή ένδειξη ότι 

τα τεκταινόμενα στην ελληνική 

γεωργία δεν περνούν απαρατή-

ρητα από τους μεγάλους οίκους 

της αγροτικής μηχανικής. Έτσι, 

ο Σάμουελ Ρ. Άλλεν, ξεκινώντας 

από τα μικρά τρακτέρ, μπορεί να 

φθάσει και στα μεγάλα.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΥΡΤΣΙΟΣ 
ΞΑΝΑΒΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 
ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ   

Μπορεί οι αρχαιρεσίες για τον 

νέο πρόεδρο της Πανελλήνιας 

Ένωσης Κτηνοτρόφων να 

πέρασε από χίλια κύματα, 

ωστόσο, στο πρόσωπο του 

Στέργιου Κύρτιου δείχνει να 

ξαναβρίσκει τη συνοχή της. 

Βλάχος στην καταγωγή και με 

αδιαμφισβήτητη παρουσία στην 

παραδοσιακή αιγοπροβατοτρο-

φία, ο Βεροιώτης πρόεδρος της 

ΠΕΚ δείχνει να αντιλαμβάνεται 

τα τερτίπια της πολιτικής θέσης 

την οποία κατέχει και χαίρει 

αναγνώρισης απ’ όλους.   

ΘEΟ∆ΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αφορμή για το βιβλίο του «Ανα-

ζητώντας πρότυπο δημοκρατίας 

για το σήμερα», αποτέλεσαν οι 

απορίες που εξέφραζαν ένα κα-

λοκαίρι στην Κω οι ξένοι τουρί-

στες για το τι πήγε στραβά με την 

Ελλάδα. Ψάχνοντάς το λίγο, ο 

πρώην υπουργός Θόδωρος Στά-

θης, διαπίστωσε ότι στις μέρες 

μας το ρεύμα των αδιάφορων 

για τη δημοκρατία όλο και μεγα-

λώνει. Όπως γράφει «δυστυχώς 

το χιτλερικό καθεστώς, προϊόν 

της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, 

θυμίζει όλο και σε λιγότερους 

πόσα δεινά προμηνύονται…».

Την ώρα που η συλλογικότητα αποτελεί 
ζητούµενο για τον αγροτικό χώρο, ένας 
πρώην υπουργός Γεωργίας κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου για τη δηµοκρατία
Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ
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ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
ΕΖΗΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΕΙ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ 
ΝΑ ΠΡΟΟ∆ΕΥΕΙ

Οι 65 λέξεις είναι πολύ λίγες για 

να περιγράψουν την παρακατα-

θήκη που άφησε στην ελληνική 

γεωργία ο Παύλος Κοντέλλης. 

Μεγάλωσε με τα αγροτικά μηχα-

νήματα, διδάχθηκε το αγροτικό 

management στην Αγγλία αλλά 

και στο μετερίζι της ζωής, ζούσε 

για να δει την ελληνική ύπαιθρο 

να προοδεύει, όπως και στις άλλες 

αναπτυγμένες χώρες τις οποίες 

συχνά επισκέπτονταν. Άνοιξε 

την αγορά, προσέφερε ευκαιρίες 

επιλογών, μας άνοιξε τα μάτια!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΣΤΟΛΟ Ο ΦΑΛΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ  ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 

Κάποιες φορές είναι ν’ απορείς πού βρίσκει ένας άνθρωπος, πολλώ δε μάλλον ένας αγρότης, τόση 

ενέργεια ώστε να κάνει τόσα και τόσο καλά. Ο Γιώργος Καραΐσκος, ένας αγρότης με τα όλα του, 

από τη Φαλάνη της Λάρισας, είναι τέτοια περίπτωση. Όχι μόνο καλλιεργεί περισσότερα από χίλια 

στρέμματα, όχι μόνο έχει δημιουργήσει έναν απίθανο στόλο μηχανημάτων και βρίσκεται συνεχώς 

στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας,  είναι που βρίσκει πάντοτε το χρόνο να ασχοληθεί και με τα 

κοινά, να συμβάλει στη συλλογική έκφραση των αγροτών και να δυναμώσει τη φωνή των γνήσι-

ων συντελεστών του κλάδου. Λάθη κάνουμε όλοι, αυτό που ξεχωρίζει τον Γιώργο Καραΐσκο είναι 

ότι έχει κάνει τα λιγότερα, ότι βλέπει νωρίς τις κακοτοπιές και τις αποφεύγει, ενώ δεν αρνείται 

να στηρίξει τις πρωτοβουλίες που ξεκινούν από υγιή βάση. Όπως γίνεται αυτό τον καιρό με τον 

Συνεταιρισμό Λαρισαίων Αγροτών, όπως επίσης και με τη Διεπαγγελματική του Βάμβακος.

Λάθη κάνουμε όλοι, αυτό που 
ξεχωρίζει τον Γιώργο Καραΐσκο 
είναι ότι βλέπει νωρίς τις 
κακοτοπιές και τις αποφεύγει
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 Φ Ω Τ Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 

Ο ΦΟΥΡΟΓΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
Ένα άγριο ζώο της Κρή-
της, το οποίο θεωρείται 
ότι είχε εξαφανιστεί εδώ 
και χρόνια, πιάστηκε 
πρόσφατα στον Ομαλό 
Χανίων σε παγίδα βοσκού. 
Ο λόγος για τον κρητικό 
αγριόγατο ή φουρόγατο, 
ένα υποείδος της αγριό-
γατας, η οποία ζει στην 
Κρήτη. Ο φουρόγατος 
καταγράφεται ως είδος 
για πρώτη φορά το 1953. 
Το ζώο αυτό θεωρού-
νταν για πολλά χρόνια 
εξαφανισμένο είδος, 
μέχρι το 1996, όταν δύο 
φοιτήτριες από το Πανε-
πιστήμιο της Περούτζια 
αιχμαλώτισαν ένα.
Σε ό,τι αφορά το πρό-
σφατο περιστατικό που 
έλαβε χώρα στον Ομαλό, 
στην ανακοίνωση που 
εξέδωσαν ο Φορέας Δια-
χείρισης Εθνικού Δρυμού 
Σαμαριάς και το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 
– Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
επισημαίνεται ότι η «εμ-
φάνιση και η συμπεριφο-
ρά του ζώου αποτελούν 
σοβαρές ενδείξεις ότι 
όντως πρόκειται για τον 
κρητικό αγριόγατο (Felis 
silvestris cretensis), 
κάτι που αναμένεται να 
επιβεβαιωθεί και από τις 
εργαστηριακές αναλύσεις 
των δειγμάτων».

▼
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 201614 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 201614

ΦΥΣΗΣ 
ΕΡΓΟ
Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΛΙΘΟΣ 
ΤΗΣ ΧΑΣΑΜΠΑΛΗΣ
Γεννήθηκε στην πανάρχαια θάλασσα 
της Τηθύος και από τον 1ο αιώνα µ.Χ. 
η µοναδικότητά του τον κατέστησε ένα 
από τα πιο περιζήτητα δοµικά υλικά για 
οικοδοµήµατα που έµελλε να γίνουν τα 
µνηµεία της παγκόσµιας πολιτιστικής 
κληρονοµιάς.  Γέννηµα της φύσης, 
πόνηµα του ανθρώπου. Ο πράσινος 
θεσσαλικός λίθος σηµάδεψε τις ζωές 
εκατοντάδων ανθρώπων που από την 
αρχαιότητα µέχρι και τη σύγχρονη 
εποχή εργάστηκαν στην εξόρυξή του. 
Μέσα στον έρηµο χώρο των λατοµείων 
Χασαµπάλης θα ακούσει κανείς σήµερα 
τις φωνές των λατόµων, τους χτύπους 
των εργαλείων πάνω στο µάρµαρο 
και ύµνους από την Αγ. Σοφία της 
Κωνσταντινούπολης και τη Βασιλική  
του Αγ. Πέτρου στο Βατικανό.

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο

Μ Α Ρ Ι Α  Χ Α Τ Ζ Η ∆ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Υ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
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Ο 
Ιωάννης Τσιµπούκης πέ-

ρασε τη µισή του ζωή στα 

λατοµεία. Ένα από αυτά 

ήταν και το λατοµείο της 

Χασάµπαλης, όπου εργάστηκε 

µέχρι το 1995. Ο µπαρµπα-Γιάν-

νης, όπως τον φώναζαν όλοι 

όλοι, πρόλαβε να αφηγηθεί στον 

Βασίλη Μέλφο, επίκουρο καθη-

γητή του ΑΠΘ, το 

πώς περνούσαν οι 

µέρες στη Χασάµπα-

λη. «Η δουλειά µας 

ήταν πολύ σκληρή 

και επικίνδυνη. Τα 

πρώτα χρόνια δου-

λεύαµε από το πρωί 

µέχρι το βράδυ, 15 

ώρες. Το 1956 που 

το ορυχείο άλλαξε 

ιδιοκτήτη, το ωράριο 

έγινε 7:30 π.µ. µε 4 

µ.µ. Έπρεπε να προ-

σέχεις πολύ. Ο θάνατος παραµό-

νευε παντού! Είχαµε πολλά ατυ-

χήµατα κάθε λίγο και λιγάκι. Κι 

αν σου τύχαινε ή θα σε σακάτευε 

ή θα σε σκότωνε! Να, το 1969 

έπεσε πάνω στον αδελφό µου, 

τον ∆ηµήτρη, ένας ογκόλιθος, θα 

ήταν µισός τόνος. Τον σακάτεψε 

βέβαια αλλά έζησε. Του έσπασε 

µόνο τα πλευρά και το πόδι. Από 

τότε έµεινε ανάπηρος. Μετά θυ-

µάµαι το 1975, τον ∆ηµήτρη Σα-

ϊτάνη και τον Στέλιο Μπαλαµώτη 

που έκοβαν σε πιστόλα ένα βρά-

χο. Ξαφνικά ο βράχος ανοίγει και 

τους παίρνει από κάτω. Ο Σαϊτά-

νης σκοτώθηκε και ο Μπαλαµώ-

της έµεινε ανάπηρος».

Η περίοδος στην οποία ανα-

φέρεται ο Ιωάννης Τσιµπούκης 

είναι εκείνη κατά την οποία ση-

µειώθηκε η η αποκατάσταση της 

ταυτότητας του ελληνικού πε-

τρώµατος, που µέχρι τότε θεω-

λεύαµε από το πρωί 

«Η δουλειά µας ήταν 
πολύ σκληρή και επι-

κίνδυνη» αναφέρει 
χαρακτηριστικά στη 

διήγησή του ο Ιωάν-
νης Τσιµπούκης, που 

δεν βρίσκεται 
πλέον στη ζωή..

Τα στοιχεία προέρ-
χονται από το βιβλίο 

του επ. καθηγητή 
ΑΠΘ Βασίλη Μέλφου 

info
ρούνταν ιταλικό. Είναι η περίο-

δος της πιο πρόσφατης χρήσης 

από το 1896 έως το 1985, όταν 

τα λατοµεία της Χασάµπαλης λει-

τούργησαν ξανά µε τη χρηµατο-

δότηση αγγλικών, ιταλικών και 

ελληνικών εταιρειών. Βέβαια, 

όπως σηµειώνει ο Β. Μέλφος στο 

βιβλίο του «Ο Πράσινος Θεσσα-

λικός Λίθος και τα Λατοµεία της 

Χασαµπάλης», η διάνοιξη των νέ-

ων λατοµείων είχε σαν αποτέλε-

σµα να καταστραφεί σηµαντικό 

τµήµα των παλαιών εξορύξεων.

Αλλά ας πάρουµε την ιστορία 

από την αρχή… O oφιτοασβεστί-

της, που εξορυσσόταν από την 

περιοχή της Χασάµπαλης, 12 χι-

λιόµετρα νοτιοανατολικά της Λά-

ρισας στο ∆ήµο Νέσσωνος, ως 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
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της αυτοκρατορίας.

Αν και καθαρά ελληνικό πέ-

τρωµα, εντούτοις  η εκµετάλλευ-

ση του Πράσινου Θεσσαλικού Λί-

θου από Ιταλούς εµπόρους ουσι-

αστικά άλλαξε και την ταυτότη-

τά του, καθώς στα πρώτα χρό-

νια της Αναγέννησης ονοµάστη-

κε «Verde Αntico» που σηµαίνει 

«αρχαίο πράσινο» και διακινήθη-

κε ως ιταλικό µάρµαρο.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφω-

να µε το διάταγµα «περί τιµών» 

του αυτοκράτορα ∆ιοκλητιανού, 

το 301 µ.Χ. ο χασαµπαλιώτικος 

λίθος καταλάµβανε την 5η θέση 

ανάµεσα στα ακριβότερα διακο-

σµητικά πετρώµατα από διάφο-

ρες περιοχές της αυτοκρατορίας. 

Για τον λόγο αυτό απευθυνόταν 

κυρίως σε άτοµα της ανώτερης 

κοινωνικής τάξης.

Στα µνηµεία όλου του κόσµου
Είναι συναρπαστικό το γεγονός 

ότι η συγκεκριµένη πρώτη ύλη 

εντοπίζεται στη διακόσµηση µε-

ρικών από τα µεγαλύτερα αρχιτε-

κτονικά αριστουργήµατα του κό-

σµου.  Η Αγ. Σοφία της Κωνστα-

ντινούπολης, ο Άγ. Μάρκος της 

Βενετίας, ο Άγ. ∆ηµήτριος της 

Θεσσαλονίκης, η Cappella Sistina 

της Ρώµης, η Βασιλική του Αγ. Πέ-

τρου στο Βατικανό αποτελούν µε-

ρικά µόνο από τα οικοδοµήµατα 

που έντυσε ως Verde Antico. 

Η ιδιαίτερα σκληρή υφή του 

πετρώµατος και οι καλές φυσι-

κοµηχανικές ιδιότητές του, αλλά 

και η εντυπωσιακή µορφή του, το 

έκαναν κατάλληλο για την κατα-

σκευή µονολιθικών κιόνων και 

εσωτερικών επενδύσεων σε να-

ούς, λουτρά, ανάκτορα κ.ά.  Ήταν 

όµως τόσο ακριβός, ώστε να χρη-

σιµοποιείται κυρίως για την οικο-

Μέσα στον έρημο χώρο των 
λατομείων θα ακούσει κανείς  
σήμερα τις φωνές των λατόμων,  
τους χτύπους των εργαλείων

πέτρωµα σχηµατίστηκε πριν 150-

200 εκατοµµύρια χρόνια, στο βυ-

θό της θάλασσας της Τηθύος. Η 

πρώτη του χρήση ιστορικά τοπο-

θετείται στον 1ο µ.Χ. αιώνα ενώ 

καθιερώνεται ως δοµικός λίθος 

τη Ρωµαϊκή περίοδο και γίνεται 

πια περιζήτητος στα χρόνια του 

Βυζαντίου, όπου χρησιµοποιείται 

στις πιο πολυτελείς κατασκευές 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

δόµηση πολυτελών κτιρίων 

αυτοκρατόρων, αρχόντων, 

ευγενών και γενικά εύπο-

ρων πολιτών.

Νέα εποχή, νέα ταυτότητα 
Τα ονοµαστά λατοµεία 

ανακαλύφθηκαν εκ νέ-

ου το 1889 από τον γεωλό-

γο και αρχαιολόγο William 

Brindley, ο οποίος κατά την 

επίσκεψή του στην Κωνστα-

ντινούπολη το 1886 ανα-

κάλυψε ότι το 75% των πε-

τρωµάτων που διακοσµού-

σαν τα πρωτοχριστιανικά, 

βυζαντινά και οθωµανικά 

µνηµεία ήταν από πράσινο 

οφιτοασβεστίτη. Όταν κατά-

λαβε ότι επρόκειτο για τον 

περίφηµο «Πράσινο Θεσ-

σαλικό Λίθο» τον αναζήτη-

σε στον τόπο προέλευσής 

του και το 1892 ολοκλήρω-

σε τις διαπραγµατεύσεις µε 

το Ελληνικό κράτος, ώστε 

να περιέλθουν τα λατοµεία 

στην κατοχή του. Το 1896 

ίδρυσε την εταιρεία βρετα-

νικών συµφερόντων «Verde 

Antico Marble Company 

Ltd» µε κεφάλαιο 20.000 

στερλίνες Αγγλίας και έδρα 

το Λονδίνο. Την εταιρεία αυ-

τή αντικατέστησαν το 1912 

άλλες ιταλικών και βρετα-

νικών συµφερόντων ενώ 

το 1969 η «Grecian Marbles 

Ltd» αγόρασε τα λατοµεία 

το 1969 και µέχρι σήµερα 

της ανήκουν. Σε αυτό το δι-

άστηµα µέσα στον 19ο και 

20ο αιώνα ο οφιτοασβεστί-

της χρησιµοποιήθηκε στη 

διακόσµηση πολυτελών κτι-

ρίων στη Ρωσία, στις ΗΠΑ, 

στον Καναδά, στη Μ. Βρετα-

νία και αλλού.

Ο Ιωάννης Τσιµπούκης βί-

ωσε µεγάλο µέρος αυτής της 

περιόδου. Τα βιώµατά του τα 

µοιράστηκε µε τον κ. Μέλφο 

και αφορούσαν κυρίως τις 

µεθόδους εξόρυξης και τον 

τρόπο δουλειάς στα λατο-

µεία της Χασάµπαλης: «∆ια-

λέγαµε πρώτα των ογκόλι-

θο που θα κόβαµε ανάλογα 

µε τα νερά του. Μετά παίρνα-

µε το ατσαλόσυρµα, χοντρό 

περίπου 2 εκ., και κόβαµε 

στο πίσω µέρος των όγκων 

για να τους ξεκόβουµε από 

το κύριο πέτρωµα. Στη συ-

νέχεια ψάχναµε να βρού-

µε αν υπήρχαν σπασίµατα 

ή ρωγµές και λαξεύαµε την 

πέτρα µε το καλέµι, για να 

την κόψουµε από τη βάση. 

Έτσι φτιάχναµε εσοχές στο 

πετρωµα, περίπου 10-30 εκ. 

µήκος. Μέσα σε αυτές µπή-

γαµε σιδερένιες σφήνες που 

τις στερεώναµε καλά µε κοµ-

µάτια από σίδερο. Μετά, 3-4 

εργάτες µαζί, πέρναµε τις 

βαριές, που ζύγιζανε περί-

που 25 κιλά και κοπανάγαµε 

µέχρι να κοπεί ο λίθος από 

το µητρικό πέτρωµα. ∆ου-

O oφιτοασβεστίτης, 
εξορυσσόταν στην 
περιοχή της Χασάµ-
παλης, 12 χιλιόµετρα 
νοτιοανατολικά της 
Λάρισας στο ∆ήµο 
Νέσσωνος.

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

Σκύρος

Λήµνος

Σαµοθράκη

ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

Βέροια

Κοζάνη

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

ΚατερίνηΚατερίνη

Τρίκαλα Λάρισα

Η εκμετάλλευση του Πράσινου Θεσσαλικού 
Λίθου από Ιταλούς εμπόρους άλλαξε και την 
ταυτότητά του, καθώς ονομάστηκε «Verde 
Αntico» που σημαίνει «αρχαίο πράσινο» 
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Χρησιµοποιήθη-
κε ο Πράσινος 
Θεσσαλικός 
Λίθος σε µνηµεία 
της παγκόσµιας 
πολιτιστικής 
κληρονοµιάς όπως 
ο San Gregorio 
Magno al Celio 
(αριστερά) και η 
βασιλική του Αγ. 
Μάρκου στη Βενε-
τία (επάνω).

