
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

ΤΕΥΧΟΣ Νο 96 • ∆εκέµβριος 2016
Περιοδική έκδοση της Agrenda 

www.agronews.gr

ΜΕΤΑΞ Ι

ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΤΕΧΝΗ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

Η ΚΑΠ ΞΕΧΑΣΕ ΤΗ ΖΩΗ  
ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ISS
N: 

25
29

-1
18

1

01-84_exwfyllo_teliko_.indd   1 11/23/16   11:30 PM



01-84_exwfyllo_teliko_.indd   2 11/23/16   9:38 PM



∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 3

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ΓΗ ∆ΕΝ ΣΟΥ 
ΑΝΗΚΕΙ, ΑΠΛΩΣ 
ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ
«Το κυριότερο, όταν ασχολεί-
σαι µε τη γη, να αντιληφθείς 
ότι το κτήµα δεν σου ανή-
κει. Όσο ανήκει σε εσένα ανή-
κει και στο λαγό και στη σαύρα 
που ζουν µέσα και µε τα οποία 
θα πρέπει να συµβιώσεις. 
Όποιος εκµεταλλεύτηκε τη γη 
χωρίς σεβασµό για τα πλάσµα-
τά της, δηµιούργησε προβλή-
µατα», πιστεύει ακράδαντα ο 
παραγωγός πορτοκαλιών Χα-
ρίλαος Μακρής.

Η ΓΗ ∆ΕΝ ΣΟΥ 
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Οι οικογένειές τους καλλιεργούσαν καλαµπόκι 
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«Σε όλες τις δύσκολες στιγµές της χώρας ο 
αγροτικός κόσµος πήρε στα χέρια του το έθνος 
και µεγαλούργησε» υπενθυµίζει ο καθηγητής
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Υπόσχεση εξέλιξης για το Αµύνταιο η νέα σελίδα 
που άνοιξε το Κτήµα Άλφα στο αµπέλι και το 
κρασί, λέει στη Σοφία Σπύρου ο Άγγελος Ιατρίδης
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Το ισχυρό αποτύπωµα της οδικής αρτηρίας 
στην οικονοµική αλλά και κοινωνική ζωή των 
περιοχών που διασχίζει και συνδέει
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Πυργόσπιτα, καστροπολιτείες, αρχαίες πόλεις, λι-
µναίες σπηλιές, και παραλίες, στην Πελοπόννη-
σο, η Μάνη της ιστορίας και της πέτρας 

72  ΕΤΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΤΟ 2017
Εξήντα χρόνια µετά το θάνατο του µεγάλου 
Έλληνα στοχαστή, το  έτος 2017 αφιερώνεται 
στη µνήµη του µε πληθώρα εκδηλώσεων
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Αν και όλοι αναγνωρίζουν το φαλακρό αετό ως 
έµβληµα των ΗΠΑ, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι λίγο 
κόντεψε να γίνει σύµβολο η γαλοπούλα
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 Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α    Κ Α Ι  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α

Ανεπτυγμένα χωριά, 
ανθρώπινες πόλεις
Είναι αλήθεια ότι οι πολιτισµοί των πόλεων και 
οι πολιτισµοί των χωριών ποτέ δεν είχαν ιδιαί-
τερα καλή γνώµη ο ένας για τον άλλον. Αποτε-
λεί κοινή παραδοχή ότι οι άνθρωποι των πόλε-
ων βλέπουν τους «χωρικούς» ως απλοϊκούς και 
καθυστερηµένους ανθρώπους, που δεν συµβα-
δίζουν µε τις κοινωνικές και πολιτιστικές εξε-
λίξεις, δεν έχουν τόσο καλή µόρφωση, έχουν 
αναχρονιστική προσκόλληση στη γη, τη φύση 
και την εργασία σε αυτή (τη στιγµή που οι νέες 
τεχνολογίες κάνουν τη χειρωνακτική εργασία 
ολοένα και πιο άγνωστη στο αστικό τοπίο).  Τα 
έθιµά τους µοιάζουν περίεργα και χωρίς νόηµα, 
τα ιδιώµατά τους αστεία, οι παραδόσεις τους ξέ-
νες στον εξελιγµένο κόσµο του 21ου αιώνα.  
Σε µία εποχή που όλος ο κόσµος είναι συνδεδε-
µένος µεταξύ του και µακρινοί τόποι και γνώ-
σεις µοιάζουν πιο προσιτές από ποτέ, ο ορίζο-
ντας του χωριού δείχνει απελπιστικά στενός.  Η 
ισχυρή κοινότητα και οι προσωπικές σχέσεις 
µε όλον τον περίγυρο µοιάζουν αφόρητα και 
ασφυκτικά για την ατοµική ανεξαρτησία. 
Αντίθετα, οι κάτοικοι της υπαίθρου κατηγορούν 
τους αστούς ως τρυφηλούς και καλοµαθηµέ-
νους, αλαζόνες και ρηχούς, χωρίς αληθινές και 
βαθιές σχέσεις µε τον τόπο τους, τους γύρω τους 
ή και την ίδια την οικογένειά τους.  Εκεί όπου οι 
πολίτες βλέπουν ελευθερία, οι χωρικοί διακρί-
νουν µία έρηµο αποξένωσης και υποκρισίας, 
εκεί όπου υµνείται ο κοσµοπολιτισµός, αντιτεί-
νεται το «ο πολίτης του κόσµου είναι πολίτης του 
πουθενά».  Η απουσία επαφής µε το περιβάλλον 
και η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολο-
γία και τις µηχανές µοιάζουν καταστάσεις αφύσι-
κες και στρεβλές για την ανθρώπινη ψυχή. Ποιος 
έχει δίκιο;  Αµφότεροι και κανείς. Η εξιδανίκευ-
ση της υπαίθρου και η δαιµονοποίηση της πόλης 
(όπως και τα αντίστροφα) δείχνουν παχυλή γε-
νίκευση και άγνοια, που σκιάζουν την αληθινή 
ανάγκη για µεταρρυθµίσεις αµφοτέρων:  Χωριά 
πιο δυναµικά, παραγωγικά και ανεπτυγµένα, πό-
λεις πιο ανθρώπινες, ζεστές και οικολογικές.

E D I T O R I A L

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ

 δίπλα στον Picasso, τον Pollock, 
τον Warhol και τον Van Gogh 

θα εκτίθενται πλέον στη µόνιµη 
συλλογή του Μουσείου Μοντέρ-
νας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Τα 
πρώτα 176  εικονογράµµατα του 
Shigetaka Kurita για την εταιρεία 

κινητής τηλεφωνίας NTT DoCoMo 
δηµιούργησαν εν έτει 1999 την 

πρώτη παγκόσµια οπτική γλώσσα.

Το πιο σκανδαλώδες φόρεμα 
της ιστορίας της μόδας που 
φόρεσε η Μέριλιν Μονρόε 
όταν τραγούδησε  
το «Happy Birthday» στον 
JFK στις 19 Μαΐου 1962

ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ 3 ΕΚΑΤ. ∆ΟΛΑΡΙΑ

info

1,8  
εκατοµµύρια δολάρια 
στοίχισε το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο 
που έλαµψε στο 

κέντρο του Τόκιο τη 
∆ευτέρα 21 Νοεµβρί-
ου. ∆ηµιουργήθηκε 
από 19 γραµµάρια 
καθαρού χρυσού.

αύξηση στην παρα-
γωγή µύρτιλλων στην 

Ισπανία.

 400%

τίτλος της Vogue σε 
όλο τον κόσµο είναι 
η Vogue Arabia, η 
οποία γιορτάζει το 

γεγονός ότι η µεσαία 
τάξη του αραβικού 

κόσµου επένδυσε το 
2016 τουλάχιστον 
500 εκατ. δολ. σε 

ρούχα.

22ος

ΣΤΟ ΜοΜΑ ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ  

ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ...

emoji
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Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ζ Ε Τ Α  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

Κι αν δεις κυδώνι στον ύπνο σου, χαρά στο σπιτικό σου

Γ  νωστό ως «χρυσό µήλο» αλλά και ως σύµβο-
λο του έρωτα, το κυδώνι (Cydonia oblonga), 
αν και θεωρείται φρούτο outsider, αποτε-
λεί έναν από τους πιο σηµαντικούς συµµά-
χους της υγείας και τo καλύτερο; Βρίσκεται 
στην εποχή του. Είναι συγγενής του µήλου 

και του αχλαδιού και, όπως αυτά, προήλθε από τον Καύκα-
σο. Από εκεί εξαπλώθηκε προς την Ανατολή και τη Μεσό-
γειο. Από τα Οµηρικά χρόνια, τα κυδώνια εκτιµούνταν στην 
Ελλάδα. Αρχικά αποκαλούνταν «στρούθια» ή «στρούθεια» 
από τους αρχαίους Έλληνες και κατόπιν ονοµάστηκαν κυ-
δώνια από την Κυδωνία στην Κρήτη, όπου οι έξυπνοι αγρό-
τες της εποχής κατάφεραν να αναπαραγάγουν µια ποικιλία 
ανώτερης ποιότητας. Σήµερα, είναι µάλλον το µόνο φρέσκο 
φρούτο το οποίο δεν τρώγεται σχεδόν ποτέ φρέσκο. Οι θαυ-
µαστές του συµφωνούν ότι πρέπει να µαγειρευτεί.

Πίσω από το κυδώνι κρύβεται µια αρκετά διακεκριµένη αν 
και κάπως διαβόητη ιστορία. Θεωρείται ότι είναι το περίφηµο 
«µήλον της Εριδος» που προκάλεσε τον πιο ξακουστό πόλε-
µο στην ιστορία, τον Τρωικό, αλλά και σύµβολο αγάπης κα-
τά τον αρχαίο νοµοθέτη Σόλωνα, που αποφάσισε το φρού-
το να αποτελέσει κοµµάτι της τελετουργίας του γάµου. Στη 
Θράκη, εµφανίζεται ακόµα στην ιεροτελεστία του γάµου και 
το τρώνε οι νεόνυµφοι τη γαµήλια νύχτα για να εξασφαλί-
σουν γλυκιά αναπνοή µε το πρωινό ξύπνηµα.

Το φρούτο είναι πολύ σφιχτό, µε ξερή σάρκα που σπάνια 

περιέχει αρκετή ζάχαρη ώστε να αποτελέσει ελκυστικό σνακ. 
Το σκληρό του ιβουάρ εσωτερικό έχει µια πλούσια, αρωµατι-
σµένη γεύση, απαλή υφή και παίρνει ένα ελαφρύ ροζέ χρώ-
µα όταν µαγειρεύεται. Περιέχει µια αξιοσηµείωτη ποσότητα 
πηκτίνης, που το κάνει ιδανικό για µαρµελάδες, και κοµπό-
στες φρούτων. Η λέξη µαρµελάδα στην ουσία προέρχεται από 
την πορτογαλική λέξη για το κυδώνι marmelo (που µε τη σει-
ρά της προέρχεται από την αρχαία ελληνική «µελίµηλον»). 

Πέρα από την εντυπωσιακή ιστορία και τις χρήσεις έχου-
µε και τους ονειροκρίτες απανταχού που θέλουν αυτόν που 
θα δει κυδώνι στον ύπνο του να έχει ευτυχία στο σπιτικό του. 

Το «χρυσό» αυτό φρούτο υπόσχεται να δώσει ώθηση στην 
υγεία µας και να µπει στη λίστα µε τα αγαπηµένα µας. Έχει 
υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο, φώσφορο και σίδηρο, ενώ 
ταυτόχρονα παρέχει βιταµίνη C, A και βιταµίνες του συ-
µπλέγµατος Β. Είναι ιδανικό για τη δίατα, πλούσιο σε φυ-
τικές ίνες,αποδίδοντας µόλις 57 θερµίδες/100 γραµµάρια. 
Επιβραδύνει την απορρόφηση των σακχάρων, ενώ µπορεί να 
βελτιώσει και τα επίπεδά τους στο αίµα, ωφελώντας όσους 
πάσχουν από διαβήτη τύπου 2. Βοηθάει τη χοληστερίνη, την 
άµυνα του οργανισµού και διευκολύνει τη λειτουργία των 
νεφρών και του ήπατος µεταξύ άλλων. Τέλος, είναι σούπερ 
αντιοξειδωτικό, καταπολεµώντας τις ελεύθερες ρίζες στον 
οργανισµό που οδηγούν στη φθορά και τη γήρανση.

Ένα µεσογειακό φρούτο, λοιπόν, είναι εδώ και προκαλεί 
σε ένα ατέλειωτο παιχνίδι υγείας και γευστικών απολαύσεων.

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

Το µήκος του κυµαίνε-
ται από 7 ως 12 εκατο-
στά και το πλάτος του 
από 6 ως 9 εκατοστά.

Οι θερµίδες που αποδί-
δει στα 100 γραµµάριά 
του το φρούτο ανέρχο-
νται µόλις στις 60.

Το όνοµα προήλθε από 
το quoyn (14ος αιώ-
νας), µέσω της αρχαίας 
γαλλικής λέξης cooin.12 60 14

03-07_editorial_epikaira-eulogimenos-karpos.indd   6 11/23/16   11:09 PM



∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 7

03-07_editorial_epikaira-eulogimenos-karpos.indd   7 11/23/16   11:09 PM



ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ8

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

ΕΝΑ ΠΟΛΥΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΣΤΡΟ ΠΕΤΡΟ
Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Γ Ι Α Κ Ο Υ Μ Α Κ Η Σ

T  ο χωριό του µάστρο Πέτρου 
ήτανε ορεινό. Τόπος χέρσος, 
αψύς, βουλιαγµένος στην πέ-
τρα και στο πουρνάρι, στα χα-
µαγκάθια και την τσουκνίδα. 
Χτισµένο αµφιθεατρικά στην 

πλαγιά ενός φαλακρού βουνού στεκόταν εκεί πε-
ρήφανο, όρθωνε ανάστηµα αιώνες πολλούς, αγέ-
ραστο, χαµογελαστό, σφηνωµένο στα κατσάβρα-
χα. Σπίτια αραδιασµένα το ένα πλάι στ’ άλλο, χω-
ρίζονταν από στενά σοκά-
κια στρωµένα µε λαξευ-
τές σχιστόπλακες από ντό-
πια πέτρα. Πουρνό πουρ-
νό οι χωριανοί έπαιρναν 
τα υποζύγιά τους κι έβγαι-
ναν στη δηµοσιά κατά το 
Λιβάδι. Αυτό βρισκόταν λί-
γο έξω από το χωριό παίρ-
νοντας τον αµαξωτό δρό-
µο για τη Χώρα. Οι συνηθι-
σµένες καλλιέργειες ήταν 
ελιές, αµπέλια και πατάτα. 
Το νερό ήτανε λιγοστό και 
το τράβαγαν από πηγάδια 
µε το µαγγάνι. Στην αντί-
θετη µεριά, απ’ όπου άρχι-
ζε ο κακοτράχαλος δρόµος 
προς το λιµάνι του σµυρι-
γλιού βρισκόταν η εκκλη-
σιά της Μεγαλόχαρης και 
δίπλα της, ένας χαµηλός 
µαντρότοιχος που το χώ-
ριζε από τον ναό, το δηµο-
τικό σχολείο. Λίγο πιο πί-
σω, προς τον αµαξωτό για 
τη Χώρα, το νεκροταφείο.

Σ’ ένα λόφο απέναντι 
από την εκκλησιά ήταν χτι-
σµένοι από τραχιά πέτρα 
τρεις ανεµόµυλοι στη σει-
ρά, σε µικρή απόσταση ο 
ένας από τον άλλον, όπου 
τα παλιά τα χρόνια άλεθαν 
το στάρι. Μισοερειπωµένοι πια και εγκαταλειµένοι, 
αφηµένοι έρµαια στη δίνη του καιρού που τους ρή-
µαζε. Από κεί η θέα προς το πέλαγο ήταν ανεµπό-
διστη και το µάτι ταξίδευε αλάργο ως το βάθος του 
ορίζοντα, όπου οι δυο γαλάζιες επιφάνειες του κό-
σµου ετούτου -ουρανός και θάλασσα- δείχνουν να 
ενώνονται µε άγγιγµα αθάνατο. Κάτω από τους ανε-

µόµυµους ακούγονταν πυκνοί ήχοι από λέρια. Στην 
απότοµη πλαγιά κατά το πέλαγο σαλαγούσαν ελεύ-
θερα κοπάδια από γιδοπρόβατα.

Ξηµέρωνε δεκαπενταύγουστο. Για την γιορτή 
της Μεγαλόχαρης το χωριό βρισκόταν στο πόδι 
µε το που έφεξε η µέρα. Χαρά θεού. Λες κι ο Πλά-
στης το είχε πάρει απόφαση να δωρίσει όλα τα κα-
λούδια του Παραδείσου του στο ηλιόλουστο τού-
το κεφαλοχώρι. 

Τ’ αηδόνια στα κλαδιά των λιγοστών δέντρων 
στον περίβολο της ση-
µαιοστολισµένης εκ-
κλησιάς έβγαζαν από 
τα λαρύγγια τους το 
πιο γλυκό τραγούδι 
που είχε ακουστεί πο-
τέ από καταβολής κό-
σµου. Ο ουρανός ξεδι-
πλωνόταν µια θεόρα-
τη σκεπή που αγκάλια-
ζε εκείνες των λευκών, 
φρεσκοασβεστωµένων 
σπιτιών. Καταγάλανος, 
εφτακάθαρος σαν  τ’ 
αθώα µάτια της ξανθο-
µαλλούσας ∆ιαλεχτής, 
της «εκπάγλου καλλο-
νής δηµοδιδασκάλισ-
σας» κατά τον µάστρο 
Πέτρο που της είχε αδυ-
ναµία. Εκείνη κάθε φο-
ρά που κατηφόριζε τα 
σκαλιά στο λιθόστρωτο 
καλντερίµι που έβγαζε 
στο σχολείο, σταµατού-
σε να τον χαιρετήσει 
εγκάρδια µιας και το σι-
δηρουργείο του στο χω-
ριό ήταν µια ντουφεκιά 
δρόµο από τη δουλειά 
της. Τι κάνεις µάστρο 
Πέτρο; Πώς παν τα κέ-
φια σήµερα; Τον ρώτα-
γε πρόσχαρη.

Ο γέρο σιδεράς έστρεφε αργά το βλέµµα κι αντί-
κρυζε τα όµορφα µάτια της δασκάλας, µένοντας 
ωστόσο σκυµµένος στ’ αµόνι του µε τη βαριά στο 
χέρι, για ν’αποκριθεί:

∆εν βαριέσαι… ηµιθανή… Όµως, οψέποτοε αντι-
κρύζω σε ∆ιαλεχτή, τα κέφια ουχί µόνον δεν απο-
θνήσκουσι αλλά επανέρχονται δριµύτερα!

Απόσπασµα από το βιβλίο των εκδόσεων 
Όστρια, µία από εκείνες τις αφηγήσεις όπου 
οι λέξεις µαζί µε τις εικόνες τους περνούν 
κατευθείαν στο µυαλό.
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΣΠΟΡΟ   
Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΜΕ ΤΗ ΓΗ ΤΟΥ 

ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ 
ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΒΟΥΝ ΤO XΩΜΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ∆ΟΥΝ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
Στη λογοτεχνία του µέλλοντος η περιγραφή  
του τρόπου καλλιέργειας της γης θα θυµίζει 
σκηνικό από ταινία επιστηµονικής φαντασίας...

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

Ο  
ταν ο περιφερόµενος τροφοσυλ-
λέκτης επέλεξε να σταµατήσει να 
βασίζεται στα γεννήµατα της φύ-
σης και φύτεψε τον πρώτο δικό του 

σπόρο, µαζί τις ρίζες του καρπού ανέπτυξε και εκεί-
νες του ανθρώπινου πολιτισµού. 
Αιώνες τώρα ο άνθρωπος παλεύει µε τη γη µε τρό-
πους που αλλάζουν και εξελίσσονται στο πέρασµα 
του χρόνου, για να φτάσουµε σήµερα στην επανά-
σταση της γεωργίας ακριβείας. Κάθε αλλαγή και 
κάθε εξέλιξη δηµιούργησε ένα νέο σκηνικό και µία 
νέα σχέση του παραγωγού µε τη γη του. 

Πιάνοντας την αρχή του νήµατος θα βρεθούµε 
στην αρχαία Μεσοποταµία της Νεολιθικής εποχής. 
Στην εύφορη λωρίδα γης που αγκαλιάζουν οι πο-
ταµοί Τίγρης και Ευφράτης ο άνθρωπος έσκυψε 
για πρώτη φορά πάνω από το χώµα, για να το κά-
νει να βλαστήσει µε µόνα µέσα κάποια υποτυπώ-
δη εργαλεία από πέτρα και ξύλο και τη µυική του 
δύναµη. Πολύ αργότερα, τον 12ο αιώνα π.Χ., θα 
συντελεστεί η πρώτη γεωργική επανάσταση µε το 
πηκτόν άροτρο, έναν τύπο αλετριού, για το οποίο 
βρίσκουµε αναφορές στην Ιλιάδα και την Οδύσ-
σεια του Οµήρου. 

Τα αλέτρια βυθίζονταν στα χώµατα της ελληνικής 
υπαίθρου µέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώ-
να. Ο άνθρωπος σταµάτησε να δουλεύει σκυφτός 
και εκµεταλλεύτηκε τη δύναµη των ζώων βελτιώ-
νοντας αισθητά την τεχνική του. Ωστόσο, η καλλι-
έργεια της γης συνέχισε να είναι σκληρή, όπως την 
περιγράφει ο Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας στο βι-
βλίο «Η φωνή της γης», το οποίο καταπιάνεται µε 
τα δραµατικά γεγονότα που έζησε ο Θεσσαλικός 
Κάµπος την περίοδο της Κατοχής: «Θέ µου, τι µό-

χθος, τι υποµονή για να εγκυµονήσει η γη και να 
κάµει στάρι. Να την ανοίγεις µε το αλέτρι σιγά-σι-
γά, να την ξανανοίγεις και πάλι δεύτερη και ίσως 
και τρίτη φορά, κι ύστερα να την περπατάς όλη για 
να ξαπλώσεις απάνω της τους σπόρους. Και για να 
παραχωθούν οι σπόροι να ξανανοίγεις πάλι τη γη, 
µέχρι και την τελευταία σπιθαµή, αργοπατώντας 
και σπρώχνοντας το αλέτρι προς τα σπλάχνα της».

Ο παραγωγός που πατά µε τα πόδια του το κτή-
µα σπιθαµή προς σπιθαµή µπορεί να αισθανθεί τη 
ζεστασιά του χώµατος και τη µυρωδιά από το φρε-
σκοανοιγµένο και νοτισµένο χώµα. «Πώς µύριζε το 
χώµα! Περίεργη οσµή. Αλλά µάλλον δεν ήταν µυ-
ρωδιά. Ήταν σαν κάτι ζωντανό που έβγαινε µέσα 
απ’ τα σχισµένα σπλάχνα της γης. Ήταν κάτι που 
δεν µπορούσες να το καθορίσεις, µα αισθανόσουν 
πως όλη αυτή η άχνα ήταν µία έκφραση της ζωής, 
κάτι σαν ένα µυστηριώδες µήνυµα ζωής» συνεχί-
ζει στην αφήγησή του ο Τοσίτσας. 

Επικλήσεις στο Θεό για µια καλή σοδειά
Με πρωτόγονα, για τα σηµερινά δεδοµένα, µέ-

σα και επικλήσεις για θεϊκή εύνοια οι καλλιεργη-
τές προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν µια καλή σο-
δειά. Ξεκινώντας από το µύθο της Περσεφόνης, οι 

Το οδοιπορικό 
µας στη γεωργία 
ξεκινά από την 
Μεσοποταµία της 
Νεολιθικής εποχής 
και κάνει στάση 
στην Ελλάδα του 
19ου και του 20ου 
αιώνα, τον αµερι-
κανικό Νότο της 
µεγάλης κρίσης του 
‘30 και το σήµερα.

Η  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α  Σ Τ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α
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άνθρωποι για χιλιάδες χρόνια εναπόθεταν στη θεϊ-
κή βούληση την καρποφορία των κόπων τους. Την 
ίδια µοιρολατρία θα συναντήσουµε αιώνες αργότε-
ρα στο «Μπουρίνι» του Καραγάτση, που τοποθετεί-
ται χρονικά στα τέλη του 19ου αιώνα. «Με το χινό-
πωρο τα µάτια υψώθηκαν στον ουρανό. Το ψηµένο 
χώµα ζητούσε το νερό της βροχής, να το ποτίση µε 
τη ζωή των σύννεφων, πριν οργωθεί βαθιά από το 
αλέτρι. Μα ο ουρανός ξαπλωνόταν γαλανός, κατα-
κάθαρος και ηλιόλουστος, σε καλοκαίρι όψιµο. Οι 
µέρες περνούσαν. Ο κάµπος έµενε ανόργωτος. Κι οι 
δόλιοι οι καραγκούνηδες έσκυβαν, όπως πάντα στο 
θέληµα του Θεού τους. Αυτή ήταν η µοίρα τους».

Η µετάβαση στην εποχή των µηχανών
Μέχρι το 19ο αιώνα η καλλιέργεια της γης γινό-

ταν µε τους ίδιους σχεδόν τρόπους, για να έρθει τό-
τε η εφεύρεση των µηχανών να εκτοπίσει τις παρα-
δοσιακές µεθόδους και να αλλάξει για µία ακόµη 
φορά τη σχέση του ανθρώπου µε το χώµα. 

Η µετάβαση αυτή αποτυπώθηκε στο έργο του 
Τζον Στάινµπεκ «Τα σταφύλια της Οργής», στο 
οποίο ο συγγραφέας παροµοιάζει τα «τρακτόρια» 
µε µεγάλα ερπετά, ίδια ζουζούνια, που κρύβουν 
µέσα τους την απίστευτη δύναµη που έχουν τα ζου-

ζούνια. «Πίσω από το τρακτόρι κυλούσαν οι γυα-
λιστεροί δίσκοι κόβοντας τη γης µε λεπίδες – δεν 
οργώνανε, αλλά χειρουργούσαν, έσπρωχναν την 
κοµµατιασµένη γης στα δεξιά, εκεί που µία άλλη 
σειρά δίσκοι την ξενάκοβαν και την έσπρωχναν 
ζεβρά. Οι κοφτερές λεπίδες άστραφταν, στιλβω-
µένες απ’ την κοµµατισµένη γης και σερνάµενοι 
πίσω από τους δίσκους οι βολοκόποι χτένιζαν µε 
σιδερένια δόντια, έτσι που οι βόλοι σπάζανε και 
η γης απόµενε ανακουφωτή. Πίσω απ’ τους βολο-
κόπους οι µακρουλοί σποροχύτες – δώδεκα µα-
ντεµένιοι καµπυλωτοί φαλλοί, στητοί απ’ το χυ-
τήριο, µηχανικοί οργασµοί, βιάζουν τη γης µεθο-
δικά, βιάζουν δίχως αγάπη». 