Ακόµη και µε 
ξεναγή-

σεις στην 
τοποθεσία των 

λατοµείων ο 
καθηγητής Βα-
σίλης Μέλφος, 
έχει αγωνιστεί 

εδώ και 
χρόνια για να 
αναδείξει την 
σπουδαιότητα 
των αρχαίων 

λατοµείων της 
Χασάµπαλης.

Η ιδιαίτερα σκληρή υφή του πετρώµατος και οι καλές φυσικο-
µηχανικές ιδιότητές του το έκαναν κατάλληλο για την κατασκευή 

µονολιθικών κιόνων και εσωτερικών επενδύσεων σε ναούς, λουτρά, 
ανάκτορα κ.ά. Εδώ κίονας από την Αγ. Σοφία Κωνσταντινούπολης. 

λεύαµε τη σµύριδα Νάξου 

µε νερό, για να κόβεται πιο 

εύκολα το πέτρωµα. Με τον 

τρόπο αυτό για να κόψουµε 

ένα µεγάλο κοµµάτι, ας πού-

µε 50x10x20 κυβικά µέτρα, 

µας έπαιρνε ένα µήνα. 

Το 1970 αρχίσαµε να δου-

λεύουµε µε µπαρούτι και 

φουρνέλα και αυτό τα άλ-

λαξε όλα. Πάνε οι βαριές, οι 

σφήνες και το ατσαλόσυρ-

µα! Ο τρόπος µεταφοράς των 

όγκων ήταν ίδιος µε εκείνον 

των αρχαίων Ελλήνων. ∆η-

λαδή τοποθετούσαν τον λίθο 

πάνω στα κατρακύλια και µε 

τη βοήθεια σχοινιών των κυ-

λούσαν µέχρι το σηµείο φόρ-

τωσης, δηλαδή τη ράµπα. Το 

1975 χρησιµοποιήθηκαν για 

πρώτη φορά γερανοί και οι 

εργάτες δεν ήταν πια εκτεθει-

µένοι σε τόσους κινδύνους», 

σύµφωνα µε όσα αφηγήθηκε 

ο Ι. Τσιµπούκης.
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ΗΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ  
ΠΟΥ ΤΡΑΝΕΨΑΜΕ
«Ήµουν 2 χρονών όταν πέθανε ο πατέρας 
µας και µείναµε ορφανά τρία κορίτσια, 
ένα αγόρι και η µάνα µας 35 χρονών. Το 
κάστανο υπήρξε ο λόγος που τρανέψαµε, 
καθώς σε όλη µας τη ζωή θυµάµαι να µας 
στηρίζει, αν και τότε δεν είχε την αξία 
που έχει σήµερα. Πήρε τα πάνω του όταν 
αρχίσαµε να φτιάχνουµε τις άγριες καστανιές 
ήµερες», διηγείται µε συγκίνηση η 82χρονη 
σήµερα Χριστίνα Αλεξανδρίδου, την οποία το 
Αγρόκτηµα συνάντησε στη Γιορτή Κάστανου 
της Καρίτσας στις 22 Οκτωβρίου

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
Κ Α Σ Τ Α Ν Ο

Κάστανο

ο ‘41 µε την πείνα φυτεύαµε κα-

λαµπόκι και βρίζα και το αλεύρι 

τους το ανακατεύαµε µε κάστανο 

για να µας χορτάσει. Κόβαµε τα 

κάστανα κοµµατάκια και τα ψή-

ναµε στους χειροποίητους φούρ-

νους µας έξω στην αυλή µέχρι να 

στεγνώσουν. Κατόπιν τα πηγαίνα-

µε στους τρεις νερόµυλους της πε-

ριοχής, στου Κώστα Πάνου, στης 
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γόµασταν», θυµάται η κυρία Αλεξαν-

δρίδου και συνεχίζει: «Αυτό το καστα-

νόψωµο το τυλίγαµε σε υφαντά, βαµ-

βακερά τραπεζοµάντηλα και κρατού-

σε 10 µέρες, ανάλογα βέβαια µε τα 

άτοµα στην οικογένεια και την πεί-

να που µας θέριζε» ενώ η κόρη της, 

Βάσω, συµπληρώνει: «Το ‘48 στρατός 

και αντάρτες εκτόπισαν όλους τους κα-

τοίκους της Καρίτσας και του Στοµίου 

στο Οµόλιο. Όταν µετά από καιρό ξα-

ναγύρισαν οι συγχωριανοί µου, βρή-

καν ερείπια και στάχτες. Η Ούνρα, ορ-

γανισµός που συντόνιζε την αµερικα-

νική βοήθεια στην Ευρώπη, τους έστει-

λε µουλάρια και ξύλα και ξαναέστη-

σαν το χωριό, το οποίο πήγαινε, καλ-

λιεργούσε και χόρταινε στα καστανα-

∆έσποινας Καµάκα ή στον κοινοτι-

κό του Ιωάννη Γάλλου και τα αλέθα-

µε χωριστά από τα σιτηρά. Με σπάτου-

λα τα ανακατεύαµε όλα µαζί, τα κο-

σκινίζαµε στην πικνάδα, το µείγµα 

αυτό το βάζαµε µε προζύµι και αλάτι 

στην σκάφη και το «πνίγαµε» µε νε-

ρό. Το ζυµώναµε µε τα χέρια, το σκε-

πάζαµε για µία ώρα µε υφαντά σεντό-

νια να φουσκώσει, λαδώναµε τον τα-

βά, την καραβάνα ή το ταψί και µε τις 

χούφτες απλώναµε τη ζύµη. Τα βά-

ζαµε στον φούρνο που καίγαµε κλα-

διά από κουµαριά, κουτσουπιά ή αριά 

για µιάµιση ώρα, ώστε το βαρύ µείγµα 

να στραγγίσει. Όταν έβγαινε, χορο-

πηδούσαµε γύρω του ποιος θα αρπά-

ξει το µεγαλύτερο κοµµάτι κι ας και-

ριά. Το φθινόπωρο εκείνο, στα τελει-

ώµατα του Εµφυλίου, ο 22χρονος τότε 

αντάρτης πατέρας µου, Παύλος, µαζί 

µε τον 16χρονο Κώστα Παπαρίζο, που 

κρύβονταν στην παραθαλάσσια σπη-

λιά του Ψαρόλακκα, µείναν ζωντανοί 

τρώγοντας για τρεις µήνες κάστανα µε 

ότι άλλο καρπό έβρισκαν».  

Μια δεκάρα η ώρα στοίχιζε 
στους νεροκράτες

«Όλο το καλοκαίρι ποτίζαµε τα κα-

σταναριά µε τα αυλάκια των φυσικών 

πηγών του Κισσάβου έως αρχές Σε-

πτέµβρη. Την δεκαετία του ‘50 η κοι-

νότητα όριζε τους νεροκράτες σε κά-

θε πηγή, αυτοί ήταν υποχρεωµένοι να 

φέρουν το νερό µε αυλάκι στο κεφαλά-

Ε Π Ο Χ Η  Κ Α Σ Τ Α Ν Ο

Η συγκομιδή άρχιζε 
στις πρώιμες χρονιές 
στις 18 Σεπτέμβρη, 
στις όψιμες στις 27 
και διαρκούσε μέχρι 
μέσα του Οκτώβρη. 
Εκείνες τις μέρες 
άκουγες τραγούδια, 
χαρούμενες φωνές 
και πειράγματα και 
κοντά στα κάστανα 
μαζεύαμε και κανένα 
μανιτάρι από τις 
ρίζες, θυμούνται οι 
παλιοί παραγωγοί
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Στιγµιότυπο από την Γιορτή Κάστανου Καρίτσας. Αρι-
στερά διακρίνεται ο πρόεδρος του ΑΣ Καρίτσας-Στοµίου 

«Καρποί Κισσάβου» Ευθύµιος Τριανταφύλλου.

Η αγρότισσα Χριστίνα Αλεξανδρίδου  
από την Καρίτσα θυµάται όλη της τη ζωή να  

στηρίζεται στην καλλιέργεια κάστανου.ρι του κάθε κτήµατος και ενηµέρωναν 

τον καστανοπαραγωγό πόσες ώρες 

δικαιούνταν να το κρατήσει. Οι νερο-

κράτες πληρώνονταν από τους καστα-

νοπαραγωγούς σε δραχµές και η ώρα 

κόστιζε µία δεκάρα» θυµάται ο 57χρο-

νος αγρότης, πρόεδρος του Συλλόγου 

«Καλυψώ» και µέλος του ∆.Σ. ΑΣ Καρί-

τσας, Ιωάννης Γ. Βούντας µε καστανα-

ριά στον Άγιο Παντελεήµονα, το Νέρα-

ντζι, την Γρόσια και το Τρανό Ίσωµα. 

Και συµπληρώνει: «Μετά τον ∆εκα-

πενταύγουστο ξεκινούσε µε κλαδευ-

τήρια το πάστρεµα (καθαρισµός εδά-

φους) από φτέρες και χόρτα. Συµµετεί-

χε όλη η οικογένεια, µέχρι και τα παι-

διά στα οποία δίναν µικρά κλαδευτή-

ρια. Κατόπιν πριν τη συλλογή µαζεύ-

 
 

 

 
Η α’ ποιότητα 
έφευγε στην 
πρωτεύουσα, η 
β’ και η γ’ στη 
συμπρωτεύουσα 
και όπου υπήρ-
χε ζήτηση. Από 
κει και πέρα άρ-
χιζε η αναμονή 
πληρωμής

  
 
 
 

Από κει περνού-
σε ο έμπορος και 
παζάρευε την 
τιμή ανάλογα την 
ποιότητα κάθε 
παραγωγού. 
Μόλις κλείνο-
νταν, όριζε ημε-
ρομηνία να τα 
ανεβάσουν στην 
αποθήκη του

 
 
 
 

Η συγκομιδή 
γίνονταν σε 
τρίχινα, τρίριγα 
τσουβάλια των 
65-70 κιλών και 
μεταφέρονταν 
με μουλάρια 
στις αυλές των 
σπιτιών

Ε Π Ο Χ Η  Κ Α Σ Τ Α Ν Ο
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ουσα, η β’ και η γ’ στη συµπρωτεύουσα και όπου 

υπήρχε ζήτηση. Από κει και πέρα άρχιζε η αναµο-

νή πληρωµής, συνήθως µέχρι τα Χριστούγεννα δί-

νονταν τα περισσότερα λεφτά, όµως η τελευταία 

δόση µπορεί να έφτανε και ως το Πάσχα.

Ένα θαύµα της εποχής, ο πρώτος διαλογέας
«Με λαµαρίνες και ξύλα κατασκευάσαµε το 1967 

µε τον πατέρα µου Ιωάννη την πρώτη µηχανή δι-

αλογής κάστανου. ∆ουλεύαµε 40 µερόνυχτα συ-

νέχεια µε δύο ώρες ύπνο µόνο, για να µην χάσει 

τα σχέδια, τα οποία ο πατέρας µου είχε πάντα στο 

µυαλό» διηγείται ο 80χρονος σήµερα ∆ηµήτρης 

Ι. Γάλλος. Όταν τελείωσε τη µεταφέραµε 200 µέ-

τρα στα χέρια µε τη βοήθεια συγγενών και φίλων 

και την τοποθετήσαµε στην αποθήκη του εµπό-

ρου Αστερίου Αλβανού. Σαν τη βάλαµε µπρος και 

ρίξαµε τα κάστανα στην κοπάνα, ρίγη χαράς συ-

νεπήραν και µας και τους δεκάδες συγχωριανούς 

που σπρώχνονταν για να δουν το θαύµα της επο-

χής. Άρχισε να βγάζει τρία µεγέθη κάστανου κα-

θώς γυρνούσαν τα κόσκινα, µε το τελευταίο να κι-

νείται παλινδροµικά. Στο πίσω µέρος είχε τις υπο-

δοχές από όπου έπεφταν οι ποιότητες, η α’ πίσω 

και οι β’ και γ’ δίπλα από τις πάντσες. Την ώρα ξε-

χώριζε 600 κιλά κάστανου, ιλιγγιώδες νούµερο! 

Βέβαια σταµάτησαν οι γυναίκες που κάναν την δι-

αλογή και µείναν λίγες για να βγάζουν τα σκάρτα.

Στην Αθήνα δώσαµε σε γραφείο να κάνει πρότα-

ση τους Έλληνες βιοµηχάνους και σε οποιοδήπο-

τε ενδιαφερόµενο να αγοράσουν την ευρεσιτεχνία 

αµε µε τσουγκράνες φύλλα και τζιούνες (αγκα-

θωτό περίβληµα) της περασµένης χρονιάς σε σω-

ρούς και τα καίγαµε. Τότε γέµιζαν κάπνα οι πλα-

γιές του Κισσάβου... Η συγκοµιδή γίνονταν σε τρί-

χινα, τρίριγα τσουβάλια των 65-70 κιλών και µε-

ταφέρονταν µε µουλάρια στις αυλές των σπιτιών. 

Εκείνες τις µέρες άκουγες τραγούδια, χαρούµενες 

φωνές και πειράγµατα και κοντά στα κάστανα µα-

ζεύαµε και κανένα µανιτάρι από τις ρίζες. Tην επο-

χή εκείνη διαµόρφωναν τις αυλές σε φυσικά ψυ-

γεία και πλέκοντας ξύλα µε φτέρες έκαναν φρά-

χτες όπου έβαζαν µέσα την παραγωγή σε αβρα-

γιές, δηλαδή άπλωναν στην σειρά τα κάστανα σε 

πάχος 20 πόντων και τα έβρεχαν κάθε µέρα να δι-

ατηρούνται δροσερά µέχρι να πουληθούν. Από κει 

περνούσε ο έµπορος και παζάρευε την τιµή ανά-

λογα την ποιότητα κάθε παραγωγού. Μόλις κλεί-

νονταν, τους όριζε ηµεροµηνία να τα ανεβάσουν 

στην αποθήκη του που βρισκόταν στον κεντρικό 

δρόµο. Τα σάκιαζαν οι παραγωγοί µε γκαζοτενε-

κέδες ξανά στα τρίχινα τσουβάλια και τα άδειαζαν 

στου έµπορα. Η α’ ποιότητα έφευγε στην πρωτεύ-

∆ιαµέσου 
των αιώνων η 
καστανιά ρίζωσε 
και έθρεψε τους 
κατοίκους των 
περιοχών Σπη-
λιάς, Ανατολής, 
Μεγαλόβρυσου, 
Καρίτσας, Μελι-
βοίας, Αγιάς, Σκή-
της, Σκλήθρου, 
Σωτηρίτσας και 
Αµπελακίων.

Η ευρεσιτεχνία του 
Ιωάννη Γάλλου και 
του γιου του Δημήτρη 
κατοχυρώθηκε με αριθμό 
ΔΕ. Νο 42002/2-2-71 από 
το υπουργείο Εμπορίου

Ε Π Ο Χ Η  Κ Α Σ Τ Α Ν Ο

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

Σκύρος

Λήµνος

Σαµοθράκη

ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

Βέροια

Κοζάνη

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

ΚατερίνηΚατερίνη

Τρίκαλα Λάρισα

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ  Γ Λ Υ Κ Ο Π Ι Κ Ρ Ε Σ από τα κασταναριά διηγείται στο Αγρόκτηµα η Χρυσούλα Ι. Γάλλου.
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και να την βγάλουν µαζικά στο εµπόριο. ∆εν ενδι-

αφέρθηκε κανείς και το σκεπτικό τους ήταν ότι δεν 

θα πουλούσαν όπως πίστευαν πολλά µηχανήµατα. 

Έτσι φτιάξαµε άλλους δύο διαλογείς, που τους νοικι-

άζαµε µε τον τόνο, τον πρώτο στους τοπικούς εµπό-

ρους Χαδούλη και Αντώνη Βαρδάτσικο, τον δεύτερο 

στον Αστέριο Αλβανό και τον τρίτο στον Σαλονικιό 

Κώστα Φιλιππίδη» καταλήγει ο ίδιος και συµπληρώ-

νει µε συγκίνηση:  «Φωτογραφίες κιτρινισµένες και 

ένας διαλογέας που σαπίζει στην αποθήκη µου µαρ-

τυρούν τα περασµένα µεγαλεία µας, µα η ζωή συνε-

χίζεται και κάθε χρόνο µε την οικογένειά µου ξανα-

σµίγουµε εκεί ψηλά στα κασταναριά»...

Τα µεροκάµατα στα κασταναριά 
ήταν ο θησαυρός µας
«Κάθε χρόνο έκανα 130 µεροκάµατα στη συγκοµι-

δή, την διαλογή και τις αποθήκες, από τα οποία τα 

πρώτα έµπαιναν στον οικογενειακό προϋπολογισµό 

και τα υπόλοιπα για τα προσωπικά µου έξοδα. Εκεί-

να τα λεφτά ήταν ο θησαυρός µας, φτιαχνόµασταν, 

ντυνόµασταν και ταξιδεύαµε σε συγγενείς» αναφέ-

ρει η Χρυσούλα Ι. Γάλλου, αδελφή του 80χρονου 

∆ηµήτρη και κόρη του εφευρέτη Ιωάννη Γάλλου. 

«Αναµνήσεις γλυκόπικρες, χαραγµένες στο µυα-

λό όλων µας, που σκαλίζουµε κάθε χρόνο όταν 

βρισκόµαστε µε τις ξενιτεµένες φίλες µου, την Χάι-

δω από την Αυστραλία, την Βέτα και την Χαρίκλεια 

από την Αµερική, την Αγγελική από τον Καναδά, 

την Κούλα από την Μελιβοία και την Χριστίνα από 

απέναντι» συµπληρώνει η ίδια.

Έρωτες φούντωναν με μια ματιά, 
φιλίες πλέκονταν, τα νιάτα μας 
πετούσαν με τα πουλιά στα κλαδιά, 
βλέπαμε καρπό και ρουφούσαμε 
δύναμη και η ζωή άνθιζε στις 
καστανιές, αυτό ήταν για μας τα 
μεροκάματα στα κασταναριά

Ε Π Ο Χ Η  Κ Α Σ Τ Α Ν Ο

«Χωρίς γάντια για προστασία από 
τις τσούνες τα αγκάθια έμπαιναν 

στα νύχια και το βράδυ τα βγάζαμε»
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O  Emil Jellinek ήταν 

ο έµπορος αυτοκι-

νήτων που το 1901 

έδωσε το όνοµα της 

κόρης του στους 

κ ινητήρες  των 

Daimler-Benz, δηλαδή Mercedes, µε 

τη συνέχεια γνωστή στο παγκόσµιο 

στερέωµα της αυτοκινητοβιοµηχανί-

ας. Αν σήµερα χρησιµοποιούσε ο Έλ-

ληνας αγρότης ή αλιέας ένα τρακτέρ 

ή καΐκι µε κινητήρα Έλσα, αυτό θα 

οφειλόταν αντίστοιχα στον Σωκρά-

τη Μαλκότση έναν-όχι έµπορο αλλά- 

µηχανικό, που το 1949 δηµιούργησε 

τους «αθάνατους» και µε χαρακτηρι-

στικό ήχο κινητήρες EM ή αλλιώς Έλ-

σα Μαλκότση, όπως έλεγαν την κό-

ρη του. Ωστόσο, η ροή των πραγµά-

των µαζί µε µία µεγάλη δουλειά για 

λογαριασµό της ΕΛΒΟ, οδήγησε τα 

έµβολα αυτά να σιγήσουν πρόωρα, 

όµως όχι για τους λίγους εναποµεί-

νατες πιστούς που βάζουν µπρος και 

ποτίζουν ακόµα µε µηχανές Μαλκό-

ΟΙ ΝΤΙΖΕΛΟΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΑΡΣΑΛ 

ΕΛΣΑ 
ΜΑΛΚΟΤΣΗ, 
ΟΠΩΣ ΛΕΜΕ 
MERCEDES    
Ένας δαιµόνιος µηχανικός από τον Πειραιά 
θα µπορούσε να αλλάξει το ρου της ιστορίας   

Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Κ Ο Ν Τ Ο Ν Η

Μ Ν Η Μ Ε Σ

26-29_apokardias.indd   26 23/10/2017   21:54



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 27

Μηχανές Μαλκότση πω-
λούνται ακόµη και σήµε-
ρα ανακατασκευασµένες 
σε αγγελίες στο διαδί-
κτυο, κυρίως αυτές που 
χρησιµοποιούνται για 
αντλίες...