Η ζοφερή εικόνα που µεταφέρει ο Στάινµπεκ, 
δεν έχει να κάνει µε την τεχνολογία αυτή καθαυ-
τή. Ενδεχοµένως, στόχος του ήταν να αποτυπώσει 
µε αυτή την απληστία του οικονοµικού συστήµατος 
που ξερίζωσε τους αγρότες του αµερικανικού Νό-
του αµέσως µετά το µεγάλο κραχ του 1929. Σε αυτή 
την εικόνα αντιδιαστέλλει την επαφή του ανθρώ-
που µε τη δική του γη: «Όταν τα γεννήµατα µεγά-
λωσαν και θερίστηκαν, κανένας άνθρωπος δεν εί-
χε τρίψει ανάµεσα στα δάχτυλά του ένα ζεστό βόλο 
γης, αφήνοντας το τριµµένο χώµα να κυλίσει απ’ τα 
ακροδάχτυλά του. Κανένας άνθρωπος δεν άγγιξε το 
σπόρο, ούτε λαχτάρησε να ξεφυτρώσει. Οι άνθρω-
ποι έτρωγαν αυτό που δεν ανάστησαν οι ίδιοι, δεν 
είχαν κανένα σύνδεσµο µε το ψωµί. Η γης πληγω-
νόταν απ’ το σίδερο, και απ’ το σίδερο πέθανε σιγά 
σιγά, γιατί ούτε αγαπήθηκε, ούτε µισήθηκε, ούτε τη 
λάτρεψε, ούτε τη βλαστήµησε κανένας». 

Το σκηνικό του µέλλοντος
Εικάζουµε ότι στη λογοτεχνία του µέλλοντος η 

αφήγηση για την καλλιέργεια της γης θα θυµί-
ζει σκηνικό από ταινία επιστηµονικής φαντασίας, 
όπου ιπτάµενα αντικείµενα θα τροφοδοτούν βά-
σεις δεδοµένων και θα υπολογίζουν την φροντί-
δα της γης. Οι εφαρµογές άρδευσης,  τα GPS, τα 
τρακτέρ χωρίς οδηγό, τα drones και οι βελτιωµέ-
νοι σπόροι αλλάζουν µέρα µε τη µέρα το πρόσω-
πο της αγροτικής ζωής και τη σχέση του καλλιερ-
γητή µε τη γη του. Πλέον, συστήµατα αναγνώρι-
σης της χωρικής-χρονικής παραλλακτικότητας των 
αναγκών της καλλιέργειας µπορούν να υπολογί-
σουν τι χρειάζεται κάθε συγκεκριµένο σηµείο του 
αγρού, εξασφαλίζοντας αποτελεσµατικότερη χρή-
ση των περιορισµένων πόρων, όπως το νερό, το λί-
πασµα και η ενέργεια. Ο άνθρωπος έχει όλο και 
πιο πολλά µέσα να ελέγξει τους εξωτερικούς πα-
ράγοντες και να διαµορφώσει τη µοίρα του. Σήµε-
ρα όλο και λιγότερα πόδια χρειάζεται να πατήσουν 
τη γη, όλο και λιγότερα χέρια τρίβουν το χώµα για 
να δουν τι χρειάζεται. 

21ος 
Είναι ο αιώνας της 
γεωργίας ακριβεί-
ας. Ο άνθρωπος 
αποκτά όλα και 

περισσότερα µέσα  
για να ορίσει τη 

µοίρα του. 

Είναι ο αιώνας της 
εκµηχάνισης της 
καλλιέργειας. Οι 

παραδοσιακές µέ-
θοδοι εκτοπίζονται 

µία για πάντα.

19ος

Η  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α  Σ Τ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  &  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

OI ΠΛΕΟΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ      
ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟ  

ΘΩΜΑΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ 
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ICEBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α   

Καινοτόμος από γεννησιμιού του 
ο επονομαζόμενος και «παππούς 
του iceberg». Ήταν αρχές της 
δεκαετίας του ‘80, όταν στο σπίτι 
μιας θείας του στην πόλη γεύτηκε 
μια σαλάτα πολύ διαφορετική απ’ 
ό,τι τα μαρούλια που γνώριζε μέχρι 
τότε. Και αφού, όπως του είπαν, 
το ζαρζαβατικό ήταν εισαγόμενο, 
τηλεφώνησε σε κάτι ξαδέρφια 
του στην Αμερική, να του βρουν 
σπόρο να βάλει και στην Ελλάδα. 
Τα πρώτα χρόνια... τα έτρωγε 
μόνος του. Με το καιρό, το προϊόν 
που καλλιεργούσε στον κάμπο της 
Αργολίδας άρχισε να ζητιέται. Για 
χρόνια δεν είχε χέρια να δίνει, το 
ανήσυχο πνεύμα του δικαιώθηκε.    

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ  
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ∆ΙΑΒΑΣΜΕΝΟΣ 
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΕΙΧΝΕΙ 
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ  

Σαν... τα σκυλιά στο τυρόγαλο 
συνωστίζονται αυτό τον καιρό 
κάθε είδους ειδικοί αλλά και 
άσχετοι, προκειμένου να πιάσουν 
θέση στο τραπέζι των Προγραμ-
μάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Το διήμερο συνέδριο για την 
καινοτομία στο Radisson Park 
στις 21 και 22 Νοεμβρίου ήταν 
αντιπροσωπευτικό του κλίματος, 
που διαμορφώνεται. Ο καθηγητής 
και γ.γ του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Χαράλαμπος Κασίμης, 
δείχνει να την έχει πάρει πρέφα 
τη δουλειά, επομένως μάταια 
κάποιοι περιμένουν.       

ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΤΙΟΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ

Η αλήθεια είναι πως υπήρξε 
σκληρός. Για να αλλάξουν 
νοοτροπίες που έχουν ριζωθεί από 
χρόνια, δεν γίνεται διαφορετικά. 
Σημασία έχει πως ο Νικήτας 
Πρίντζος της ΕΑΣ Βόλου και της 
ΕΒΟΛ, όχι μόνο το κράτησε όρθιο 
το μαγαζί αλλά το έβαλε και 
στις ράγες της ανάπτυξης. Τώρα 
μπορεί και να επιστρέψει μέρισμα. 
Οι υποτροφίες που καθιέρωσε 
για τα παιδιά των αγροτών της 
οργάνωσης, πιστοποιούν... το 
μέταλλο. Όμως η εξόφληση 
κάθε μήνα με μετρητά στους 
τσελιγκάδες εγκαινιάζει μια 
πολιτική που όμοιά της έχουν 
χρόνια να εφαρμόσουν οι Ενώσεις.      

Αυτό τον καιρό, είναι όποιος αντέξει. 
Πιθανότατα στην πορεία θα δοθούν 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη πιο επιθετικών 
πρωτοβουλιών και από τους προνοούντες 
συντελεστές της αγροτικής οικονοµίας 
Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο Υ
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  &  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ PHILIP 
MORRIS ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΑΠΟΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ

Το να φθάσεις στο τιμόνι της 
Philip Morris International από 
μόνο του σηματοδοτεί έναν 
manager με ψυχή. Στην περί-
πτωση του Ανδρέα Καλαντζό-
πουλου, η καρδιά του Έλληνα 
μιλάει και στον τρόπο με τον 
οποίο βλέπει την εγχώρια παρα-
γωγή καπνού. Ένα προϊόν που 
εξασφάλισε τα προς το ζην σε 
εκατομμύρια αγροτικές οικογέ-
νειες για κάτι περισσότερο από 
έναν αιώνα. Το νέο καινούργιο 
brand που λανσάρει ο όμιλος της 
PMI θα είναι το πρώτο θερμαι-
νόμενο και όχι καιόμενο τσιγάρο, 
το οποίο, ωστόσο, συνεχίζει να 
έχει ως πρώτη ύλη τον καπνό.       
 

ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΟΙ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΕΣ ∆ΕΝ ΤΟ ΒΑΖΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΤΩ

Εκείνοι που τον ξέρουν, λένε, πως δεν πιάνεται εύκολα φίλος. Για τον Θωμά Κουτσουπιά, πρό-
εδρο της ΕΑΣ Αγρινίου και για πολλά χρόνια αντιπρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ, πάνω απ’ όλα είναι 
η δουλειά. Αν βάλει στο μυαλό του, θα γυρίσει τον κόσμο ανάποδα για να το πετύχει. Στην 
υπόθεση με τα φωτοβολταϊκά όλοι τον είχαν ξεγραμμένο. Στην επένδυση της AMΦΙΓΑΛ, οι... 
καλοθελητές είχαν ετοιμάσει και κόλλυβα. Για καιρό πάλεψε την ενότητα. Όταν είδε τι σκοπό 
είχαν... οι άλλοι βγήκε απέναντι. Στο εγχείρημα της νέας ΠΑΣΕΓΕΣ έχει μεγάλο μερίδιο. Εκεί 
όμως που έχει πάρει ολοκληρωτικά πάνω του, είναι το νέο φορέα συντονισμού για το ΟΣΔΕ. 
Άλλωστε, στο συγκεκριμένο πεδίο έχει κάνει... χιλιόμετρα. Η Ένωσή του είναι από τις λίγες με 
τέτοια υποδομή και με τέτοιο δυναμικό στη συγκεκριμένη υπηρεσία, χώρια που είχε καλύψει 
πολλά κενά όταν οι άλλοι, π.χ. της Λάρισας, πριν από λίγα χρόνια φυλλορροούσαν. Αναμφίβο-
λα το εγχείρημα δεν είναι απλό, μιας και όλοι ξέρουν πως επί του προκειμένου το παιχνίδι δεν 
παίζεται με κανόνες. Ωστόσο, όπως λένε οι λίγοι που τον ξέρουν καλά, αν την υπόθεση αυτή 
δεν την ξεκαθαρίσει κι ο Κουτσουπιάς, τότε δεν υπάρχει κανένας.            
     

Με τα φωτοβολταϊκά όλοι τον 
είχαν ξεγραμμένο. Στην επένδυση 
της ΑΜΦΙΓΑΛ, οι... καλοθελητές 
είχαν ετοιμάσει και κόλλυβα
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ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ, ΟΙ 
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΕΣ 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
ΝΑ ΖΥΜΩΝΟΥΝ ΤΗ 
«ΧΡΙΣΤΟΚΛΟΥΡΑ»
Στρογγυλή κουλούρα με 
κεντήματα διάφορα που 
αναπαριστάνουν συνήθει-
ες και από το παρελθόν 
όπως στάνη, στρούγκα 
και άλλα. Της βάζουν 
μέλι και την τρώνε όλοι 
μαζί περιμένοντας τη 
γέννηση του Χριστού. 
Ένα ακόμα έθιμο αυτών 
των ημερών είναι και οι 
«Μπαμουσιαραίοι». Τη 
δεύτερη μέρα των Χρι-
στουγέννων, δύο άντρες 
μεταμφιέζονται ο ένας 
σε Μπαμουσιαραίο και ο 
άλλος στη γυναίκα του. Ο 
Μπαμπουσιαραίος φορά 
μία νεροκολοκύθα στο 
πρόσωπο που της έχει 
ανοίξει τρύπες για μάτια 
και στόμα, προβιές προ-
βάτων, και κρεμασμένα 
κουδούνια στη μέση. Ορ-
γανοπαίκτες με νταούλια, 
ζουρνάδες και γκάιντες 
τους συνοδεύουν και με 
την έντονη μουσική τους 
ξεσηκώνουν το χωριό.
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Μ 
ια νέα εστία πολιτισµού βρή-
κε στέγη σε ένα παλιό αρχοντι-
κό στο Μεγαλόβρυσο Αγιάς, που 
ανακαινίστηκε πρόσφατα. Οι τέ-

χνες της κεραµικής, της ξυλογλυπτικής, 
του ψηφιδωτού, της ζωγραφικής, της χει-
ροτεχνίας και της ζαχαροπλαστικής συ-
νυπάρχουν αρµονικά στον Πολυχώρο 
∆ηµιουργίας «ΟΣΣΑ». 

Εκφράζοντας την αντίθεσή µας στον 
κανόνα που θέλει την επαρχία έναν τό-
πο χωρίς επιλογές, ιδιαίτερα στον τοµέα 
του πολιτισµού, οι ιδρυτές του πολυχώ-
ρου οραµατίζονται έναν καινούργιο δρό-
µο αποκέντρωσης, αξιοπρέπειας, ανθρω-
πιάς, αλληλεγγύης και επαφής του αν-
θρώπου µε τη φύση.

Ο Πολυχώρος που βρίσκεται πάνω 
από τον ναό του Αγίου Γεωργίου, στε-
γάζει τις δηµιουργίες των µελών του, 

από το εργαστήριο κεραµικών της Σο-
φίας Τερζίδου, το εργαστήριο σχεδια-
σµού και κατασκευής µουσικών οργά-
νων και ξύλινων κατασκευών των Θεό-
φιλου και Χάρη Μπακιρτζίδη, την έκθε-
ση ψηφιδωτών του Αχιλλέα Αρχοντή και 
τα προϊόντα delicatessen yiam της Αύρας 
Πανουσοπούλου.

Στον ίδιο χώρο φιλοξενούνται ο συγ-
γραφέας και χαρτογράφος της Θεσσα-
λίας, Χάρης Τζίκας, µε τους χειροποίη-
τους χάρτες του και τα βιολογικά φιστίκια 
από το κτήµα του, ο Μπάµπης Χαϊτίδης 
µε τις ξύλινες δηµιουργίες του, ο Αντώ-
νης Μανωλίδης µε τα εξαιρετικά  κρασιά 
από το κτήµα του στην Αγιά και τα πρώ-
τα δηµιουργήµατα- χειροτεχνήµατα από 
ύφασµα µε τις γλυκύτατες κουκουβάγιες 
της 15χρονης Ειρήνης Μπακιρτζίδου, κό-
ρης του Θεόφιλου και της Σοφίας.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΥΧΩΡΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΣΣΑ 
Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο :  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
Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ :  Μ Ε Ρ Σ Ι Ν Α  Τ Σ Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

ΕΝΩΣΑΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΟΥΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΑΓΚΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΜΕ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ τελετή το Σάββα-
το 12 Νοεµβρίου στον ιερό ναό και 
στο ξωκλήσι του Αγ. Λουκά Λαµί-
ας ένωσαν τις ζωές τους ο µαχητι-
κός εκπρόσωπος του αγροτικού χώ-
ρου Γιάννης Βάγκος και η αγαπηµέ-
νη του παρουσιάστρια του δελτίου ει-
δήσεων του Star Κεντρικής Ελλάδας, 
Λένα Παρασκευά. Ακολούθησε η βά-
φτιση της µοναχοκόρης τους Ειρή-
νης µε νονά την Κατερίνα Μπατζελή.

ΒΡΑΒΕΙΟ DESIGN ΓΙΑ ΤΗΝ AGRENDA
Μια σηµαντική ευρωπαϊκή διάκρι-
ση για το design της απέσπασε η 
εφηµερίδα Agrenda, του οµίλου 
Green Box, στα πλαίσια του 18ου 
Ευρωπαϊκού ∆ιαγωνισµού Εφηµε-
ρίδων και συγκεκριµένα για το εξώ-
φυλλο του φύλλου 565, της 10ης 
Σεπτεµβρίου. Ο διαγωνισµός οργα-
νώνεται από το σχεδιαστή εφηµε-
ρίδων Νόµπερτ Κούπερ. Η απονο-
µή του βραβείου θα πραγµατοποι-
ηθεί στα πλαίσια του Συνεδρίου Ευ-
ρωπαϊκών Εφηµερίδων, το διάστη-
µα 21-23 Μαΐου 2017, στη Βιέννη.

H  A Π Ο Ν Ο Μ Η  Σ Τ Η  Β Ι Ε Ν Ν Η

Γ Α Μ Ο Σ  &  Β Α Φ Τ Ι Σ Η

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

Με φιλόδοξο σχεδιασµό
Στη δηµιουργία της Πανελλήνιας Έκθεσης για τη 
Γεωργία και την Κτηνοτροφία, «Agrothessaly», 
προχωρούν η ∆ΕΘ-Helexpo και ο δήµος Λάρισας, 
επανασχεδιάζοντας την Πανελλήνια Γεωργική, 
Κτηνοτροφική, Περιβαλλοντική Έκθεση Λάρισας, 
που διοργανώνεται εδώ και 20 χρόνια. 

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η

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

Τ 
ις καινοτοµίες των γενετιστών του 
κολοσσού Rijk Zwaan στα φυλλώ-
δη λαχανικά είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν από κοντά οι παραγω-

γοί που επισκέφθηκαν το τριήµερο 16-
18 Νοεµβρίου τον αποδεικτικό αγρό 
που δηµιούργησε η εταιρεία στο κτήµα 
του Βαγγέλη Λυκουρέντζου στα Ίρια Αρ-
γολίδας. Είναι η πρώτη φορά που οργα-
νώνεται στην Ελλάδα ένας τόσο εκτετα-
µένος αποδεικτικός αγρός και η Green 
Box ταξίδεψε στην Αργολίδα για να κα-
ταγράψει πιο σύγχρονες εξελίξεις στον 
τοµέα της σαλάτας και του µαρουλιού.

 Μεταξύ των καινοτοµιών που 
εντυπωσίασαν στα Ίρια ήταν η 
ανάπτυξη του χαρακτηριστικού 
Knox που προσδίδει καλύτερη 
συµπεριφορά και καθυστέρηση 
στην οξείδωση. Το χαρακτηρι-
στικό, που προέκυψε από τις δο-
κιµές γενετιστών, κρατά τα φύλλα φρέ-
σκα µετά την κοπή για 2-3 µέρες περισ-
σότερο. Επίσης οι καρδιές  µαρουλιού 
(little gem), µία νέα φιλοσοφία στο χώ-
ρο της σαλάτας µε σηµαντική ανάπτυξη 
στην Ευρώπη, είναι η τελευταία εξέλιξη 
της Rijk Zwaan. 

Πρόκειται για µία εντελώς 
διαφορετική πρόταση, στην 
οποία η µικρού µεγέθους σα-
λάτα κόβεται σε 4 κοµµάτια, 
πάνω στα οποία µπαίνουν 
υλικά όπως το προσούτο ή η 
αντζούγια, και σερβίρεται σαν 

ορεκτικό. Οι καρδιές µαρουλιού δεν εί-
ναι µόνο πρόταση προϊόντος αλλά και 
πρόταση τρόπου κατανάλωσης. Γενικό-
τερα,  στόχος της Rijk Zwaan Hellas εί-
ναι να ικανοποιήσει όλους κρίκους της 
αλυσίδας (παραγωγό, µεταπωλητή, κα-
ταναλωτή) µε τις προτάσεις της. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΕΝΗ ΣΑΛΑΤΑ

LUCIA’S FARM
«Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ»
ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ποικιλίες και καλλιερ-
γητικές µεθόδους ώστε να διασφαλιστούν 
σταθερή ποιότητα, υπέροχη γεύση, ασφά-
λεια και φρεσκάδα επιλέγουν οι άνθρω-
ποι της Lucia’s Farm για τα προϊόντα που 
εντάσσονται στην οικογένειά τους, όπως 
οι ντοµάτες Lucia και οι πατάτες Μυρτώ.
Τα προϊόντα Lucia’s Farm καλλιεργούνται 
µέσω Συµβολαιακής Γεωργίας και στην πα-
ραγωγή τους εφαρµόζονται τα συστήµατα 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης και Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής.www.luciasfarm.gr       
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E V E N T S

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ 34Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 
Η ΟΜΑ∆Α ΤΗΣ BASF 
Στην πρώτη γραµµή της εκκίνησης για 
άλλη µια χρονιά η οµάδα της BASF Ελλάς

∆ 
ίνοντας για 8η συνεχή χρονιά 
δυναµικό παρών στον 34ο Αυ-
θεντικό Μαραθώνιο της Αθή-
νας την Κυριακή 13 Νοεµβρί-

ου, η οµάδα της BASF Ελλάς έτρε-
ξε δίνοντας συµβολικό χαρακτήρα 
στη συµµετοχή και υποστηρίζοντας 
το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων 
Ατόµων ΚΕΘΕΑ. Συνεπής στο αγω-
νιστικό ραντεβού εργαζοµένων και 
συνεργατών της BASF και η συντακτι-
κή οµάδα και φίλοι της Agrenda, που 
τερµάτισαν και πήραν το αναµνηστι-
κό έπαθλο για τη συµµετοχή τους.
Νικητής ήταν ο Κενυάτης αθλητής 
Λούκα Ρότις Λουµπουάν, τερµατίζο-
ντας στο Καλλιµάρµαρο Στάδιο µε 
χρόνο 2 ώρες, 12 λεπτά και 49 δευ-
τερόλεπτα που αποτελεί τον 15ο κα-
λύτερο χρόνο της ιστορίας. Το προ-
σωπικό του ρεκόρ είναι 2.08.12.

Πρώτος Έλληνας που τερµάτισε ο 
Χριστόφορος Μερούσης (8ος στη συ-
νολική κατάταξη) µε χρόνο 2 ώρες, 
24 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Νω-
ρίτερα ολοκληρώθηκαν οι κούρσες 
των 5 και 10 χιλιοµέτρων.

Από τις ελληνικές συµµετοχές, στα 

10 χλµ., πρώτευσαν η Αναστασία Κα-
ρακατάνη στις γυναίκες και ο Χρή-
στος Μπουντούλης στους άνδρες. 
O Χρήστος Καλλίας κέρδισε για 2η 
συνεχή χρονιά στον πρωινό αγώνα 
δρόµου 5 χλµ., τερµατίζοντας σε σε 
14.49 που είναι νέο ρεκόρ αγώνα, 
µε δεύτερο τον Ιταλία Κούνεο Αντέµε 
και τρίτο τον Κώστα Νακόπουλο. Στα 
5 χλµ. γυναικών πρώτευσε η Ελευθε-
ρία Πετρουλάκη µε 17.10. 

Να σηµειωθεί ότι φέτος ο 34ος Αυ-
θεντικός Μαραθώνιος είχε συµµετο-
χή 50.000 αθλητών από 105 χώρες 
σε όλες τις διαδροµές, αριθµό που 
αποτελεί ρεκόρ. Για το 2016 ο Μαρα-
θώνιος ήταν αφιερωµένος στο Βαλ-
κανιονίκη και αγωνιστή υπέρ της ει-
ρήνης Γρηγόρη Λαµπράκη και συ-
µπίπτει µε τη συµπλήρωση 120 χρό-
νων από την πρώτη σύγχρονη διορ-
γάνωση Μαραθωνίου στους Ολυµπι-
ακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896, 
αλλά και την συµπλήρωση 70 χρό-
νων από το 1946, τη χρονιά που ο 
κορυφαίος Έλληνας δροµέας Στέλι-
ος Κυριακίδης νίκησε στον Μαραθώ-
νιο της Βοστώνης.

Για τον  
Γρηγόρη 
Λαµπράκη

Για το 2016 ο 
Μαραθώνιος ήταν 
αφιερωµένος στο 
Βαλκανιονίκη και 
αγωνιστή υπέρ της 
ειρήνης Γρηγόρη 
Λαµπράκη
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ΑΡΓΟΛΙ∆Α
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ  
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 
ΟΧΙ ΤΑ ΧΩΜΑΤΑ
«Μια χώρα ήµερη, µε γη αφράτη και παχιά, 
σάρκα όλο χυµό, που στέκεται παραδοµένη 
ολοχρονίς, ατάραχα, στη µυστική 
κυοφορία. Η ευλογηµένη τούτη χώρα 
είναι ο κάµπος ο Αργολικός» περιγράφει 
µε έναν ξεχωριστό τρόπο ο Άγγελος 
Τερζάκης στην «Πριγκίπισσα Ιζαµπώ», αν 
και για τον έµπειρο πορτοκαλοπαραγωγό 
Χαρίλαο Μακρή ευλογηµένοι είναι οι 
άνθρωποι, όχι τα χώµατα. «Οι άνθρωποι 
κάνουν το καλύτερο και το χειρότερο» , 
συµπληρώνει µε σηµασία ο ίδιος

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο

Μ Α Ρ Ι Ν Α  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

ΕΠΟΧΗ
Π Ο Ρ Τ Ο Κ Α Λ Ι
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Η 
ισορροπία µε τη φύση είναι 
κάτι σαν Ευαγγέλιο για τον 
Χαρίλαο Μακρή, παραγωγό 
πορτοκαλιού από την Ήρα 
Αργολίδας και πρόεδρο του 

τοπικού συνεταιρισµού. «Το κυριό-
τερο, όταν ασχολείσαι µε τη γη, να 
αντιληφθείς ότι το κτήµα δεν σου 
ανήκει. Όσο ανήκει σε εσένα ανή-
κει και στο λαγό και στη σαύρα που 
ζουν µέσα και µε τα οποία θα πρέ-
πει να συµβιώσεις. Όποιος εκµε-
ταλλεύτηκε τη γη χωρίς σεβασµό 
για τα πλάσµατά της, δηµιούργησε 
προβλήµατα».

Έτσι κυλούσε η κουβέντα µας µε 
τον κ. Μακρή, καθώς κατευθυνό-
µασταν στον πορτοκαλεώνα του. 
«Βλέπεις, είναι πράσινα ακόµη. ∆εν 
έχουν ωριµάσει. Για συγκοµιδή θα 
είµαστε µετά τις 15 ∆εκέµβρη», ση-
µειώνει ο ίδιος. Καθώς φαίνεται, οι 
πορτοκαλιές περιµένουν φέτος τα 
Χριστούγεννα για να στολιστούν, µε-
γαλώνοντας την ανυποµονησία των 
παραγωγών, που κανονικά έπρεπε 
να µαζεύουν αυτή την περίοδο.

Ένας τεράστιος λαβύρινθος από 
πορτοκαλιές είναι ολόκληρος ο Αρ-
γολικός κάµπος. Πανέµορφος και 
δύσκολος µαζί. «Εσύ θα χαθείς εδώ 
µέσα» µου λέει ο κ. Μακρής. «Εµείς 
ξέρουµε το χωράφι σαν την παλά-
µη µας. Ξέρουµε όλα τα δέντρα του 
χωραφιού µας. Ποιο είναι χαλασµέ-
νο. Πού έχουµε φυτέψει µικρό δέ-
ντρο. Χτες πήγα και λιπάριζα 30 δέ-
ντρα που έχω φυτέψει. Τα είχα στο 
µυαλό µου. Η αγάπη για ένα δέντρο 
που φύτεψες και βλέπεις να µεγα-
λώνει, φροντίζοντάς το σαν παιδί, εί-
ναι ένα από τα θετικά του επαγγέλ-
µατος. ∆εν έχεις να κάνεις µε άψυχα 
πράγµατα. Ο κόσµος νοµίζει ότι δεν 
έχουν ψυχή, δεν είναι όµως έτσι». 

Ο Χαρίλαος Μακρής είναι από µι-
κρό παιδί στα πορτοκάλια: «Πήγαινα 
µε τον πατέρα µου στα κτήµατα από 
12 χρονών. Τότε υπήρχε µια εντε-

λώς διαφορετική φιλοσοφία. Σου 
έλεγε ο πατέρας σου: Πάρε το µηχα-
νάκι και πήγαινε πότισε, όχι έλα να 
µε βοηθήσεις». Μας διηγείται και γε-
λά αναλογιζόµενος τη διαφορά µε 
το σήµερα. «Είχαµε γίνει άντρες στα 
17 µας. Ταΐζαµε οικογένεια και αυ-
τό µας έκανε να αγαπήσουµε τη γη».

Τον ρωτώ αν η αγάπη του για τη 
γη κλονίστηκε κάποια στιγµή λόγω 
της δυσκολίας της δουλειάς και µου 
απαντά: «Λέγανε παλιά στο χωριό: 
Όπου να πας η θάλασσα είναι αλ-
µυρή. Όλες οι δουλειές είναι σκλη-
ρές.Έχουµε δουλέψει σε απάνθρω-
πες συνθήκες µε κρύα και πάγους. 
Τα πορτοκάλια είναι χειµερινό προ-
ϊόν και συνήθως κόβονται µε κακό 
καιρό. Πάντα βροχερό. Παγώνουν τα 
χέρια από το κρύο και δεν τα αισθά-
νεσαι. Κάποια στιγµή όµως το ξεπερ-
νάς και µαθαίνεις να ζεις µε αυτό. 
Και το σώµα σκληραγωγείται».

«Είναι µαγευτικός ο τόπος µας»
Κι αν κάποτε «πρόδωσε» για λίγο 

τη γη προσπαθώντας να κάνει κά-
ποια άλλη δουλειά, εκείνη τον φώ-
ναξε πάλι πίσω γιατί: «Η επαφή µε τη 
φύση είναι σαν ναρκωτικό, έτσι και 
το γευτείς δεν το αφήνεις. Έχω κάνει 
κι άλλες δουλειές. Έκανα και καθι-
στική δουλειά για 12 ώρες την ηµέ-
ρα, αλλά δεν µπόρεσα. Ξαναγύρισα». 

Για τον κ. Μακρή η ενασχόληση µε 
τις πορτοκαλιές του είναι η «ψυχο-
θεραπεία» του. «Αν έρθεις εδώ µε το 
φαγητό σου και το νερό σου, δεν θα 
καταλάβεις πως πέρασε η µέρα. Αλ-
λά µε ησυχία, χωρίς το κινητό να σε 
παίρνουν και να σου λένε αυτό και 
εκείνο. Είναι πολλά τα άγχη και δεν 
µπορούµε να το απολαύσουµε, αλ-
λά όσο µπορούµε το κλέβουµε. Είναι 
µαγευτικός ο τόπος µας, γιατί κρατά-
ει το χρώµα του όλον το χρόνο. Έρ-
χονται εδώ από άλλα µέρη και µας 
λένε: Εδώ έχετε πάντα άνοιξη».

Η οµορφιά του Αργολικού κάµπου 

«Από τη στιγµή που 
κλείνει ο κύκλος της 

χρονιάς δεν µας απα-
σχολεί τι κάναµε. Πάµε 
αµέσως στον καινούρ-
γιο. Πήραµε πολλά λε-
φτά, πήραµε λίγα. Θα 
περάσουµε. Η αγαπη-

µένη µας εποχή είναι η 
άνοιξη, γιατί αρχίζει το 

καινούργιο, λέει  
ο κ. Μακρής.

Ε Π Ο Χ Η  Π Ο Ρ Τ Ο Κ Α Λ Ι

«Θέλουμε τα παιδιά μας να 
αγαπήσουν τη γεωργία. Αλλά στη 
γεωργία κάνεις την προκοπή, που 

αναλογεί στο μυαλό και τα χέρια σου»
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έχει αποτυπωθεί επανειληµµένως. 
Ο Άγγελος Τερζάκης στην «Πριγκί-
πισσα Ιζαµπώ» περιγράφει τη µεσαι-
ωνική Αργολίδα ως «µια χώρα ήµε-
ρη, µε γη αφράτη και παχιά, σάρκα 
όλο χυµό, που στέκεται παραδοµέ-
νη ολοχρονίς, ατάραχα, στη µυστι-
κή κυοφορία. Η ευλογηµένη τούτη 
χώρα είναι ο κάµπος ο Αργολικός». 

Καλύτερη από πέρσι χρονιά
Για τον κ. Μακρή όµως ευλογη-

µένοι είναι οι άνθρωποι, όχι τα χώ-
µατα. «Οι άνθρωποι κάνουν το κα-
λύτερο και το χειρότερο. Άλλωστε η 
περιοχή είχε πάντα πρόβληµα µε το 
νερό. Από τον καιρό του Παυσανία 
ακόµα. Και τώρα αντλούµε νερό από 
300 µέτρα βάθος µε αποτέλεσµα να 
γίνεται ασύµφορη η καλλιέργεια. 
∆εν αισθανόµαστε πιο τυχεροί από 
τους άλλους», συµπληρώνει. 

Φέτος θα είναι µία καλή χρονιά, 
τον ρωτώ. «Θα είναι καλύτερη από 
πέρσι αλλά αυτό απέχει από το να 
είναι καλή. Το εισόδηµά µας µειώ-
νεται από το ‘82 και µετά κάθε χρό-
νο. Θα µπορούσε να είναι και κα-
λή, αλλά ο συνδυασµός φορολο-
γικού, ασφαλιστικού και της αύξη-
σης του κόστους παραγωγής δεν 
την κάνουν καλή. 

Το φορολογικό είναι σχεδόν δί-
καιο για τους αγρότες, δεν παραπο-
νέθηκε κανείς από τους µικρούς και 
µεσαίους καλλιεργητές. Μία οικογέ-
νεια µε 2 αγρότες έχει πρώτη φορά 
αφορολόγητο 18.000 ευρώ. Από κει 
και πέρα να πληρώσεις φόρο, ρε φί-
λε. Και πολλά είναι αυτά τα λεφτά. 
Οι αγρότες εδώ στην Αργολίδα έµα-
θαν να ζουν και µε λιγότερα. Το 
ασφαλιστικό όµως δεν παλεύεται».

Και αν αυτά τα προβλήµατα είναι 
καθολικά για όλους τους αγρότες ο 
Αργολικός κάµπος έχει και άλλα δι-
κά του, που συνοψίζονται στη γή-
ρανση των δέντρων, που φυτεύτη-
καν στην περιοχή από τη δεκαετία 

«Μαζεύεις τα πορτοκάλια και έπεσε 
ένα κάτω. Άσ’ το να το φάει το 
σκουλήκι. Το σκουλήκι θα σκαλίσει τη 
γη και θα δώσει αέρα ζωής στο χώμα» 

Ε Π Ο Χ Η

info

50-60 
στρέµµατα είναι  

ο µέσος κλήρος των 
παραγωγών πορτο-
καλιών στον κάµπο 

της Αργολίδας.

χιλιάδες τόνους µε 
πορτοκάλια παράγει 

κάθε χρόνο ο κάµπος 
της Αργολίδας.

300

20-25_epoxi-portokalia.indd   23 11/23/16   8:57 PM



ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Ε Π Ο Χ Η  Π Ο Ρ Τ Ο Κ Α Λ Ι

Τα πορτοκάλια δεν έχουν ωριµάσει ακόµα. Ο 
έµπειρος πορτοκαλοπαραγωγός υπολογίζει ότι η 
συγκοµιδή θα ξεκινήσει µετά τις 15 ∆εκέµβρη.

«Το χαµόγελο δε µας λείπει ποτέ. Όταν κουραζόµα-
στε το ρίχνουµε στο καλαµπούρι», λέει ο κ. Μακρής.

Ο Χαρίλαος Μακρής δοκιµάζει την τύχη του σε 
νέες καλλιέργειες. Εδώ ελέγχει τα εµβόλια σε 
µία νέα καλλιέργια πυρηνόκαρπων. 

του ‘50, την αδυναµία των παραγωγών να 
τα ανανεώσουν -τουλάχιστον µαζικά- και 
τον ιό της τριστέτσας που χτύπησε τον κά-
µπο. Η περιγραφή αυτής της κατάστασης 
δίνει στο πρόσωπό µου µία έκφραση ανη-
συχίας, την οποία πιάνει στον αέρα ο κ. 
Μακρής και µου λέει: «Μη φοβάσαι, θα τα 
καταφέρουµε!». Είναι σαφές ότι µπροστά 
µου έχω ένα αισιόδοξο άνθρωπο. «Το χα-
µόγελο δεν µας λείπει από αυτή τη δου-
λειά. Ερχόµαστε εδώ κουραζόµαστε και το 
ρίχνουµε στο καλαµπούρι. Όσο πιο βαριά 
είναι η δουλειά, τόσο πιο πολύ καλαµπού-
ρι. Είναι ο τρόπος για να µην αισθανόµα-
στε την κούραση. Και µην ξεχνάς ότι κάθε 
εµπόδιο είναι για καλό. Αυτά τα προβλήµα-
τα θα µας δώσουν το ερέθισµα να βάλουµε 
νέα δέντρα µε καλύτερα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά. Θα δούµε, µπορεί να δοκιµάσουµε 
µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, είτε εσπεριδοει-
δή σε άλλα υποκείµενα, όχι νερατζιάς που 

προσβάλλονται από την τριστέτσα. Βέβαια, 
αυτά τα υποκείµενα δεν τα έχουµε δουλέ-
ψει και έχουµε τους ενδοιασµούς µας».

Μόνο η αποτυχία είναι εποικοδοµητική
Η επόµενη περίοδος θα είναι περίοδος 

αποφάσεων για τους αγρότες της περιο-
χής, µε το ανάλογο ρίσκο επιτυχίας ή απο-
τυχίας. Ο Χαρίλαος Μακρής δεν δείχνει να 
φοβάται τα λάθη: «Με την επιτυχία δεν µα-
θαίνεις τίποτα. Μόνο η αποτυχία είναι εποι-
κοδοµητική. Μάθαµε από τα λάθη µας και 
ξέρουµε ότι θα κάνουµε και άλλα λάθη στο 
µέλλον γιατί όπως είπε και ο Αριστοτέλης: 
Πασών των επιστηµών µήτηρ τε καί τρο-
φός Γεωργία εστί. Το κακό µε όσους ασχο-
λούνται µε τη γεωργία είναι ότι για να κά-
νεις το επόµενο πείραµα πρέπει να περάσει 
µία χρονιά. Την επόµενη χρονιά γέρασες». 

Η οικογένεια του κ. Μακρή είναι γενιές 
πίσω αγρότες. Τουλάχιστον τέσσερις. Η οι-
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Ε Π Ο Χ Η  Π Ο Ρ Τ Ο Κ Α Λ Ι

«Εµείς µε το πορτοκάλι µεγαλώσαµε», διηγείται ο 
κ. Μακρής. «Έχουµε περάσει καλές και καλές στιγ-

µές µε αυτό. Ελπίζουµε σε αυτό», συµπληρώνει.

 Η επόµενη περίοδος θα είναι περίοδος αποφάσεων  
για τους αγρότες της περιοχής του κάµπου της Αργολίδας, 

µε το ανάλογο ρίσκο επιτυχίας ή αποτυχίας.

Ο Χαρίλαος Μακρής µας αποχαιρετά, καθώς αποµακρυ-
νόµαστε από τον πορτοκαλεώνα του στην Αργολίδα.   

κογενειακή στρατηγική και η ευθύνη για τη 
διατήρηση της πατρικής γης οδηγούσαν την 
πορεία. Σήµερα όµως τα πράγµατα είναι δια-
φορετικά. «Θέλουµε τα παιδιά µας να σπου-
δάσουν και να ανοίξουν τα µάτια τους. Αλλά 
κρυφή µας ελπίδα να αγαπήσουν τη γη. Στη 
γεωργία µπορείς να κάνεις προκοπή, αυτή 
που αναλογεί στο µυαλό και τα χέρια σου».

Για το τέλος κράτησα το τέλος κάθε ετήσι-
ου κύκλου. Αλήθεια τι σκέφτεται κάθε φο-
ρά που τελειώνει η συγκοµιδή των πορτο-
καλιών; Θεώρησα δεδοµένο ότι ο κ. Μα-
κρής θα αναφερόταν πρώτα στο οικονοµι-
κό, όµως για µία ακόµη φορά µε διέψευ-
σε. «Από τη στιγµή που κλείνει ο κύκλος 
δεν µας απασχολεί τι κάναµε. Πάµε αµέσως 
στον καινούργιο. Πήραµε πολλά λεφτά, πή-
ραµε λίγα. Θα περάσουµε. Η αγαπηµένη 
µας εποχή είναι η άνοιξη, γιατί αρχίζει το 
καινούργιο. Τα όνειρα για την καινούργια 
χρονιά. ∆εν ξέρω αν καταλαβαίνεις».

 
 

Το κακό με 
όσους ασχο-
λούνται με τη 
γεωργία είναι 
ότι για να κά-
νεις το επόμενο 
πείραμα πρέπει 
να περάσει μία 
χρονιά. Την 
επόμενη χρονιά 
γέρασες.

  
 
 
 

Τα πορτοκάλια 
είναι χειμερινό 
προϊόν και κόβο-
νται με κακό και-
ρό. Παγώνουν 
τα χέρια από το 
κρύο. Κάποια 
στιγμή όμως το 
ξεπερνάς και 
μαθαίνεις να 
ζεις με αυτό.

 
Τα πορτοκάλια, 
όπως και όλα 
τα πράγματα, 
ο Θεός δεν τα 
έδωσε μόνο για 
τους ανθρώ-
πους. Τα έχει 
δώσει και για τα 
σαλιγκάρια και 
τις πεταλούδες. 
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ΓΕΝΝΑΙΟ∆ΩΡΟΣ  
ΜΕ ΤΟ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ
Το παραδείσιο σύµπλεγµα του ∆έλτα 
του Πηνειού µε το µοναδικό µικροκλίµα 
του που δηµιουργείται από τους 
ορεινούς όγκους του Ολύµπου, του 
Κισσάβου, του ποταµού Πηνειού και της 
αιγαιοπελαγίτικης αύρας, σε συνδυασµό 
µε το πλούσιο έδαφος και την αγάπη των 
καλλιεργητών, χαρίζουν στο ακτινίδιο 
Πυργετού το µεγάλο µέγεθος και την 
ιδιαίτερη, γλυκιά γεύση του

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

ΕΠΟΧΗ
Α Κ Τ Ι Ν Ι ∆ Ι Ο

Πηνειός

υτό ανακάλυψε το Αγρόκτη-
µα, όταν στις 12 Νοεµβρίου επι-
σκέφτηκε τα γόνιµα κτήµατα του 
∆έλτα του Πηνειού, την τελευταία 
µέρα συγκοµιδής του φηµισµέ-
νου ακτινιδίου.  «Αγαπώ τον τόπο 
µου και επέλεξα να µείνω και να 
εργαστώ εδώ. Το 1997 αγόρασα 
ένα κτήµα 6 στρεµµάτων µε ακτι-
νίδια, γιατί έβλεπα τις οικογενεια-
κές καλλιέργειες να µην βγάζουν 
το αναµενόµενο κέρδος. Ένιωσα 
και εγώ όπως πολλοί συνάδελφοί 
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µου, την ανάγκη να στραφώ σε πιο δυναµικές καλλι-
έργειες, καθώς ο κλήρος στην περιοχή µας ήταν µι-
κρός» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νίκος Γκρίγκας, 
ο οποίος τελεί χρέη ταµία στον Αγροτικό Συνεταιρι-
σµό Πυργετού (Α.Σ.ΠΥ) και στην Οµάδα Παραγωγών 
Ακτινιδίου Πυργετού. 

«Στην πορεία, το 2002 φύτεψα άλλα 7 στρ. και έτσι 
προσανατολίστηκα αποκλειστικά στη µονοκαλλιέρ-
γειά του. Με την κρίση του 2009 τα κέρδη συρρικνώ-
θηκαν, γιατί αυξήθηκαν όλα, λιπάσµατα, πετρέλαια, 
εργατοώρες κ.ά. και ωθήθηκα στη φύτευση άλλων 10 
στρεµµάτων ακτινιδίου. Σήµερα µε τα 23 στρέµµατα 
το εισόδηµά µου είναι το ίδιο µε αυτό των 6 στρεµ-
µάτων που είχα πρωτοαγοράσει. Όµως θεωρώ ότι το 
ακτινίδιο έχει µέλλον στην εγχώρια και διεθνή αγο-
ρά και έτσι έχω στραφεί ολοκληρωτικά στην καλλιέρ-
γειά του, ικανοποιώντας έτσι και τις οικολογικές ευαι-
σθησίες µου και τα πιστεύω µου για τη βαριά κληρο-
νοµιά που πρέπει να παραδώσουµε στις νέες γενιές, 
µια βιώσιµη γη ικανή να τους θρέψει», συµπληρώνει 
ο κ. Γκρίγκας, που γεννήθηκε στη Λάρισα το 1977 
και κατοικεί στον Πυργετό του ∆ήµου Τεµπών, ενώ 
προέρχεται από αγροτική οικογένεια που καλλιερ-
γούσε καλαµπόκι και τευτλα.

∆ιαµόρφωση του κτήµατος µε κλίσεις
«Στα καινούργια µου κτήµατα κάνω αρχικά δια-

µόρφωση µε κλίσεις, ώστε να γίνεται σωστή απο-
στράγγιση, παράλληλα κάνω εδαφικές αναλύσεις, 
παίρνοντας από πολλές µεριές δείγµατα, µετρώ και 
σηµαδεύω που θα φυτευτούν τα νέα δέντρα και συγ-
χρόνως σηµαδεύω που θα τοποθετηθούν οι στύλοι 
της στήριξης του οπωρώνα. Το 99% στην περιοχή 
µας φυτεύουµε την ποικιλία Hayward, σε αποστά-
σεις 4χ4, ενώ η διαµόρφωση του δέντρου γίνεται σε 
µορφή ψαροκόκαλου. Τοποθετούµε υπόγεια τα λά-
στιχα ποτίσµατος και στην έξοδό τους τα µπεκ για 
υδρονέφωση. Για την βελτίωση του εδάφους ρίχνου-
µε αν χρειαστεί οργανικά λιπάσµατα και σίδηρο. Το 
δέντρο αρχίζει να αποδίδει µετά τον 3ο χρόνο φύ-
τευσης και µπαίνει στην πλήρη παραγωγή στον 6ο 
χρόνο. Η καλλιέργειά του δεν απαιτεί ψεκασµούς µε 
χηµικά σκευάσµατα, απαιτεί όµως πολλές εργατοώ-
ρες σε σκαλίσµατα, κλαδέµατα, δεσίµατα, αραιώµα-
τα, χλωροκλαδέµατα και από τον Μάιο µέχρι τον Σε-
πτέµβριο ανά δύο µέρες ποτίσµατα. Ως φρούτο δεν 
έχει εχθρούς, ως δέντρο όµως σε θέλει εκεί. Πρέπει 
κυρίως να προσέχω να µην υπάρχουν λιµνάζοντα 
νερά που δηµιουργούν φυτόφθορα και στο κλάδε-

Το Ακτινίδιο Πυργε-
τού, το οποίο φέτος 
διακίνησε ο Α.Σ.Π.Υ. 
1.682 τόνους από 
τους οποίους οι 60 
ήταν βιολογικόι, έχει 
πιστοποίηση Agro 1.1 
και Agro 2.2. 

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

«Θεωρώ ότι το ακτινίδιο έχει μέλλον 
στην εγχώρια και διεθνή αγορά και 
έτσι έχω στραφεί ολοκληρωτικά 
στην καλλιέργειά του»

Ε Π Ο Χ Η  Α Κ Τ Ι Ν Ι ∆ Ι Ο
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Ο Αγροτικός Συνε-
ταιρισµός Πυργετού 
ιδρύθηκε το 1932 µε 
σκοπό την προµήθεια 
εφοδίων στους αγρό-
τες, την αποθήκευση 
και την διακίνηση των 
προϊόντων τους. Το 
2013 δηµιουργήθηκε 
η Οµάδα µε 43 ιδιαί-
τερα δραστήρια µέλη.

µα να µην κάνω µεγάλες τοµές για βακτηριάσεις. 
Για να αρχίσω την συγκοµιδή πρέπει το ακτινίδιο να 
φτάσει στα 6,2 brix, συνήθως στις 25 Οκτωβρίου και 
ολοκληρώνεται στις 12 Νοεµβρίου. Φέτος έβγαλα 3 
τόνους το στρέµµα µε κόστος παραγωγής 650- 800 
ευρώ, µια καλή χρονιά για µένα».       

   
Πολύ ανεβασµένη η ποιότητα

«Αν και η ποιότητα ήταν ανεβασµένη, η ποσότη-
τα ήταν µειωµένη κατά 20%. Στις 24 Μαρτίου έπεσε 
παγωνιά και έκαψε αρκετά παραγωγικά «µάτια» µε 
αποτέλεσµα σε περιοχές πάνω από την εθνική οδό, 
όπως Μουκάς, Καϊτές, Γκαβογιάννη, Τσαΐρα, η πα-
ραγωγή να πέσει 60%- 70% από πέρσι», αναφέρει ο 
πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Πυργετού, 
Θανάσης Βλάχος. Και συµπληρώνει: «Ήρθαν από 
τον ΕΛΓΑ τον Μάρτιο, τον Ιούνιο και τον Σεπτέµβριο 

για να εκτιµήσουν την ζηµιά, αλλά ακόµα περιµέ-
νουµε το πόρισµά τους. Στις 21 Νοεµβρίου ανταπο-
κριθήκαµε στο κάλεσµα του νέου υφυπουργού Βα-
σίλη Κόκκαλη, ώστε να τον ενηµερώσουµε πάνω στα 
αιτήµατά µας. Επείγει να υπογραφεί από το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, να ανοίξει 
η χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, 
ώστε να απορροφηθεί το κονδύλιο για την ολοκλή-
ρωση των ψυκτικών εγκαταστάσεων της Οµάδας Πα-
ραγωγών», λέει ο ίδιος και υπενθυµίζει ότι σήµερα ο 
Συνεταιρισµός βρίσκεται στην φάση της ανέγερσης 
των κτιριακών εγκαταστάσεων 3.300 τ.µ. στην περι-
οχή Κεραµαριό του Πυργετού σε ιδιόκτητη έκταση 20 
στρ. Φέτος διακίνησε 1.682 τόνους από τους οποί-
ους οι 60 ήταν βιολογικό ακτινίδιο. Η τιµή διάθεσής 
του από το χωράφι ήταν 40-48 λεπτά το κιλό και σχε-
δόν το 98% της παραγωγής ανήκε στην Α΄ποιότητα. 

Ε Π Ο Χ Η  Α Κ Τ Ι Ν Ι ∆ Ι Ο
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E  κεί όπου η παρά-
δοση αντιστέκεται 
στους κανόνες της 
αγοράς, η οποία 
ζητά οµοιόµορφα 
προϊόντα, εύκολα 

στην παραγωγή και τη διακίνηση, 
µε µικρό κόστος και µεγάλο κέρδος, 
εκεί γράφεται η ιστορία κάθε τόπου. 
Προϊόντα όπως το τυρί Μπάτζιος, 
το οποίο κατέχει εξέχουσα θέση 
στα τραπέζια κυρίως της Θεσσαλί-
ας, κουβαλούν µέσα τους τις ιδιαίτε-
ρες συνθήκες ζωής των ανθρώπων 
που το πρωτοέφτιαξαν, τις δυσκο-
λίες της καθηµερινότητάς τους αλ-
λά και την αγνή γεύση του µόχθου 
τους, που σήµερα φαντάζουν ως αξί-
ες ανεκτίµητες.

Σκληρό τυρί, πλούσιο σε πρωτεΐνες
 Ο Μπάτζιος, σκληρό τυρί πλούσιο 

σε πρωτεΐνες, µε χαµηλά λιπαρά, πι-
κάντικη, υπόξινη και αλµυρή γεύση, 
µαγειρεύεται µε δεκάδες τρόπους. 
Συνήθως γίνεται σαγανάκι, όπου 
βρέχουµε µε νερό τις δυό του πλευ-
ρές, τις αλευρώνουµε και τις τηγα-
νίζουµε σε ελαιόλαδο. Μόλις ροδο-
κοκκινίσουν τις σερβίρουµε ρίχνο-

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΟΣΣΑ  
ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ  
ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΜΠΑΤΖΙΟΥ
Τις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής των ανθρώπων που τον πρωτο έφτιαξαν 
κουβαλά ο Μπάτζιος, ένα τυρί που γεννήθηκε στην Σπηλιά Κισσάβου
Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο - Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ : 
Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η  Π Α Σ Χ Α Λ Η -  Τ Σ Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
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Ταβέρνα Ζάχος
Στην µικρή πλατεία του 
χωριού Όσσα η ταβέρνα 
«Ζάχος» φηµίζεται για 
τον παραδοσιακό Μπάτζιο 
και συχνά επισκέπτες από 
παντού καταφθάνουν για 
να δοκιµάσουν το περίφη-
µο τοπικό έδεσµα. 

ντας αρκετό λεµόνι. Ένας εξίσου εύ-
κολος και γρήγορος τρόπος είναι να 
τηγανιστεί µαζί µε αυγά ή να µπει πά-
νω σε ζυµαρικά. Για τους πιο απαιτη-
τικούς ουρανίσκους τυλίγεται µαζί µε 
το αρνάκι και µπόλικα µυρωδικά στην 
λαδόκολλα.   
 
Στους πρόποδες του Κισσάβου

Στο γραφικό χωριό Όσσα που 
«κοκκινίζει» µε τις κεραµιδοσκεπές 
του ανάµεσα στον καταπράσινο κά-
µπο και τους πρόποδες του Κισσά-
βου, βορειοανατολικά της Λάρισας, 
σε απόσταση 18 χλµ. από την πόλη 
και σε υψόµετρο 122 µέτρων η πα-
ράδοση καλά κρατεί. Οι περίπου 530 
κάτοικοί, του απόγονοι γηγενών αλ-

λά και Σπηλιωτών και Αµπελακιω-
τών που εγκαταστάθηκαν στην Όσ-
σα στις αρχές του αιώνα µαζί µε οι-
κογένειες Σαρακατσάνων ξέρουν 
από καλό µπάτζιο. 

Στη µικρή τους πλατεία η ταβέρνα 
«Ζάχος» φηµίζεται για το παραδοσιακό 
αυτό τυρί και συχνά επισκέπτες σχεδόν 
από παντού καταφθάνουν για να δο-
κιµάσουν το περίφηµο τοπικό έδεσµα. 

Ψυχή της, η κυρία Κυριακή, η οποία 
πάνω από µία δεκαετία φτιάχνει τον 
µπάτζιο της χρονιάς για την ταβέρνα, 
τους φίλους και την οικογένειά της. 
Αρχικά τον πρόσφερε στους πελάτες 
ως δώρο και στη συνέχεια η διαρκώς 
αυξανόµενη ζήτηση την ώθησε να τον 
βάλει στον κατάλογο. 
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Κυριακή και Γιάννης Κατσιάνης 
Η Κυριακή Κατσιάνη του Γεωργί-

ου γεννήθηκε το 1960 στη Νέα Λεύ-
κη του ∆ήµου Κιλελέρ. Κατάγεται 
από αγροτική οικογένεια που καλ-
λιεργούσαν σιτηρά, όσπρια και τεύτ-
λα. Το 1977 παντρεύεται τον κρεο-
πώλη Γιάννη Κατσιάνη και µετακο-
µίζει στην Όσσα του ∆ήµου Τεµπών. 
Έχουν δύο γιους, τον 37χρονο πυρο-
σβέστη Γιώργο και τον 22χρονο σεφ 
∆ηµήτρη και πρόσφατα µία εγγονή 
τη Χριστίνα. 