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

ΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιάΚεφαλονιά

Λευκάδα
Αγρίνιο

Σκύρος

Λήµνος

Σαµοθράκη

Θάσος

ΣέρρεςΚιλκίςΚιλκίς

Βέροια

Κοζάνη

Κατερίνη

Χίος

ΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύρος

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
ΤρίκαλαΤρίκαλαΤρίκαλα

Καρδίτσα

ΙωάννιναΙωάννινα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

ΚατερίνηΚατερίνη

ΤρίκαλαΤρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Στα µικρά και µεγάλα 
αρδευτικά κανάλια του 
κάµπου της Θεσσαλίας 
συναντούσε κανείς, 
τη µία µετά την άλλη, 
τις κατάµαυρες από τα 
καµένα λάδια ποτιστικές 
ντιζελοµηχανές Μαλ-
κότση, τις οποίες ακόµη 
και σήµερα οι µάστορες 
χαρακτηρίζουν αθάνατες 
παρά τον µισό αιώνα 
που έχει περάσει από τα 
έµβολά τους.

Μ Ν Η Μ Ε Σ
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τση παρά το µισό αιώνα που έχει πε-

ράσει από την κατασκευή τους. Ιδρυ-

τής της εταιρείας ήταν ο µηχανολό-

γος Σωκράτης Μαλκότσης µε καταγω-

γή από τη Μικρά Ασία.

Το 1949 η εταιρεία του Μαλκότση 

ενισχύθηκε από το σχέδιο Μάρσαλ 

και παρήγαγε τους πρώτους πετρε-

λαιοκινητήρες, οι οποίοι ήταν τετρά-

χρονοι, δικύλινδροι, αερόψυκτοι, µε 

οριζόντια διάταξη των κυλίνδρων. 

Τότε απασχολούνταν στην επιχείρη-

ση 150 τεχνικοί. Το 1951 η βιοµηχα-

νία συνεργάστηκε µε βρετανικό οίκο 

και ξεκίνησε την παραγωγή µονοκύ-

λινδρου, κατακόρυφου, υδρόψυκτου 

πετρελαιοκινητήρα, ισχύος 10-12 ίπ-

πων. µε κωδικό ΕΜ-1 – Ελσα Μαλκό-

τση, που ήταν το όνοµα της κόρης 

του Σωκράτη Μαλκότση. Το σχέδιο 

για την κατασκευή του πρώτου τρα-

κτέρ ήταν το µεγάλο όραµα του ιδρυ-

τή της επιχείρησης, αλλά δεν ευοδώ-

θηκε. Η αντίστροφή µέτρηση ξεκί-

νησε όταν η βιοµηχανία Μαλκότση 

εκτέθηκε σε υψηλό δανεισµό για να 

ανταποκριθεί σε µια µεγάλη παραγ-

γελία 1.000 µηχανών για στρατιωτι-

κά οχήµατα προς την ΕΛΒΟ. Όµως, η 

κρατική εταιρεία δεν ήταν συνεπής 

στις πληρωµές της απέναντι στην ελ-

ληνική βιοµηχανία και σε συνδυα-

σµό µε το διεθνή ανταγωνισµό έβα-

λε αναπόφευκτα λουκέτο.

ΤΩΡΑ που τα χρόνια έχουν περάσει, 

ο διαπεραστικός ήχος της «Μαλκό-

τση» που κάποτε ξεσήκωνε τον κά-

µπο, «τρυπώντας» µάλιστα κάποιες 

φορές τα τύµπανα των περαστικών, 

µοιάζει µε απλό κελάηδηµα. Τις συ-

ναντούσες, µία µετά την άλλη, στα 

αναχώµατα, όπως λέγονται στον κά-

µπο τα µικρά και µεγάλα αρδευτικά 

κανάλια. Ειδικά στο µεγάλο ανάχω-

µα, µια κοίτη που ξεκινάει από τον 

Πηνειό (στο ύψος της Γυρτώνης) και 

φθάνει µέχρι τη λίµνη Κάρλα (αξιο-

ποιείται µάλιστα για τον εµπλουτισµό 

της µε νερό, ειδικά κατά τους χειµε-

ρινούς µήνες). Κάθε 100 µέτρα, στην 

όχθη του καναλιού, υπήρχε και µια 

ράµπα στην οποία είχαν µόνιµα θέση 

οι κατάµαυρες από τα καµένα λάδια 

ντιζελοµηχανές «Μαλκότση» µ’ άλλες 

εξ αυτών να βρίσκονται επί το έργον 

και άλλες να στέκουν αµίλητες στην 

όχθη του καναλιού, ακούγοντας τους 

βατράχους να καλούν σε ερωτικό κά-

λεσµα τα θηλυκά της παρέας.  

Πόσες φορές δεν κάναµε αυτό το 

δρόµο, άκρη  άκρη το ανάχωµα µέ-

χρι τα «εννιάρια». Πρώτη και καλύ-

τερη, µόλις κατέβαινες από το λε-

ωφορείο στον µεγάλο ασφάλτινο 

επαρχιακό δρόµο (Συκουρίου-Λά-

ρισας), η «Μαλκότση» του Ντούλα, 

κοντά στο µικρό χοιροστάσιο που 

διατηρούσε ο θείος Ντούλας εκεί-

να τα χρόνια. 

Λίγο πιο κάτω του Βαγγελάρα, µε 

ένα δίκτυο αρδευτικών σωλήνων 

που έφθανε µακριά µέχρι την τρί-

τη πλάκα (διάταξη αγροκτηµάτων 

µετά τον µεγάλο αναδασµό στις αρ-

χές της δεκαετίας του ‘60).  Τρίτη στη 

σειρά η «Μαλκότση» του Τσιώµου, 

περιποιηµένη πιο πολύ απ’ όλες, µε 

λιγότερα καµένα λάδια γύρω της, 

πρώτον γιατί την πρόσεχε πολύ 

(έµενε συχνά ξάγρυπνος να κοιτά-

ζει πώς δουλεύει) και δεύτερον για-

τί θεωρούνταν αρκετά «σπάγκος», 

σιγά µην άφηνε ο Τσιώµος τα λά-

δια της µηχανής του να «τρέχουν».  

Ήταν κι άλλες και σε µικρότε-

ρα «αυλάκια», τουλάχιστον σ’ αυ-

τά που ήταν αρδευτικά και κρατού-

σαν νερό, εµένα όµως η συµπάθειά 

ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ 
ΟΙ ΜΑΛΚΟΤΣΗ  
∆ΕΝ ΕΠΑΨΑΝ 
ΠΟΤΕ ΝΑ 
ΚΕΛΑΗ∆ΟΥΝ 

Μ Ν Η Μ Ε Σ

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποτιστικά, τρακτέρ 
και καϊκια κινούσε σε όλη την Ελλάδα η εταιρεία 
Μαλκότση, που άνοιξε το 1934 και έκλεισε στις αρχές 
της δεκαετίας του ‘60.
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Πόσα ατυχή-
µατα δεν εί-
χαν γίνει στη 
διαδικασία 
αυτή, πόσοι 
δεν είχαν σπά-
σει τα δάχτυ-
λά τους και τα 
χέρια τους, τη 
στιγµή που η 
«Μαλκότση» 
έπαιρνε µπρο-
στά και ο χρή-
στης δεν προ-
λάβαινε να 
αφαιρέσει τη 
µανιβέλα...

µου ήταν η «Μαλκότση» του Κρικέ-

λη, του παππού Κρικέλη, που ήταν 

και η πιο… υπάκουη. Το λέω αυτό, 

γιατί, η δυσκολία µε τις ντιζελοµη-

χανές του Μαλκότση, ήταν να τις βά-

λεις µπροστά. 

Όλη τη δουλειά την έκανε η µανι-

βέλα. Ένα εργαλείο που απαιτούσε 

δύναµη και επιδεξιότητα για να µπει 

η µηχανή σε λειτουργία, µια διαδι-

κασία που συχνά δεν ήταν αποτελε-

σµατική και έπρεπε να προσπαθή-

σεις, µέχρι να της «φύγουν οι δια-

βόλοι».  Πόσα ατυχήµατα δεν είχαν 

γίνει στη διαδικασία αυτή, πόσοι δεν 

είχαν σπάσει τα δάχτυλά τους και τα 

χέρια τους, τη στιγµή που η «Μαλ-

κότση» έπαιρνε µπροστά και ο χρή-

στης δεν προλάβαινε να αφαιρέσει 

τη µανιβέλα.  

Αφού µετά από πολύ κόπο έπαιρ-

νε µπροστά η µηχανή της «Μαλκό-

τση», άρχιζε η άλλη αγωνία. Έπρε-

πε να δεις επίσης, αν, η αντλία που 

ήταν τοποθετηµένη δίπλα στην ντι-

ζελοµηχανή, στο ίδιο σασί, αν λοι-

πόν, «έπιασε το νερό». Ήταν η απα-

ραίτητη προϋπόθεση για να δουλέ-

ψει το υποτυπώδες αρδευτικό σύ-

στηµα και να «σηκωθούν», όπως λέ-

γαµε τότε, ένα µετά το άλλο τα µπεκ 

που έκαναν πότισµα. Χτυπούσες, 

λοιπόν, µια δύο φορές στον σωλή-

να εξόδου της αντλίας, για να κατα-

λάβεις αν η αντλία «έπιασε» το νερό. 

Αν άρχισε δηλαδή να τραβάει από το 

αυλάκι νερό και να το στέλνει στους 

αρδευτήρες, δηλαδή στα µπεκ. Αν 

όχι, η υπόθεση είχε ακόµα δρόµο. 

Σύστηµα διαχωρισµού ντιζελοµηχα-

νής και αντλίας δεν υπήρχε, τουλά-

χιστον στις πρώτες «Μαλκότση», και 

όταν δεν έπαιρναν µπρος έπρεπε να 

τη σβήσεις, να ρίξεις νερό στο «πο-

τήρι» να γεµίσει καλά το σπιράλ που 

ένωνε το «ποτήρι» µε την αντλία και 

άντε από την αρχή µε τη µανιβέλα, 

να βάλεις µπρος την ντιζελοµηχανή.

Λίγο λαδάκι (µηχανής) πάνω 

από το στόµιο του λαδιού ήταν 

απαραίτητο, αν και δεν καταλά-

βαινα ακριβώς γιατί, για να βελτι-

ωθεί η διαδικασία ανάφλεξης και 

να πάρει µπροστά η «Μαλκότση». 

Η ΜΑΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ  
ΣΤΗ ΜΑΝΙΒΕΛΑ
ΠΟΣΑ δεν άκουγε η καηµέ-

νη η «Μαλκότση» αν ήταν 

ανυπάκουη και δεν ανταπο-

κρινόταν ούτε µε την πρώ-

τη, ούτε µε τη δεύτερη φο-

ρά στις εντολές του αγρότη 

– αφεντικού της και έκανε 

τις δικές τις τσιριµόνιες.  

Σας έλεγα για τη «Μαλκό-

τση» του Κρικέλη, ότι µου 

ήταν η πιο συµπαθής, γιατί 

ήταν η µόνη που… µου είχε 

κάτσει, δηλαδή είχα κατα-

φέρει, παιδί του δηµοτικού 

τότε, να την βάλω, µια δύο 

φορές, µπροστά µε τη µα-

νιβέλα. Απορούσε σ’ αλή-

θεια ο παππούς Κρικέλης, 

πώς ένα παιδί, είχε τόσο 

πείσµα, κι ήταν ένας ακό-

µη λόγος να αναθεµατίζει 

την ντιζελοµηχανή όταν 

δεν του έκανε το χατήρι.

Μ Ν Η Μ Ε Σ

Ζέστη, καυτός 
ιδρώτας, µυρωδιά 
καµένου λαδιού, 
χωµατίλα από τα 
αναχώµατα, µπερ-
δεύονταν όλα µαζί 
µε τις «βρισιές» 
που εισέπραττε η 
«Μαλκότση» και 
διαµορφωνόταν µια 
εκρηκτική ατµό-
σφαιρα, από την 
οποία, σαν παιδί, 
τότε, καλό ήταν να 
απέχεις.

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Π Α Ν Α Γ Ο Σ
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Mπ ύρα
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΡΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ
Για πρώτη φορά παγκοσµίως καλλιεργήθηκε κριθάρι βυνοποίησης χωρίς χέρια, µόνο µε αυτόνοµα µηχανήµατα
Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Κ Ο Ν Τ Ο Ν Η

Harper Adams To 
µοναδικό σε παγκό-
σµιο επίπεδο project 
Hands Free Hectare 
αποτελεί επίτευγµα 
των ερευνητών του 
ονοµαστού στην 
αγροτική έρευνα 
Πανεπιστηµίου 
Harper Adams.

A
ν κάτι χαρακτηρίζει τη γεωργική δραστηρι-

ότητα, είναι ότι για να κάνει κάποιος σωστά 

τη δουλειά του, πρέπει να βάλει -όπως λένε- 

την µπότα στη λάσπη. Αν και αυτό δεν ανα-

µένεται να αλλάξει σύντοµα, οι τίτλοι στην παγκό-

σµια ειδησεογραφία γέµισαν τον περασµένο µήνα 

µε το επίτευγµα του ονοµαστού στην αγροτική έρευ-

να βρετανικού πανεπιστηµίου Harper Adams. Ερευ-

νητές και φοιτητές λοιπόν σε συνεργασία µε την εται-

ρεία Precision Decisions, κατάφεραν και ολοκλήρω-

σαν ένα παγκόσµια µοναδικό πρότζεκτ, πραγµατο-

ποιώντας όλες τις εργασίες από την σπορά ως το αλώ-

νι σε 10 στρέµµατα βυνοποιήσιµου κριθαριού, χρησι-

µοποιώντας αποκλειστικά αυτοµατοποιηµένο εξοπλι-

σµό. Το πρότζεκτ ονοµάστηκε Hands Free Hectare, 

ένα όνοµα που αναδεικνύει το γεγονός ότι 10 στρέµ-

µατα (ένα εκτάριο δηλαδή) δουλεύτηκαν χωρίς χέρια 

και µόνο µε ροµπότ. Τώρα αυτό που θέλουν οι υπεύ-

θυνοι της έρευνας είναι να φτιάξουν και µπύρα από 

τη συγκοµιδή των 4,5 τόνων κριθαριού.

Παλιός εξοπλισµός µε νέο µυαλό
Αν κάποιος νοµίζει ότι χρειάστηκαν φουτουριστικά 

µηχανήµατα ο λέκτορας Αγροτικής Μηχανικής του 

Harper Adams, Kit Franklin, δίνει την απάντηση: 

«Στο χωράφι χρησιµοποιήθηκαν γνώριµα µηχανή-

µατα, όπως ένα Iseki TLE 3400 των 34 ίππων µε µι-

κρά παρελκόµενα, και όχι εξεζητηµένα ροµπότ. Ένας 

από τους σκοπούς µας ήταν η χρήση µηχανηµάτων 

που είναι προσιτά και έτοιµα προς χρήση». 

Όλα τα µηχανήµατα βέβαια είχαν τροποποιηθεί 

κατάλληλα από τους ερευνητές. Το τρακτέρ τρο-

ποποιήθηκε µε τη βοήθεια του κατασκευαστή ηλε-

κτρονικών συστηµάτων Linak και οι λειτουργίες 

ενεργοποιούνται σε σύνδεση µε το σύστηµα αυ-

τόµατης διεύθυνσης (Αuto Steer) του τρακτέρ, το 

οποίο είναι προγραµµατισµένο να ακολουθεί κου-

κίδες πορείας που παράγονται από τη χαρτογρά-

φηση του χωραφιού µε τη χρήση του λειτουργικού 

για drone, Mission Planer. Τα εµπόδια εντοπίζο-

νταν µε τη χρήση λέιζερ, τα οποία έκοβαν την ροή 

στον κινητήρα αν το τρακτέρ έφτανε πολύ κοντά 

στο φράχτη της περιοχής δοκιµής, σε ένα άτοµο ή 

σε κάποιο άλλο κοµµάτι εξοπλισµού.

Μετά τη ζιζανιοκτονία το φθινόπωρο του 2016, 

έγινε σπορά εαρινού κριθαριού µε τη χρήση σπαρ-

τικής Sim-Tech Aitchison 1,5 µέτρων, που έκανε 

και λιπασµατοδιανοµή.

Για τη διαχείριση των εργασιών χρησιµοποιήθη-

κε ελεύθερο λογισµικό (open source). Επιπλέον, 

η οµάδα του προτζεκτ αγόρασε µία 2 µέτρων πλά-

τους θεριζοαλωνιστική στην οποία θα έγιναν τρο-

ποποιήσεις ώστε να αυτοµατοποιηθεί.

Το τρακτέρ Iseki, ήταν µικρότερο και ελαφρύτε-

ρο από τα περισσότερα τρακτέρ που χρησιµοποι-

ούνται σήµερα. Η λογική της οµάδας ήταν ότι όσο 

µικρότερο τόσο το καλύτερο, κάτι που αποτυπώθη-

κε και στη συγκοµιδή, µε τη θεριζοαλωνιστική που 

σχεδιάστηκε ειδικά για τα πειραµατικά χωράφια 

του Πανεπιστηµίου. Η οµάδα πιστεύει ότι η χρή-

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α
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ση µικρότερων αγροτικών µηχα-

νηµάτων, θα µπορούσε να βελ-

τιώσει το έδαφος και την υγεία 

των φυτών. 