Μάιο και Ιούνιο παίρνουµε το γάλα
«Το χωριό µας παλιά ήταν καθαρά 

κτηνοτροφικό µε πάνω από 10.000 
αιγοπρόβατα, αλλά οι ανάγκες της 
εποχής το έφεραν στην δεκαετία 70- 
80 στην καπνοκαλλιέργεια. Σήµερα 
έχει στραφεί στη δενδροκαλλιέργεια, 
κυρίως της αµυγδαλιάς, όµως η πα-
ρασκευή µπάτζιου περνά από γενιά 

σε γενιά και έτσι έφτασε στις µέρες 
µας. Είναι παραδοσιακό τυρί που αρ-
χικά το έκαναν οι κτηνοτρόφοι της 
περιοχής µας µε το γάλα που τους πε-
ρίσσευε και δεν είχαν που να το συ-
ντηρήσουν. Μοιάζει µε το κεφαλοτύ-
ρι, όµως έχει χαρακτηριστική γεύση 
που όποιος το δοκιµάζει το ζητά ξα-
νά και ξανά.

Κάθε χρόνο την εποχή Μάιο µε Ιού-
νιο που τα ζώα βόσκουν στο φρέσκο 
χορτάρι και στα λουλούδια και το γά-
λα τους είναι αρωµατικό και παχύ, 
παίρνω 100 κιλά γάλα σε αναλογία 
30% κατσικίσιο και 70% πρόβειο και 
το στραγγίζω µε ψιλή τσαντίλα στο 
µεγάλο καζάνι που θα το βράσω. Το 
φτάνω στην θερµοκρασία των 32ο C, 
σβήνω τη φωτιά, ρίχνω ένα κουταλά-
κι του γλυκού πυτιά ανακατεύοντας 
µε ξύλινη κουτάλα, το σκεπάζω µε την 
τσαντίλα και το αφήνω µία ώρα να 
πήξει. Ξανανάβω τη φωτιά και αρχί-

ζω να θρυµµατίζω µε το χέρι µου το 
υλικό µέχρι να φτάσει στους 42ο C, 
όπου και το αφήνω έως και 10 λεπτά 
για να ρουφήξει τα λιπαρά από το γά-
λα. Στην συνέχεια µαζεύω το υλικό σε 
µια µπάλα και το µεταφέρω στα πανιά 
πάνω στο καλούπι για να στραγγίσει. 

Το αφήνω µία νύχτα και την άλλη 
µέρα το βγάζω από το καλούπι, το βά-
ζω σε ξύλινο τραπέζι, ώστε από τους 
πόρους του να στραγγίζουν τα υγρά 
του. Το αλατίζω µε χονδρό αλάτι και 
καθηµερινά το γυρίζω πλευρά και συ-
µπληρώνω αλάτι. 

Φουσκώνει για επτά ηµέρες
Το αφήνω έτσι 7 µέρες µέχρι να 

«φουσκώσει», να ωριµάσει δηλαδή 
και µετά το κόβω σε µεγάλα κοµµά-
τια, το οποία αλατίζω και από τις δύο 
πλευρές και τα αφήνω µέχρι να πάρει 
ελαφρώς χρυσοκίτρινο χρώµα. Τότε 
βράζω την αλµύρα σε αναλογία 1 κι-

∆ Ι Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
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λό αλάτι στα 10 νερού, την αφήνω να 
κρυώσει τελείως, τοποθετώ τα κοµµά-
τια του µπάτζιου σε δοχείο και αφού 
γεµίσει ρίχνω την αλµύρα, βάζοντας 
επάνω ένα πιάτο για να τα κρατά µέσα 
στο υγρό. Το τυρόγαλο που µου µένει 
το ξαναβάζω στην φωτιά, ανακατεύ-
οντας συνέχεια για να µην τσικνίσει 
και αφού φτάσει στους 90-100ο C και 
δηµιουργηθεί το ανθοτύρι, το µαζεύω 
µε στραγγιστήρι και το βάζω στην τσα-
ντίλα για να στραγγίσει. Μόλις κρυώ-
σει είναι κατάλληλο προς βρώση. 

Κρατά ένα χρόνο στο ψυγείο
Για να διατηρηθεί περισσότερο ο 

µπάτζιος τον βάζουµε στο ψυγείο, 
όπου εάν παρασκευαστεί σωστά, 
κρατά έως και ένα χρόνο, µέχρι δη-
λαδή την επόµενη χρονιά που θα ξα-
ναφτιάξουµε. Το κιλό κοστίζει 12 ευ-
ρώ και η τιµή του είναι ανάλογη µε 
τον τόπο πώλησής του».  

Μοιάζει με το κεφαλοτύρι, 
όμως έχει χαρακτηριστική 
γεύση που όποιος το 
δοκιμάζει το ζητά ξανά  
και ξανά

Πραγµατικοί µάστορες του Μπάτζιου η Κυριακή και ο 
Γιάννης Κατσιάνης, ιδιοκτήτες της ταβέρνας Ζάχος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑ
Πρώτος στόχος να πειστεί ο καταναλωτής για την αξιοπιστία του

ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 4: 1.Τα προϊόντα στα οποία 
απονέµεται το Ελληνικό Σήµα είναι 
τα: i) «Είδη γάλακτος» που διατίθε-
νται στην κατανάλωση. ii) «διατηρη-
µένα γάλατα, µερικά και ολικά αφυ-
δατωµένα». iii) «αφρόγαλα», «βούτυ-
ρο» και «γαλακτικές λιπαρές ύλες». 
iv) «γιαούρτι». v)  «τυροκοµικά προ-
ϊόντα». vi) «ρυζόγαλο», «κρέµα» και 
«επιδόρπια µε βάση το γάλα», όπως 
αυτά αναφέρονται στα άρθρα του Κώ-
δικα Τροφίµων και Ποτών.
ΑΡΘΡΟ 5: Φορέας Απονοµής του 
Ελληνικού Σήµατος στο γάλα και 
τα γαλακτοκοµικά προϊόντα ορί-
ζεται ο ΕΛ.Γ.Ο. ∆ΗΜΗΤΡΑ. 
ΑΡΘΡΟ 6: 1. vii) Να καθιερώνεται 
και να τηρείται διαδικασία ιχνη-
λασιµότητας που περιλαµβάνει: 
• τον έλεγχο της ελληνικής προ-
έλευσης του παραλαµβανόµενου 
γάλακτος • τη  διασφάλιση της συ-
νέχειας της ιχνηλασιµότητας κατά 
τη  διάρκεια  των οποιοδήποτε εν-
διάµεσων παραγωγικών διαδικασι-
ών στην επιχείρηση • τον  έλεγχο  
της  ταυτότητας  των  παραγόµε-

νων  τελικών  προϊόντων  που 
εξέρχονται από την Επιχεί-

ρηση, διατηρούµενης της 
δυνατότητας ανάστρο-
φης επιβεβαίωσης της 
ιχνηλασιµότητας. 
ΑΡΘΡΟ 9: 1.  Για  την  
επέκταση  του  δικαιώ-

µατος  χρήσης  του  Ελ-
ληνικού  Σήµατος  της επι-

χείρησης  σε  άλλο  προϊόν  
της,  η  επιχείρηση  υποχρεούται  
να  υποβάλλει  στο φορέα, νέα αί-
τηση, σύµφωνα µε τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 7 του 
Κανονισµού.

Ολόκληρη η απόφαση στο Agronews.gr

∆ΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΗ ΦΑΣΗ της ουσιαστικής αναγνώρισής 
του από την αγορά βρίσκεται το Ελληνικό 
Σήµα στο γάλα και τα γαλακτοκοµικά προ-
ϊόντα, ένα περίπου χρόνο µετά την επίση-
µη απονοµή των σηµάτων στις ενδιαφερό-
µενες επιχειρήσεις του κλάδου. Σηµειωτέ-
ον ότι γύρω απ’ αυτή την υπόθεση έχουν 
καταβληθεί τα τελευταία χρόνια µεγάλες 
προσπάθειες, όχι µόνο για τη διαµόρφωση 
του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου αλλά 
και για την αυστηρή τήρηση των κανόνων 
από ελεγκτές και ελεγχόµενους.

Η µέχρι στιγµής εµπειρία λέει ότι οι 
βάσεις πάνω στις οποίες δοµήθηκε η 
όλη διαδικασία είναι σωστές, κι αυτό 
που χρειάζεται είναι η συστηµατική επι-
κοινωνία του σήµατος από τις αρµόδι-
ες αρχές, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί µε 
όλους τους τρόπους η αξιοπιστία του. 

Προφανής στόχος να πειστεί ο κατανα-
λωτής για τις διαφορές του εν λόγω σή-
µατος από διαφόρων ειδών επισηµάν-
σεις, ορισµένες εκ των οποίων συχνά 
παραπλανούν το καταναλωτικό κοινό 
και δηµιουργούν σύγχυση στην αγορά.

Η πρώτη πιστοποίηση 
στην Όλυµπος
Σταθερά προσηλωµένη στην 
ελληνικότητα των προϊό-
ντων και πιστή στην φι-
λοσοφία για την στήριξη 
του Έλληνα παραγωγού, 
η ΟΛΥΜΠΟΣ ήταν η πρώ-
τη εταιρεία που επισήµως 
ζητούσε τη θέσπιση µιας 
επίσηµης διαδικασίας για 
την πιστοποίηση της ελληνικής 
προέλευσης των προϊόντων, για το 
λόγο ότι ήθελε να προφυλάξει την ελληνική 
παραγωγή γάλακτος. Το 2015 αυτή η προ-
σπάθεια ετών καρποφορεί, θεσπίζεται το Ελ-
ληνικό Σήµα και η ΟΛΥΜΠΟΣ είναι η πρώτη 
εταιρεία που πιστοποιείται µε αυτό.

 Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ 
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Αθανάσιος
Τσαυτάρης
ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΜΗ ΜΕ ΦΑΝΕ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΟΙ ΛΥΚΟΙ
Πίστη στις δυνατότητες της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, δηλώνει ο πετυχηµένος 
πανεπιστηµιακός δάσκαλος και για δύο χρόνια υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης 
Τσαυτάρης. Εκτιµά ότι µια συνετή διαχείριση της όλης κατάστασης µπορεί να αλλάξει την εικόνα 
της ελληνικής οικονοµίας και ταυτόχρονα τη ζωή εκατοµµυρίων ανθρώπων, όπως έγινε και 
άλλες φορές στο παρελθόν. Με καταγωγή από ένα µικρό χωριό της ∆ράµας, ο επικεφαλής, 
σήµερα, του  Perrotis College, θυµάται και τις δυσκολίες για να µάθει τα πρώτα του γράµµατα  
Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Γ Ι Α Ν Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ο

«Η  υπεραξία της ελ-
ληνικής αγροτι-
κής παραγωγής 
φθάνει και παρα-
φθάνει για να επι-
στρέψει η Ελλάδα 

στο club των ανεπτυγµένων χω-
ρών, αρκεί να την ενισχύσουµε µε 
συνέργειες σε άλλους παραγωγι-
κούς τοµείς. Άλλωστε και ιστορι-
κά, η αγροτιά έχει αποδείξει ότι σε 
κρίσιµες στιγµές για τον τόπο µας, 
όπως η Μικρασιατική καταστροφή 
ή ο Εµφύλιος, µπόρεσε να πάρει το 
έθνος στα χέρια της και όχι µόνο 
να το κρατήσει όρθιο αλλά και να 
µεγαλουργήσει δίνοντας δουλειά 
σε εκατοµµύρια χέρια», σηµειώνει 
µε έµφαση ο κ. Τσαυτάρης.

Έχετε αναφέρει σε µια παλαι-
ότερη συνέντευξή σας ότι ως 
µαθητής περπατούσατε ώρες 
για να πάτε σχολείο. Τι θυµά-
στε από εκείνη την εποχή;
Το φόβο µην µε φάνε το χειµώνα 
οι λύκοι! Παρά του ότι το χωριό δεν 
απείχε πολύ από τη ∆ράµα -όπου 
υπήρχε Γυµνάσιο- παρ’ όλα αυτά δεν 
υπήρχε συγκοινωνία, ούτε άσφαλ-

τος. Το ΚΤΕΛ ∆ράµας – Σερρών µε 
άφηνε σε µια στάση δύο χιλιόµετρα 
από το χωριό. Όταν το Γυµνάσιο σχό-
λαγε κι έπρεπε να παραµείνω κάνα 
2-3 ώρες για να µάθω και τα στοιχει-
ώδη Αγγλικά, τα πράγµατα γίνονταν 
τροµερά δύσκολα ειδικά το χειµώνα, 
µε τα πολλά τότε χιόνια, χωρίς ηλε-
κτροφωτισµό. Φανταστείτε τον τρόµο 
ενός παιδιού που ήξερε πως χτες οι 
λύκοι χτύπησαν το µαντρί του τάδε. 
Παρά ταύτα ήταν όµορφα. Πολύ κό-
σµος στο χωριό (περίπου 400 άτοµα 
που σήµερα έγιναν 100), πολύ δεµέ-
νοι κοινωνικά µε τις χαρές και τις λύ-
πες τους, µερακλήδες παραγωγοί µε 
εξαιρετικά καπνά, στάρια κι αργότε-
ρα βαµβάκια, τριφύλλια.

Πόσο έχει αλλάξει η χώρα µας 
από τότε και πώς αξιολογεί-
τε την εξέλιξή της στις αγρο-
τικές περιοχές. Μήπως έχου-
µε απόκλιση, δηλαδή µένουν 
πίσω σε σχέση µε το κέντρο; 
Άλλαξαν πολύ. Ανέφερα πιο πάνω 
τη συρρίκνωση που αρχικά οφείλο-
νταν περισσότερο στη µετανάστευ-
ση στη Γερµανία και λιγότερο στην 
αστυφιλία. Η µετανάστευση εκείνη 

όµως είχε και τα θετικά της, γιατί µε-
τανάστευσαν οικογένειες που είχαν 
ηµεροµηνία επιστροφής. Και πράγ-
µατι, όλοι σχεδόν επέστρεψαν. Οι 
περισσότεροι προκοµµένοι: Έκα-
ναν σπίτια, µεγάλωσαν και εκµη-
χάνισαν τις αγροτικές επιχειρήσεις 
τους, άνοιξαν µικρές βιοτεχνίες µε-
ταποίησης, καταστήµατα. Ως προς 
τη σηµερινή αστυφιλία, η υποβάθ-
µιση των αστικών κέντρων, η ανερ-
γία και η κρίση δεν αποτελούν 
πλέον ελκυστικό περιβάλλον για 
να φύγουν κι άλλοι. Άλλωστε δεν 
υπάρχουν και πολλοί. Το αντίθετο 
θα έλεγα, αρκετοί νέοι επέστρεψαν 
και καταπιάστηκαν µε επιτυχία στον 
αγροτικό τοµέα. Και σε αυτό βοήθη-
σα τότε κι εγώ και το σηµερινό ΥΠΑ-
ΑΤ µε τα προγράµµατά του. 

Συνιστά τάση η επιστροφή στο 
χωριό ή µήπως η αστυφιλία συ-
νεχίζεται παρά τα όσα λέγονται ;

Ναι, υπήρχε η τάση επιστροφής 
κυρίως µάλιστα µορφωµένων αν-
θρώπων που καταπιάστηκαν µε πε-
ρισσότερο επιχειρηµατικό πνεύµα, 
µε γνώσεις και καινοτοµίες στον 
αγροτικό τοµέα. Τώρα, βέβαια, µε τη 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

ΚΥΡΙΑΡΧΗ 
ΣΚΕΨΗ
Η ανάπτυξη της 
γεωργίας θα περάσει 
από την ποιότητα των 
προϊόντων του τόπου 
µας, την παράδοση 
και τον πολιτισµό 
µας, την εµπειρία των 
γεωργών και φυσικά 
τη νέα γνώση.
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βαριά φορολογία και την κατακόρυφη αύ-
ξηση του κόστους εφοδίων, υποφέρουν και 
αυτοί και αρκετοί εγκαταλείπουν. ∆εν νο-
µίζω ότι υπάρχει σήµερα αστυφιλία, περισ-
σότερο πρέπει να µας απασχολήσει η φυγή 
των νέων προς το εξωτερικό. Μιας νέας µορ-
φής µετανάστευση, διαφορετική από των 
οικογενειών προς Γερµανία. Αυτή τη φο-
ρά γίνεται χωρίς προκαθορισµένη απόφα-
ση και ηµεροµηνία επιστροφής. Κάτι που 
πρέπει να µας ανησυχήσει σοβαρά, πριν η 
µετανάστευση αυτή σε συνδυασµό µε την 
πρόδηλη δηµογραφική γήρανση, µετατρέ-
ψει τον τόπο σε ένα εθνικό οίκο ευγηρίας.

Μήπως οι υπεραξίες που µπορεί να δώ-
σει η αγροτική παραγωγή δεν αρκούν 
για να επιστρέψει η Ελλάδα στο club 
των αναπτυγµένων χωρών;

Μπορεί και παρά µπορεί. Φτάνει να την 
αναδείξουµε, να την πιστοποιήσουµε και να 
την τιµήσουµε! Να την ενισχύσουµε µε τα 
σύγχρονα πορίσµατα της επιστήµης ή  µε την 
µακροχρόνια παράδοσή µας κ.α. Έχει σηµα-
σία π.χ. να πεις στο γιγαντούµενο καθηµε-
ρινά κίνηµα των φυτοφάγων καταναλωτών 
άρα και ταξιδιωτών –τουριστών (που δυσκο-
λεύεται να βρει προορισµό και µέσα µετακί-
νησης): «εµείς έχουµε µια τέτοια διατροφή 
και γαστρονοµία και µάλιστα δοκιµασµένη 
στα Ελληνικά µοναστήρια για χίλια και πλέ-
ον χρόνια»! Γιατί σ’ όλα τα µοναστήρια ζουν 
vegetarians όπως κι όλοι οι νηστεύοντες γί-
νονται vegetarians στις περιόδους νηστει-
ών. ∆έστε που πήγαν τα εισοδήµατα των ξε-

νοδοχείων που άκουσαν και εφάρµοσαν αυ-
τές τις προτροπές προσφέροντας και αυτές 
τις δυνατότητες διατροφής (Ελληνικό πρωι-
νό, Μεσογειακή Κουζίνα κ.α.)

Μήπως οι αστικές αντιλήψεις των 
ασκούντων πολιτική  εξουσία καταδι-
κάζουν την περιφέρεια σε µαρασµό;

Σε κάποιο βαθµό είναι αναµενόµενο 
αφού η πλειοψηφία τους εκλέγεται σε αστι-
κά κέντρα. Όµως το σηµαντικό ήταν και αυ-
τό προσπάθησα κι εγώ στο ΥΠΑΑΤ να κατα-
λάβουν και να υποστηρίξουν και αυτοί,  οι 
αστοί, τη σηµασία αυτού του πυλώνα  της 
κοινωνίας και της ανάπτυξης.

Σε ποια φάση της ζωής σας αισθανθή-
κατε πιο κοντά στους ανθρώπους της 
υπαίθρου και στους συντελεστές της 
αγροτικής παραγωγής; 

∆εν έφυγα νοµίζω ποτέ από κοντά τους. 
Ένεκα και της επιλογής να κάνω σχετικές 
µε τη Γεωπονία σπουδές, κι αργότερα επαγ-
γελµατικά, ή τελευταία και στο ΥΠΑΑΤ, δεν 
ένιωσα ότι αποµακρύνθηκα. Μην ξεχνάτε 
ότι ακόµη και σήµερα καλλιεργώ τις ελιές 
µου, υπήρξαν χρονιές  που κόντεψα να πα-
ράξω έναν τόνο εξαιρετικής ποιότητας λάδι 
Χαλκιδικής (ρωτήστε τους φίλους µου που 
το δοκίµασαν), όπως επίσης και πολλά λα-
χανοκοµικά και φρούτα. 

Το όραµα του Αλέξανδρου Μπαλτα-
τζή, κρίνετε πως έχει ελπίδα να γίνει 
πράξη σ’ αυτό τον τόπο ή µήπως κι 

 Δεν φθάνει σή-
μερα να ενώσουν 
δυνάμεις 10-20 
γεωργοί. Πρέπει 

να ενώσουν δυνάμεις και με 
άλλους, πίσω στην παραγωγική 
διαδικασία, με τους ανθρώπους 
των εφοδίων, οι κτηνοτρόφοι με τα 
εργοστάσια ζωοτροφών κι αυτά 
με τους καλλιεργητές γεωργούς 
που παράγουν τα καλαμπόκια 
και κριθάρια...

 Αυτή τη φορά η με-
τανάστευση γίνεται 
χωρίς προκαθορι-
σμένη απόφαση και 

ημερομηνία επιστροφής. Κάτι που 
πρέπει να μας ανησυχήσει σοβαρά, 
πριν η μετανάστευση αυτή σε 
συνδυασμό με την πρόδηλη δημο-
γραφική γήρανση, μετατρέψει τον 
τόπο σε ένα εθνικό οίκο ευγηρίας.

 Μην ξεχνάτε ότι 
ακόμη και σήμερα 
καλλιεργώ τις 
ελιές μου, υπήρ-

ξαν χρονιές που κόντεψα να 
παράξω έναν τόνο εξαιρετικής 
ποιότητας λάδι Χαλκιδικής 
(ρωτήστε τους φίλους μου που 
το δοκίμασαν), όπως και πολλά 
λαχανοκομικά και φρούτα.

 Αυτή τη μετεξέλι-
ξη των ιδεών του 
Μπαλτατζή προς 
το νέο θεσμό των 

ευρύτερων Αγροτικών Συμπρά-
ξεων Καινοτομίας, εννοούσα και 
γι’ αυτό αγωνίστηκα να νομοθε-
τηθούν και να υποστηριχθούν 
από το «νέο Μπαλτατζή».

ΕΙΠΕ...
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αυτό ακόµα χρειάζεται αναθεώρηση;
Μετεξέλιξη, θα έλεγα, χρειάζεται, µε το 

σκεπτικό των συνεργειών και συµπράξε-
ων που προανέφερα. Σε µια χώρα σχετικά 
µικρή, µε πολλούς γεωργούς, µικρό κλή-
ρο και παραγωγές, η ιδέα του Συνεργατι-
σµού, όπως την εµπνεύστηκε ο Αλ. Μπαλ-
τατζής, ήταν σχεδόν ιερή και µονόδροµος. 
Και πραγµατικά βοήθησε και βοηθά ακό-
µη τουλάχιστον όπου υπηρετείται σωστά. 
Όµως, αυτό δεν φθάνει σήµερα. ∆εν φθάνει 
να ενώσουν δυνάµεις 10-20 γεωργοί. Πρέ-
πει να ενώσουν δυνάµεις και µε άλλους, πί-
σω στην παραγωγική διαδικασία µε τους αν-
θρώπους των σπόρων, τους βελτιωτές, τους 
ανθρώπους των εφοδίων, οι κτηνοτρόφοι µε 
τα εργοστάσια ζωοτροφών, κι αυτά µε τους 
καλλιεργητές γεωργούς που παράγουν τα 
καλαµπόκια και κριθάρια ή τα εκκοκκιστή-
ρια βάµβακος µε την πούλπα από τον σπό-
ρο. Ή ακόµη να δουν και να συµπράξουν 
µε τα παρακάτω από αυτούς βήµατα, µετά 
τη συγκοµιδή τους, τους διακινητές, τα ερ-
γοστάσια µεταποίησης, τις εξαγωγές µέχρι 
και τους τελικούς καταναλωτές ίσως. Κι όλοι 
µαζί να συµβάλουν και να συνεργήσουν για 
την πρόοδο της επιστήµης, έρευνας, εκπαί-
δευσης και διαρκούς επιµόρφωσης. Ακό-
µη ανέφερα τις συνέργειες µε άλλους κλά-
δους όπως ο τουρισµός. Αυτή τη µετεξέλιξη 
των ιδεών του Μπαλτατζή προς το νέο θεσµό 
των ευρύτερων Αγροτικών Συµπράξεων Και-
νοτοµίας, εννοούσα και γι’ αυτό αγωνίστη-
κα να νοµοθετηθούν και να υποστηριχθούν 
από το «νέο Μπαλτατζή», αν θέλετε.

Αποφύγατε να τροποποιήσετε το πλαί-
σιο για τους συνεταιρισµούς όσο ήσα-
σταν υπουργός, παρ’ ότι, όπως λένε, 
υπήρχε ζωτική ανάγκη.

∆εν µ’ αρέσουν οι συγκρούσεις που πο-
λώνουν και οδηγούν σε διχασµούς. Ο τό-
πος υπέφερε και υποφέρει από αυτά. Προ-
τίµησα στη θητεία µου να είµαι εποικοδο-
µητικός και όχι πολωτικός και διχαστικός. 
Σας είπα για την ιερή ιδέα του Συνεργατι-
σµού και υπάρχουν και εξαιρετικοί συνεται-
ρισµοί όπως και Ενώσεις τους. Εκείνο που 
έκανα ήταν να ξεκαθαρίσω ή και να ξεπε-
ράσω το τυχόν προβληµατικό κοµµάτι, ξε-
περνώντας το κυρίως µε άλλα νέα συλλογι-
κά σχήµατα όπως οι Οµάδες Παραγωγών, 
οι ∆ιεπαγγελµατικές, οι Αγροτικές Συµπρά-
ξεις Καινοτοµίας κ.ά. 

Παρ’ ότι άνθρωπος της καινοτοµίας, θα 
λέγαµε ότι αποφύγατε τις ρήξεις και κά-
ποιοι σας το καταλογίζουν.

∆εν θεωρώ τις ρήξεις καινοτοµία. Τι το 
καινούργιο περιέχουν οι καυγάδες µας;  Ως 
προς τις καινοτοµίες θα χρειαζόµουν σελί-
δες για να περιγράψω καινοτοµίες που ει-
σήγαγα όπως την στροφή προς τη χρήση 
της άφθονης και φθηνής γεωθερµίας στη 
γεωργία, την στρατηγική στροφή από τη δα-
πανηρή  άντληση υπογείων υδάτων για άρ-
δευση προς τα επιφανειακά νερά µε λιµνο-
δεξαµενές και φράγµατα µε  πολλαπλά πε-
ριβαλλοντικά οφέλη πέραν του κόστους, τη 
µεγάλη στροφή προς τη βελτίωση και αξι-
οποίηση των βοσκότοπων µας, µια εξαιρε-

Αν το καλοσκεφθεί 
κανείς η Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή είναι 

σε μικροκλίμακα μια 
Αγροτική Σύμπραξη 

Καινοτομίας

Οι πτυχιούχοι της 
Σχολής τώρα είναι 

προκομμένοι γεωργοί, 
επιχειρηματίες σ’ όλη 

την αλυσίδα  
της παραγωγής

Η γενναιοδωρία των 
υποστηρικτών της 

ΑΓΣ είναι καθοριστική 
για την πορεία της 

αφού δεν έχει τακτικό 
προϋπολογισμό  
από το Δημόσιο

«∆εν µ’ αρέσουν οι 
συγκρούσεις που 

πολώνουν και οδηγούν 
σε διχασµούς. Ο τόπος 
υπέφερε και υποφέρει 

από αυτά. Προτίµησα 
στη θητεία µου να 

είµαι εποικοδοµητικός 
και όχι πολωτικός» 

σηµειώνει ο κ. 
Τσαυτάρης. 
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τική βιολογική ζωοτροφή, αλλά παρα-
µεληµένη (που µόνο η νοµοθετική µου 
παρέµβαση και η ξεχωριστή υποστήρι-
ξή τους µε ειδικό τοµεακό πρόγραµµα 
από τη νέα ΚΑΠ συµβάλλει σήµερα πο-
λύ στην ανάπτυξη αυτής της εξαιρετικής 
βιολογικής εκτατικής κτηνοτροφίας του 
τόπου µας), την ανάδειξη και επέκταση 
της καλλιέργειας ψυχανθών (ετησίων 
και πολυετών) και της αµειψισποράς, ως 
κυρίου τρόπου ενσωµάτωσης της αειφό-
ρου έννοιας του πρασινίσµατος  της νέας 
ΚΑΠ στη χώρα µας, και πολλά άλλα για 
την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες όπου 
η καινοτοµία της καθιέρωσης των Ζω-
νών έλυσε άπειρα προβλήµατα που κα-
θήλωναν τον κλάδο, µετατρέποντάς τον 
σήµερα το νούµερο ένα σχεδόν εξαγω-
γικό τοµέα µας. ∆ε θέλω να αναφερθώ 
στη νοµοθετική καινοτοµία όπου (γνω-
ρίζοντας την πολυνοµία αφενός και την 
έλλειψη κωδικοποίησης αφετέρου ), ο 
νόµος για τρόφιµα π.χ. για πρώτη φο-
ρά στον ίδιο νόµο µε τις ρυθµίσεις του, 
προσετέθησαν περίπου τρεις σελίδες µε 
νόµους και διατάξεις που καταργήθηκαν 
καθώς και δύο σελίδες µε νόµους παρέ-
µειναν, ποιοι είναι και τι ρυθµίζουν.  Από 
την στιγµή εκείνη όλοι γνωρίζουν το σύ-
νολο της υπάρχουσας νοµοθεσίας για τα 
τρόφιµα. Αυτό γινόταν για πρώτη φορά. 
Για φανταστείτε να το µιµηθούν όλοι οι 
υπουργοί στη Βουλή. 

Προσπαθήσατε ωστόσο να εµπνεύ-
σετε ένα όραµα. Ποιο ήταν αυτό;

Να καταφέρω να εµπνεύσω και να  πεί-
σω και την Πολιτεία, τους επιστήµονες, 
τους νέους, τον κόσµο, την Κυβέρνηση 
και την Βουλή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τους συναδέλφους υπουργούς Γεωργίας, 
ότι η γεωργία είναι κύριος πυλώνας του 
τόπου µπορεί να οδηγήσει σε συνέργεια 
και µε άλλους σηµαντικούς πυλώνες, σε 
µια γρήγορη ανάπτυξη µια γρήγορη έξο-
δο από την κρίση. Και τονίζω το γρήγορη 
γιατί δεν µπορεί ο τόπος να «σέρνεται» 
έτσι για ακόµη 10-15 χρόνια µέχρι να έρ-
θουν οι µελέτες, αδειοδοτήσεις, περιβαλ-
λοντικοί όροι, δανειοδοτήσεις για τις µε-
γάλες επενδύσεις. Μακάρι να έρθουν. Το 
ένα δεν αντικαθιστά το άλλο. Το ένα οδη-

γεί σε γρήγορη ανάπτυξη το άλλο σε πιο 
καθυστερηµένη δηλαδή, µεσο-µακρο-
πρόθεσµη. Τις χρειαζόµαστε και τις δύο.

Με την ασφάλεια και τη σοφία που 
δίνει η αποστασιοποίηση από τα γε-
γονότα, πώς ατενίζετε µετά από χρό-
νια την καριέρα σας ως υπουργός;

∆εν την ατενίζω, τη ζω καθηµερινά. 
Όπου και να πάω στη χώρα βρίσκω αν-
θρώπους που το παλεύουν, µε ένα γλυ-
κό και θετικό πνεύµα για τις προσπάθει-
ες µου στο ΥΠΑΑΤ. Άλλωστε όπως προ-
ανέφερα ούτε αποµακρύνθηκα ούτε θα 
αποµακρυνθώ από τον τοµέα, γιατί και 
τον πιστεύω και τον αγαπώ.  

Αυτό τον καιρό η ζωή σας επιφυλάσ-
σει µια νέα εµπειρία. Πείτε µας για τη 
σχέση σας µε την Αµερικανική Γεωρ-
γική Σχολή και το Perrotis College.

Λίγο καιρό πριν ο Πρόεδρος της Αµε-
ρικανικής Γεωργικής Σχολής, δρ. Πάνος 
Κανέλλης, µου ανέπτυξε το σκεπτικό της 
Σχολής να επεκτείνει τις σπουδές στο 
Perrotis College, πέραν της Προπτυχια-
κής Σχολής και στη λειτουργία Μεταπτυ-
χιακής στον Γεωπονικό Τοµέα που είναι 
και το αντικείµενο του Perrotis College 
αλλά και της Σχολής. Μεταπτυχιακή εκ-
παίδευση που είναι συνυφασµένη µε 

Με τα ΑΓΡΟ-ΕΤΑΚ, τους 
176 Μεταδιδακτορικούς 
επιστήμονες και τους 100 
ερευνητές ουσιαστικά 
ξανάνοιξαν τα κλεισμένα 
σχεδόν Γεωργικά Ινστιτούτα

Υποστήριξα πολλές 
καινοτομίες. Το έκανα 
γιατί ως επιστήμονας και 
καινοτόμος πιστεύω σ’ αυτήν
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την έρευνα. Γνωρίζοντας τις µακροχρόνι-
ες προσπάθειές µου στον τοµέα και τη σχε-
τική µου εµπειρία από το ΑΠΘ, το ΜΑΙΧ, το 
ΕΘΙΑΓΕ και το ΕΚΕΤΑ , ζήτησε τη βοήθειά 
µου, κάτι που δέχθηκα µε ευχαρίστηση και 
πιστεύω να είµαστε έτοιµοι για το ξεκίνηµα 
των δύο πρώτων µεταπτυχιακών  το 2017 
και το 2018 και των υπολοίπων.

Πώς θα περιγράφατε τη συνεισφορά 
της Σχολής στην αγροτική ανάπτυξη 
της χώρας; Μιλάµε για αδιάκοπη λει-
τουργία περισσότερο από έναν αιώνα.

Μεγάλη, µακροχρόνια και πολύ σηµα-
ντική. Τόσο στην εκπαίδευση και επιµόρ-
φωση του ανθρώπινου δυναµικού, αλλά 
και την παραγωγή, µεταφορά και επίδειξη  
σηµαντικών καινοτοµιών στη γεωργία. Η 
µακροχρόνια σχέση της µε κορυφαία γεω-
πονικά πανεπιστήµια, και του εξωτερικού, 
έδωσε τη δυνατότητα στη Σχολή να λειτουρ-
γήσει ως ο πιο σηµαντικός καταλύτης για 
την ενσωµάτωση πολλών καινοτοµιών στη 
γεωργία της χώρας µας αλλά και του βαλ-
κανικού περίγυρου τελευταία.

Ποιο είναι κατά τη γνώµη σας το συ-
γκριτικό πλεονέκτηµα της Σχολής;

Στο εκπαιδευτικό της σκέλος που περι-
λαµβάνει όλες  τις βαθµίδες ο βιωµατικός 
χαρακτήρας της εκπαίδευσης που ακολου-
θεί, την εφαρµογή της όποιας νέας γνώ-
σης, την πρακτική άσκηση των νέων, την 
υποστήριξή της αειφορίας, τη διαρκή επι-
µόρφωση των αγροτών στις νέες καινοτο-
µίες, αλλά και η στενή σχέση µε τον πα-
ραγωγικό και επιχειρηµατικό ιστό του τό-
που µας. Αφουγκράζεται καθηµερινά σχε-
δόν τα προβλήµατα και τις απαιτήσεις των 
και προσπαθεί για την εξεύρεση λύσεων 
µε διάφορες καινοτοµίες. Σηµαντικά πλε-
ονεκτήµατα της είναι η δραστηριοποίη-
σή της σε όλες σχεδόν τις βαθµίδες εκπαί-
δευσης που όπως προείπα συµπληρώνο-
νται τώρα και µε τη δική µου συµβολή µε 
την πρσθήκη της Μεταπτυχιακής Βαθµίδας 
Μάστερ στο Perrotis College. Βαθµίδες που 
αλληλοϋποστηρίζονται µια και συνυπάρ-
χουν. Όπως σηµαντική θεωρώ την ύπαρξη 
πλήρων Αγροκτηµάτων µε φυτική και ζω-
ική παραγωγή που παράγουν µάλιστα και 
διαθέτουν σηµαντικά γεωργικά προϊόντα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Αθανάσιος Τσαυ-
τάρης γεννήθηκε στη 
∆ράµα το 1947 και 
φοίτησε στη Γεωπο-
νική Σχολή του ΑΠΘ 
και στο Πανεπιστήµιο 
της Β. Καρολίνας 
στις ΗΠΑ. ∆ιατέλεσε 
µεταξύ άλλων πρόε-
δρος του ΕΘΙΑΓΕ, γ.γ. 
Έρευνας και Τεχνολο-
γίας. Σήµερα ανάµεσα 
σε άλλες σηµαντικές 
δραστηριότητες είναι 
οµότιµος καθηγητής 
της Σχολής Γεωπονίας, 
∆ασολογίας και Φυ-
σικού Περιβάλλοντος 
του ΑΠΘ.  
Στις δύο εκλογικές 
διαδικασίες του 2012 
ήταν υποψήφιος 
βουλευτής στο ψη-
φοδέλτιο Επικρατείας 
του ΠΑΣΟΚ. Στις 21 
Ιουνίου του 2012, 
ορκίστηκε Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων στην 
Κυβέρνηση Σαµαρά.
Πρόσφατα ανέλαβε 
την ηγεσία και καθο-
δήγηση του Perrotis 
College της Αµερικανι-
κής Γεωργικής Σχολής 
αναλαµβάνοντας να 
οδηγήσει στο µέλλον 
το Perrotis College  και 
την νέα Σχολή Μετα-
πτυχιακών Σπουδών 
του Κολεγίου.
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Άγγελος  
Ιατρίδης
Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΟΥ ∆ΩΣΑΜΕ 
ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΜΑΣ 
Μια σταθερά ανερχόµενη αξία που µπορεί  να δώσει µερίσµατα  
σε πολλούς ακόµη επιχειρηµατίες του αµπελοοινικού κλάδου  
στη Φλώρινα συνιστά το όνοµα προέλευσης Αµύνταιο
Τ Η Σ  Σ Ο Φ Ι Α Σ  Σ Π Υ Ρ Ο Υ
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Τ
ο Κτήµα Άλφα των Μάκη Μαυρίδη και Άγγελου 
Ιατρίδη έφερε νέα πνοή στο κρασί του Αµύνται-
ου, που µε κύριο πρωταγωνιστή την ποικιλία του 
Ξινόµαυρου ακολουθεί µια σταθερά ανοδική πο-

ρεία την τελευταία δεκαετία. Πίσω από την εξελισσόµε-
νη επιτυχία βρίσκεται το πάθος για δηµιουργία των δύο 
ιδρυτών του Κτήµατος, που συνάντησε στον ΑΣ Αµύ-
νταιου µια καλή µαγιά µε αποτέλεσµα µικροί και µε-
γάλοι αµπελουργοί να εργάζονται συλλογικά για ένα 
κοινό όραµα, να δουν το κρασί της περιοχής να καθι-
ερωθεί για την κορυφαία ποιότητά του. 

Το Αµύνταιο έχει από τη φύση του δύο ισχυρά χαρ-
τιά, ένα περιβάλλον που µπορεί να παράξει ποιοτικό 
κρασί καθώς και το Ξινόµαυρο, µια αυτόχθονη ποικι-
λία µε µοναδικό χαρακτήρα που κερδίζει ολοένα έδα-
φος σε ξένες αγορές αλλά και στην Ελλάδα. 

Σκαρφαλωµένο στα 650-700 µ. το οροπέδιο του Αµύ-
νταιου φιλοξενεί σήµερα 4.500 στρέµµατα αµπελώνα σε 
εδάφη όπου επικρατούν πλήθος ηµι-ηπειρωτικών µι-
κροκλιµάτων, προστατευµένα από το παραλιακό κλίµα 
του Αιγαίου από το οποίο το χωρίζουν ο Όλυµπος και το 
Βέρµιο. «Το περιβάλλον δηµιουργεί συνθήκες για πολύ 
καλές ωριµότητες του φρούτου τόσο σε γεύση όσο και σε 
αρώµατα, πράγµα που συναντάς στις µεγάλες αµπελοοι-
νικές περιοχές του κόσµου», θα πει ο Άγγελος Ιατρίδης, 
ιδρυτής του Κτήµατος Άλφα και οινολόγος. 

 Όµως εκτός από τη φύση στην ανερχόµενη πορεία 
των κρασιών της περιοχής έπαιξε ρόλο και µια ευνο-
ϊκή συγκυρία. Η ίδρυση της φιλόδοξης επιχείρησης 
του Κτήµατος Άλφα το 1997 αλλά και η παρουσία µιας 
κρίσιµης µάζας αµπελουργών του Αγροτικού Συνεται-
ρισµού Ευρύτερης Περιοχής Αµυνταίου (ΑΣΕΠΑ), του 
σχήµατος που διαδέχτηκε την ΕΑΣ, οι οποίοι κράτησαν 
τον αµπελώνα σε ζωή στις δύσκολες δεκαετίες 1970-
‘80. Εξίσου σηµαντική ήταν η αποφασιστικότητα των 
παραγωγών του Συνεταιρισµού να ανεβάσουν τον πή-
χυ τα τελευταία 15 χρόνια, για να µπουν δυναµικά στη 
νέα σελίδα που άνοιξε το Κτήµα Άλφα για το κρασί. 

Συναγωνισµός πάνω από τον ανταγωνισµό 
Σε αντίθεση µε την άποψη που θέλει την ελεύθερη 

αγορά να γίνεται συνώνυµη του σκληρού ανταγωνι-
σµού, στο Αµύνταιο παράλληλα µε το άνοιγµα στις πα-
γκόσµιες αγορές κρασιού αναπτύχθηκε κλίµα συνέρ-
γειας, όσµωσης καλών πρακτικών και συναγωνισµού 
ανάµεσα στους παραγωγούς. ∆εκαεννιά χρόνια µετά 
την ίδρυση του Κτήµατος έχουν τρέξει δύο µεγάλα προ-
γράµµατα προβολής, τα οποία ένωσαν το παραγωγι-
κό δυναµικό της περιοχής πίσω από έναν κοινό στόχο, 
να δηµιουργηθεί ισχυρό µπραντ για το κρασί του Αµύ-
νταιου. «Ιδρύοντας την Αµύνταιον Οίνος που έχει χα-
ρακτήρα ΜΚΟ σε συνεργασία µε το Συνεταιρισµό και 

όλους τους παραγωγούς της περιοχής, προσπαθούµε 
να εξηγήσουµε τη διαφορετικότητα του κρασιού σε νέ-
ες αγορές για να µπορούµε να ζητήσουµε από τον κα-
ταναλωτή αυξηµένη τιµή», θα πει ο Άγγελος Ιατρίδης. 

Από την ίδρυσή του, όπως αναφέρουν κεντρικοί πα-
ράγοντες της περιοχής, ήταν εµφανές ότι το Κτήµα Άλ-
φα θα έφερνε «νέο» αέρα µεγάλης ανάπτυξης στο Αµύ-
νταιο. «Ξεκινήσαµε παίρνοντας µεγάλο ρίσκο µε πολύ 
µεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογική υποδοµή κι επεν-
δύοντας ίσως υπέρµετρα στην εξωστρέφεια, βγαίνοντας 
στις εξαγωγές από την ώρα µηδέν. Αυτό όµως που σίγου-
ρα κερδίσαµε είναι την αναγνώριση σπουδαίων ανθρώ-
πων του κρασιού παγκοσµίως ότι κάτι καλό γίνεται στο 
Αµύνταιο. Κι αυτό είναι σηµαντικό για να έχει προστι-
θέµενη αξία το κρασί, να µπορεί να διαφοροποιείται και 
να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα η ονοµασία 
προέλευσης», λέει στο Αγρόκτηµα ο Άγγελος Ιατρίδης. 

Το πόσο δυνατό όµως ήταν το ρεύµα εκσυγχρονισµού 
που δηµιούργησε το Κτήµα Άλφα στον αµπελώνα του 
Αµύνταιου την περασµένη δεκαπενταετία δεν θα µπο-
ρούσε να το φανταστεί κανείς. «Πράγµατι το Κτήµα Άλ-
φα έχει επενδύσει πολύ στους αµπελώνες και η εικόνα 
τους και µόνο είναι υπόδειγµα που λειτούργησε ως πα-
ράδειγµα για όλους και µας έκανε να αναβαθµίσουµε 

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

«Το µπραντ που οραµατιζόµαστε αφορά όλη τη ζώνη ως 
περιοχή προέλευσης πολύ ποιοτικού κρασιού, βάζουµε δηλαδή το 

Αµύνταιο πάνω από το Κτήµα Άλφα και στη συνέχεια  
ο καθένας όπως κι εµείς θα πάρουµε το κοµµάτι της αγοράς  

που µας αρµόζει», τονίζει ο Άγγελος Ιατρίδης. 
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Το Κτήµα Άλφα επιβραβεύει τις προ-
σπάθειες αναβάθµισης της καλλιέργει-

ας, πληρώνοντας πολύ ελκυστικές τι-
µές. «Συνεργάζονται µε την αφρόκρεµα 

των καλλιεργητών αγοράζοντας 250 
τόνους από την αφρόκρεµα των σταφυ-
λιών», αναφέρει µιλώντας για το Κτήµα 

Άλφα ο Γιώργος Γιαννιτσόπουλος. 

Σηµαντικά βήµατα 
εξαιτίας του Κτήµατος Άλφα 

δεν έγιναν µόνο στην 
πρωτογενή παραγωγή 

σταφυλιού αλλά και 
στην οινοποίηση.

 «Ιδρύοντας την 
Αµύνταιον Οίνος που 
έχει χαρακτήρα ΜΚΟ 
σε συνεργασία µε το 
Συνεταιρισµό και όλους 
τους παραγωγούς της 
περιοχής, προσπα-
θούµε να εξηγήσουµε 
τη διαφορετικότητα 
του κρασιού σε νέες 
αγορές για να µπο-
ρούµε να ζητήσουµε 
αυξηµένη τιµή» εξηγεί 
ο κ. Ιατρίδης.
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Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

την παραγωγή σταφυλιού -έχουµε σύνορο χωράφια και 
βλέπουµε τη διαφορά, καλλιεργούµε καλύτερα εκ των 
πραγµάτων µετά το Κτήµα», θα πει ο Γιώργος Γιαννιτσό-
πουλος, πρόεδρος του ΑΣΕΠΑ, µιλώντας για το θετικό 
αποτύπωµα που άφησε ο δυναµισµός του ιδιωτικού οι-
νοποιείου στην αµπελοοινική παραγωγή του Αµύνταιου. 

Η αλλαγή αποτυπώνεται  και στις ποικιλίες που καλ-
λιεργούνται. Την τελευταία δεκαπενταετία έχουν εγκα-
τασταθεί 1.000 στρέµµατα από 20 νέες ποικιλίες όπως 
Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Syrah, που εµπλού-
τισαν τον αµπελώνα. Παράλληλα δίνουν πολύ δυνα-
τά αποτελέσµατα για τον παραγωγό, µε την τιµή του 
Sauvignon για την περισυνή χρονιά να έκλεισε στα 70 
λεπτά δίνοντας περίπου 1.000 ευρώ ανά στρέµµα στον 
παραγωγό. Επιπλέον η είσοδος νέων ποικιλιών µε πρω-
ιµότητα έως και ενάµιση µήνα πριν το Ξινόµαυρο έδω-
σε τη δυνατότητα στους αµπελουργούς να οργανώσουν 
πολύ καλύτερα τον τρύγο που πλέον ξεκινά γύρω στις 
25 Αυγούστου για το Sauvignon ενώ ακολουθούν το 
Syrah, και Merlot και µε τελευταίο τον τρύγο του Ξινό-
µαυρου που αρχίζει γύρω στις 10 Οκτωβρίου. 

Στις καλλιεργητικές πρακτικές καταγράφεται στροφή 
προς την εκµηχάνιση. Πλέον συστηµατικά η λίπανση, η 
φυτοπροστασία γίνονται από µηχανήµατα που µπαίνουν 
στο αµπέλι δίνοντας τις απαραίτητες ποσότητες µε πολύ 
µεγαλύτερη ακρίβεια στις ηµεροµηνίες που πρέπει.  Για 
να συµβεί βέβαια αυτό έπρεπε πρώτα να επικρατήσει η 
καλλιέργεια σε παλµέτα αντικαθιστώντας το παραδοσια-

κό κύπελλο που κυριαρχούσε έως και 15 χρόνια πριν αλ-
λά σήµερα έχει συρρικνωθεί µόλις στο 20% του αµπελώνα. 

Σηµαντικά βήµατα εξαιτίας του Κτήµατος Άλφα δεν 
έγιναν µόνο στην πρωτογενή παραγωγή σταφυλιού αλ-
λά και στην οινοποίηση. Η ανάπτυξη που υπήρχε στην 
περιοχή οδήγησε το Συνεταιρισµό να επενδύσει σε εκ-
συγχρονισµό του οινοποιείου που συγχρηµατοδοτήθη-
κε 50% από επιδότηση του ΠΑΑ της τάξης του 1,7 εκατ. 
ευρώ µε την οποία ολοκλήρωσε την επέκταση κι ανα-
βάθµιση του οινοποιείου το 2007-‘08 και ‘09. 

Το πιο σηµαντικό όφελος που παρέχει το Κτήµα Άλ-
φα όµως στην κοινότητα Αµύνταιου είναι ότι δηµιουρ-
γεί προοπτική για την τοπική οικονοµία. Κάνοντας γνω-
στό το Ξινόµαυρο το Κτήµα κατάφερε να αποδείξει ότι 
η αυτόχθονη ποικιλία µπορεί να γίνει το µεγάλο όπλο 
των παραγωγών για να µπουν στην ελληνική αλλά και 
σε άλλες αγορές κατακτώντας υψηλή τελική αξία. 

Φαίνεται περίεργο 
αλλά μέσα στην κρίση 
που επικρατεί το κρασί 
στο Αμύνταιο γνωρίζει 
ανάπτυξη. «Τα τελευταία 
10 χρόνια ο αμπελώνας 
επεκτάθηκε από 4.500 
σε 7.000 στρέμματα, με 
μεγάλη αυξητική τάση. 
Ενώ συνολικά υπάρχουν 
περίπου 25.000 στρέμματα 
που είναι κατάλληλα για 
αμπελοκαλλιέργεια», 
εξηγεί ο Άγγελος Ιατρίδης. 
Αλλά και οι πωλήσεις του 
Κτήματος εμφανίζουν 
εντυπωσιακή αύξηση. 
«Βλέπουμε σταθερή 
άνοδο στις πωλήσεις της 
τάξης του 15-20% στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό 
τα περασμένα χρόνια. Η 
δουλειά που κάναμε για να 
χτίσουμε ποιοτικό όνομα 
στο κρασί πιστεύω ότι μας 
έχει θωρακίσει απέναντι 
στην κρίση» συμπληρώνει 
ο ίδιος με αυτοπεποίθηση. 
Ενώ και ο πρόεδρος 
της ΑΣΕΠΑ, Γιώργος 
Γιαννιτσόπουλος, είναι 
αισιόδοξος για το μέλλον. 
«Εξαιτίας της συλλογικής 
δουλειάς που γίνεται 
είμαστε σε καλή θέση. 
Ακόμη και μέσα σε αυτά τα 
δύσκολα χρόνια μπορούμε 
να πούμε ότι στην αμπελο-
καλλιέργεια στο Αμύνταιο 
υπάρχει προοπτική και 
μεγάλη», σχολιάζει.

ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΤΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
Ο ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 
ΕΠΕΚΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ 
4.500 ΣΕ 7.000 ΣΤΡΜ. 

Από τη συνεργασία 
ανάμεσα στο Κτήμα 

Άλφα και στην 
Ένωση νικητής είναι 
το Ξινόμαυρο ΠΟΠ 

Αμύνταιου
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Μετρηµένα στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι τα έργα υποδοµής που µπορούν 
να υπερηφανεύονται ότι άλλαξαν τον ρου της ιστορίας του τόπου. Σε αυτό το 
«πάνθεον», εξέχουσα θέση, χωρίς αµφιβολία, κατέχει η Εγνατία Οδός και µάλιστα 
δύο φορές στο χωροχρόνο: Ως το ιστορικό έργο του Ρωµαίου Γναίου Εγνάτιου  
τον 2ο π.Χ. αιώνα αλλά και 20 αιώνες µετά, µε τη χάραξη του 1994

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Λ Ε Ω Ν Ι ∆ Α Σ  Λ Ι Α Μ Η Σ
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Μ   
ετρηµένα στα δάχτυλα του 
ενός χεριού είναι τα έργα 
υποδοµής που µπορούν, 
αυτοδικαίως, να υπερηφα-
νεύονται ότι µε τη λειτουρ-

γική τους παρουσία άλλαξαν τον ρου της 
ιστορίας του τόπου. Σε αυτό το «πάνθεον», 
εξέχουσα θέση, χωρίς αµφιβολία, κατέχει 
η Εγνατία. Ένας σύγχρονος οδικός άξονας 
που έχει ανοίξει νέους ορίζοντες και… (ξα-
να)γράφει τη δική του ιστορία.

Όταν ο Ρωµαίος ανθύπατος της Μακεδο-
νίας Γναίος Εγνάτιος (Gneus Egnatius), το 
2ο αιώνα π.Χ., συνέλαβε την ιδέα, σχεδί-
ασε και επιµελήθηκε της κατασκευής του 
οδικού άξονα που σύνδεσε τις ιταλικές 
ακτές της Αδριατικής, µε το Βυζάντιο, δεν 
φανταζόταν ίσως το µέγεθος της επίδρα-
σης του έργου στη διαιώνιση της ισχύος 
της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας κι όχι µόνο. 

Η λιθόχτιστη οδός των 1.100 χλµ., στην 
οποία δόθηκε, τιµής ένεκεν, το όνοµα του 
Εγνάτιου, αν και είχε ως αρχικό της στόχο 
να εξυπηρετήσει, αυστηρά, µιλιταριστικά 
σχέδια, στη ροή του χρόνου αποδείχθηκε 
ότι διαδραµάτισε καίριο ρόλο στην ανά-
πτυξη και εµπορικών, οικονοµικών και πο-
λιτικών επιδιώξεων. Από την κατασκευή 
της, µάλιστα, επωφελήθηκαν τρεις αυτο-
κρατορίες, καθώς, εκτός της Ρωµαϊκής, την 
αξιοποίησαν, για τους δικούς τους σκο-
πούς, η Βυζαντινή και η Οθωµανική.

Σχεδόν 20 αιώνες αργότερα, πάνω στα 
«χνάρια» της ιστορικής Εγνατίας, η ελλη-
νική πολιτεία αποφάσισε, το 1994, να κα-
τασκευάσει, µε απόκλιση σε ό,τι αφορά 
τη χάραξή της επί ελληνικού εδάφους, τη 
σύγχρονη Εγνατία. Μια κλειστή οδική αρ-
τηρία 670 χλµ., µε σύγχρονες ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές που παραδόθηκε σε χρή-
ση, ως προς το βασικό της άξονα, το 2009.