Ο Jonathan Gill, ερευνητής 

του Harper Adams, είπε: «Υπήρ-

ξε µία στόχευση τα τελευταία χρό-

νια ώστε η γεωργία να γίνει πιο 

ακριβής, ωστόσο τα µεγαλύτερα 

µηχανήµατα που χρησιµοποιού-

µε δεν είναι συµβατά µε αυτή τη 

µέθοδο. Είναι επίσης τόσο βαριά 

που κάνουν ζηµιά στα εδάφη του 

αγρότη», είπε ο ερευνητής ανα-

φέροντας πως αν οι θεριζοαλω-

νιστικές στο µέλλον είχαν παρό-

µοιο µέγεθος µε εκείνη που χρη-

σιµοποιήσαµε στο πρότζεκτ, η 

οποία ήταν µία µικρή Sampo µε 

κεφαλή µόλις 2 µέτρων, θα επέ-

τρεπε τη δηµιουργία ακριβέστε-

ρων χαρτών παραγωγής. Θα ήταν 

επίσης ελαφρύτερ. Επίσης οι και-

ρικές συνθήκες συχνά δεν διευ-

κολύνουν τους αγρότες, παρέ-

χοντας ένα πολύ µικρό παράθυ-

ρο για την ολοκλήρωση των ερ-

γασιών, κάτι που το είδαν και οι 

ερευνητές στο πρότζεκτ. Όπως 

και οπουδήποτε αλλού στη Με-

γάλη Βρετανία έπρεπε να ρυθ-

µίσουν τους χρόνους ψεκασµού 

και αλωνισµού, λόγω της βρο-

χής. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

και έναν από τους λόγους που 

τα µηχανήµατα γίνονται όλο και 

πιο µεγάλα ανά τα χρόνια, καθώς 

πρέπει να δουλεύουν γρήγορα. 

«Πιστεύουµε ότι η καλύτερη λύ-

ση για το µέλλον, είναι οι αγρό-

τες να διαχειρίζονται ένα στόλο 

µικρότερων, αυτόνοµων µηχανη-

µάτων. Αυτά θα µπορούν να πη-

γαίνουν µόνα τους για εργασία, 

επιτρέποντας στους αγρότες να 

Στην Ευρώπη παρότι 
η «έξυπνη γεωργία» 
διαθέτει υψηλό 
δυναµικό, εντούτοις 
δεν διαδραµατίζει 
το ρόλο που θα 
µπορούσε, δεδοµένου 
ότι σήµερα µόλις το 
25% των αγροτών 
της ΕΕ αξιοποιεί τις 
δυνατότητες που 
προσφέρει.

200.00 
ευρώ το κόστος
Το πρότζεκτ του Harper 
Adams κόστισε συνολικά 
200.000 ευρώ  

2,3
δις ευρώ η αξία
της παγκόσµιας αγοράς 
εξοπλισµού γεωργίας 
ακριβείας για το 2014  

48
ευρώ ανά στρέµµα
το καθαρό κέρδος άρδευ-
σης ακριβείας στο βαµβάκι 
σύµφωνα µε µελέτες 

80%
η µείωση της περιοχής 
ψεκασµού σε οπωρώνες 
και αµπελώνες µε φυτο-
προτασία ακριβείας 

8 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
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διαχειρίζονται το χρόνο τους πιο 

αποδοτικά και οικονοµικά, αντί 

να οδηγούν πάνω-κάτω στα χω-

ράφια», ανέφερε ο κ. Gill.

∆εν είναι θέµα τεχνολογίας
Ο Martin Abell, ερευνητής 

Μηχατρονικής της εταιρείας 

Precision Decisions, υποστήρι-

ξε ότι στόχος επίσης αυτού του 

πρότζεκτ ήταν να αποδείξει πως 

δεν υπάρχει κάποια τεχνολογι-

κή εµπλοκή στο να καλλιεργηθεί 

ένα χωράφι χωρίς ανθρώπους να 

δουλεύουν απευθείας σε αυτό. 

«Ξεκινήσαµε για να δούµε τις ευ-

καιρίες στη γεωργία και να απο-

δείξουµε ότι είναι πιθανό να καλ-

λιεργήσουµε αυτόνοµα τη γη, και 

αυτό αποτέλεσε τη µεγαλύτερη 

επιτυχία του πρότζεκτ. Το κατα-

φέραµε αυτό µε εντυπωσιακά χα-

µηλό µπάτζετ σε σχέση µε άλλα 

πρότζεκτ που ψάχνουν να δηµι-

ουργήσουν αυτόνοµα αγροτι-

κά µηχανήµατα. ∆ηλαδή, το όλο 

πρότζεκτ κόστισε λιγότερο από 

200.000 λίρες και χρηµατοδοτή-

θηκε από την Precision Decisions 

και το ταµείο Innovate UK.

«Ξεκινήσαμε για να δούμε 
τις ευκαιρίες στη γεωργία 
και να αποδείξουμε ότι είναι 
πιθανό να καλλιεργήσουμε 
αυτόνομα τη γη, και αυτό 
αποτέλεσε τη μεγαλύτερη 
επιτυχία του πρότζεκτ»

37%
η εξοικονόµηση

σε άζωτο από τη χρήση λι-
πασµατοδιανοµέων µετα-
βλητής δόσης (VR) 

10% 
η αύξηση παραγωγής

στο σιτάρι από τη χρήση 
εξοπλισµού µεταβλητής 
δόσης εισροών (VR)

12%
η ετήσια αύξηση

της αξίας του εξοπλισµού 
ακριβείας έως το 2020 
παγκοσµίως 

4,5
τόνοι η παραγωγή

στο κριθάρι βυνοποίησης 
από τη χρήση των ροµπο-
τικών συστηµάτων

12% 4,5

Από αριστερά προς τα δεξιά ο λέκτο-
ρας Αγροτικής Μηχανικής του Harper 

Adams, Kit Franklin, ο Martin Abell, 
ερευνητής Μηχατρονικής της εταιρείας 
Precision Decisions, και ο Jonathan Gill, 

ερευνητής του Harper Adams.
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

Η  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ,  ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

1916
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Αν η Ανατολική πλευρά του Πηλίου, όπου φώλιασε πριν από εκατοντάδες χρόνια η Ζαγορά, 
δεν ήταν τόσο απόµερη, ίσως οι άνθρωποι να µην είχαν τόση ανάγκη τον συνεταιρισµό.  
Κι αν πάλι δεν ήταν ο ∆ιονύσης Βαλασσάς να τους κρατάει µαζί, µπορεί και να ‘χαν σκορπίσει.   

2016
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H   
Ζαγορά των ξακου-

στών µήλων, των νέ-

ων ανθρώπων, του 

συνεργατισµού και 

της αλληλεγγύης.  

Για πόσα µπορεί να  

περηφανεύεται αυτό το ορεινό χωρί-

ου του Πηλίου, όπου  η συνεταιριστι-

κή πίστη, που περνά από γενιά σε γε-

νιά, αλλά και η ανάδειξη άξιων αν-

θρώπων στα ηνία έχουν κάνει θαύµα-

τα; Πέρσι ο Συνεταιρισµός γιόρτασε 

τα 100 χρόνια λειτουργίας του, ενώ 

όλοι εµείς περιµένουµε µε περιέρ-

γεια να δούµε τι ετοιµάζουν οι Ζαγο-

ριανοί για τα επόµενα 100 χρόνια. 

«Η Ζαγορά ανήκει στην πρώτη 

φουρνιά συνεταιρισµών, που συστή-

θηκαν το 1915. Στην περιοχή υπήρ-

χε παράδοση συνεργατισµού ήδη από 

την περίοδο της Τουρκοκρατίας µε την 

παραγωγή µεταξιού. Κοµβικό ρόλο 

βέβαια στην µετέπειτα πορεία έπαιξε 

το γεγονός ότι το χρήµα του 1980 δεν 

σπαταλήθηκε, αλλά αξιοποιήθηκε µε 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο» ανέφερε 

σε συνέντευξή του ο διευθυντής του 

Συνεταιρισµού, ∆ιονύσης Βαλασσάς, 

που εδώ και 22 χρόνια έχει ταυτίσει τη 

διαδροµή του µε το Ζαγορίν. 

Είναι κοινή παραδοχή των µελών 

του συνεταιρισµού ότι το «µπαµ» του 

1980 κράτησε προσηλωµένο τον κό-

σµο της Ζαγοράς και κυρίως τους νέ-

ους ανθρώπους. 

Νέο αίµα κόντρα στην αστυφιλία
«Kάθε καλοκαίρι, όταν τέλειωνε 

το σχολείο πηγαίναµε στα χωράφια. 

Όλη η οικογένεια βοηθούσε 
στις αγροτικές δουλειές 
και ιδίως στο μάζεμα που 
απαιτούσε πολλά χέρια

ΠΡΙΝ

∆ιαβιβαστικό έγγραφο 
του 1916 ώστε να απο-

σταλεί προς έγκριση στο 
Υπουργείο Εθνικής Οι-

κονοµίας το Καταστατικό 
του νεοσύστατου Συνε-
ταιρισµού της Ζαγοράς.

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν  Ε Ρ Γ Α 
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Τα µεσηµέρια κοιµόµασταν σε κλού-

βες από κούνιες». Όλα τα καλοκαίρια 

της παιδικής της ηλικίας η Σπυριδού-

λα Αργυρίου τα πέρασε στα χωράφια 

της Ζαγοράς µαζί µε τους γονείς και 

τις αδελφές της. 

Η 32χρονη σήµερα αγρότισσα καλ-

λιεργεί στην περιοχή µήλα, καρύδια 

και κάστανα, αν και πριν από µερι-

κά χρόνια είχε µετακοµίσει στο Βόλο, 

όπου εργαζόταν σε µεγάλη πολυεθνι-

κή εταιρεία. «Μου έλειπε ο τόπος µου 

και πάντα ήξερα πως θα επιστρέψω. 

Τώρα είµαστε πολλοί νέοι άνθρωποι 

στο χωριό, παρά το γεγονός ότι η δου-

λειά είναι δύσκολη. Τα χωράφια µας 

είναι µικρά και σε δύσβατες περιοχές, 

ενώ όλη η δουλειά γίνεται µε το χέρι 

και τα τσαπιά. Φυσικά, αν δεν υπήρχε 

ο συνεταιρισµός µας τα πράγµατα θα 

ήταν διαφορετικά».

«Οι νέοι άνθρωποι της γενιάς µου 

έφευγαν από το χωριό. Το δικό µου 

παιδί είναι 30 χρονών και έχει απο-

φασίσει να µείνει», τονίζει ο 62χρονος 

πρόεδρος του συνεταιρισµού, Αντώ-

νης Λάσκος και συνεχίζει: «Μετά τον 

κατασκευαστικό οργασµό του 1980 

αλλά την εµπορική επιτυχία, ο κόσµος 

συνειδητοποίησε ότι άξιζε να κάτσει 

στον τόπο του. Είχαµε καταφέρει να µι-

λά όλη η Ελλάδα για εµάς. Μέχρι και το 

1995 οι περισσότεροι είχαν µπει στον 

συνεταιρισµό. Οι παραγωγοί µας προ-

χώρησαν σε νέες φυτεύσεις χαµηλού 

σχήµατος και της πυκνής φύτευσης. 

Παράλληλα, την ίδια περίοδο χτίστη-

καν καινούργια σπίτια, το άλογο έγι-

νε αυτοκίνητο ή καµιά φορά και 2».  

Η συνεταιριστική πίστη, που 
περνά από γενιά σε γενιά, 
αλλά και η ανάδειξη άξιων 
ανθρώπων στα ηνία κάνουν 
θαύματα στη Ζαγορά

ΜΕΤΑ

Τη δεκαετία 1990-
2000 το βάρος δόθη-
κε στη διαφήµιση και το 
marketing, µε τον συνε-
ταιρισµό να πραγµατο-
ποιεί άλµατα στον τοµέα.  

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν  Ε Ρ Γ Α 
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ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ, 
Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
Ένα σπάνιο δείγµα σωζόµενου βιοµηχανικού 
συγκροτήµατος στον ελληνικό χώρο
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Α Σ  Χ Α Τ Ζ Η ∆ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Υ

Ε 
να «µουσείο του εαυτού του», 

που παρουσιάζει την καθηµερι-

νή ζωή στο εργοστάσιο, καθώς 

και όλα τα στάδια της παραγω-

γής διαφορετικών τύπων τούβλων και 

κεραµιδιών, αποτελεί το Μουσείο Πλιν-

θοκεραµοποιίας, του ∆ικτύου Μουσεί-

ων του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου 

Πειραιώς, που στεγάζεται στους χώ-

ρους του παλιού εργοστασίου Ν. & Σ. 

Τσαλαπάτα στο Βόλο. Στόχος του είναι 

να αναδείξει την ιστορική ταυτότητα 

της πόλης και να συµβάλει στη διάσω-

ση της βιοµηχανικής κληρονοµιάς της.

Το εργοστάσιο, που ιδρύθηκε το 1926 

από τους αδελφούς Νικόλαο και Σπυρί-

δωνα Τσαλαπάτα, είχε έκταση 22.000 

τ.µ., από τα οποία τα 7.500 τ.µ. είναι στε-

γασµένοι χώροι. Στην ακµή του απα-

σχολούσε 250 εργαζόµενους, η ισχύς 

σε µηχανήµατα άγγιζε τους 300 ίππους 

και η ετήσια παραγωγή έφτανε έως και 

τα εννέα εκατοµµύρια τεµάχια. Μέχρι 

το 1978, οπότε σταµάτησε η λειτουρ-

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο  Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Ο  Το Μουσείο Πλινθοκεραµοποιίας επέλεξε για τις συναντήσεις του µε Θεσσαλούς επιχειρηµατίες και ο πρωθυπουργός.

Το Μουσείο Πλινθοκε-
ραµοποιίας προσεγγίζεται 
από τη Νότια Πύλη του 
Βόλου και από 16 Οκτω-
βρίου έως 28 Φεβρουαρί-
ου λειτουργεί καθηµερινά 
(εκτός από την Τρίτη) από 
10 π.µ. ως 5 µ.µ.

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ
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γία του, υπήρξε παραγωγική µονάδα 

πανελλαδικής εµβέλειας. Το εργοστά-

σιο διέθετε τεχνολογία αιχµής, ανάλο-

γη µε εκείνη που χρησιµοποιούνταν 

ήδη στην Ευρώπη, σε µια εποχή όπου 

στην Ελλάδα το περιβάλλον παρέµενε 

προβιοµηχανικό. 

Από το 2007 λειτουργεί ξανά
Από το 2004 το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµί-

λου Πειραιώς, ανέλαβε το συντονισµό 

ενός εκτενούς ερευνητικού προγράµµα-

τος σχετικού µε τη βιοµηχανική πλινθο-

κεραµοποιία και στη συνέχεια την πλή-

ρη αναµόρφωση του βιοµηχανικού χώ-

ρου. Κύριος άξονας της µουσειολογι-

κής και µουσειογραφικής προσέγγι-

σης ήταν η ανάδειξη της αλυσίδας πα-

ραγωγής και του µηχανολογικού εξο-

πλισµού. Έτσι, από το 2007 το εργο-

στάσιο Τσαλαπάτα «λειτουργεί» ξανά. 

Τα τριβεία, οι πρέσες, οι κοφτήρες, οι 

δεξαµενές αργίλου, τα βαγονέτα και η 

κάµινος Hoffmann ανασυνθέτουν την 

παραγωγική διαδικασία. Αυτή τη φορά, 

όµως, για τις ανάγκες της περιήγησης 

του επισκέπτη και της γνωριµίας του µε 

το παραδοσιακό επάγγελµα του πλιν-

θοκεραµοποιού αλλά και µε τις τεχνι-

κές επεξεργασίας των πρώτων υλικών. 

Με περιοδικές εκθέσεις, διαλέξεις, 

σεµινάρια και άλλες εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται ή φιλοξενούνται 

στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, 

το Μουσείο αποτελεί ζωντανό πολιτι-

στικό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας. 

Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Σ  Τ Σ Α Λ Α Π Α Τ Α  Εκτός από το Μουσείο Πλινθοκεραµοποιίας στο συγκρότηµα 
Τσαλαπάτα, που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πόλης του Βόλου, προσφέρονται πολλές επιλογές 
σε επισκέπτες όλων των ηλικιών για φαγητό και ψυχαγωγία αλλά και πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα.

Το εργοστάσιο Τσαλαπάτα 
«λειτουργεί» ξανά από το 
2017 για τις ανάγκες της 
περιήγησης του επισκέπτη

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ
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ΣΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΚΟΒΟΥΝ 
ΤΟ ΝΕΡΟ.. .  ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΤΙΣΟΥΝ
Να κόψει την παροχή νερού της πρωτεύουσας Ντάκα προκειµένου να εξασφαλίσει ρεύµα για τις 
γεωργικές αντλίες επέλεξε όταν χρειάστηκε η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές σύµφωνα µε τον 
Έλληνα υποδιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης του FAO, Κώστα 
Σταµούλη, ο οποίος δηλώνει ότι υποκλίνεται στο αγροτικό θαύµα της ασιατικής χώρας   ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ
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«Ε  
ργάστηκα για σειρά 

ετών σε πρόγραµµα µε 

αντικείµενο την επισι-

τιστική ασφάλεια του 

Μπαγκλαντές και κα-

τά τη γνώµη µου η γεωργική πρόοδος 

που έχει κάνει η χώρα, δεδοµένου πως 

είχε εκδηλωθεί λιµός στα µέσα της δε-

καετίας του 1970, είναι εντυπωσιακή», 

επισηµαίνει στο Αγρόκτηµα ο Κώστας 

Σταµούλης. Και συνεχίζει: «Καταρχάς 

ανέπτυξαν µηχανισµούς για την απο-

τροπή του λιµού αλλά πάνω από όλα 

έδωσαν σηµασία στη γεωργική βελτί-

ωση. Τεράστιο ρόλο έπαιξε ένα µεγά-

λο δίκτυο ΜΚΟ που αναπτύχθηκε στην 

ύπαιθρο µε σκοπό την εκπαίδευση των 

γυναικών και των µικρών καλλιεργη-

τών µε κύριο µέληµα τη βελτίωση της 

διατροφής και της σίτισης των παι-

διών. Άκρως σηµαντικό ήταν κι ερευ-

νητικό δίκτυο που βοήθησε να υιοθε-

τηθούν πιο παραγωγικοί τρόποι καλ-

λιέργειας ρυζιού. Μόλις η χώρα απέ-

κτησε επάρκεια στο ρύζι και δηµιούρ-

γησε µάλιστα ένα µικρό πλεόνασµα 

εµπορικού ισοζυγίου, άρχισαν να επι-

κεντρώνονται στη βελτίωση της δια-

τροφής. Κάθε εκµετάλλευση απέκτη-

σε µια µικρή λιµνούλα εκτροφής ψα-

ριών, ενώ άρχισαν να καλλιεργούν 

και περισσότερες πατάτες». Βέβαια 

όλα αυτά, σύµφωνα µε τον τεχνοκρά-

τη του FAO, για να επιτευχθούν «κε-

ντρικής σηµασίας ήταν η δέσµευση 

κάθε κυβέρνησης στη γεωργική βελτί-

ωση. Η πιο πρόσφατη κυβέρνηση, µά-

λιστα, για να εξασφαλίσει ηλεκτρικό 

ρεύµα για τις γεωργικές αντλίες προ-
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τίµησε να κόψει την παροχή της πρω-

τεύουσας της Ντάκα. Σίγουρα το Μπα-

γκλαντές δεν αποτελεί ιδανική δηµο-

κρατία αλλά έχουν επιτύχει θεόρατη 

πρόοδο στη γεωργία» καταλήγει. 