Όπως και στην περίπτωση της αρχαί-
ας Εγνατίας, έτσι και στη σύγχρονη εκδο-
χή της, η υποδοµή που κατασκευάστηκε 
–αυτή τη φορά σε συνδυασµό και µε τους 
κάθετους άξονές της- απέκτησε έναν ρό-

Από την κατασκευή 
της ρωμαϊκής Εγνατίας 
επωφελήθηκαν τρεις 
αυτοκρατορίες, η Ρωμαϊκή,  
η Βυζαντινή και η Οθωμανική

146  
π.Χ

2001

Μια κλειστή οδική αρτηρία 
670 χλµ., µε σύγχρονες ευ-

ρωπαϊκές προδιαγραφές 
που παραδόθηκε σε χρήση, 

ως προς το βασικό  
της άξονα, το 2009.
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λο που ξεφεύγει από τα στενά όρια ενός 
αυτοκινητόδροµου. 

Η λειτουργία της, θα έλεγε κανείς πως 
«τράβηξε µια γραµµή στην ιστορία», και 
όρισε τα πράγµατα σε µια λογική «πριν» 
την κατασκευή της και «µετά». Και αυτό 
γιατί κατέδειξε πως η παρουσία της δεν 
εξυπηρετεί απλώς το µεταφορικό φορτίο, 
αλλά κατάφερε να βγάλει από την κοινω-
νική αποµόνωση πολλές περιοχές, κυρί-
ως στην Ήπειρο, τη ∆υτ. Μακεδονία και τη 
Θράκη και να ενισχύσει τον περιφερεια-
κό ρόλο της Ελλάδας ως διαµετακοµιστι-
κό και οικονοµικό κέντρο στη ΝΑ Ευρώπη. 

Μεγέθυνση των τοπικών κοινωνιών
Προκάλεσε, επίσης, µεγέθυνση των το-

πικών οικονοµιών και βελτίωσε και την 
ανταγωνιστικότητά τους, ενώ δηµιούργη-
σε εργασιακή κινητικότητα, διευκόλυνε 
την προσβασιµότητα, ιδίως σε αποµακρυ-
σµένους οικισµούς, αύξησε τη συνοχή και 
ενίσχυσε την περιφερειακή ανθεκτικότητα, 
κρατώντας τον κόσµο στον τόπο του κυρί-
ως σε οικισµούς από 2.000 κατοίκους και 
πάνω. Κι όλα αυτά, χωρίς να παραγνωρί-
ζεται η προστασία του περιβάλλοντος. ∆εν 
πρέπει να διαφεύγει, βέβαια, της προσο-
χής πως χρειάστηκε να «θυσιαστεί» ένα µέ-
ρος αγροτικής γης, για να κατασκευαστεί ο 
δρόµος, αλλά και να χάσουν το αντικείµε-
νο ύπαρξής τους, ελλείψει κίνησης, κατα-
στήµατα, όπως το καφενεδάκι του ηλικιω-
µένου ζευγαριού µε την υπέροχη φασολά-
δα στους πρόποδες της Καστανιάς, τα 5-6 
σουβλατζίδικα στη Ζωοδόχου Πηγή ή κά-
ποια από τα µαγαζιά µε τους φηµισµένους 
κουραµπιέδες στη Νέα Καρβάλη.

Η µεγάλη εικόνα δίνει θετικό πρόσηµο. 
Πόλεις ήρθαν πιο… κοντά, άνθρωποι κι 
εµπορεύµατα, άρχισαν να ταξιδεύουν πιο 
γρήγορα, µε ασφάλεια και µε πολύ µικρό-
τερο κόστος, ενώ και η οικονοµία, τουλά-
χιστον έως και το ξέσπασµα της κρίσης, εί-
χε πάρει… µπροστά, µε τις εξαγωγές να ενι-
σχύονται αρχικώς και κατόπιν την περίο-
δο 2007 – 2013 αν µη τι άλλο να δείχνουν 
αντοχές, παραµένοντας, έστω, στάσιµες.

Ο χρόνος του ταξιδιού μεταξύ 
Ηγουμενίτσας και Κήπων 
στον Έβρο, συρρικνώθηκε 
κατά 60%, «πέφτοντας» από 
τις 11,5 ώρες, σε 6,5 σήμερα

2016

Το έργο προκάλεσε µε-
γέθυνση των τοπικών οι-
κονοµιών και βελτίωσε 
και την ανταγωνιστικότη-
τά τους, ενώ δηµιούργησε 
εργασιακή κινητικότητα.
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Ενδεικτικό του ισχυρού αποτυπώ-
µατος που έχει αφήσει η λειτουργία 
της οδικής αρτηρίας, όπως προκύ-
πτει από στοιχεία του Παρατηρητη-
ρίου της Εγνατία Οδός ΑΕ, που µας 
παραχώρησε ο επικεφαλής του δρ 
Βασίλης Φούρκας, είναι ότι πλέον ο 
χρόνος του ταξιδιού µεταξύ Ηγου-
µενίτσας και Κήπων στον Έβρο, 
συρρικνώθηκε 60%, «πέφτοντας» 
από τις 11,5 ώρες, πριν την κατα-
σκευή της Εγνατίας οδού, σε 6,5 
ώρες, σήµερα.

Την ίδια στιγµή, οι µετακινήσεις 
µεταξύ διαπεριφερειακών πόλεων 
έφτασαν να έχουν αυξηθεί, κάποια 
στιγµή, έως και 250%, ενώ το κό-
στος διέλευσής της, από το δυτικό 
της άκρο στην Ήπειρο, έως το ανα-
τολικότερο στη Θράκη, µειώθηκε σε 
ποσοστό 33%, σε σχέση µε τη χρήση 
του παλαιού οδικού δικτύου.

Στην δεκαετία 1999 – 2009, στις 
περιοχές γύρω από τους κόµβους 
της Εγνατίας οδού καταγράφηκε 
επίσης αύξηση κατά µέσο όρο 247% 
της αγοραίας αξίας γης, 100% της 
γης για εµπορική χρήση, 76% της 
γης για ανάπτυξη εγκαταστάσεων 
σε µαζικές µεταφορές και διαµετα-
κοµιστικά κέντρα, 52% της γης κτι-
ρίων γραφείων και υπηρεσιών και 
24% της, κατά µήκος του άξονα δό-
µησης. Αντίστοιχα, όσον αφορά δε, 
στο επίπεδο της επιχειρηµατικότη-
τας, καταγράφηκε η ανάπτυξη 910 
νέων επιχειρήσεων (+41%) και εί-
χαν βεβαιωθεί 5.430 νέες θέσεις. 

Σηµαντική «ώθηση» δόθηκε και 
στην αξία γης για υποδοµές στον 
τουριστικό τοµέα και την αναψυχή, 
όπου η αύξηση ήταν στο 73%. Μά-
λιστα, η κίνηση, την περίοδο 2004 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 
ΕΡΓΑ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 
ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 247%
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Τουρισµός 
Η τουριστική κίνηση, 
την περίοδο 2004 – 
2008, σηµείωσε στην 
Ήπειρο αύξηση 22% 
στο ξενοδοχειακό 
δυναµικό, 47% στις 
αφίξεις σε τουριστικά 
καταλύµατα και κατά 
42% στις διανυ-
κτερεύσεις και την 
πληρότητα.

– 2008, σηµειώνει στην Ήπειρο αύ-
ξηση 22% στο ξενοδοχειακό δυνα-
µικό, 47% στις αφίξεις σε τουριστι-
κά καταλύµατα και κατά 42% στις δι-
ανυκτερεύσεις και την πληρότητα, 
µε εξέχοντες του νοµούς Θεσπρω-
τίας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης. Θε-
τικές τάσεις είχαν καταγραφεί αντί-
στοιχα για τις περιφέρειες ∆υτικής 
Μακεδονίας και Ανατολικής Μακε-
δονίας Θράκης, αν και µέσα στην 
κρίση υπήρξε µια «κοιλιά» που οδή-
γησε σε κλείσιµο καταλυµάτων, αλ-
λά αρχίζει να ξεπερνιέται πλέον.

Έσπασε ο κλοιός της αποµόνωσης
Με την πλήρη λειτουργία του 

κλειστού αυτοκινητοδρόµου πολ-
λές περιοχές της Ηπείρου και της 
∆υτικής Μακεδονίας έσπασαν τον 
κλοιό της αποµόνωσης που τις κρα-
τούσε µακριά από τα αστικά κέντρα 
και τις εξελίξεις. Η διαδροµή Ιω-

άννινα – Θεσσαλονίκη, για παρά-
δειγµα, µειώθηκε περίπου 3 ώρες, 
και αντίστοιχα στη διασύνδεση της 
πρωτεύουσας της Ηπείρου µε την 
Ηγουµενίτσα το ταξίδι έγινε ταχύτε-
ρο κατά κάτι λιγότερο από µία ώρα. 
Όσο δε, για τη διαδροµή Ιωάννινα 
– Αλεξανδρούπολη, το όφελος για 
τον οδηγό είναι πάνω από 4 ώρες.

Μια ιδιαίτερη κοινωνική διάστα-
ση στις θετικές επιδράσεις της Εγνα-
τίας αφορά στη διευκόλυνση της µε-
τακίνησης προς τα µεγάλα αστικά 
κέντρα, ενός σηµαντικού αριθµού 
µικρότερων οικισµών, βελτιώνο-
ντας θεαµατικά τις ευκολίες πρό-
σβασης και σε ανάλογες κοινωνι-
κές και οικονοµικές υπηρεσίες.

Όταν ο αυτοκινητόδροµος παρα-
δόθηκε σε όλο του το µήκος σε λει-
τουργία, όπως καταδεικνύουν οι µε-
λέτες του Παρατηρητηρίου της Εγνα-
τίας Οδού ΑΕ, ο δείκτης αποκοπής οι-
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κισµών από το οδικό δίκτυο, τουλά-
χιστον έως την περίοδο πριν την κρί-
ση, είχε µειωθεί κατά 140%, ενώ οι 
µετακινήσεις µεταξύ πόλεων αυξή-
θηκαν τόσο ενδοπεριφερειακά (π.χ. 
κατά 150% ανάµεσα στις Ξάνθη – Κο-
µοτηνή και Αλεξανδρούπολη), όσο 
και διαπεριφερειακά (π.χ. κατά 250% 
µεταξύ Βέροιας και Κοζάνης, και κα-
τά 200% µεταξύ Βέροιας και Καβά-

λας). Με ορόσηµο το 2009 δε, οι µε-
γαλύτερες αυξήσεις των διαπεριφε-
ρειακών µετακινήσεων είχαν κατα-
γραφεί µε προορισµό τη ∆υτική Μα-
κεδονία και την Ήπειρο. Αυξητική 
τάση, επίσης, είχε παρατηρηθεί και 
στις εµπορευµατικές µεταφορές πά-
νω στην Εγνατία (σ.σ. οι ενδοπεριφε-
ρειακές εµφανίζονται αυξηµένες κα-
τά 43% έως το 2009) µε κύρια εµπο-
ρεύµατα τα οικοδοµικά υλικά, τα τρό-
φιµα και τα αγροτικά προϊόντα.

Η αλήθεια είναι, βέβαια, πως στην 
περίοδο 2009 – 2014, εν µέσω της 
κρίσης, η κυκλοφορία των οχηµά-
των επί του αυτοκινητοδρόµου, µε 
όρους διανυθέντων οχηµατοχιλιοµέ-
τρων, κατέγραψε µείωση 29% (λόγω 
ύφεσης, αύξησης τιµής καυσίµων 
και διοδίων), µε το µεγαλύτερο πρό-
βληµα να εντοπίζεται στις περιφέρει-
ες Κεντρικής και Αν. Μακεδονίας – 
Θράκης, µε 30% και 38% αντίστοιχα.

Σε δυόμιση ώρες η πόλη 
των Ιωαννίνων είναι 
προσβάσιμη οδικώς σε 
περισσότερους από 2,3 
εκατ. κατοίκους, ενώ 
πριν αυτός ο πληθυσμός 
δεν ξεπερνούσε τους 
381.000 κατοίκους.

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΤΡΙΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 7 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ 
Η δαπάνη για την ολοκλήρωση του βασικού άξονα 
των 670 χιλιοµέτρων, αλλά και των κάθετων 
οδικών αξόνων της Εγνατίας Οδού, ξεπέρασε τα 
7 δισ. ευρώ και όπως είπε πρόσφατα ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρις Μπίλιας, 
αποτελεί το µεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που 
έγινε τις τελευταίες δεκαετίες στην πατρίδα µας, 
µε ορατές επιπτώσεις στην καθηµερινότητά µας, 
το εµπόριο, την οικονοµίας, τον τουρισµό.

 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ +200%
Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα που δείχνει 
το µέγεθος της ευκολίας επικοινωνίας που 
προσφέρει η Εγνατία είναι ότι εντός 30 λεπτών 
η πόλη των Ιωαννίνων είναι πλέον προσβάσιµη 
από 136.242 κατοίκους, ενώ προ Εγνατίας, την 
ευχέρεια αυτή είχαν 95.143 κάτοικοι (+70%). 
Αντίστοιχα, στην πόλη της Αλεξανδρούπολης 
έχουν πρόσβαση πλέον 87.394 κάτοικοι, έναντι 
71.893 κατοίκων (+21,6%), πριν.

ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑ 87%
Σε σχέση µε τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
τέλος και λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση στον 
κίνδυνο η µετακίνηση µέσω της Εγνατίας Οδού 
είναι, κατά µέσο όρο, περί τις πέντε φορές πιο 
ασφαλής από το εναλλακτικό προς αυτήν οδικό δί-
κτυο. Συγκρίνοντας τα έτη πριν από τη λειτουργία 
της Εγνατίας Οδού µε τα έτη µετά τη λειτουργία 
της προκύπτει ότι η µείωση των θανατηφόρων 
τραυµατισµών είναι στο 87%.
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ΓΙΑ  ΜΙΑ  ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ
Στοίχηµα η επανασύνδεση του παραγωγού µε τον κοινωνικό ιστό για τους συγγραφείς 
της ΚΑΠ του 2020, ώστε τα κονδύλια που διατίθενται να µην εξυπηρετούν µόνο τις 
ανάγκες για αγροτικά εµπορεύµατα αλλά και τους ανθρώπους της περιφέρειας  
Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Μ Α Ρ Ι Α  Γ Ι Ο Υ Ρ Ο Υ Κ Ε Λ Η
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Σ  την πιο κρίσιµη φάση 
εισέρχεται ο ευρωπαϊ-
κός αγροτικός τοµέας, 
ο οποίος µετά από την 
πρώτη µεταρρύθµιση της 
ΚΑΠ το 1962 αντιµετωπί-

ζει σήµερα την πρόκληση να κρατήσει στην 
ύπαιθρο τον αγροτικό κόσµο που φυλλο-
ροεί προς τα µεγάλα αστικά κέντρα.

Μάλιστα, πλέον πολλές αγροτικές πε-
ριφέρειες κατακλύζονται από εισαγόµε-
να προϊόντα, ελλείψει εγχώριας παραγω-
γής που επιλέγεται να φύγει προς το εξω-
τερικό, «αποχρωµατίζοντας» τα τοπικά χα-
ρακτηριστικά µιας περιοχής και τη σύνδε-
ση που υπήρχε µεταξύ αγρότη-καταναλω-
τή και αυτό αποτελεί µεγαλύτερο κίνδυνο 

ακόµη και από το επισιτιστικό που καλού-
νταν µέχρι σήµερα να υπηρετήσει η ΚΑΠ 
έχοντας στο επίκεντρο των δράσεών της 
τον Α’ Πυλώνα.

Οι επιτελείς των Βρυξελλών επιχειρούν 
τώρα να το πάρουν… αλλιώς, µπας και 
σταµατήσει η «διαρροή» αγροτών από τα 
χωριά, κυρίως νέων, που έχει επιφέρει ση-
µαντικές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ.  
Το στοίχηµα που καλούνται να παίξουν εί-
ναι πώς θα γίνει ελκυστική η ύπαιθρος και 
τα κονδύλια που διατίθενται δεν θα εξυ-
πηρετούν µόνο τις ανάγκες για αγροτικά 
εµπορεύµατα αλλά και τους ανθρώπους 
του κοινωνικού ιστού µιας περιφέρειας.

Το καµπανάκι εξάλλου «χτύπησε» πριν 
από µερικούς µήνες στο Κορκ της Ιρλαν-

δίας ο πρώην επίτροπος Γεωργίας ∆ρ. 
Φρανς Φίσλερ και «πατέρας» του Β’ Πυ-
λώνα της ΚΑΠ, ο οποίος 20 χρόνια µε-
τά την πρώτη διακήρυξη το 1996, τόνισε 
την ανάγκη νέας ταυτότητας στις αγρο-
τικές περιοχές, δεδοµένου ότι ο πληθυ-
σµός τους µέσα στις επόµενες δύο δεκαε-
τίες αναµένεται να µειωθεί κατά 100 εκα-
τοµµύρια ανθρώπους λόγω µετακίνησης 
προς τα αστικά κέντρα.

«Σήµερα τα 500 εκατοµµύρια του πλη-
θυσµού της ΕΕ, ζουν σε αστικά κέντρα εκ 
των οποίων 300 εκατοµµύρια στις αγροτι-
κές ζώνες, αλλά η ισορροπία αναµένεται 
να αλλάξει µέσα στην επόµενη 20ετία µε 
σοβαρές συνέπειες για εκείνους που ζουν 
στην ύπαιθρο», είπε προτείνοντας να γίνει 
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διάκριση µεταξύ των τύπων των αγροτι-
κών περιοχών και των εργαλείων στήρι-
ξής τους. «Για παράδειγµα, έχουµε αυτό 
που ονοµάζουµε ζώνες µπέικον, εκείνες 
δηλαδή της περιοχές  γύρω από τις πόλεις 
που µερικές φορές ευηµερούν περισσό-
τερο από τις ίδιες τις πόλεις. Αυτές αντιµε-
τωπίζουν µια διαφορετική κατάσταση σε 
σχέση µε τις αποµακρυσµένες ή τις περιο-
χές που κυριαρχούνται από τον γεωργικό 
τοµέα», εξήγησε. Εξάλλου, στο πλαίσιο 
της σηµερινής ΚΑΠ η συντριπτική πλειο-
νότητα των άµεσων ενισχύσεων διατίθε-
ται στις πλουσιότερες γεωργικές εκµεταλ-
λεύσεις, µε µόλις το 13% των δικαιούχων 
να λαµβάνει το 74% αυτών.

Το µανιφέστο του Κορκ
Μετά  λοιπόν, το µανιφέστο του 

Κορκ: «Μια καλύτερη ζωή στις αγροτι-
κές περιοχές», που συνυπέγραψαν τον 
περασµένο Σεπτέµβρη οι 300 εµπειρο-
γνώµονες από τα 28 κράτη-µέλη (δεν 
είχε επέλθει το Brexit), τώρα επιχειρεί-
ται να συγκεραστούν όλες οι απόψεις 
µήπως και στη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ 
του 2020, «σωθεί η παρτίδα».

Η κουβέντα, εξάλλου ζεστάθηκε όταν 

το θέµα µπήκε στο γεύµα εργασίας των 
υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, στο περιθώ-
ριο της συνόδου της 14ης Νοεµβρίου, µε 
τους 27 υπουργούς να έχουν µπροστά 
τους ως µπούσουλα την έκθεση 78 ση-
µείων του Ευρωκοινοβουλίου για την τό-
νωση της απασχόλησης µετά το 2020. 

Αυτό που αντιλαµβάνονται πλέον οι 
συγγραφείς της ΚΑΠ του 2020 είναι ότι 
πρέπει να ενσωµατωθούν νέες δυναµι-
κές γύρω από τη βελτίωση των συνθη-
κών ζωής γύρω από τις περιαστικές αγρο-
τικές περιοχές, όχι µόνο σε επίπεδο ευ-
ρυζωνικότητας, όπως λέγεται και ξανα-
λέγεται αλλά σε επίπεδο καθετοποίησης 
της παραγωγής που θα εξυπηρετεί πρωτί-
στως τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η θέσπιση µηχανισµών για την παροχή 
ειδικής στήριξης σε οµάδες και οργανώ-
σεις γεωργών και παραγωγών που καλ-
λιεργούν τοπικές φυτικές ποικιλίες και 
εκτρέφουν τοπικές ζωικές φυλές, προ-
βάλλεται ως αναγκαιότητα.

Αν µη τι άλλο, στις προτάσεις των ευ-
ρωβουλευτών έµφαση δεν δίνεται µό-
νο στην καταβολή της ενιαίας ενίσχυ-
σης αποκλειστικά για τους κατ’ επάγγελ-
µα αγρότες, αλλά σε µια σειρά από κίνη-

Η πρώτη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ 

εκατοµµύρια ο πληθυσµός της ΕΕ
300 εκατοµµύρια ζουν σε αγροτικές περιοχές
100 εκατοµµύρια θα φύγουν σε 20 χρόνια
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τρα µέσω του Β’ Πυλώνα µε επέκταση των 
συνδεδεµένων και παραχωρήσεων αγρο-
τικής γης σε «µικρούς» καλλιεργητές για 
να αυξήσουν τον κλήρο τους. 

Ταυτόχρονα, κρίνεται απαραίτητο τα  
κονδύλια στο πλαίσιο της µελλοντικής 
ΚΑΠ να παρέχουν µεγαλύτερη στήριξη, 
ώστε να επιβραδυνθεί η απώλεια των µι-
κροµεσαίων εκµεταλλεύσεων που συµ-
µετέχουν σε οργανώσεις παραγωγών 
αλλά και να δοθεί µεγαλύτερη στήριξη 
στους τοπικούς συνεταιρισµούς προκει-
µένου να ανακτήσουν τον έλεγχο των τι-
µών και των προϊόντων τους. 

Να προβληθεί ο Β’ Πυλώνας
Αυτό που προβάλλεται επίσης ως ανα-

γκαιότητα είναι:
• Η τουριστική ανάπτυξη της υπαίθρου 

και η διαφοροποίηση των γεωργικών 
δραστηριοτήτων (σε επίπεδο εκπαιδευ-
τικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων), που αποτελούν το κί-
νητρο ώστε οι νέες γενιές να αναλάβουν 
τα ηνία, µε πνεύµα πρωτοβουλίας και επι-
χειρηµατικότητας που θα προσανατολίζε-
ται στην καινοτοµία και την αξιοποίηση 
των παραδοσιακών προϊόντων.

• Τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυ-
ξης θα πρέπει να ενθαρρύνουν περισσό-
τερο τις σχέσεις ανάµεσα στον κόσµο της 
υπαίθρου και τις αστικές περιοχές, προ-
κειµένου να ενθαρρυνθούν οι συνεργα-
σίες και να δοθούν νέες προοπτικές στις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην ύπαιθρο. Στο πλαίσιο αυτής της σχέ-
σης ανάµεσα στην ύπαιθρο και τις αστι-
κές περιοχές,τα κράτη µέλη της ΕΕ οφεί-
λουν επίσης να ενισχύουν, στο πλαίσιο 
των περιφερειακών πολιτικών τους, τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες στις κωµοπόλεις.

Για την αγρότισσα της Ευρώπης
Το Ευρωκοινοβούλιο, µάλιστα, το πάει 

ακόµη παραπέρα καλώντας την Κοµισιόν 
να αναθεωρήσει τον ορισµό της οικογε-
νειακής γεωργικής εκµετάλλευσης και του 
«αρχηγού» δίνοντας δυνατότητα πρόσβα-
σης στις αγρότισσες σε προγράµµατα, κε-
φάλαια και κέρδη, δεδοµένου ότι το 45% 
του εργατικού δυναµικού των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων είναι γυναίκες, ο ρόλος 
των οποίων σήµερα παραγνωρίζεται.

Μείζον θέµα για παραµονή στην ύπαι-
θρο αποτελεί και ο µεγαλύτερος κλήρος, 
αφού όπως επισηµαίνεται στην έκθεση 
η πρόσβαση στη γη αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη σύσταση και την επέ-
κταση µιας γεωργικής εκµετάλλευσης. 
Ωστόσο σήµερα αποτελεί και το µεγαλύ-
τερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι 
νέοι γεωργοί και οι νεοεισερχόµενοι για 
την εγκατάστασή τους στο επάγγελµα.
Στην έκθεση του το Ευρωκοινοβούλιο κα-
λεί την Κοµισιόν και τα κράτη-µέλη να 
επεξεργαστούν εργαλεία παρατήρησης 
και ρύθµισης του καθεστώτος των γαι-
ών, προκειµένου να αποκτήσουν καλύτε-
ρη γνώση των αγορών γης και να εξαλεί-
ψουν το εκτεταµένο φαινόµενο της συ-
γκέντρωσης ή ιδιοποίησης των γαιών και 
των µέσων παραγωγής. Ενδεικτικό είναι 
ότι, κατά µέσο όρο, ο Ευρωπαίος αγρότης 
διαθέτει µόλις 12 εκτάρια γης και το 70% 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων έχουν 
έκταση µικρότερη από 5 εκτάρια.
Μάλιστα, τονίζεται ότι οι προσεγγίσεις 
«από κάτω προς τα πάνω» στην τοπική ανά-
πτυξη όπως τα Leader έχουν αποδειχθεί 
αποτελεσµατικές και θα πρέπει ως εκ τού-
του να ενισχυθούν περαιτέρω, να προωθη-
θούν και να εφαρµοστούν σε όλα τα κράτη 
µέλη µέσω πολυταµειακών προσεγγίσεων 
και µε την ενίσχυση του ρόλου των τοπι-
κών και περιφερειακών αρχών που θα πρέ-
πει να έχουν τη µέγιστη δυνατή αυτονοµία.

45%
+

του εργατικού δυναµικού 
των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων  
είναι γυναίκες

των δικαιούχων ενισχύσεων  
λαµβάνει το 74% αυτών
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Σ  το µεσαίο πόδι της Πελοποννήσου, εκεί που 
απλώνεται η Μάνη, το τοπίο είναι γοητευτικά 
σκληρό. Η πέτρα κυριαρχεί παντού για να έρ-
θει το γαλάζιο της θάλασσας και η οµορφιά 
των παραδοσιακών οικισµών να τη γλυκάνει. 

Στα σχεδόν γυµνά χώµατά της θα βρει κα-
νείς µόνο φραγκοσυκιές και ελιές.  Ωστόσο, τα λίγα που της έδω-
σε η φύση είναι εκλεκτά. Η ελιά της Μάνης, ποικιλία Κορωνέι-
κη, είναι ονοµαστή σε όλο τον κόσµο. Οι ξηροφυτικές συνθήκες 
του τόπου ευνόησαν αυτή τη µικρή σε µέγεθος ελιά που ωριµά-
ζει από τον Οκτώβριο έως τον ∆εκέµβριο. Το µάζεµά της είναι 
µία οικογενειακή υπόθεση και ως σήµερα γίνεται από τους πα-
λαιότερους µε τον παραδοσιακό τρόπο. 