Μόνο η βούληση του ανθρώπου 
µπορεί να καθορίσει το µέλλον

«Θεαµατική επιτυχία στην αύξηση 

της παγκόσµιας αγροτικής παραγω-

γής, που τριπλασιάστηκε ανάµεσα 

στο 1960-2015, µας κάνει αισιόδο-

ξους για το µέλλον», δηλώνει µε έµ-

φαση στο Αγρόκτηµα ο Κώστας Στα-

µούλης. «Μέχρι το 2050 εκτιµούµε ότι 

η αγροτική παραγωγή πρέπει να δι-

πλασιαστεί για να καλύψει τις ανά-

γκες του πληθυσµού που θα έχει φτά-

σει τα 9,7 - 10 δις. ∆ηλαδή ο ρυθµός 

ανάπτυξης που ζητείται είναι µικρό-

τερος από αυτόν του παρελθόντος. 

Μάλιστα οι εκτιµήσεις του FAO είναι 

ότι µεγάλο µέρος αυτής της αύξησης 

που ανέρχεται στο 80% µπορεί να επι-

τευχθεί χωρίς επέκταση γης. Αν συ-

νυπολογίσουµε και τη δυνατότητα να 

παίρνουµε δύο ή τρεις σοδειές ανά σε-

ζόν, η αύξηση της παραγωγής µπορεί 

να γίνει φθάσει το 90%», σηµειώνει ο 

έµπειρος τεχνοκράτης.

Σύµφωνα όµως µε τον Έλληνα υπο-

διευθυντή της ∆ιεύθυνσης Οικονοµι-

κής και Κοινωνικής Ανάπτυξης του 

FAO «το να πετύχουµε τους στόχους 

της ποσότητας της τροφής που χρειά-

ζεται ως το 2050 δεν σηµαίνει ότι θα 

αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της πεί-

νας. Ούτε ότι η παραγωγή θα είναι βι-

ώσιµη µε περιβαλλοντικούς όρους. Το 

θέµα είναι αν η ανθρωπότητα ενδια-

φερθεί να λύσει το πρόβληµα της πεί-

νας. Ενώ για να γίνει η αύξηση της 

παραγωγής µε όρους βιωσιµότητας ο 

ισχυρότερος παράγοντας θα είναι πά-

λι η βούληση της ανθρωπότητας να 

αντιµετωπίσει τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της γεωργίας. Με αυτή την 

έννοια δεν υπάρχει µόνο ένα σενάριο 

αλλά περισσότερα που το καθένα οδη-

γεί σε διαφορετικές προβλέψεις». 

Αναφερόµενος στις τεχνολογίες 

του µέλλοντος, ο κ. Σταµούλης πρε-

Η ζήτηση για γεωργικά προϊόντα στο μέλλον 
θα βασιστεί στην κατανάλωση περισσότερων 
πρωτεϊνών και επεξεργασμένων τροφών

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

αύξηση σε σχέση µε την σηµερινή ποσότητα µπορεί να 
επιτύχει η παγκόσµια αγροτική παραγωγή ως το έτος 
2050, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του FAO

αποτελεί τον πρώτο σταθµό για την κλιµατική αλλαγή. 
Ως τότε προβλέπεται εξισορρόπηση ανάµεσα στις θετι-
κές κι αρνητικές συνέπειες της κλιµατικής µεταβολής.

40-43_sun_stamoulis.indd   42 23/10/2017   23:03



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 43

σβεύει ότι η κρίσιµη αλλαγή που θα 

ανοίξει το δρόµο προς στην εξέλιξη για 

τους πολλούς θα προέλθει από ήδη 

γνωστές τεχνολογίες. Όπως ο ίδιος 

σηµειώνει «για τα 570 εκατ. αγροτών 

που καλλιεργούν κατά µέσο όρο γύρω 

στα 20 στρέµµατα και αποτελούν οι-

κογενειακές εκµεταλλεύσεις το κλει-

δί για την ανάπτυξη βρίσκεται σε τε-

χνολογίες που είναι ήδη εφαρµοσµέ-

νες στον ανεπτυγµένο κόσµο». 

Η γνώση από τον ιδιωτικό τοµέα 
των αναπτυγµένων χωρών

Βέβαια, όπως επισηµαίνει ο ίδιος, 

«δυστυχώς η γεωργική έρευνα παραµέ-

νει το χαρτί των ισχυρών χωρών. Έτσι 

παρατηρείται το φαινόµενο ότι πολλά 

σηµαντικά είδη που είναι βασικά συ-

στατικά της διατροφής αναπτυσσόµε-

νων χωρών όπως η κάσαβα ή το σόρ-

γο να µένουν ορφανά, δηλαδή να µην 

αποτελούν είδη έρευνας. Η λύση στο 

πρόβληµα δεν είναι εύκολη, γιατί η νέα 

γνώση που παράγεται σήµερα στη γε-

ωργική τεχνολογία προέρχεται κυρίως 

από τον ιδιωτικό τοµέα των αναπτυγµέ-

νων χωρών, για τον οποίο οι ποικιλί-

ες αυτές δεν προσελκύουν επενδυτές».

 Κύριοι σταθµοί το 2030 και 2050 
για την κλιµατική αλλαγή

Όπως αναφέρει ο κ. Σταµούλης, 

σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του FAO 

αλλά και τα σενάρια που αναπτύσσει η 

∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλι-

µατική Αλλαγή IPCC ως το 2030 προ-

βλέπεται εξισορρόπηση ανάµεσα στις 

θετικές κι αρνητικές συνέπειες της κλι-

µατικής µεταβολής. Αρνητικές µεταβο-

λές στη γεωργική παραγωγή των τρο-

πικών χωρών θα αντισταθµίζονται από 

θετικές µεταβολές σε εύκρατα και βό-

ρεια κλίµατα ενώ θα δούµε ακατάλλη-

λες περιοχές του βόρειου ηµισφαίριου 

να µπαίνουν στην παραγωγή. 

Μετά το 2030 οι αλλαγές που θα 

εκδηλωθούν αν δεν παρθούν µέτρα 

για την κλιµατική αλλαγή θα απο-

βούν καταστροφικές για περιοχές 

που µαστίζονται ήδη από επισιτιστι-

κή ανασφάλεια όπως η Αφρική. Επι-

πλέον η αύξηση της στάθµης της θά-

λασσας θα είναι ολέθρια για περι-

οχές που απειλούνται ήδη όπως το 

Μπαγκλαντές. Στο Μπαγκλαντές για 

παράδειγµα οι µουσώνες ήδη εκδη-

λώνονται αργότερα αναγκάζοντας 

τους αγρότες να προσαρµοστούν. 

Έτσι τώρα η σπορά του ρυζιού γίνε-

ται δύο εβδοµάδες αργότερα σε πε-

ριοχές που πλήττονται από πληµµύ-

ρες. Αυτό συνιστά µια αλλαγή της 

γεωργικής τεχνολογίας πέρα από το 

κοµµάτι των εισροών δηλαδή σπό-

ρων, λιπασµάτων ή αγροχηµικών. 

Τέλος µετά το 2050 η κλιµατική αλ-

λαγή θα προκαλέσει σοβαρούς κλυ-

δωνισµούς στην παγκόσµια αγροτι-

κή παραγωγή µειώνοντας την παρα-

γόµενη ποσότητα τροφής κι οδηγώ-

ντας σε αύξηση των τιµών. Οι χώρες 

που θα δοκιµαστούν περισσότερο εί-

ναι του αναπτυσσόµενου κόσµου. 

Στο FAO ο Κώστας Σταµούλης 
βρέθηκε το 1989 µε εκπαιδευτική 
άδεια από το Πανεπιστήµιο του 
Ιλλινόις άνευ αποδοχών ενός 
χρόνου και κατέληξε να µείνει 
για 28 χρόνια. Σήµερα είναι 
Υποδιευθυντής της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης του Οργανισµού.

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

εκατοµµύρια είναι οι αγρότες που καλλιερ-
γούν κατά µέσο όρο γύρω στα 20 στρέµ-
µατα και αποτελούν καθαρά οικογενειακές 
εκµεταλλεύσεις

είναι το ορόσηµο µετά από το οποίο, αν 
δεν παρθούν µέτρα, η κλιµατική αλλαγή θα 
προκαλέσει τεράστιους κλυδωνισµούς στην 
αγροτική παραγωγή
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ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ

ΣΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΘΕΛΕΙ 
ΤΟ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ 
Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ
Με µια ισχυρή δυναµική ανάπτυξη της 
τάξης του 46% για το 2016, που άγγιξε 
60% για το πρώτο οκτάµηνο του 2017, το 
ρόφηµα αµυγδάλου µετά τις ΗΠΑ προκαλεί 
φρενίτιδα και στην Ευρώπη

 Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Κ Ο Ν Τ Ο Ν Η

Φ Υ Τ Ι Κ Α  Ρ Ο Φ Η Μ Α Τ Α

Κ  ερδίζει συνεχώς έδαφος 

και στη Γηραιά Ήπει-

ρο το ρόφηµα αµυγδά-

λου, που λειτουργεί ως 

µια εναλλακτική πηγή 

πρόσληψης θρεπτικών 

στοιχείων για όσους δεν επιλέγουν τα 

προϊόντα ζωικής προέλευσης ή έχουν 

δυσανεξία στη λακτόζη. 

H αρχή βέβαια έγινε στις Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής, όπου το υποκατά-

στατο γάλακτος από αµύγδαλο παρέµει-

νε έως τις αρχές του 2000 µια σηµαντι-

κή τροφή υγιεινής διατροφής, όταν άρ-

χισε να αυξάνει η δηµοτικότητά του µε 

γοργούς ρυθµούς. Μόνο για το 2011, οι 

πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 79% ενώ το 

2013 ξεπέρασε το γάλα σόγιας ως το πιο 

δηµοφιλές φυτικό υποκατάστατο γάλα-

κτος. Από το 2014 κάλυπτε το 60% των 

πωλήσεων του τοµέα των υποκατάστα-

των από φυτική πρώτη ύλη. 

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά, 

όπου ως σήµερα προσφέρονται προϊό-

ντα ευρωπαϊκής προέλευσης, το πρώ-

το και µοναδικό ρόφηµα που παράγε-

ται από ελληνικά αµύγδαλα κυκλοφό-

ρησε πρόσφατα από την ΟΛΥΜΠΟΣ µε 

έδρα τη Λάρισα. 

Αποκλειστικά µε θεσσαλικά αµύγδαλα
Το προϊόν της ΟΛΥΜΠΟΣ παρασκευά-

ζεται αποκλειστικά από πρώτη ύλη πα-

ραγωγών της περιοχής της Θεσσαλίας, 

και συγκεκριµένα από χωριά του νο-

µού Λάρισας, τα οποία εγγυώνται την 

υψηλή ποιότητα και διατροφική αξία 

του ροφήµατος. 

Ρέει άφθονο σε όλο τον κόσµο
Αναζητώντας τα µεγέθη της διεθνούς 

αγοράς, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευ-

να που δηµοσιεύθηκε στις ΗΠΑ, η πα-

γκόσµια αγορά ροφηµάτων αµυγδά-

λου θα αγγίξει τα 4,75 δισεκατοµµύρια 

δολάρια µέχρι το έτος 2022. 

Τη µερίδα του λέοντος αναµένεται να 

έχει η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνι-

Το ρόφηµα 
αµυγδά-
λου της 
ΟΛΥΜΠΟΣ 
παράγεται 
αποκλει-
στικά από 
ελληνικά 
αµύγδαλα.

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η
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κού µε 2,16 δισ. και µερίδιο 45%. Οι ερευ-

νητές µάλιστα αποφαίνονται ότι το αυξα-

νόµενο ενδιαφέρον των καταναλωτών 

για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, η µόδα για 

διατροφή χαµηλής θερµιδικής αξίας και 

η ανησυχία για την ευζωία των ζώων και 

την προστασία του περιβάλλοντος θα συ-

νεχίσουν να ενισχύουν την κατανάλωση 

του ροφήµατος από αµύγδαλο. Για την 

ιστορία πρέπει να αναφερθεί ότι στον Με-

σαίωνα, το ονοµαζόµενο «γάλα» αµυγδά-

λου ήταν γνωστό τόσο στον ισλαµικό κό-

σµο όσο και στον χριστιανικό ως κατάλ-

ληλο για κατανάλωση κατά τη διάρκεια 

της Σαρακοστής, ενώ αποτέλεσε τη βάση 

της µεσαιωνικής κουζίνας, επειδή το αγε-

λαδινό δεν µπορούσε να διατηρηθεί για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς να αλ-

λοιωθεί. Ως εκ τούτου καταναλωνόταν σε 

µια περιοχή που εκτεινόταν από την Ιβη-

ρική Χερσόνησο έως την Ανατολική Ασία.

Με άρωµα ψηµένου 
αµύγδαλου το νέο ρό-
φηµα, διατίθεται σε τρεις 
γεύσεις, Φυσική, Χωρίς 
Ζάχαρη και Με Κακάο.

ΜΕ ΠΙΣΤΗ στην αξία των προϊόντων 

του τόπου της η ΟΛΥΜΠΟΣ επενδύει 

σταθερά στη σχέση  της µε τους Έλ-

ληνες παραγωγούς και στη συνολι-

κή ανάπτυξη της εγχώριας γεωργί-

ας περιλαµβάνοντας στην γκάµα της 

και ανοίγοντας αγορές για προϊόντα 

όπως το αυθεντικό ελληνικό τσάι του 

βουνού, η σειρά των φυσικών χυµών 

από ελληνικά φρούτα αλλά και τα 

προϊόντα από κατσικίσιο γάλα. 

ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΑ είναι καρποί πλού-

σιοι σε πρωτεΐνες, σε φυτικές ίνες, σε 

ανόργανα άλατα και βιταµίνες. Τα νέα 

ροφήµατα της ΟΛΥΜΠΟΣ, σύµφωνα 

µε την εταιρεία, έχουν χαµηλή περι-

εκτικότητα σε λίπη, είναι πλούσια σε 

πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, ασβέστιο και 

βιταµίνες (Β & Ε). Ιδιαίτερα η βιταµίνη 

Ε είναι λιποδιαλυτή µε αντιοξειδωτική 

δράση. Το ρόφηµα συνδυάζεται ιδανι-

κά µε τα δηµητριακά, το τσάι, τον καφέ, 

τα shakes και τα smoothies ή πίνεται 

απλά σκέτο ενώ είναι κατάλληλο για 

χορτοφάγους και για όσους δεν κατα-

ναλώνουν γαλακτοκοµικά προϊόντα.

ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΚΗ ΑΞΙΑ

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η

7% 
είναι η αύξηση 
στη διεθνή 
παραγωγή 
αµυγδάλου για 
το 2017/2018 
στους 1.251.053 
τόνους έναντι 
των 1.170.013 
τόνων που ήταν 
πέρσι, σύµφωνα 
µε τον ∆ιεθνή 
Οργανισµό Ξη-
ρών Καρπών και 
Αποξηραµένων 
Φρούτων (INC).

χιλιάδες στρέµµατα 
µε αµυγδαλιές θα 
προσθέσει η Αυ-
στραλία το 2018 και 
ως το 2025 έχει ως 
στόχο να αυξήσει 
60% την παραγωγή 
της στους 135.000 
τόνους, σύµφωνα 
µε στοιχεία του 
Συµβουλίου
Αµυγδάλου.

15
0

2,8% 
αύξηση στους 
997.903 τόνους 
έναντι των 970.688 
τόνων πέρσι αναµέ-
νεται στην παρα-
γωγή αµυγδάλων 
της Καλιφόρνιας, 
σύµφωνα το USDA. 

1,5 
O µεγαλύτερος 
παραγωγός 
αµυγδάλων στον 
κόσµο είναι οι 
ΗΠΑ µε ένα 
ποσοστό 40% 
και ακολουθεί η 
Ισπανία µε 12% 
ενώ η παγκόσµια 
παραγωγή 
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∆ Ι Ε Θ Ν Η

ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ  
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ 
Κάποτε ήταν το καµάρι του υπερφίαλου Λουδοβίκου 14ου,  
σήµερα έγινε τόπος πειραµατισµού της ακαδηµαϊκής κοινότητας 
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Τ  
ρεις φορές την 

εβδοµάδα οι επι-

σκέπτες των Βερ-

σαλλιών µπο-

ρούν να αγορά-

σουν φρούτα και 

λαχανικά από την «Μπουτίκ 

Potager». Potager ονοµάζουν οι 

Γάλλοι το λαχανόκηπο 22 στρεµ-

µάτων που δηµιουργήθηκε τον 

17ο αιώνα από τον Λουδοβίκο 14ο 

και όπου µέχρι και σήµερα καλλι-

εργούνται 400 διαφορετικές ποι-

κιλίες φρούτων και άλλες τόσες 

Ο κήπος των 9 στρεμμάτων των Βερσαλλιών είναι ένας τόπος που συνδέει το 
παρελθόν με το παρόν και το μέλλον και μας φωνάζει «Κάν’ το όπως οι Γάλλοι». 

46-47-xaritwmeno_diethnes.indd   46 23/10/2017   22:07



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 47

∆ Ι Ε Θ Ν Η

λαχανικών, πολλές εξ αυτών σπά-

νιες, παράγοντας τόνους φρέσκων 

προϊόντων, που πωλούνται. 

Στα τέλη του 17ου αιώνα, πιο 

συγκεκριµένα ήταν το 1683, 

όταν ο Λουδοβίκος ο 14ος έδω-

σε εντολή στον Jean-Baptiste de 

la Quintinie, έναν µπουρζουά δι-

κηγόρο µε πάθος για την κηπου-

ρική, να δηµιουργήσει έναν λαχα-

νόκηπο που θα τρέφει τους εκατο-

ντάδες κατοίκους των Βερσαλλιών 

και θα καταπλήξει όλο τον κόσµο. 

Το έργο του Γάλλου δικηγόρου 

ήταν δύσκολο, καθώς έπρεπε να 

µετατρέψει σε υπέρλαµπρο κήπο 

ένα έλος. Χιλιάδες εργάτες δού-

λεψαν στον καθαρισµό, την απο-

ξήρανση και την κάλυψη του εδά-

φους µε τόνους άµµου, φρέσκο 

χώµα και κοπριά από τους βασιλι-

κούς στάβλους. Μαζί του ο αρχιτέ-

κτονας των Βερσαλλιών, Franςois 

Mansart, που σχεδίασε τους δαι-

δαλώδεις διαδρόµους του κήπου 

γύρω από το κεντρικό σιντριβάνι. 

Ωστόσο, αυτός που ξεχώρισε 

ήταν χωρίς αµφιβολία ο δικηγό-

ρος. Πενήντα χρόνια πριν εφευ-

ρεθεί το πρώτο θερµοκήπιο στην 

Ολλανδία, ο La Quintinie ανάπτυ-

ξε ιδιοφυείς µεθόδους για την πα-

ραγωγή φρούτων και λαχανικών 

εκτός εποχής. Στις σηµειώσεις του 

έγραφε: «Κατάφερα να φέρω κά-

ποια φρούτα σε ωρίµανση 5 ή 6 

εβδοµάδες νωρίτερα… για παρά-

δειγµα φράουλες τον Μάρτιο και 

σπαράγγια το ∆εκέµβρη». 

Επιβιώνει σχεδόν ανέπαφος
Ο La Quintinie, που εν τω µετα-

ξύ είχε αποκτήσει τον τίτλο του ευ-

γενή, πέθανε το 1688, µε τον Λου-

δοβίκο να εξοµολογείται στη χή-

ρα του: «Κυρία µου, έχουµε υπο-

στεί και η δύο µία ανεπανόρθωτη 

απώλεια».  Μετά το θάνατό του η 

φροντίδα του κήπου πέρασε στους 

Le Normand. Επί των ηµερών τους 

παράχθηκαν οι πρώτοι ανανάδες 

το 1730 ενώ σηµείωσαν επιτυχία 

στην παραγωγή καφέ. 

Σήµερα, τρεις αιώνες µετά την 

κατασκευή του ο λαχανήκηπος 

επιβιώνει σχεδόν ανέπαφος.  Και 

να σηµειωθεί ότι δεν έµεινε πο-

τέ αναξιοποίητος, σήµερα είναι 

η έδρα της Εθνικής Σχολής Αρχι-

τεκτονικής Τοπίου του γαλλικού 

υπουργείου Γεωργίας. 

Μ Ε  Μ Ι Α  Μ Α Τ Ι Α

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ LA QUINTINIE
«Αυτό που είναι ενδιαφέρον σε αυτό τον κήπο είναι η 
ένταση ανάµεσα στο να είσαι σύγχρονος και ιστορικός», 
λέει ο Antoine Jacobsohn. Είναι ο άνθρωπος που είναι επι-
φορτισµένος µε την εξισορρόπηση της ανάγκης διατήρησης 
των ιστορικών τεχνικών κλάδευσης, την εκπαίδευση του 
κοινού σχετικά µε τις ποικιλίες φρούτων και λαχανικών και 
τη συνέχιση της καινοτοµίας στο πνεύµα του La Quintinie. 

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ
Ο κήπος φιλοξενεί 200 σπουδαστές αρχιτεκτονικής τοπίου 
και 350 φοιτητές µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, αλλά και 
400 ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων που καλλιεργούνται 
σε 68 διαφορετικά σχήµατα (απαιτώντας 1.000 ώρες 
κλαδέµατος εµπειρογνωµόνων το χειµώνα), 450 ποικιλίες 
φρούτων και λαχανικών και µόνο εννέα κηπουρούς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
«Είµαι περήφανος για την πειραµατική φύση του Potager, 
που οφείλεται και στην παρουσία των φοιτητών που συνη-
θίζουν να δουλεύουν δίπλα σε «ιστορικά µνηµεία». Αυτή 
την περίοδο η κύρια µάχη του Antoine Jacobsohn είναι να 
αποτρέψει την κατάρρευση ιστορικών σειρών αχλαδιών. 
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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 . . .

M 
ια έκφραση των αντιφατικών 

συνθηκών που επικρατούσαν 

στη Ρωσία το τελευταίο τρίτο 

του 19ου αιώνα. Μια αλληγο-

ρία που αναφέρεται στη κοινωνική αδικία, 

στην ηθική ποταπότητα των προνοµιού-

χων τάξεων, µια τολµηρή δήλωση απένα-

ντι στον αγώνα επιβίωσης. Ένας πλούσι-

ος, εκµεταλλευτής, ξεκινά καταµεσής ενός 

χιονιά από το χωριό του προς ένα γειτονι-

κό, για να προλάβει ν’ αγορά-

σει σ’ εξευτελιστική 

τιµή, γη. Ξεση-

κώνει τον πιο 

υποτελή µου-

ζίκο του, να γί-

νει ο ίδιος υποζύγιό του. Συναντούν χιο-

νοθέλλα. Ο αφέντης χοντρά ενδεδυµένος 

κι ο δούλος ρακένδυτος να σέρνει το βά-

ρος. Γρήγορα χάνονται και δεν µένει άλλο 

από το να διανυκτερεύσουν στη θανατερή 

παγωνιά της ρωσικής στέπας. Κάποια στιγ-

µή ο αφέντης παρατάει το δούλο και πάει 

να σώσει το τοµάρι του. Περιπλανώµενος 

µέσα στο χιόνι, ξαναγυρίζει απ’ όπου ξεκί-

νησε, βρίσκει το συνοδοιπόρο του µισοπα-

γωµένο. Τότε ακριβώς γίνεται η µεταστρο-

φή του.  Σκεπάζει το δούλο µε τη γούνα του 

και πέφτει πάνω στο παγωµένο του σώµα, 

για να τον σώσει. Το πρωί, βρίσκουν άψυ-

χο το σώµα του αφέντη και µε ελαφρά κρυ-

οπαγήµατα, τον δούλο.

ΑΦΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΥΛΟΣ 
Θ Ε Α Τ Ρ Ο

I N F O

> θΕΑΤΡΟ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

στον Κεραµεικό. 
Η παράσταση παί-
ζεται από Πέµπτη 
έως Σάββατο στις 
9.00 µ.µ. και Κυ-
ριακή στις 8.00 
µ.µ. Ο Γιώργος 
Νανούρης δια-
σκευάζει και σκη-
νοθετεί το διήγη-
µα του Λέοντος 
Τολστόι «Αφέ-
ντης και ∆ούλος» 
µε τον ∆ηµήτρη 
Λιγνάδη στο ρόλο 
του αφέντη και 
τον ίδιο στο ρόλο 
του δούλου.

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2017 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ48

Τ Ο Υ  Λ Ε Ο Ν Τ Ο Σ  Τ Ο Λ Σ Τ Ο Ϊ
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∆ΡΩΜΕΝΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΓΩ, Ο ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ
ΑΥΤΟΣ είναι   ο   τίτλος   του   µο-

νόλογου   που      σκηνοθετεί   και   

ερµηνεύει ο Θανάσης Παπαγεωρ-

γίου στο θέατρο ΣΤΟΑ Το µονόλο-

γο  έγραψε η Νάνση Τουµπακάρη. 

Η παράσταση παίζεται Παρασκευή 

και Σάββατο 21.00 µ.µ. και Κυρια-

κή στις 19.00 µ.µ.

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ BLADE RUNNER
ΣTO BΙΒΛΙΟ του Φίλιπ Κ. Ντικ που 

ενέπνευσε το Blade Runner,  ένα 

από τα αριστουργήµατα της επι-

στηµονικής φαντασίας, παρουσι-

άζεται η πάλη ανάµεσα στον άν-

θρωπο και στη µηχανή.

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΡΑΠΑΤΣΙΝΙ
Η Όλια Λαζαρίδου συναντά τον εικαστικό  
Άγγελο Παπαδηµητρίου στο θέατρο Πορεία

E
να δραµατικό ποίηµα, η ιστο-

ρία του οποίου λαµβάνει χώ-

ρα στην Πάδοβα της Ιταλίας, 

σ’ ένα µακρινό και ακαθόριστο 

παρελθόν. Ο Τζιοβάνι, νεαρός φοιτη-

τής, ερωτεύεται τη Βεατρίκη, την όµορ-

φη κόρη του δρ. Ραπατσίνι, ενός επι-

στήµονα ο οποίος εργάζεται αποµονω-

µένος στο εργαστήριό του. Η Βεατρίκη 

είναι περιορισµένη σ’ εναν τεχνητό κή-

πο γεµάτο από δηλητηριασµένα φυτά, 

που είναι και αυτά όπως και εκείνη, δη-

µιούργηµα του πατέρα της. Ο Τζιοβά-

νι παρατηρεί την περίεργη σχέση της 

κοπέλας µε τα φυτά και µπαίνει συχνά 

στον κήπο για να τη συναντήσει, αγνο-

ώντας τις συµβουλές του καθηγητή του, 

που τον προειδοποιεί για το έργο και 

την υπόσταση του δρ. Ραπατσίνι. Ο νε-

αρός φοιτητής αρχίζει να υποφέρει απο 

τις συνέπειες των επαφών του µε τα δη-

λητηριασµένα φυτά και την αγαπηµένη 

του. Για να µπορέσουν να είναι µαζί και 

να την ελευθερώσει από τον δηλητηρια-

σµένο κήπο, της δίνει ένα ισχυρό αντί-

δοτο. Το αντίδοτο όµως σκοτώνει αντί 

να θεραπεύσει την άτυχη Βεατρίκη. Η 

παράσταση, η οποία θα παίζεται µέχρι 

τις 11 Νοεµβρίου στο θέατρο Πορεία, εί-

ναι το αποτέλεσµα της συνάντησης της 

Όλιας Λαζαρίδου και του εικαστικού Άγ-

γελου Παπαδηµητρίου πάνω στο διήγη-

µα «Η κόρη του Ραπατσίνι» του Nathaniel 

Hawthorne. Επίσης παίζουν ο Ερρίκος 

Μηλιάρης και η ∆ανάη Ρούσσου.

Ιnfo Η παράσταση παίζεται 
Τετάρτη έως Σάββατο στις 21.00 µ.µ.  

και κάθε Κυριακή στις 19.00 µ.µ.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Σ Ι Ν Ε Μ Α

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

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

 ΒΙΒΛΙΟ

01 Το ελληνικό µέλι έχει  
τη δική του µεγάλη γιορτή
Το 9ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊό-
ντων Μέλισσας διοργανώνεται από την 1 έως 
τις 3 ∆εκεµβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

02 Σταµάτης Χατζηευστα-
θίου - «Έλληνες - Φιλέλ-
ληνες» Τραγούδια για την 
Ελλάδα, όπως την είδαν ποι-
ητές, λογοτέχνες, ιστορικοί, 
συγγραφείς και περιηγητές. 

03 Άγρια Χόρτα - Βάλια 
Τσάιτα Τσιλιµένη Η πρώτη 
ποιητική συλλογή της Βάλιας 
Τσάιτα Τσιλιµένη κυκλοφο-
ρεί από τις εκδόσεις Κίχλη.

04 Αλέξης Ζορµπάς Τον 
θρυλικό «Ζορµπά» φέρνουν 
στη σκηνή οι Φασουλής, Ρέπ-
πας και Παπαθανασίου, µε τον 
Βαλτινό πρωταγωνιστή κι έναν 
20µελή θίασο επί σκηνής.

05 Αλλάζει πουκάµισο το 
φίδι του Κώστα Ακριβού 
Ένας συγγραφέας προσπαθεί 
να βρει απάντηση σε κάτι που 
τον βασανίζει: Αν είναι τυχερός 
ή όχι που γεννήθηκε Έλληνας. 

06 Ανδρεάτος και Λάλεζας 
στα 9 Όγδοα Αυθεντική δια-
σκέδαση, κάθε Σάββατο και 
Κυριακή µεσηµέρι, µε ένα 
πρόγραµµα από το λαϊκό, 
ρεµπέτικο ως το δηµοτικό.

ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΟΥ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Η ΠΡΩΤΗ EXPO ΦΟΡΕΩΝ Κ.Α.Λ.Ο
ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΕΩΣ ΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ θα πραγµα-

τοποιηθεί στους χώρους της Τεχνόπολης του ∆ή-

µου Αθηναίων η 1η Expo Φορέων Κοινωνικής Αλ-

ληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.Α.Λ.Ο). ∆ικαίωµα συµ-

µετοχής έχει κάθε φορέας εγγεγραµµένος στο 

Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας αρκεί να έχει δηλώσει συµµετοχή.

Έναν νέο τρόπο προσέγγισης της εικα-

στικής δηµιουργίας προσφέρει η έκθεση 

Van Gogh Alive, η οποία έρχεται στην Ελ-

λάδα και συγκεκριµένα στο Μέγαρο Μου-

σικής από τις 9 Νοεµβρίου έως τις 30 ∆ε-

κεµβρίου. Η έκθεση,  την οποία διοργά-

νωσε η Grande Exhibitions µε τη Λάβρυς, 

παρουσιάζει το έργο του µεγάλου ζωγρά-

φου, το οποίο αφηγείται τη δική του ιστο-

ρία, διεισδύει στα συναισθήµατα και τις 

σκέψεις του και περιγράφει το περιβάλ-

λον µέσα στο οποίο µεγαλούργησε. Μέ-

σω του SENSORY4™, ενός µοναδικού συ-

στήµατος που ενσωµατώνει 40 προβολείς 

υψηλής ευκρίνειας, γραφικά πολλαπλών 

καναλιών και ήχο surround, δοµώντας 

έτσι ένα από τα συναρπαστικότερα περι-

βάλλοντα πολλαπλών προβολών στον κό-

σµο, τα αριστουργήµατα του Βίνσεντ Βαν 

Γκογκ ζωντανεύουν γεµίζοντας τον χώρο 

σε γιγαντιαίες οθόνες.

Σ
Ε

 Α
Ρ

Ι
Θ

Μ
Ο

Υ
Σ

∆ΡΩΜΕΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Τ Η Σ  Ζ Ε Τ Α Σ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

300
εκατ. δολάρια είναι το τίµηµα για 
την πώληση του ακριβότερου 
πίνακα στον κόσµο. Πρόκειται για 
το «When Will You Marry» του 
Paul Gauguin (1892)

3 ΕΚ.
ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ

Η µεγαλύτερη συλλογή πινάκων ζωγραφικής στον κόσµο βρίσκε-
ται στο Μουσείο Ερµιτάζ στην Αγ. Πετρούπολη της Ρωσίας  

µε 3 εκατοµµύρια συνολικά έργα τέχνης.

ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΡΜΙΤΑΖ
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 Περισσότεροι από 100 νέοι εκθέτες

«Με περισσότερους από 100 νέους εκθέτες η SITEVI 

αναδεικνύεται ως ο χώρος συνάντησης του επιχειρείν 

και της καινοτοµίας όλων των παραγωγών» τονίζει η 

Martine Dégremont, διευθύντρια της έκθεσης.

 Αύξηση κατά 12% των διεθνών συµµετοχών

Η SITEVI ανεβάζει τον πήχη φέτος καλύπτοντας το 

97% της εµπορικής της επιφάνειας έναντι 87% το 

2015 την ίδια περίοδο. Σε αυτό συµβάλλει η µεγάλη 

άνοδος του αριθµού των διεθνών επιχειρήσεων (+ 12 %).

 Εφαλτήριο για το επιχειρείν το χωριό «Start-Up»

Παράλληλα µε την ευκαιρία των σαράντα της χρό-

νων, η SITEVI δίνει ακόµα περισσότερο χώρο στην 

καινοτοµία µε το χωριό  «Start-up» να φιλοδοξεί να 

γίνει το εφαλτήριο των καινοτόµων νέων επιχειρήσεων και 

το «Forum» να προσκαλεί στον ίδιο χώρο τους καλύτερους 

των κλάδων αµπέλου-οίνου, ελιάς, οπωροκηπευτικών. 

 Βραβεία καινοτοµίας και πολλή... ροµποτική

Φυσικά το ενδιαφέρον των επισκεπτών θα ελκύσουν 

όπως κάθε χρόνο τα Βραβεία Καινοτοµίας SITEVI ενώ 

έντονη κινητικότητα αναµένεται και στην εξωτερική 

ζώνη επιδείξεων «Spot Démo», αφιερωµένη στα µηχανήµατα εν 

λειτουργία, και ειδικά στη ροµποτική.

Σ Τ Η  Γ Α Λ Λ Ι Α

ΓΙΝΕΤΑΙ 40 ΕΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ
Mε έµφαση στην καινοτοµία 
η διεθνής έκθεση αγροτικού 
εξοπλισµού και τεχνογνωσίας για την 
παραγωγή αµπέλου-οίνου, ελιάς και 
οπωροκηπευτικών, SITEVI, θα εορτάσει 
φέτος τα 40 χρόνια της από 28 ως 30 
Νοεµβρίου 2017, στο Εκθεσιακό Πάρκο 
του Μονπελιέ της Γαλλίας
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Α Σ  Χ Α Τ Ζ Η ∆ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Υ

Υ Π Ο ∆ Ο Χ Η

Για τους 
διεθνείς 
επισκέπτες
Με 54 000 
συµµετοχές 
από 52 χώρες 
στην τελευταία 
έκθεση, η SITEVI 
δίνει έµφαση 
στον κατάλογο 
των υπηρεσιών 
προς τους ξένους 
επισκέπτες. Στο 
διεθνές επιχειρη-
µατικό κέντρο και 
στο πρόγραµµα 
«επισκέψεις στο 
αγρόκτηµα » προ-
στίθενται η ζώνη 
για τους ξένους 
παραγωγούς και 
οι γευσιγνωσίες 
των προϊόντων 
του κόσµου κ.λπ.   

Στην καρδιά της παραγωγής
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Ε Ν Α Σ  Υ Μ Ν Ο Σ  Σ Τ Η  ∆ Υ Ν Α Μ Η  Τ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΑΣ ΤΗΣ ΡΩ
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Μ ε βάση το βιβλίο του Γιάννη Σκαρα-

γκά «Κυρά της Ρω» και υπό τις σκηνο-

θετικές οδηγίες της Κατερίνας Μπερ-

δέκα, η Φωτεινή Μπαξεβάνη ξεδιπλώ-

νει στη σκηνή του θεάτρου Σφενδόνη την αληθι-

νή ιστορία της Κυράς της Ρω. Της γυναίκας που 

στην ακριτική νησίδα κοντά στο Καστελόριζο ύψω-

σε πρώτη φορά την ελληνική σηµαία το 1929 και 

στην περίοδο της Κατοχής συνέχιζε να την υψώ-

νει κάθε πρωί και να την κατεβάζει µε τη δύση του 

ήλιου, µέχρι και τα βαθιά της γεράµατα. Η ∆έσποι-

να Αχλαδιώτη γεννήθηκε το 1890 στο Καστελ-

λόριζο και στα 37 της χρόνια αποφάσισε να µε-

τακοµίσει µε τον άνδρα της µόνιµα στην Ρω, 

όπου έζησαν οι δυο τους µόνοι πολλά χρόνια. 

Εκεί η ∆έσποινα Αχλαδιώτη παρέµεινε και µε-

τά το θάνατό του. Απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών.

Μέσα από ένα τρυφερό και ποιητικό κείµε-

νο, ο  Γιάννης Σκαραγκάς εξυφαίνει το πορ-

τρέτο µιας ελεύθερης γυναίκας µε φόντο την 

πολύπαθη ιστορία του Καστελόριζου, το βαρύ 

σκηνικό των διαδοχικών πολέµων, τις αγωνί-

ες και τις µύχιες σκέψεις της, τη µοναξιά απέ-

νατι στα στοιχεία της φύσης αλλά και την ελ-

πίδα ότι µπορεί να κάνει τον κόσµο, καλύτερο. 

Με τον δικό της τρόπο.. 

Ιnfo Η παράσταση παίζεται κάθε Τετάρτη 21.30 µ.µ., 
Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο 21.00 µ.µ.  

και Κυριακή 18.00 µ.µ.

ΟιΝοτικά 2017
Για δεύτερη φορά οι οινοποι-

οί της Κρήτης οργανώνουν τα 

ΟιΝοτικά στις 5 Νοεµβρίου, 

στη «Μεγάλη Βρεταννία».

Μεγάλα Κόκκινα Κρασιά
Τα κορυφαία οινοποιεία µε 

µεγάλα κόκκινα κρασιά έρ-

χονται στις 19 Νοεµβρίου στη 

«Μεγάλη Βρετανία». 

Τα κρασιά των βουνών
Κρασιά από τα 21 οινοποιεία 

της Κεντρικής Ελλάδας πα-

ρουσιάζονται την Κυριακή 26 

Νοεµβρίου στη Μ. Βρεταννία.

Χάρτης των Γεύσεων
Στις 2 και 3 ∆εκεµβρίου η 

Wine Plus διοργανώνει τον 

«Χάρτη των Γεύσεων», στο Συ-

νεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης.