Οι άνθρωποι που εξέθρεψε αυτός ο τόπος είναι αυστηροί για-
τί έµαθαν να ζουν λιτά µε τα λίγα που µπορούν να προσφέρουν 
τα χώµατά τους. Είναι ασυµβίβαστοι γιατί δεν κατακτήθηκαν πο-
τέ. Η αποµακρυσµένη και δυσπρόσιτη θέση της Μάνης, µα κυρί-
ως η πολεµική δεινότητα των κατοίκων, κράτησαν αυτό το κοµ-
µάτι γης απόρθητο. Στη Μάνη οι άντρες προσδιόριζαν τον πλη-
θυσµό των χωριών τους µε τον αριθµό των όπλων τους, θεωρώ-
ντας δεδοµένο ότι όλοι είχαν από ένα.

Πρόκειται για έναν ιδανικό προορισµό για τους λάτρεις των 
οδικών ταξιδιών µε πολλά και πανέµορφα µυστικά προς ανα-
κάλυψη. Το φθινόπωρο είναι µία από τις καλύτερες εποχές 
της. Χτισµένη στις πλαγιές του Ταϋγετου, χωρίζεται στα δύο 

Ετούτο το τοπίο είναι 
σκληρό σαν τη φωτιά, 
σφίγγει στον κόρφο 
του πυρωμένα λιθάρια, 
σφίγγει στο φως τις 
ορφανές ελιές και  
τα αμπέλια του,  
σφίγγει τα δόντια! 
Γ. Ρίτσος

Π Ρ Ο Σ Η Λ Ι Α Κ Η  &  Α Π Ο Σ Κ Ι Ε Ρ Η

Η ΜΑΝΗ  
ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ 
ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ

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

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Μ Α Ρ Ι Ν Α  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ
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ανάλογα µε τον προσανατολισµό των οι-
κισµών της. Στα δυτικά προς τον Μεσση-
νιακό Κόλπο απλώνονται οι οικισµοί της 
Αποσκιερής Μάνης, ενώ στα ανατολικά 
βρίσκουµε την Προσηλιακή Μάνη µε θέα 
στον Λακωνικό κόλπο.

Αποσκιερή Μάνη
Ξεκινώντας από τα δυτικά, η πρώτη στά-

ση είναι σίγουρα ο κουκλίστικος οικισµός 
της Καρδαµύλης. Πετρόχτιστα σπίτια µε κε-
ραµιδένιες σκεπές χύνονται στον απάνε-
µο κόλπο στους πρόποδες του Ταϋγέτου. 
Ο τόπος που προσφέρθηκε από τον Αγα-
µέµνονα στον Αχιλλέα για να τον δελεάσει 
δεν µπορεί παρά να είναι όµορφος. 

Τα ερείπια της αρχαίας Ακρόπολης, η 
εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα που χρονο-
λογείται από τον 6ο µ.Χ. αιώνα, και τα  κα-
τάλοιπα του κάστρου συγκαταλέγονται στα 
σηµαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής. 

Αντικριστά στην Καρδαµύλη βρίσκεται 
το  καταπράσινο νησάκι Μερόπη, ένα πλε-
ούµενο µοναστήρι και οχυρό. Πάνω του 
σώζονται οχυρωµατικά τείχη και ο Ναός 
της Παναγίας του 18ου αιώνα.

Σε απόσταση 8 χιλιοµέτρων από την 
Καρδαµύλη βρίσκεται η κοσµική παραλία 
της Στούπας. Το ήσυχο ψαροχώρι του πα-
ρελθόντος έχει δώσει τη θέση του σε έναν 
προορισµό µε πολλές και ποιοτικές τουρι-
στικές υποδοµές. ∆ίπλα ακριβώς βρίσκε-
ται η αµµουδερή παραλία της Καλογριάς, 
ή αλλιώς η παραλία του Ζορµπά και του 
Καζαντζάκη. Σε αυτή την παραλία γνώρι-

σε ο Καζαντζάκης τον άνθρωπο από τον 
οποίο εµπνεύστηκε τον θρυλικό του ήρωα. 

Προσηλιακή Μάνη
Περνώντας στη Λακωνική Μάνη, συνα-

ντάµε ένα τοπίο τραχύ σµιλεµένο από τον 
αδυσώπητο ήλιο. Απόκρηµνοι βράχοι, φι-
δωτοί δρόµοι κρεµασµένοι πάνω από βα-
θυγάλανα νερά και αυστηροί πέτρινοι 
πύργοι µε µικροσκοπικά παράθυρα. 

Η πόλη του Άρεως, η  Αρεόπολη, είναι 
ένας από τους πρώτους προορισµούς που 
πρέπει να επισκεφθεί κάποιος. Τα πέτρινα 
σοκάκια του καλοδιατηρηµένου οικισµού 
προσφέρονται για ροµαντικές βόλτες. Στο 
κέντρο του χωριού βρίσκεται η κεντρική 
πλατεία,  όπου τα Σάββατα οι ντόπιοι παρα-
γωγοί στήνουν τους πάγκους τους.

Το κεφαλοχώρι του ∆ιρού είναι το 

πέρασµα για τα περίφηµα σπήλαια, 
ίσως τα οµορφότερα λιµναία σπήλαια 
στον κόσµο, ενώ ο δρόµος στη συνέ-
χεια οδηγεί στη Βάθεια, το πιο αντι-
προσωπευτικό πυργοχώρι της περιο-
χής, µία µικρογραφία ολόκληρης της 
Μάνης. Τη δεκαετία του ‘80 ο ΕΟΤ απο-
φάσισε να αναστηλώσει και να ανα-
καινίσει τους πύργους της Βάθειας για 
να τους µετατρέψει σε ξενώνες αλλά 
το έργο δεν ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, 
µία επίσκεψη στις πυργογειτονιές αξί-
ζει για τα όµορφα σοκάκια, την ατµό-
σφαιρα µίας άλλης εποχής. 

Για το τέλος, αφήσαµε τον Γερολιµένα, 
τον Ιερό Λιµένα, µε την απόκοσµη οµορ-
φιά που συνθέτει η πέτρα και το γαλάζιο. 
Το γραφικό λιµανάκι του σήµερα, απο-
τελούσε στο παρελθόν το σπουδαιότερο 
εµπορικό λιµάνι της ευρύτερης περιοχής.

Τελευταίος σταθµός το Ακρωτήριο Ταί-
ναρο. Το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής 
Ευρώπης. Το τοπίο πανέµορφο, µέσα στην 
παντελή γύµνια του, και συγχρόνως µυ-
σταγωγικό αν αναλογιστεί κανείς την ιστο-
ρία του. Εκεί τοποθετούσαν οι αρχαίοι Έλ-
ληνες τις πύλες του Άδη. Ανατολικά, βρί-
σκεται λαξευµένο στο βράχο το Ψυχοπο-
µπείο απ’ όπου παραλάµβανε ο συνοδός 
τις ψυχές για τον Κάτω Κόσµο. Στα δυτικά 
υπάρχουν τα  ίχνη από τον αρχαίο και ρω-
µαϊκό οικισµό µε το περίφηµο ψηφιδωτό 
του 1ου µ.Χ. αιώνα. Φρουρός το ακρωτη-
ρίου ο Φάρος ύψους 16 µέτρων που στέκει 
στο σηµείο από το έτος 1882. 

Στην παραλία της Στούπας 
γνώρισε ο Καζαντζάκης 
τον άνθρωπο από τον οποίο 
εμπνεύστηκε τη θρυλική 
φιγούρα του Ζορμπά.

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   Μ Α Ν Η
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1

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   Μ Α Ν Η

1
Ο φάρος που δεσπόζει στο Ακρωτήριο 
Ταίναρο, ή Κάβο Ματαπά για τους ναυ-
τικούς, χτίστηκε από Γάλλους στα 1882.

2
Η Μερόπη είναι το καταπράσινο νησάκι 
απέναντι από την Καρδαµύλη. Πάνω στο 
νησί υπάρχουν τα ερείπια βενετσιάνι-
κών τειχών και το ιστορικό εκκλησάκι 
της Παναγίας του 18ου αιώνα.

3
Τα λαλάγγια είναι το παραδοσιακό 
γλυκό της Μάνης. Τα παλιά χρόνια 
τα έφτιαχναν στις γιορτές, κυρίως τα 
Χριστούγεννα, σε µεγάλες ποσότητες 
γιατί τα πήγαιναν  κεράσµατα. 

4
Η Μάνη είναι διάσπαρτη από µικρά 
εκκλησάκια κτισµένα µε µεγάλες πέτρες 
χωρίς αµµοκονίαµα ή τούβλα. Ο µεγά-
λος αριθµός τους οφείλεται στο έντονο 
θρησκευτικό  αίσθηµα των ντόπιων. 

1 3

2

4

ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

Καλαµάτα Πάρος

Σαντορίνη
Κύθηρα

Χανιά

ΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνοΡέθυµνο

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

Η Μάνη, 
απλώνεται στο µεσαίο 
πόδι της Πελοποννήσου. 
Ορίζεται στα βόρεια από 
τον αυχένα του Ταΰγετου  
Σαγιά και καταλήγει στο 
ακρωτήριο Ταίναρο.
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Σ 
υνδυάζοντας την αρχιτεκτονική, και 
όχι µόνο, ιστορία µε την πολυτέλεια 
το ξενοδοχείο Κυρίµαι στον Γερολι-
µένα Μάνης υπόσχεται µία αξέχαστη 

εµπειρία στους επισκέπτες του.  Το κύµα 
που σκάει στο κατώφλι του ξενοδοχείου, το 
απέραντο γαλάζιο της θάλασσας που ενώ-
νεται µε το γαλάζιο του ουρανού και η πέ-
τρα πλαισιώνουν τη διαµονή στο πανέµορ-
φο boutique hotel του Αλέξανδρου Κυρί-
µη.  Το ξενοδοχείο έχει βραβευτεί επανει-
ληµµένως για την ποιότητά του, ενώ φέτος 
απέσπασε τον τίτλο του πιο ροµαντικού ξε-
νοδοχείου στα βραβεία των Historic Hotels 
of Europe. Το γεγονός αυτό το καθιστά µία 
από τις πιο σίγουρες επιλογές για ερωτευ-
µένα ζευγάρια και όχι µόνο. 

Το Κυρίµαι τεγάζεται σε ένα διατηρητέο 

συγκρότηµα µανιάτικων κτισµάτων του 
19ου αιώνα. Το συγκεκριµένο συγκρότηµα 
αποτέλεσε τη βάση των εµπορικών δραστη-
ριοτήτων του Θεόδωρου Κυρίµη από τη δε-
καετία του 1870.  Η µακρά του ιστορία του 
αποτυπώνεται στα αρχεία, τα αντικείµενα 
και τα αναµνηστικά των ανθρώπων που ερ-
γάστηκαν σε αυτό για δεκαετίες και εκτίθε-
νται στο χώρο του ξενοδοχείου.  Η ανακαί-
νιση του παλιού καταστήµατος, των απο-
θηκών και του επιβλητικού πύργου έγινε 
µε σεβασµό στην ατµόσφαιρα του παρελ-
θόντος. Τα δωµάτια συνδυάζουν παραδο-
σιακά υλικά, όπως το ξύλο και η πέτρα, µε 
τη µοντέρνα και κοµψή επίπλωση, ενώ το 
καθένα έχει το δικό του ξεχωριστό στυλ. 

Ξεχωριστοί είναι και οι κοινόχρηστοι χώ-
ροι. Ο χώρος υποδοχής βρίσκεται στην πα-

λιά οιναποθήκη, µε την εντυπωσιακή κα-
µάρα και το παµπάλαιο χρηµατοκιβώτιο. 
Μία παλιά ξυλαποθήκη δίπλα στεγάζει εκ-
θέµατα, κυρίως αρχεία, τεκµήρια και εκα-
τοντάδες βιβλία, που ήρθαν στο φως κατά 
τον καθαρισµό του κτηρίου. Όλα µαζί ένας 
πραγµατικός θησαυρός µίας ένδοξης επο-
χή που βίωσε η Ελλάδα κατά τα τέλη του δέ-
κατου ένατου αιώνα.

Το Κυρίµαι θα ικανοποιήσει και όσους 
αναζητούν τις γευστικές εµπειρίες στις 
αποδράσεις τους. Οι σεφ Σταυριανή Ζερβα-
κάκου και Σερκάν Σανού επιµελούνται ένα 
µενού µε οικείες και παραδοσιακές γεύ-
σεις από τις οποίες δεν λείπει το στοιχείο 
του νεωτερισµού. Τα πιάτα του Κυρίµαι δί-
νουν µία αυθεντική εµπειρία του γαστρο-
νοµικού πολιτισµού της περιοχής. 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΥΡΙΜΑΙ
ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
Το πιο ροµαντικό ξενοδοχείο σύµφωνα µε τα φετινά βραβεία Historic Hotels of Europe

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   Μ Α Ν Η

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

Τρίπολη

Καλαµάτα Πάρος

Σαντορίνη
Κύθηρα

Χανιά

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

Γερολιµένας, 
ο µανιάτικος οικισµός 
είναι κτισµένος στην ανα-
τολική πλευρά του Κάβο 
Γκρόσσο και αποτελεί ένα 
από τα πιο αυθεντικά και 
παραδοσιακά παραλιακά 
χωριά της περιοχής.

Τα δωμάτια 
του Κυρίμαι 
συνδυάζουν 
αρμονικά το 
παραδοσιακό 
στοιχείο με 
το μοντέρνο

1
Το κύµα που σκάει στο κατώφλι του ξενοδοχείου 
µπορεί να νανουρίσει τους επισκέπτες του Κυρί-
µαι προσφέροντάς τους χαλαρωτικές βραδιές.

2 & 3 
Στα δωµάτια του ξενοδοχείου κυριαρχούν τα 
παραδοσιακά στοιχεία διακόσµησης από ξύλο 
και πέτρα, χωρίς να λείπουν οι λεπτοµέρειες  
µοντέρνας πολυτέλειας. 

4
Αν ο καιρός το επιτρέπει, το πρωινό σερβίρεται 
δίπλα στο κύµα. Ένα πλούσιο πρωινό φτιαγµένο 
από ολόφρεσκα τοπικά υλικά είναι αυτό που 
χρειάζεται πριν από κάθε εξόρµηση.

5 
Η ανακαίνιση του συγκροτήµατος έγινε µε σε-
βασµό στην αρχιτεκτονική ιστορία της Μάνης.  

6
Το ανακαίνισµένο σήµερα Κυρίµαι αποτελούσε 
τον 19ο αίωνα τη βάση των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων του εµπόρου Θεόδωρου Κυρίµη. 

1

2

3

4

5

6
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι

ΣΤΗ ΜΑΝΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΘΕΤΕΙ Ο ΤΑΥΓΕΤΟΣ
Είναι ο παράδεισος των πεζοπόρων και των ορειβατών. Προσφέρει ατελείωτες επιλογές 
διαδροµών µέσα σε µαγευτικά τοπία πλούσιας βιοποικιλότητας 

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

Α Ξ Ι Ο Θ Ε Α Τ Α

Ιππασία
Μία βόλτα µε 
άλογο είναι ο 
καλύτερος τρό-
πος για να έρθει 
κανείς σε επαφή 
µε τη φύση και 
να περιηγηθεί 
στα σοκάκια της 
Μάνης. 

Καταδύσεις
Ο βυθός στις 
περισσότερες 
παραλίες της ∆υ-
τικής Μεσσηνίας 
είναι βραχώδης 
δηµιουργώντας 
τις ιδανικές 
συνθήκες για κα-
τάδυση. Επιπλέον, 
τα ρεύµατα 
των θαλασσών 
της δεν είναι 
ιδιαιτέρως ισχυρά 
διευκολύνο-
ντας ακόµη και 
τους λιγότερο 
έµπειρους. Για 
τους τολµηρούς 
των καταδύσεων 
υπάρχουν 
αρκετές σχολές 
και καταδυτικά 
κέντρα για να 
προµηθευτούν  
τον απαραίτητο 
εξοπλισµό.

Ποδηλασία
Ένας από του 
ιδανικότε-
ρους τρόπους 
εξερεύνησης της 
Μεσσηνιακής 
Μάνης είναι 
το ποδήλατο. 
Οι λάτρεις του 
mountain bike 
θα ανακαλύψουν 
πανέµορφες 
διαδροµές 
χρησιµοποιώντας 
ένα πλήθος 
κοινοτικών 
χωµατόδροµων, 
δασικών δρόµων 
και µονοπατιών.

Σ   
τα δυτικά του Ταΰγετου οι χαρά-
δρες του Ριvτόµoυ και του Βυρoύ 
εντυπωσιάζουν, ενώ στα ανατο-
λικά, η µεγαλύτερη χαράδρωση 

σχηµατίζεται στη Λαγκάδα. 
Ο Ταΰγετος είναι ο παράδεισος των 
περιπατητών διαθέτοντας ένα από τα 
λίγα ελληνικά οργανωµένα δίκτυα 
µονοπατιών, πολλά από τα οποία εί-
ναι καλοχτισµένα καλντερίµια. Ξε-
χωρίζει το διεθνές µονοπάτι Ε4, που 
ξεκινά από τον Μυστρά. Οι επιλογές 
καλύπτουν όλα τα επίπεδα δυσκολί-
ας και µπορούν να ικανοποιήσουν τα 
γούστα και των πιο απαιτητικών.
Όσο για τους αναρριχητές, στην κο-
ρυφή των προτιµήσεών τους θα βρού-
µε τη Λαγκάδα και το Ζόµπολο στη 

Λακωνία. Το περίφηµο αναρριχητι-
κό πεδίο στο βουνό Ζόµπολο, κοντά 
στον θρυλικό Καβο Μαλιά, προκαλεί 
τους αναρριχητές να ανακαλύψουν 
100 απίθανες διαδροµές.
Σε έναν τόπο έντονων συγκινήσεων 
όπως η Μάνη, ταιριάζει µία εξίσου συ-
ναρπαστική εµπειρία όπως η ιππασία. 
Η απεριόριστη αγάπη των ντόπιων για 
τα περήφανα ζώα, τους καθιστά τους 
καταλληλότερους για τη µύηση κάθε 
επίδοξου αναβάτη στα µυστικά της ιπ-
πασίας. Στον Πύργο ∆ιρού βρίσκεται 
το Κέντρο Ελεύθερης Ιππασίας «Τα 
άλογα της Μάνης». Οι άνθρωποι του 
Κέντρου προστατεύουν τα άλογα της 
ντόπιας φυλής. Η κακοτράχαλη φύση 
της Μάνης εξέλιξε µία φυλή αλόγων 

µε εξαιρετική αντοχή και εξυπνάδα. 
Επιπλέον, τα µικρόσωµα αυτά 

άλογα ξεχωρίζουν για την 
οµορφιά τους και την άψο-
γη συνεργασία τους µε τον 
άνθρωπο. 
 Οι θάλασσες της Μεσση-

νίας φηµίζονται για την κα-
θαρότητα των νερών τους, 

την πλούσια θαλάσσια ζωή και 
την ύπαρξη χαρακτηρισµένων αρχαι-
ολογικών χώρων όπου επιτρέπεται η 
κατάδυση. 

Τα άλογα της Μάνης ξεχωρί-
ζουν για την αντοχή τους.

Ο βυθός της Μεσσηνίας είναι ο 
παράδεισος των καταδύσεων.

Καλοχτισµένα καλντερίµια 
διατρέχουν τον Ταΰγετο.
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Χρόνος προετοιµασίας: 50 λεπτά 
(για το µαρινάρισµα 30 λεπτά)
Ποσότητα: 6 τεµάχια

Υλικά:
1 1/2 κιλό κοτόπουλο (µπούτι ή στή-
θος), κοµµένο σε κύβους,1 τσαµπί το-
µατίνια,1/4 κουταλάκι του γλυκού αλά-
τι, 1/4 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, 
1/3 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 4 
κουταλιές της σούπας ξίδι από κόκκι-
νο κρασί, 1 1/2 κουταλιές της σούπας 
µέλι, 2 κουταλάκια του γλυκού µου-
στάρδα, 2 κουταλιές της σούπας φρέ-
σκο ψιλοκοµµένο άνηθο, 2 σκελίδες 
σκόρδο, ψιλοκοµµένο, 1 καρδιές αγκι-
νάρα,κοµµένη σε κύβους, 3 λεµόνια, 
κοµµένα στη µέση ρίγανη και κόλιαν-
δρο. Για τη Σάλτσα µε Κατσικίσιο τυρί: 
250 γραµµάρια κατσικίσιο τυρί, 3 κου-
ταλιές της σούπας γιαούρτι, 1 κουταλιά 
της σούπας ρίγανη, 1/2 κουταλάκι του 
γλυκού αλάτι, 1/4 κουταλάκι του γλυ-
κού σκόνη σκόρδου, 2 µε 3 κουταλιές 
της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. 

Οδηγίες:
Σε µια αεροστεγή σα-

κούλα τοποθετήστε το 
κοτόπουλο µε το αλάτι 

και το πιπέρι. Στην συνέχεια χτυπήστε το 
ελαιόλαδο, το ξίδι, το µέλι, τη µουστάρ-
δα, το άνηθο και το σκόρδο και ρίξτε τα 
στο κοτόπουλο. Μπορείτε να το µαρινά-
ρετε από 30 λεπτά έως 2 ώρες ή ακόµα 
και για όλη τη νύχτα.

Προθερµάνετε φούρνο σας στο γκριλ 
(για ακόµα καλύτερο αποτέλεσµα µπορεί-
τε να τα κάνετε στα κάρβουνα).

Όταν είναι όλα έτοιµα, φτιάξτε το σου-
βλάκι µε το κοτόπουλο, τα τοµατίνια,τις 
αγκινάρες και τα λεµόνια. Τοποθετήστε 
τα τοµατίνια και οι αγκινάρες ενδιάµε-
σα από το κοτόπουλο. Εάν τα ψήσετε στα 
κάρβουνα αφήστε τα 2 λεπτά από κάθε 
πλευρά. Εάν πάλι τα ψήσετε στον φούρ-
νο σε 15 – 20  θα είναι έτοιµα!

Τέλος για το σερβίρισµα πασπαλίστε 
τα µε ρίγανη και κόλιανδρο.

Για την σάλτσα από κατσικίσιο τυρί
Τοποθετήστε το κατσικίσιο τυρί, το 

γιαούρτι, τα βότανα, το αλάτι και την 
σκορδόσκονη σε ένα µπλέντερ. Ανακα-
τέψτε τα µέχρι να οµογενοποιηθούν και 
προσθέστε σιγά το ελαιόλαδο. Σε περί-

πτωση που περισσέψει 
µπορείτε να το σφραγί-
σετε και να το τοποθετή-
σετε στο ψυγείο για επό-
µενη χρήση.

ΣΥΓΚΛΙΝΟ
ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΤΗΣ 
ΜΑΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ

∆ΡΩΜΕΝΑΓΕΥΣΗ

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ, 
ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ

Το σύγκλινο είναι το πεντανόστι-
µο έδεσµα που προκύπτει από το 
πάστωµα του χοιρινού κρέατος  µε 
την ιδιαίτερη τεχνική που αναπτύ-
χθηκε στη Μάνη. Το χοιρινό  κρέ-
ας που περίσσευε παστωνόταν και 
καπνιζόταν µε ξύλα και αρωµατι-
κά φυτά σε τζάκια ή σε αυτοσχέ-
δια καπνιστήρια. Κατόπιν ακο-
λουθούσε το βράσιµό του σε χα-
ρανιά (καζάνια) µε κρασί, πορτο-
κάλια και µπαχαρικά. Για τη φύ-
λαξή του το τοποθετούσαν σε λαή-
νια (µεγάλες πήλινες στάµνες) γε-
µάτα ελαιόλαδο ή γλίνα (το λίπος 
του χοίρου). Το πάστωµα του κρέ-
ατος γινόταν ως επί το πλείστον 
την περίοδο των Χριστουγέννων. 
Παρά το γεγονός ότι σήµερα δεν 
λείπουν τα µέσα συντήρησης του 
κρέατος, η Μάνη εξακολουθεί , ευ-
τυχώς, να παράγει το έδεσµα που 
έχει κατακτήσει όλη την Ελλάδα. 
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  Α Υ Τ Ο   Κ Ι Ν Η Σ Η

ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΟ 
∆Ε ΓΙΝΕΤΑΙ
Με την προσθήκη του νέου Pulsar 
στην γκάµα της η Nissan φιλοδοξεί 
να προσφέρει ένα µοντέλο µε έξυπνο 
σχεδιασµό και τεχνολογικές καινοτοµίες, 
για το οποίο επιπλέον η ελληνική 
αντιπροσωπεία προσθέτει δωρεάν service 
και οδική βοήθεια για 5 ολόκληρα χρόνια 

 Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Κ Ο Ν Τ Ο Ν Η

Σ 
χεδιασµένο για να προσελ-
κύσει ένα ευρύ φάσµα αγο-
ραστών, τόσο από τους µέ-
χρι πρότινος κατόχους αυ-

τοκινήτων της κατηγορίας D, όσο 
και από εκείνους που θέλουν να 
«ανέβουν» από την κατηγορία Β, 
το Pulsar επιδεικνύει τις σχεδια-
στικές ικανότητές της Nissan, ει-
σάγοντας παράλληλα µια σειρά 
από τεχνολογίες, µερικές εκ των 
οποίων είναι νεόφερτες για την 
κατηγορία του. Με εξαιρετικά υλι-
κά αλλά και ποιότητα κατασκευ-
ής, το νέο Ιαπωνικό όχηµα προ-
σφέρει στους υποψήφιους αγο-
ραστές του premium χαρακτηρι-
στικά και αντίστοιχα υψηλού επι-

πέδου οδηγική εµπειρία.
Χάρη στο µακρύτερο µεταξόνιο 

στην κατηγορία του (2.700 χιλιο-
στά ) και την έξυπνη χωροταξία, το 
Pulsar προσφέρει σηµαντικά πε-
ρισσότερο χώρο για τα πόδια των 
πίσω επιβατών αλλά και στο ύψος 
των ώµων, σε σχέση µε τα µοντέλα 
του ανταγωνισµού. Στην πραγµα-
τικότητα, µε 692 χιλιοστά ωφέλιµο 
χώρο για τα γόνατα των πίσω επι-
βατών, είναι πιο ευρύχωρο και από 
αρκετά µοντέλα κατηγορίας D.

Turbo κινητήρες
Παράλληλα τo νέο Nissan 

προσδίδει µια νέα διάσταση στην 
κατηγορία C, όντας πλέον ένα 
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ΤΡΕΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΟ ΝΕΟ NISSAN PULSAR δι-
ατίθεται σε τρεις εκδόσεις εξο-
πλισµού, τις Energy, Acenta και 
Techna αντίστοιχα, που θα καλύ-
ψουν τις ανάγκες ακόµα και των 
πλέον απαιτητικών αγοραστών. 
Όλα τα µοντέλα είναι εξοπλισµέ-
να µε οθόνη πολλαπλών ενδείξε-
ων 5 ιντσών, τοποθετηµένη στον 
κεντρικό πίνακα οργάνων. Επι-
πλέον, στάνταρ σε όλες τις εκδό-
σεις είναι το Σύστηµα Παρακολού-
θησης της Πίεσης των Ελαστικών, 
οι 6 αερόσακοι, όπως και το σύ-
στηµα Start & Stop. 