ME TOΝ ΟΙΝΟ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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∆ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν Ε Ι  Η  Τ Ü V  H E L L A S

GLOBALG.A.P FORUM ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

M 
ε στόχο την ανάδειξη των ζη-

τηµάτων της Ασφάλειας των 

Τροφίµων και της Ορθής Γε-

ωργικής Πρακτικής ο Φορέ-

ας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκ-

παίδευσης TÜV Hellas (TÜV Nord) µαζί 

µε τον διεθνή oργανισµό GlobalG.A.P., 

διοργανώνει, στις 31 Οκτωβρίου στην 

Αθήνα, το GlobalG.A.P.  Forum. Στο 

Forum θα παραβρεθεί ο πρόεδρος του 

GlobalG.A.P., Guy Callebaut, για να πα-

ρουσιάσει τις παγκόσµιες προκλήσεις, 

τις λύσεις αλλά και τη διεθνή εµπειρία 

στον τοµέα της Ορθής Γεωργικής Πρα-

κτικής. Ο Dr. Friedrich Luedeke, Senior 

Expert/Training, θα αναπτύξει τα νέα 

πρότυπα (CFP, CoC & GRASP) και τις θέ-

σεις του Οργανισµού για την αειφορία, 

σε συνδυασµό µε ένα αναλυτικό στρατη-

γικό πλάνο ανάπτυξης. 

Ο Θωµάς Αραπογιάννης, ∆ιευθυντής 

του Αγρο-∆ιατροφικού Τοµέα Ν. Ελλά-

δας της TÜV Hellas (TÜV Nord) θα µοιρα-

στεί µε το ακροατήριο τα συµπεράσµατα 

για την ελληνική πραγµατικότητα ενώ ο 

Γιώργος Κράββας, Scheme Manager και 

Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της 

GlobalG.A.P. στην Ελλάδα & Agrisystems 

Manager της TÜV Hellas (TÜV Nord), θα 

αναφερθεί στα πεπραγµένα της Επιτρο-

πής και τους ελληνικούς στόχους. 

Το Forum, χορηγοί επικοινωνίας του 

οποίου είναι η Agrenda και το AgroNews, 

θα διοργανωθεί στο Wyndham Hotel στις 

31 Οκτωβρίου µε ώρα έναρξης στις 9:00 

π.µ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδι-

αφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν την 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.tuvhellas.gr. 

Ρremium Φεστιβάλ 
Οίνου και Γαστρονοµίας
Το πρώτο premium φεστιβάλ οίνου και 
γαστρονοµίας, το οποίο προβάλλει τον 
ελληνικό οίνο και τους σηµαντικούς Έλληνες 
οινοπαραγωγούς ταυτόχρονα µε τα ιδιαίτερα 
προϊόντα της ελληνικής γαστρονοµίας, 
διοργανώνεται από την TU Events στο Divani 
Palace της Λάρισας στις 18 Νοεµβρίου. 

Κορυφώνονται οι ετοιµασίες
για τη Fruit Logistica 2018
Η διεθνής έκθεση φρούτων και λαχανι-
κών, Fruit Logistica 2018, θα πραγµατο-
ποιηθεί από 7-9 Φεβρουαρίου 2018 στο 
Messe Berlin στη Γερµανία. Περισσότερες 
ληροφορίες στο Ελληνογερµανικό Εµπορι-
κό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, επίσηµο 
αντιπρόσωπο της έκθεσης στην Ελλάδα 
και την Κύπρο.

Λ Α Ρ Ι Σ Α

M E S S E  B E R L I N

Βραβεία αριστείας
Η Ελληνική Ακαδηµία Μάρκετινγκ διορ-
γανώτρια των βραβείων Made in Greece, 
επιβραβεύει παραγωγικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 

επιτυγχάνουν επιδό-
σεις στη δηµιουργία 
και διάθεση προϊό-
ντων. Τα βραβεία 
διεξάγονται υπό την 
αιγίδα του ΥΠΑΑΤ 
και η απονοµή θα 
λάβει χώρα στο Με-
γάρο Μουσικής στις 
11 ∆εκεµβρίου.

Α Π Ο Ν Ο Μ Η  2 0 1 7

11/12   

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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Γ
ια πρώτη φορά παρουσιά-

ζεται στο ελληνικό κοινό 

η µοναδική στο είδος της 

συλλογή κεραµεικών του 

Γιάννου Θ. Ιωαννίδη µαζί µε την 

έρευνά του για το εργοστάσιο κε-

ραµεικών της Ρόδου ICARO – ΙΚΑ-

ΡΟΣ, η οποία είναι άρρηκτα συν-

δεδεµένη µε το νησί. Η εταιρεία 

ICARO ιδρύθηκε από τους Ιταλούς 

την 19η ∆εκεµβρίου 1928 µε σκο-

πό την κατασκευή καλλιτεχνικών 

κεραµεικών, και πιο συγκεκριµένα 

αντιγράφων των περιζήτητων Ιζνίκ, 

τα οποία υπήρχαν στα αρχοντικά 

της Λίνδου, σε βαθµό που µέχρι τις 

αρχές του 20ού αιώνα θεωρούνταν 

προϊόντα της ροδιακής τέχνης.

Η παραγωγή της ICARO ακµά-

ζει τη δεκαετία 1930-40 και επιβι-

ώνει του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου. 

Με την ενσωµάτωση της ∆ωδεκα-

νήσου στην Ελλάδα και την απο-

χώρηση των Ιταλών, η εταιρεία 

πωλείται στον Ρόδιο επιχειρηµα-

τία Κωνσταντίνο ∆. Χατζηκωνστα-

ντή, ο οποίος υπό την επωνυµία 

ΙΚΑΡΟΣ δηµιουργεί το δεύτερο µε-

γαλύτερο εργοστάσιο κεραµεικών 

στην Ελλάδα µετά τον ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ 

στην Αθήνα. Στα 40 χρόνια της ελ-

ληνικής περιόδου που λειτούργη-

σε το εργοστάσιο (1948-88) ο ΙΚΑ-

ΡΟΣ γίνεται σηµείο αναφοράς στη 

συνείδηση των κατοίκων της ∆ω-

δεκανήσου, ενώ το εργοστάσιο θα 

λειτουργήσει µέχρι το τέλος της 

ζωής του Χατζηκωσταντή σε ατύ-

χηµα το 1987, οπότε και η εταιρεία 

διακόπτει οριστικά (1988).

Σ Τ Ο  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  Μ Π Ε Ν Α Κ Η 

ΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ
Τ Η Σ  M A Ρ Ι Α Σ  Χ Α Τ Ζ Η ∆ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Υ

Η έκθεση 
«ICARO – 
ΙΚΑΡΟΣ Το 
εργοστάσιο κερα-
µικών της Ρόδου 
1928-1988» 
θα διαρκέσει 
µέχρι τις 19 
Νοεµβρίου.

info

∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Ξανά µαθήµατα χορωδίας
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) συνεχίζει, 
για τρίτη χρονιά, τα εβδοµα-
διαία µαθήµατα χορωδίας, 
στο Υπαίθριο Μουσείο Υδρο-

κίνησης, στη ∆ηµητσάνα. Kάθε ∆ευτέρα 
(ώρες 16:00-17:30 µ.µ.), παιδιά, έφηβοι 
και ενήλικες δίνουν το ραντεβού τους στην 
πλήρως εξοπλισµένη αίθουσα του Μουσεί-
ου προκειµένου να έρθουν σε επαφή µε τη 
χορωδιακή µουσική έκφραση, την τέχνη 
της πολυφωνίας και την αρµονία.

Έως τις 13 Νοεµβρίου  
η έκθεση Inspiration Chios 

Παρατείνεται έως τη 
∆ευτέρα 13 Νοεµβρίου η 
έκθεση ζωγραφικών έργων 
του Γιώργου Ζυµαράκη, µε 
τίτλο «Inspiration Chios 

- Με έµπνευση τη Χίο», που διοργάνωσε 
το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ), στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Μέ-
χρι σήµερα περισσότεροι από 25.000 επι-
σκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από 
κοντά την έκθεση του Χιώτη  ζωγράφου. 

Έκθεση για εβραϊκά κειµήλια 
Εγκαινιάστηκε η περιοδική 
έκθεση «Οταν η τέχνη γίνεται 
ιερή. Εβραϊκά κειµήλια από τα 
Ιωάννινα», που συνδιοργα-
νώνουν το ΠΙΟΠ, το Εβραϊκό 

Μουσείο Ελλάδος και η Ισραηλιτική Κοινό-
τητα Ιωαννίνων, στο Μουσείο Αργυροτε-
χνίας, στα Ιωάννινα. Θα διαρκέσει µέχρι τις 
11 Ιανουαρίου 2018.

∆ Η Μ Η Τ Σ Α Ν Α

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

Χ Ι Ο Σ

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

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

«Εγκώμιο
των πουλιών»
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Giacomo Leopardi

Ο ΛΕΟΠΑΡΝΤΙ θεωρεί-
ται ο σηµαντικότερος Ιτα-
λός ποιητής µετά τον Πε-
τράρχη. Το εγκώµιο εί-
ναι µια πρόζα. Ο ήρωας 
του βιβλίου, ένας µονα-
χικός φιλόσοφος, στοχά-
ζεται, παρατηρεί τα που-
λιά και θέλει να µεταµορ-
φωθεί και ο ίδιος σ’ ένα. 
Ενώ οι άνθρωποι όσο πε-
ρισσότερο ζουν τόσο πιο 
δυστυχισµένοι είναι, τα 
πουλιά όσο περισσότε-
ρο ζουν τόσο απολαµ-
βάνουν µια ευτυχία σχε-
δόν εκστατική. Κάθε φο-
ρά που τα βλέπεις και τα 
ακούς σε ευφραίνουν.

«Αναζητώντας 
πρότυπο 
δημοκρατίας 
για το σήμερα»
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Θεόδωρος Στάθης 

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ του 
πρώην βουλευτή και 
υπουργού Θεόδωρου 
Στάθη έχει τίτλο «Ανα-
ζητώντας πρότυπο δηµο-
κρατίας για το σήµερα» 
και κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Κάκτος. Στο βι-
βλίο γίνεται λόγος για τη 
χρεοκοπία της Ελλάδας 
και ο συγγραφέας ερευ-
νά την άµεση δηµοκρα-
τία, αλλά και τις σηµε-
ρινές δηµοκρατίες, δια-
πιστώνοντας ότι σε όλες 
τις κοινωνίες του σήµερα 
το ρεύµα των αδιάφορων 
πολιτών µεγαλώνει. 

«Το άνθος 
του κάκτου» 
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
Γιάννης Σιγάλας

ΕΝΑ ΠΑΝΤΡΕΜΑ των 
δύο µεγάλων αδυναµιών 
του συγγραφέα, της φω-
τογραφίας και της κηπου-
ρικής. Ο φακός του γοη-
τεύεται από την ποικιλο-
µορφία των λουλουδιών 
των σπάνιων κάκτων και 
άλλων παχύφυτων. Γοη-
τεύεται από την παράξενη 
κι ελκυστική µορφή, από 
την απειρία των παραλλα-
γών της συµµετρίας, αλ-
λά κυρίως από την αντιθε-
τική συνύπαρξη ενός στι-
βαρού και ακανθώδους 
κορµού µε την αναπάντε-
χη έκρηξη του χρώµατος, 
µε τη ντελικάτη απόληξη 
και την εκλεπτυσµένη αρ-
χιτεκτονική του άνθους.

«Ζακυθινά 
φαγιά, ψωμιά 
& γλυκίσματα»
ΣYΓΓPAΦEΑΣ: 
∆ιονύσης Βίτσος

ΣΚΟΠΟΣ του βιβλίου εί-
ναι η καταγραφή των αυ-
θενικών ζακυνθινών συ-
νταγών, έτσι όπως ανα-
φέρονται στις ζακυνθινές 
εφηµερίδες και περιοδικά 
του 19ου αιώνα, ώστε να 
διασωθούν στο χρόνο και 
να αξιοποιηθούν στο σή-
µερα. Μερικές συνταγές 
έχουν ιταλικά ονόµατα, 
άλλες πάλι είναι αδιαφι-
λονίκητα ελληνικές. Πά-
νω απ’ όλα, όµως, είναι 
συνταγές καλού φαγη-
τού, που έκαναν τους αν-
θρώπους γενιές και γενιές 
ικανοποιηµένους. 

Εκδόσεις ΑΓΡΑ
Τιµή: 7,90€

Εκδόσεις Κάκτος
Τιµή: 11,13 €

Εκδόσεις Περίπλους
Τιµή: 18 €

Εκδόσεις Πικραµένος
Τιµή: 16 €

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ζ Ε Τ Α  Μ Α Ρ Κ Ο Υ
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ν ψάχνετε το νερό της αθανασίας. Αν θα απο-

λαµβάνετε το σκι σε χιονισµένες πλαγιές αλλά 

και τις διαδροµές σε ορεινά µονοπάτια µε τα 

πόδια ή το τρένο. Αν τέλος θέλετε να γνωρίζε-

τε τόπους όπου οι άνθρωποι προκόβουν µέσα 

απ’ τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, τα Καλάβρυτα είναι 

ο ιδανικός για εσάς προορισµός. Το όνοµά τους, που απέκτη-

σαν επί Φραγκοκρατίας, σηµαίνει «καλές βρύσες» και µπορεί 

να δικαιολογηθεί απόλυτα µίας και η περιοχή χρωστάει µεγά-

λο µέρος της οµορφίας της στο υγρό στοιχείο. 

Ένα από τα διασηµότερα αξιοθέατα της περιοχής είναι τα 

Υδατα της Στυγός στις πηγές του ποταµού Κράθη. Το νερό της 

πηγής σύµφωνα µε το µύθο έκανε τον Αχιλλέα αθάνατο, ενώ 

σύµφωνα µε τους σύγχρονους επιστήµονες  σκότωσε τον Μέ-

γα Αλέξανδρο. Αν και η φήµη ότι τα ύδατα της Στυγός είναι 

δηλητηριώδη, είναι καταγεγραµµένη ακόµη και στα κείµενα 

του Παυσανία και του Ησιόδου, λίγοι είναι εκείνοι που βρέ-

θηκαν στο σηµείο και δίστασαν να πιουν.

Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α

ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΣ 
ΒΡΥΣΕΣ ΤΡΕΧΕΙ 
ΝΕΡΟ ΑΘΑΝΑΤΟ

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

Τα νερά της Στυγός, η διαδροµή του Οδοντωτού,  
ο ορµητικός Βουραϊκός, το δάσος µε τα πλατάνια 
στο Πλανητέρο, το διάσηµο Χιονοδροµικό Κέντρο,  
τα αµέτρητα ιστορικά µνηµεία, οι παραδοσιακοί 
ξενώνες και το καλό φαγητό συνθέτουν τον 
απόλυτο φθινοπωρινό προορισµό...
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

A
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Γύρω από τις πηγές ενός άλλου ποτα-

µού, του Aροάνιου, απλώνεται το µα-

γευτικό πλατανόδασος του Πλανη-

τέρου. Σε υψόµετρο 700 µέτρων, το 

σκηνικό στήνουν τρεχούµενα νερά 

και υπεραιωνόβιοι πλάτανοι, οι κορ-

µοί των οποίων µπορεί να ξεπερνούν 

και τα 4 µ. Οι ταβέρνες, που βρίσκο-

νται στις πηγές φηµίζονται για την πέ-

στροφα και το σολοµό που εκτρέφο-

νται στην περιοχή.

Επιστρέφοντας στις διασηµότητες 

των Καλαβρύτων, θα βρούµε τον περί-

φηµο και ιστορικό Οδοντωτό, την από-

δειξη ότι µία διαδροµή µε τρένο µπο-

ρεί από µόνη της να αποτελέσει ταξιδι-

ωτικό προορισµό. Η πλέον θεαµατική 

σιδηροδροµική διαδροµή των Βαλκα-

νίων διανύει τα 22 χλµ. που χωρίζουν 

τα ορεινά Καλάβρυτα από το παραθα-

λάσσιο ∆ιακοφτό εδώ και 121 χρόνια. 

Μάλιστα, αν σκύψει κανείς θα µπορέ-

σει να διακρίνει στις περισσότερες ρά-

γες τη χρονολογία 1896, οπότε κατα-

σκευάστηκε η γραµµή από την κυβέρ-

νηση Τρικούπη. Η διαδροµή του ξεκι-

νάει οµαλά, όµως καθώς η κλίση αυ-

ξάνει ο Οδοντωτός βγάζει τα «δόντια» 

του για να σκαρφαλώσει.

 Οι συρµοί του Οδοντωτού κινού-

νται παράλληλα µε τον ορµητικό Βου-

ραϊκό. Οι κάθετες πλαγίες, οι καταρρά-

κτες, τα σπήλαια, η πυκνή βλάστηση 

και η πλούσια πανίδα καθιστούν την 

εξερεύνηση του φαραγγιού µία αξέχα-

στη εµπειρία. Στις φυσικές οµορφιές 

των Καλαβρύτων θα πρέπει κανείς να 

συµπεριλάβει το µυστηριώδες Σπή-

λαιο των Λιµνών. Οι στοές του σπάνι-

ου δηµιουργήµατος της φύσης είναι 

διακοσµηµένες µε παράξενους σταλα-

κτιτικούς και σταλαγµιτικούς σχηµατι-

σµούς, ενώ στα τρία επίπεδα στου σπη-

λαίου σχηµατίζονται 13 φυσικές κλι-

µακωτές λίµνες απίστευτης οµορφιάς.

Ακόµη µία σηµαντική στάση στην 

περιήγησή σας είναι το «Μέγα Σπή-

λαιον» στον οικισµό της Κάτω Ζαχλω-

ρούς. Η Μονή του Μεγάλου Σπηλαί-

ου θεωρείται η αρχαιότερη στην Ελλά-

δα, κτισµένη το 362 µ.Χ. Οι προσκυνη-

τές την επισκέπτονται κυρίως για την 

ανάγλυφη εικόνα της Παναγίας Βρε-

φοκρατούσας ή Σπηλαιώτισσας, που 

φτιάχτηκε από κερί και µαστίχα. 

Μια ιστορικά φορτισµένη πόλη
Βαδίζοντας στο κέντρο του οικισµού 

των Καλαβρύτων ο επισκέπτης θα βρει 

µαγαζάκια µε παραδοσιακά προϊόντα 

και ταβέρνες. Θα βρει επίσης τα µνη-

µεία που υπενθυµίζουν την ιστορική 

διάσταση του τόπου αυτού. Στην αρ-

χή του κεντρικού πεζόδροµου του οι-

κισµού στέκει το Μουσείο Καλαβρυτι-

νού Ολοκαυτώµατος, στεγασµένο στο 

κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου.Εξίσου 

µεγάλης ιστορικής σηµασίας είναι η 

Μονή της Αγίας Λαύρας, όπου µεταξύ 

άλλων φιλοξενείται το Λάβαρο της ορ-

κωµοσίας του 1821.

Κόκορα κοκκινιστό με 
μακαρόνια και καλό 
κόκκινο κρασί σερβίρουν 
τα ταβερνάκια των 
Καλαβρύτων. Φυσικά 
βασιλιάς των τυριών είναι 
η φέτα του Συνεταιρισμού, 
ενώ ο επισκέπτης δεν πρέπει 
να παραλείψει να δοκιμάσει 
τους παραδοσιακούς 
λουκουμάδες αλλά και το 
ντόπιο τσιπουρόμελο

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α
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1
Ένα από τα σπουδαιότερα προσκυνήµατα 
της Ορθοδοξίας, το Μέγα Σπήλαιο κτισµέ-
νο στο άνοιγµα ενός φυσικού σπηλαίου.

2
Σε ένα λόφο βόρεια της Μονής της Αγίας 
Λαύρας υψώνεται το Ηρώο των Αγωνι-
στών της Επανάστασης του 1821.  

3
Σπάνιο δηµιούργηµα της φύσης το Σπήλαιο 
των Λιµνών µε τις µυστηριώδεις στοές του.

4
Περιοχή µε µεγάλη κτηνοτροφική παράδοση

5
Λιµνές και ποτάµια χαρίζουν µοναδικές 
οµορφιές στα Καλάβρυτα.

6
∆ιάσηµο για τη γεύση και την ποιότητά του 
σε όλη την Ελλάδα το µέλι του Χελµού.

1 2

3

5 6

4

ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

Κόρινθος

Καλάβρυτα
Τα Καλάβρυτα είναι 
ορεινή κωµόπολη του 
Νοµού Αχαΐας. Είναι 
χτισµένα στις πλαγιές του 
Χελµού σε υψόµετρο 735 
µέτρων. Αποτελούν έδρα 
του οµώνυµου ∆ήµου και 
ο πληθυσµός τους φτάνει 
τους 1.674 κατοίκους. 

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α
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H  
πέτρα, το ξύλο και τα ζεστά χρώµα-

τα διακοσµούν στον φιλόξενο χώ-

ρο του Filoxenia Hotel & Spa στο κέ-

ντρο των ιστορικών Καλαβρύτων. 

Το πλήρως ανακαινισµένο ξενοδοχείο 

προσφέρει στους επισκέπτες του µία 

µοναδική εµπειρία ξεκούρασης και ηρε-

µίας. Η οικογενειακή, ζεστή ατµόσφαι-

ρα των ιδιοκτήτων και του προσωπικού 

σε συνδυασµό µε την σύγχρονη αντί-

ληψη παροχής υπηρεσιών, δηµιουρ-

γούν τις τέλειες συνθήκες για µια αξέχα-

στη απόδραση όλες τις εποχές του χρό-

νου. Το ιδανικό σκηνικό συµπληρώνει 

η θέα στον ορεινό όγκο του Χελµού και 

την πανέµορφη πόλη των Καλαβρύτων. 

Όλοι οι επισκέπτες του ξενοδοχείου µπο-

ρούν να απολαύσουν καθηµερινά µια 

δωρεάν συνεδρία στο Spa του ξενοδοχεί-

ου, το οποίο διαθέτει σάουνα, χαµάµ και 

υδροµασάζ. Η σάουνα θα σας ξεκουράσει 

µετά από µια έντονη ηµέρα και θα απο-

βάλλει όλες τις τοξίνες από τον οργανι-

σµό. Τα ατµόλουτρα µε αποστάγµατα αι-

θέριων ελαίων θα σας χαρίσουν ζωτικό-

τητα και ευφορία, αποτοξινώνοντας την 

επιδερµίδα και καθαρίζοντας την ανα-

πνευστική οδό. Τέλος, στο υδροµασάζ θα 

νιώσετε την ευεργετική και θεραπευτική 

επίδραση του νερού στους πονεµένους 

µύες, τις δύσκαµπτες κλειδώσεις και το 

κυκλοφοριακό, ενώ στα αυτιά σας θα 

ακούγεται µόνο ο παφλασµός του νερού.  

FILOXENIA HOTEL & SPA 
Ο,ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ…
Όαση χαλάρωσης και ευεξίας που αναζωογονεί το σώµα και το πνεύµα

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α
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Το Filoxenia Hotel 
& Spa βρίσκεται στο 
κέντρο των ιστορικών 
Καλαβρύτων, στους 
καταπράσινους πρόπο-
δες του όρους Χελµού 
σε υψόµετρο 756µ.

Το ιδανικό 
σκηνικό 
συµπληρώνει 
η θέα στον 
ορεινό όγκο 
του Χελµού 
και την 
πανέµορφη 
πόλη των 
Καλαβρύτων 

1
Το πλήρως ανακαινισµένο ξενοδοχείο. βρίσκεται 
στο κέντρο των ιστορικών Καλαβρύτων, στους 
καταπράσινους πρόποδες του Χελµού. 

2 
Η διακόσµηση των 26 δωµατιών του καταλύµατος  
έγινε µε γνώµονα τη δηµιουργία ενός φιλικού και 
άνετου περιβάλλοντος.  

3
Σοκολατοθεραπεία, αρωµατοθεραπεία, µασάζ 
χαλαρωτικό, κατά της κυτταρίτιδας και µε ζεστές 
πέτρες είναι µόνο µερικές από τις περιποιήσεις 
σώµατος που παρέχονται στο Spa. 

4
H πλήρης χαλάρωση συµπληρώνεται µε τις καθη-
µερινές συνεδρίες στο υδροµασάζ και τη σάουνα. 

5 & 6 
Τα ζεστά χρώµατα και η µοντέρνα διακό-
σµηση κυριαρχούν στο φιλόξενο χώρο του 
Filoxenia Hotel & Spa.

1

2

3

4

5

6
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ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Το Χιονοδροµικό Κέντρο του Χελµού, ένα από τα καλύτερα της Ελλάδας, 
διαθέτει 12 πίστες, 7 αναβατήρες και το µοναδικό πάρκο snow tubes

Γ Ι Α  Ν Α  Ξ Ε Ρ Ε Τ Ε

Ο Αρίσταρχος 
του Χελµού 

Το µεγαλύτερο 
τηλεσκόπιο 
των Βαλκανιών 
και το δεύτερο 
µεγαλύτερο της 
Ηπειρωτικής Ευ-
ρώπης βρίσκεται 
στην κορυφή 
«Νεραϊδόραχη» 
του Χελµού, σε 
υψόµετρο 2.340 
µέτρων. Είναι 
ο Αρίσταρχος 
του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου 
Αθηνών, που 
πήρε το όνοµά 
του από τον 
Σάµιο αστρονόµο  
της Αρχαίας 
Ελλάδας. Η τοπο-
θεσία επιλέχθηκε 

γιατί είναι από 
τα σηµεία της 
Ευρώπης µε τη 
χαµηλότερη φω-
τορύπανση, ενώ 
το τηλεσκόπιο 
είναι συνήθως 
πάνω από τα 
σύννεφα.

Α 
ν η ορεινή ποδηλασία είναι το 

πάθος σας, τα Καλάβρυτα θα 

σας χαρίσουν ξεχωριστές συ-

γκινήσεις ανεβάζοντας την 

αδρεναλίνη στα ύψη. Στο στενό φα-

ράγγι του Βουραϊκού, η πεζοπορι-

κή διαδροµή Καλάβρυτα – ∆ιακοφτό 

µπορεί να γίνει και µε ποδήλατο.

Οι εραστές του αεραθλητισµού 

επίσης µπορούν να βρουν αυτό που 

ζητούν στην περιοχή. Το αλεξίπτω-

το πλαγιάς έχει κατακτήσει τους ου-

ρανούς της Αχαΐας, µε τις απογειώ-

σεις να γίνονται από το Χιονοδρο-

µικό Κέντρο µε προορισµό προσγεί-

ωσης την Κοιλάδα των Λουσών ή 

τα Καλάβρυτα και το Ηρώο Εθνικής 

Παλιγγενεσίας.

Το βουνό του Χελµού προσφέρε-

ται για πεζοπορία, ορειβασία, δια-

δροµές µε 4x4 και moto cross.

Τέλος, το Χιονοδροµικό Κέ-

ντρο του Χελµού µόλις 14 χιλιόµε-

τρα από τα Καλάβρυτα. Θεωρείται 

ένα από τα καλύτερα της Ελλάδα, 

αφού διαθέτει 12 πίστες, 7 αναβα-

τήρες, πάρκο για snowboard, ειδι-

κή moguls πίστα, το µοναδικό πάρ-

κο snow tubes, ενώ συνέχεια διορ-

γανώνονται εκεί parties και events.

Απογείωση από το Χιονο-
δροµικό Κέντρο µε αλεξί-

πτωτο πλαγιάς.

∆ΡΩΜΕΝΑ ΣΠΟΡ

56-65_kalavryta.indd   62 29/01/2018   11:54



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 63

Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ χορτόπιτα 

φτιάχνεται µε µπόλικα αρωµατικά  

Για τη ζύµη
1/2 κιλό αλεύρι

3 κουταλιές σούπας λάδι

1 αυγό

1 φλιτζάνι νερό

1 κοφτή κουταλιά µπέικιν 

πάουντερ

Υλικά για τη γέµιση
1 1/2 κιλό διάφορα χορταρικά (ρα-

δίκια, µυρώνια, , ζοχιές κ.λπ.)

1 µάτσο µαϊντανός ψιλοκοµµένος

1 κλαδάκι µάραθος ψιλοκοµµένος

1 κουταλιά της σούπας δυόσµος 

1/2 κιλό κρεµµύδια ψιλοκοµµένα

2 πράσα κοµµένα σε φετούλες 

1 φλιτζάνι λάδι

1/2 κιλό φέτα λιωµένη

Πιπέρι

5 αυγά

Εκτέλεση 
Χτυπάµε το αυγό µε το λάδι, προ-

σθέτουµε το νερό, το µπέικιν πάου-

ντερ και λίγο λίγο το αλεύρι. ∆ου-

λεύουµε τη ζύµη περίπου 10 λεπτά 

και την αφήνουµε να ξεκουραστεί. 

Πλένουµε τα χορταρικά και τα κό-

βουµε σε χοντρά κοµµάτια. Τα βρά-

ζουµε 10 λεπτά και τα σουρώνουµε. 

Προσθέτουµε όλα τα υπόλοιπα υλι-

κά και ανακατεύουµε. Σε ένα ταψί 

λαδωµένο στρώνουµε τη µισή ζύµη 

που έχουµε ανοίξει σε ένα αρκετά 

παχύ φύλλο, σηκώνοντάς το γύρω 

από το ταψί για να µη χυθεί απέ-

ξω το υλικό. Προσθέτουµε τη γέµι-

ση, και σκεπάζουµε την πίτα µε το 

φύλλο που έχουµε ανοίξει µε την 

υπόλοιπη ζύµη. Ψήνουµε την πίτα 

στους 150 βαθµούς 50 λεπτά περί-

που και όταν ροδίσει τη βγάζουµε.

ΡΟ∆ΟΖΑΧΑΡΗ
Η ΜΥΡΩ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 
ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΒΑΖΑΚΙΑ

∆ΡΩΜΕΝΑΓΕΥΣΗ

ΧΟΡΤΟΠΙΤΑ 

ΜΠΟΛΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΦΕΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ   

ΑΠΟ ΤΑ ∆ΙΑΣΗΜΟΤΕΡΑ παρα-

δοσιακά γλυκά των Καλαβρύτων, 

η περίφηµη ροδοζάχαρη. Μά-

στορας της ο  Ηλίας Ερµείδης, ο 

οποίος συνεχίζει στα Καλάβρυτα  

µία παράδοση σχεδον 100 χρό-

νων. Οι εκατοντάφυλλες τριαντα-

φυλλιές της περιοχής αλλά και η 

καλά φυλαγµένη συνταγή της οι-

κογένειας Ερµείδη από την Κερα-

σούντα κλείνουν σε ένα βαζάκι 

όλο το άρωµα της άνοιξης.  Η ρο-

δοζάχαρη είναι γλυκό του κουτα-

λιού που µπορείτε να το απολαύ-

σετε µε πολλούς τρόπους. Είναι 

ευεργετικό εάν το χρησιµοποιή-

σετε πρωινή ώρα µε άδειο στοµά-

χι, ενώ µπορείτε να το απολαύ-

σετε ως µαρµελάδα στο ψωµί, σε 

τάρτες, να το προσθέσετε σε κρέ-

µες και παγωτά ή όπου αλλού 

προστάζει η φαντασία σας. 
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ΣΤΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΤΟΥ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ 
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΕΤΑ 
Ο  Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων παράγει 
ετησίως περί τους 3.100 τόνους τυριών µε το γάλα 1.500 παραγωγών

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

Κ αµάρι όλης της Πελοποννή-

σου, ο Αγροτικός Γαλακτο-

κοµικός Συνεταιρισµός Κα-

λαβρύτων, και επιτεύγµα 

µιας οµάδας ανθρώπων που έχουν 

µάθει να δουλεύουν µεθοδικά, συλ-

λογικά, και χωρίς φανφάρες.  Ο Συ-

νεταιρισµός Καλαβρύτων παράγει 

ετησίως περί τους 3.100 τόνους τυρι-

ών ( 2.400 τόνους φέτα, 600 τόνους 

γιδοτύρι και τυριά τυρογάλακτος γύ-

ρω στους 100 τόνους), απορροφά γά-

λα από 1.500 κτηνοτρόφους, απα-

σχολεί 60-70 άτοµα στο τυροκοµείο 

και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

για την τόνωση της τοπικής απασχό-

λησης και φυσικά για την ανάπτυξη 

της ντόπιας οικονοµίας.

Ο ιστορικός συνεταιρισµός αποτε-

λεί µετεξέλιξη της ΕΑΣ Καλαβρύτων 

µε έτος ίδρυσης τον ∆εκέµβριο του 

1963, η οποία το 1972 ίδρυσε το ερ-

γοστάσιο επεξεργασίας γάλακτος για 

παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων. 

Στο συγκεκριµένο εργοστάσιο παρά-

γεται από το 1974 η παραδοσιακή βα-

ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

Κόρινθος

Καλάβρυτα, 
Ο Αγροτικός 
Γαλακτοκοµικός 
Συνεταιρισµός Καλα-
βρύτων  λειτουργεί για  
τους κτηνοτρόφους της 
ευρύτερης περιοχής των 
Καλαβρύτων.

Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ω Ν
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ρελίσια φέτα, γνωστή ως «Φέτα Καλα-

βρύτων», ππυ ξεχωρίζει για τη γεύ-

ση και την αδιαπραγµάτευτη ποιότη-

τά της. Παράγεται από παστεριωµένο 

αιγοπρόβειο γάλα, ωριµάζει για πε-

ρίπου 3 µήνες και διατηρείται σε ξύ-

λινα βαρέλια µε άλµη για να αποκτή-

σει γεύση πλούσια, πικάντικη, ελα-

φρώς αλµυρή, µε ποικίλα αρώµα-

τα. Στα προϊόντα του συνεταιρισµού 

µπορεί επίσης κάποιος να βρει το πα-

ραδοσιακό γίδινο τυρί,  την ξηρή µυ-

ζήθρα,  το ανθότυρο και την γκίζα. 

ΩΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ και συνάµα υγιή συλλογικά 

σχήµατα της χώρας µας ο Συνεταιρισµός Καλαβρύτων βρίσκεται 

πάντα στο πλάι του κτηνοτρόφου. Ιδίως τα τελευταία χρόνια, που 

οι παραγωγοί βλέπουν τις τιµές πρώτης ύλης γάλακτος προς τους 

κτηνοτρόφους να υποχωρούν σε όλη την Ελλάδα, ο Συνεταιρι-

σµός Καλαβρύτων στηρίζει και ενίοτε αυξάνει την τιµή του παρα-

γωγού διατηρώντας και ενισχύοντας έτσι την κτηνοτροφική του 

δραστηριότητα. Παράλληλα µε τις αποτελεσµατικές παρεµβάσεις 

του στην αγορά πρώτων υλών διασφαλίζει για τους παραγωγούς 

τα απαραίτητα εφόδια (ζωοτροφές, λιπάσµατα, κτηνιατρικά φάρ-

µακα, σπόρους κλπ.), ώστε να µπορούν να ανταπεξέρχονται στο 

πολύ αυξηµένο κόστος της παραγωγής γάλακτος.

Ο ΠΑΥΛΟΣ 
Σατολιάς έχει 
βάλει τη σφρα-
γίδα του στον 
συνεταιρισµό, 
όντας για 
περισσότερα 
από 10 χρόνια 
πρόεδρός του.

Τ Ο  1 9 7 2 
ιδρύθηκε  το 
εργοστάσιο 
επεξεργασίας 
γάλακτος του 
συνεταιρισµού.

ΠΑΝΤΑ
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ω Ν
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 L A S T    Α G E N D A  / /  Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Ε Σ

MHΝ ΞΕΧΑΣΩ...
31/10
Global G.A.P. Tour  
O Φορέας Πιστοποίησης TÜV Hellas (TÜV 
Nord) µαζί µε τον oργανισµό GlobalG.A.P., 
διοργανώνει, στις 31 Οκτωβρίου στην Αθήνα, 
το GlobalG.A.P.  Forum.

12/11
Agritechnica 2017
Η διετής έκθεση αγροτικής τεχνολογίας 
Agritechnica 2017, θα πραγµατοποιηθεί φέτος 
από τις 12-18 Νοεµβρίου στο Ανόβερο

13/11
Γιορτή Οινοτουρισµού
Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα Οινοτουρισµού γιορτάζε-
ται φέτος στις 13 Νοεµβρίου. Συµµετέχουν τα
οινοποιεία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Πόλεων
Κρασιού και των οινοτουριστικών δικτύων

15/11
Για βιολογικά προϊόντα
Η Natural Products Scandinavia & Nordic 
Organic Food, η µοναδική έκθεση για φυσικά 
και βιολογικά προϊόντα για όλη την Σκανδινα-
βία, θα πραγµατοποιηθεί στις 15-16 Νοεµβρίου

22/11
Mac Fruit Attraction China
Aπό 22-24 Νοεµβρίου, στη Σαγκάη, θα 
πραγµατοποιηθεί η διεθνής έκθεση Mac Fruit 
Attraction China 2017

05/12
WOP 2017 στο Ντουµπάι
Η κορυφαία κλαδική έκθεση φρούτων και λα-
χανικών για την αγορά της Μ. Ανατολής, 
WOP 2017, θα διεξαχθεί από 5 έως 
7 ∆εκεµβρίου στο Ντουµπάι

Α  γροτικά αυτοκίνητα γεµάτα µε γιούτινους σάκκους και ελαιοραβδιστικά ξεχύνονται στους επαρχιακούς δρόµους µέσα 
στο Νοέµβριο, καθώς η συγκοµιδή του ελαιόκαρπου στα βασικά παραγωγικά κέντρα της χώρας µπαίνει στο φουλ πα-
ράλληλα βέβαια µε την σπορά σκληρού σίτου που βρίσκεται στο απόγειό της. Και σίγουρα, αν δεν ήταν και η ανυδρία, 
τα χαµόγελα θα ήταν περισσότερα στα λιοστάσια. Όσοι πάντως κάνουν βιολογικό λάδι έχουν να περιµένουν και την 
προκαταβολή του πριµ βιολογικής, ενώ όλοι αναµένουν τα Σχέδια Βελτίωσης που όπως λένε έρχονται τον άλλο µήνα. 

Οι πιο σηµαντικές υποµνήσεις 
για τους µήνες Νοέµβριο 
και ∆εκέµβριο

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ...

66-na-min-xehasw.indd   66 23/10/2017   23:13



01_exwfulla_karfitsa.indd   3 23/10/2017   21:40



01_exwfulla_karfitsa.indd   4 23/10/2017   21:41