Ακολουθώντας τα χνάρια των 
νέων Qashqai και X-Trail το ευ-
ρύχωρο και µε πρωτοποριακή 
τεχνολογία νέο, οικογενειακό 
hatchback της Nissan, κατέκτησε 
τα 5 αστέρια στο Euro NCAP.

ασφαλές, ευρύχωρο και µε πρω-
τοποριακή τεχνολογία, οικογενει-
ακό hatchback. 

Κινείται από κινητήρες turbo 
που συνδυάζουν στο βέλτιστο 
βαθµό την απόδοση και την οι-
κονοµία. Συγκεκριµένα, ο 1,2 
λίτρων DiG-T βενζίνης, αποδί-
δει την εκπληκτική, για το µέγε-
θός του, ισχύ των 115PS, ενώ το 
µοτέρ πετρελαίου των 1,5 λίτρων 
dCi παράγει 110PS και 260Nm ρο-
πής. Για εκείνους που αποζητούν 
ακόµα πιο συναρπαστικές επιδό-
σεις, η έκδοση µε τον turbo κινη-
τήρα βενζίνης 1.6 DiG-T των 190 
ίππων, είναι σίγουρο πως θα τους 
εκπλήξει ευχάριστα.

Με δωρεάν service 
και οδική βοήθεια 
προσφέρεται το Nissan 
Pulsar από τη Νικ.Ι. 
Θεοχαράκης

ΤΙΜΕΣ
H τιµή για 
την έκδοση 
βενζίνης 1.2 
ξεκινά από 
τα 15.850 
ευρώ ενώ 
µε τον κινη-
τήρα πετρε-
λαίου 1.5 dCi 
ξεκινά από 
τα 18.450 
ευρώ.

Τα αυτοκίνη-
τα της Nissan 
διαθέτει στην 
ελληνική αγο-

ρά η N. I. 
Θεοχαράκης
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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 . . .

Ε
να άπαικτο ελληνικό λαϊκό παραµύθι, µε µεσαι-
ωνικές καταβολές για θεατές κάθε ηλικίας, στή-
νει στο Ηράκλειο Κρήτης η Οµάδα Παραστατικών 
Τεχνών προΤΑΣΗ σε συνεργασία µε το Θέατρο 

Κρήτης. Μια παράσταση που συγκεντρώνει ισόποσα 
και πλήρως εναρµονισµένα τις παραστατικές τέχνες: 
Το θέατρο και το χορό, τη χρήση της κινηµατογραφι-
κής προβολής, τη µουσική µε λαϊκά τοξωτά όργανα 
της Γηραιάς Ηπείρου (κρητική λύρα, σουηδική νικε-
λάρπα, νορβηγικό βιολί), αλλά και την εικαστική τέ-
χνη του οριγκάµι που δηµιουργείται µπροστά στους 
θεατές, µετουσιώνοντας µορφές και στοιχεία του µύ-
θου. Μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση ενός παλαιού 
παραµυθιού από την προφορική µας παράδοση που 
ενέχει το θέµα της διαφορετικότητας και αντιµετωπίζει 
εν τη γενέσει του το µεγάλο ζήτηµα της ψυχολογικής 
κακοποίησης λόγω της εξωτερικής εµφάνισης και το 
θρίαµβο του δίκαιου µε την αποδοχή της ετερότητας.

«Η ΦΤΕΡΕΝΗ ΚΟΡΗ»   
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ66

Ο Μ Α ∆ Α 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Η

> ΚΑΘΕ 
ΚΥΡΙΑΚΗ
Στις 17.00 µ.µ. 
στο κινηµατοθέ-
ατρο Βιτσέντσος 
Κορνάρος.
Σκηνοθε-
σία: ∆ηµήτρης 
Φοινίτσης

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

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ Φεστιβάλ Κινηµατο-
γράφου Ολυµπίας για Παιδιά και 
Νέους ξεκινά στις 3 ∆εκεµβρίου σε 
Πύργο, Πάτρα, Αίγιο, Αγρίνιο, Λε-
χαινά, Ζαχάρω, Μεσολόγγι, Αµαλιά-
δα και Γαστούνη. Για µια εβδοµάδα, 
οι σκοτεινές αίθουσες της Πελοπον-
νήσου θα αποκαλύψουν στα παιδιά 
και το άλλο πρόσωπο της ζωής µε 
ταινίες που στηλιτεύουν τη βία, το 
ρατσισµό και τη µισαλλοδοξία.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για το καλύτε-
ρο video που έχει τραβηχτεί µέσα 
στους χώρους του διοργανώνει το 
Μουσείο Μετεώρων. Οι συµµετοχές 
θα αποστέλλονται έως και 15 Ιουνί-
ου 2017. www.meteoramuseum.grΕΝΑΣ ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Μια παράσταση βασισµένη στην αληθινή ιστορία του 
διηγήµατος «Απέναντι Όχθη» του Φίλιππου Φραγκούλη 
και σε µαρτυρίες ανθρώπων που επιβίωσαν από τα 
θλιβερά γεγονότα, στον Λούσιο ποταµό, το 2007, που 
σηµάδεψαν βαθιά τη συλλογική συνείδηση της χώρας

Ο   
Γιάννης Μπισµπι-
κόπουλος και η 
Μαρία Παπαφωτί-
ου προσπαθούν, 

ακροβατώντας µε σεβα-
σµό πάνω στο «σχοινί» 
ενός αληθινού γεγονό-
τος, να συνδέσουν τα νή-
µατα που έρχονται από τις 
αρχαίες τραγωδίες µε το 
πρόσωπο µιας ιστορίας, 
που µέσα από τη σύγχρο-
νη τραγικότητά της, µας 
καλεί να µην την ξεχάσου-
µε. Μιας ιστορίας που γε-
µάτη από αµείλικτα «για-
τί» και «πώς», ορίζει το νόηµα της αν-
θρώπινης θέλησης, την απώλεια, τον 
αγώνα, τη ζωή αλλά και το θάνατο, το 
σεβασµό, την ανάγκη επαναπροσδιο-
ρισµού των αξιών που τελικά πρέπει 

να ορίζουν τη ζωή µας. ∆ί-
νει όµως και ελπίδα. Τιµά 
τον άνθρωπο και αυτούς 
που πάντα θα «φεύγουν».
Μια προσπάθεια επαφής 
µε τις πέντε βασικές αι-
σθήσεις, ίσως γιατί σήµε-
ρα, όσο ποτέ άλλοτε, πρέ-
πει να βρούµε την έκτη. 
Την απόλυτα δική µας, τη 
µοναδική αγάπη, το ένστι-
κτο για τη ζωή και τις αξί-
ες. Μια παράσταση για να 
καταλάβουµε πως για το 
σύµπαν δεν είµαστε παρά 
µια απειροελάχιστη κου-

κίδα -υπέροχη όµως και µοναδική.
H παράσταση, σε σκηνοθεσία Ισµήνης 
Πρωίου, ανεβαίνει κάθε Παρασκευή 
21.30 µ.µ., Σάββατο 19.00 µ.µ. και Κυρια-
κή 20.30 µ.µ., στο θέατρο Επί Κολωνώ. 

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

V I D E O

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ

66-77_drwmena-tainies-biblia_new.indd   67 11/23/16   9:43 PM



∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ68

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ • ΤΑΙΝΙΑ • ΜΟΥΣΙΚΗ

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

 ΒΙΒΛΙΟ

01 Περσείδες 
Έντεκα τραγούδια και δύο ορχηστρικά θέµα-
τα συνθέτουν το νέο δίσκο του Μίλτου Πασχαλί-
δη, µε τον ονειρικό τίτλο «Περσείδες». Πρόκειται 
για µια ευρηµατική δισκογραφική δουλειά, τόσο 
στιχουργικά όσο και σε επίπεδο µουσικής σύνθε-
σης, ένας ύµνος στο χορό που στήσανε τα αστέ-
ρια, µια σπουδή για τον έρωτα και την απώλεια, 
εµπνευσµένη από το µάταιο των ευχών.

02 Γιάννης Χαρούλης  
Ω νυχτέρια, ω πανηγύρια
Κυκλοφόρησε ο πολυαναµε-
νόµενος δίσκος του Γιάννη 
Χαρούλη σε µουσική Λ. Θά-
νου και ποίηση Κ. Παλαµά.

03 Η αλεπού της σκάλας 
και άλλες ιστορίες
∆ιηγήµατα µε φόντο την 
ελληνική επαρχία της βό-
ρειας Ελλάδας του Ηλία 
Παπαµόσχου.

04 Ευθέως Ο Πασχάλης 
Τόνιος µε Γ. Νταλάρα, Γλυ-
κερία και Ελ. Ζουγανέλη
Ίσως ο πιο ολοκληρωµένος 
δίσκος του καλλιτέχνη.

05 Οι πελαργοί Αµερικανι-
κή ταινία κινουµένων σχεδί-
ων για όλη την οικογένεια. 
Πρωτότυπο σενάριο, ωραία 
και αστεία πλοκή µε τρυφε-
ρά µηνύµατα.

06 Το Σταθουράκι µου
Βιβλίο, λογοτεχνικό και βοτα-
νολογικό, µε θέµα τον αφα-
νισµό της χλωρίδας και την 
αδιαφορία των υπευθύνων. 
Του Μιχαήλ Ι. Στρατουδάκη.

ΜΕ ΤΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Η FIX HELLAS ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
TΡIANTA TΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ µετά την παύση 
λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής µπύρας 
ΦΙΞ στη Λεωφ. Συγγρού, η FIX Hellas επιστρέφει 
στο ιστορικό κτίριο, µε τη χορηγία της πρώτης έκ-
θεσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
(ΕΜΣΤ) «Κρίσιµοι ∆ιάλογοι: Αθήνα- Αµβέρσα», 
που θα διαρκέσει έως και τις 29 Ιανουαρίου 2017. 

H
τέχνη των Σαρακατσάνων, αυτής 
της πανάρχαιας πρωτοελληνικής 
νοµαδικής φυλής, «επανερµη-
νεύεται» µε έναν σύγχρονο εικα-

στικό τρόπο στο πλαίσιο της έκθεσης 
«Συνοµιλώντας µε τα Σαρακατσάνικα 
Φεγγάρια» που φιλοξενείται στο Μου-
σείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης «Αγγε-
λική Χατζηµιχάλη» του ΟΠΑΝ∆Α στην 
Πλάκα.  Η Κλειώ-Αναστασία Παπαϊω-
άννου (δηµιουργία γλυπτών φορµών 
από κετσέ- φελτ), η Ιφιγένεια Σδούκου 
(κέντηµα) και η Ιωάννα Τερλίδου (υφα-
ντική) δηµιουργούν µε βασικά εκφρα-
στικά µέσα το νήµα, την κλωστή και 
το µαλλί, δίνοντας έµφαση στις αδρές 

γραµµές, τα χαρακτηριστικά χρώµατα 
και τα γεωµετρικά σύµβολά της σαρα-
κατσάνικης τέχνης. Οι τρεις εικαστικοί 
«συνοµιλούν» µε τη χαρακτηριστική 
σοβαρότητα των σκούρων χρωµάτων 
και των υπέροχων σχεδίων στις φορε-
σιές, τις «παναούλες» και τα φλάµπου-
ρα  και δηµιουργούν σύγχρονα έργα, 
µε εντελώς προσωπικό τρόπο που όµως 
ακολουθούν µια µακραίωνη διαδροµή. 
Η σαρακατσάνικη τέχνη, που χάνεται 
στα βάθη του χρόνου, φέρει ευδιάκρι-
τα τα στοιχεία της λιτότητας και της αυ-
στηρότητας, ταιριαστά στην σκληρή ζωή 
των Σαρακατσάνων, που δηµιουργούν 
κάποια ιδιαίτερα ποιοτικά στοιχεία.

Σ
Ε

 Α
Ρ

Ι
Θ

Μ
Ο

Υ
Σ

4.000
δισκοπωλεία υπήρχαν  

στην Ελλάδα στις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 και σήµερα 

δεν συµπληρώνουν ούτε  
τον αριθµό 40.

1η  
θέση 1.100.000

ΑΝΤΙΤΥΠΑ
Το άλµπουµ που βρίσκεται στην πρώτη θέση των πωλήσεων των 

τελευταίων 50 ετών είναι «Ο ∆ρόµος» των Μίµη Πλέσσα και 
Λευτέρη Παπαδόπουλου που έχει πουλήσει 1.100.000 αντίτυπα.

∆ΡΩΜΕΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Τ Η Σ  Ζ Ε Τ Α Σ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ
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Αύξηση 123% στη ζήτηση σε όλο τον κόσµο
Η παγκόσµια ζήτηση µεταξιού εκτινάχθηκε 
από τους 68.000 τόνους το 1983 σε πάνω από 
152.000 το 2012, σηµειώνοντας αύξηση πε-

ρίπου 123% σε δύο δεκαετίες. Σε ό,τι αφορά στην ΕΕ, 
τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η αξία των εισα-
γωγών µεταξωτών αυξάνονται σταθερά την περίοδο 
2001-2010 από 191 εκατ. το 2001 σε 214 το 2010.

 
Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της εκτροφής
Στην Ελλάδα ο τοµέας της σηροτροφίας 
και µεταξοϋφαντουργίας υπήρξε ανέ-

καθεν πηγή πλούτου και πολιτισµού ιδιαίτερα 
για τη Θράκη. Σήµερα οι νέες τεχνολογίες δί-
νουν τη δυνατότητα στον τοµέα να συναγωνι-
στεί τις άλλες γεωργικές επιδόσεις κι µια δι-
έξοδο στη στήριξη του οικογενειακού εισο-
δήµατος κυρίως στα ορεινά.

Συνδεδεµένη ενίσχυση στη σηροτροφία
Σύµφωνα µε την τελευταία απόφ-
ση του υπουργείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης η ενίσχυση για εκτροφή µεταξοσκώ-
ληκα βρίσκεται σήµερα στα 254 ευρώ/κουτί.

 
Εναρµόνιση µε το νέο παραγωγικό µοντέλο
Η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου παρα-
γωγικού πόλου για το µετάξι γύρω από την 

περιοχή του Σουφλίου αποτελεί µια αναπτυξιακή 
πρωτοβουλία στρατηγικά εναρµονισµένη µε το πα-
ραγωγικό µοντέλο το οποίο επιδιώκει να ανακτή-
σει η χώρα.

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

« Μ Α Χ Α Λ Α Σ »

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ 
Εργαστήρι 
Χειροτεχνίας 
στο Μουσείο 
Μετάξης
Το Πολιτιστικό 
Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς διοργα-
νώνει, για ακόµη 
µια χρονιά, «µα-
χαλά», δηλαδή 
εργαστήρι εκµά-
θησης πλεξίµατος 
και κεντήµατος, 
για ενήλικες, στο 
Μουσείο Μετά-
ξης, στο Σουφλί. 

Εργόχειρο
Αναπολώντας 
τη ζεστασιά της 
επικοινωνίας 
στις παλιές γειτο-
νιές-µαχαλάδες, 
οι συµµετέχοντες 
θα ξαναπιάσουν 
ψαλίδια, κλωστές, 
βελόνες και 
βελονάκι και θα 
δηµιουργήσουν 
το δικό τους 
εργόχειρο. 

Φουρκέτα
Επίσης θα διδα-
χθεί µια εύκολη 
τεχνική, η φουρ-
κέτα, κατάλληλη 
για αρχάριους και 
προχωρηµένους 
που δηµιουργεί 
εντυπωσιακά 
έργα (ριχτάρια, 
αλλά και κασκόλ 
και πασµίνες).

Ως 11/12
Οι συναντήσεις 
του εργαστηρίου 
θα πραγµατοποι-
ούνται από την 
Κυριακή 20 Νο-
εµβρίου και κάθε 
Κυριακή έως τις 
11 ∆εκεµβρίου  
(ώρες 15:00 - 
17:00 µ.µ.). Η 
συµµετοχή στο 
εργαστήρι είναι 
ελεύθερη και τα 
υλικά δωρεάν. 

4

Την επιστροφή της παραγωγής µεταξιού στο Σουφλί 
στο πλαίσιο των προοπτικών που δηµιουργεί τόσο η 
αλµατώδης διεθνώς αύξηση της ζήτησης της ίνας του, 
όσο και η νέα προγραµµατική περίοδος (2014-2020) 
προκρίνει µελέτη που εκπονήθηκε από την ΠΕ Έβρου
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∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Τ Α Ι Ν Ι Ο Θ Η Κ Η

ΟΤΑΝ Η ΕΛΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΥΓΗ ΕΛΠΙ∆ΑΣ
Τ Η Σ  Ζ Ε Τ Α Σ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ

Η 
οικογένεια της νεαρής Άλµα παράγει ελαι-
όλαδο σε µια πόλη της Ισπανίας επί γενεές. 
Όταν η επιχείρηση πλήττεται από την οικο-
νοµική κρίση και τις αλλαγές στη βιοµηχα-

νία, αναγκάζεται να ξεριζώσει ένα ελαιόδεντρο χι-
λίων ετών, µε σκοπό να το πουλήσει στη Γερµανία 
και να ξεπληρώσει χρέη. Το γεγονός αυτό στιγµατί-
ζει τον παππού της οικογένειας, αφού είχε ένα ιδι-
αίτερο συναισθηµατικό δέσιµο µε το δέντρο. Έχει 
να µιλήσει χρόνια και η µόνη που τον καταλαβαί-
νει είναι η εγγονή του, η Άλµα. Η νεαρή, λοιπόν, 
αποφασίζει να ξεκινήσει µια «εκστρατεία» για να 
επιστρέψει το δέντρο στον κήπο της οικογένειας.
Η ταινία συνδυάζει  την κοινωνικοηθική κρίση µε 
µια βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τους δεσµούς µε-
ταξύ των γενεών, µε µια σχεδόν ντοκιµαντερίστι-
κη κάµερα να αναδεικνύει ό,τι µας περιβάλλει (τη 
σάρκα, το χώµα και τα δέντρα, τον ήλιο και τη βρο-
χή).  Κανένας κεντρικός χαρακτήρας δεν είναι ηθι-
κά άσπρος ή µαύρος, όλοι ακροβατούν στο γκρίζο 
και προσπαθούν να γείρουν προς το λευκό. 
Αλλά σε όλους παραµονεύει η δειλία, µέχρι του-
λάχιστον να έρθει η στιγµή που θα αναλάβουν τις 
ευθύνες τους. Και τελικά θα καταλήγει σ’ ένα φι-
νάλε τόσο απέριττα συγκινητικό, που είναι σχεδόν 
αδύνατο να µη βουρκώσει κανείς στη θέασή του. 
Η συγκλονιστική φράση που ακούγεται στην ταινία 
«όλη η χώρα λέει ψέµατα στον εαυτό της» ταιριάζει 
και στην ελληνική κοινωνία που δεν θέλει να πα-
ραδεχθεί ότι αυτό το καθολικό ψέµα την έχει πνίξει 
και αποτελεί την κυριότερη, ίσως, αιτία της κρίσης. 
Σε σενάριο του Πολ Λάβερτι και σκηνοθεσία της 
Ισιάρ Μπογιαίν, η ταινία είναι ένας «ύµνος» στον 
αντικοµφορµισµό, στην ελπίδα, στην αντίθεση 
προς την κερδοσκοπία και στη σηµασία των ηθι-
κών αξιών που βρίσκονται υπό κρίση.

Πολωνία

Από 29 Νοεµβρίου έως 1η 
∆εκεµβρίου θα πραγµατο-
ποιηθεί στο Κίεβο η διεθνής 
επιχειρηµατική έκθεση για 
φρούτα και λαχανικά Fresh 
Expo Business 2016.

Τουρκία

Αποστολή πραγµατοποιεί το 
Ελληνοτουρκικό Επιµελη-
τήριο για τη 16η Growtech 
Eurasia, που θα γίνει από τις 
30 Νοεµβρίου έως 3 ∆εκεµ-
βρίου στην Antalya.

Ουκρανία

Με την υποστήριξη της Ελ-
ληνικής Εθνικής Επιτροπής 
για την Unesco πραγµατο-
ποιείται στις 2-3 ∆εκεµβρί-
ου στη Βαρσοβία η 1η The 
Greek Food Week. 

Γερµανία

∆ιοργανώνεται εθνική συµ-
µετοχή στην «82η Έκθεση 
Τροφίµων και Αγροτικών Πα-
ραδοσιακών Προϊόντων, που 
θα γίνει στο Βερολίνο στις 20-
29 Ιανουαρίου 2017.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΥΝ 
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Μ Ε  Μ Ι Α  Σ Ε Ι Ρ Α  Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν 

Ο ΦΙΛΑΙΟΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ 
ΣΟ∆ΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

M 
ε µια σειρά εκδηλώσεων γιορτά-
ζει η Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου 
ΦΙΛΑΙΟΣ τα δύο εθνικά προϊό-
ντα, το ελαιόλαδο και την ελιά, 

το οκταήµερο 23-30/11/2016. Τη χρονι-
κή αυτή περίοδο έχει ορίσει το ∆ιεθνές 
Συµβούλιο Ελαιοκοµίας (IOC- 
COI), µε έδρα τη Μαδρίτη, για 
το καλωσόρισµα της νέας πα-
ραγωγής και βασικός του στό-
χος είναι η ενηµέρωση, η προ-
βολή και προώθηση των προϊό-
ντων του τοµέα σε ελαιοπαραγωγι-
κές και µη ελαιοπαραγωγικές χώρες, 
σε όλο τον κόσµο. Ειδικότερα η Λέσχη 
Φίλων Ελαιολάδου ΦΙΛΑΙΟΣ διοργα-
νώνει σε συνεργασία 
µε την Ε∆ΟΕΕ, τον ΣΕ-
ΒΙΤΕΛ, τον ΕΣΒΙΤΕ, το 
Greek Lipid Forum, κα-
θώς και ερευνητικά και 
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα τις 
παρακάτω εκδηλώσεις:

• Ηµερίδα µε θέµα: «Ελιά & Ελαιόλαδο: 
Αειφόρος Καλλιέργεια, βιώσιµη ανάπτυ-
ξη», στις 28/11/2016, στην Αθήνα, στο 
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, στις 09:30 π.µ.
• Προωθητικές ενέργειες σε εστιατόρια
• Προωθητικές ενέργειες σε Καταστήµατα 
Λιανικής Πώλησης Τροφίµων

• ∆ιαδραστικά - ενηµερωτικά παι-
χνίδια σε νηπιαγωγεία και δηµο-
τικά σχολεία.

Η «ΦΙΛΑΙΟΣ» καλεί κάθε φο-
ρέα που εµπλέκεται στον το-
µέα του ελαιολάδου και της 

ελιάς να συµβάλλει στην µε-
γαλύτερη δυνατή επικοινωνία 

και στην ενηµέρωση του κοινού 
για την κοινωνικοοικονοµική σηµα-

σία και τη διατροφική αξία και υπερο-
χή των ελαιοκοµικών προϊόντων. 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Γραµµατεία της Λέσχης Φίλων 

Ελαιολάδου «ΦΙΛΑΙΟΣ», email: 
info@filaios.org

Στο ΣΕΦ γιορτάζει το µέλι
 Το 8ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & 
Προϊόντων Μέλισσας, που θα πραγµα-
τοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
από τις 2 έως τις 4 ∆εκεµβρίου 2016, 
αποτελεί τόπο συνάντησης, επιµόρφωσης 
και πληροφόρησης όλων των εµπλεκόµε-
νων στον µελισσοκοµικό τοµέα.

Ο Χάρτης των Γεύσεων
Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 ∆εκεµβρίου, 
στην Αποθήκη Γ’, στο Λιµάνι Θεσσαλονίκης, 
διοργανώνεται από τη Wine Plus το ετήσιο 
rendez vous οινοποιών από τις σηµαντι-
κότερες αµπελουργικές περιοχές της Ελλά-
δας µε περισσότερα από 600 κρασιά προς 
δοκιµή και 15 παράλληλες εκδηλώσεις. 

Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ

Γ Ε Υ Σ Ι Γ Ν Ω Σ Ι Α

5ο Συνέδριο 
Αγροτεχνολογίας
Την Παρασκευή 9 ∆εκεµβρίου θα πραγ-
µατοποιηθεί στην Αµερικανική Γεωργική 
Σχολή το 5ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας 
µε τίτλο «Η συµβολή των µικροοργανισµών 
στη γεωργία, παραγωγή τροφίµων και 

Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Ο

9/12

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς οργανώνει θεµατι-

κή ηµερίδα σχετικά µε την ιστορία 
του κλάδου της κλωστοϋφαντουρ-
γίας στην Ελλάδα και εγκαινιάζει 
περιοδική έκθεση µε τίτλο «Ντρί-
λια και ρετσίνες», 1872-1981, την 
Παρασκευή 2 ∆εκεµβρίου, (ώρα 
17:00 µ.µ.), στο Ιστορικό Αρχείο, 
στον Ταύρο. Η δράση εντάσσεται 
στο πλαίσιο της µελέτης της ελλη-
νικής οικονοµίας του 20ού αιώνα 
και της ανάδειξης της ιστορίας της 
επιχειρηµατικότητας στη χώρα. 

Η κλωστοϋφαντουργία των Αδερ-
φών Ρετσίνα, µία από τις πρώτες 
επιχειρήσεις που αποτέλεσαν τη 
βάση για τη βιοµηχανική ανάπτυ-
ξη του ελληνικού κράτους, υπήρ-
ξε για ένα διάστηµα η µεγαλύτερη 
κλωστοϋφαντουργία της χώρας, κα-
λύπτοντας το 72% της ετήσιας παρα-
γωγής. Στα περισσότερα από εκατό 
χρόνια του βίου της, η επιχείρηση 
πέρασε από στάδια ανασυγκρότη-
σης και ευηµερίας, ύφεσης και περι-
ορισµού, αναγκαστικής διαχείρισης 
και ελέγχου, αλλά και ανάκαµψης. 
Μετατρεπόµενη από οικογενειακή 
σε ανώνυµη εταιρεία, δηµιούργησε 
ολοκληρωµένο φάσµα επεξεργασί-
ας νηµάτων, κατασκευής υφασµά-
των από φυσικές και τεχνητές ίνες 
αλλά και έτοιµο ένδυµα. 

Στην πορεία της ανακλώνται φά-
σεις βιοµηχανικής ανάπτυξης και 
προσπάθειες του κράτους, πολιτι-
κές των εκάστοτε κυβερνήσεων, η 
ανάδειξη προσωπικοτήτων στο βιο-
µηχανικό και πολιτικό χώρο, καθώς 
και η διαµόρφωση του βιοµηχανι-
κού και αστικού χώρου. 

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Στην ηµερίδα επιχειρή-
θηκε η ανασύσταση της 
ιστορίας της βιοµηχανί-
ας Ρετσίνα. Επιπλέον, η 
προβολή ενός σπάνιου 
οπτικοακουστικού τεκ-
µηρίου, της δεκαετίας 
του 1930, παραγωγή 
µέλους της οικογένειας, 
βοήθησε στην εξοι-
κείωση µε τη γραµµή 
παραγωγής αλλά και 
την καθηµερινότητα 
στο εργοστάσιο.

info

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
ΤΟ 72% της ετήσιας παρα-
γωγής στην Ελλάδα κάλυ-
πτε για ένα διάστηµα η κλω-
στοϋφαντουργία των Αδερ-
φών Ρετσίνα.

∆ΡΩΜΕΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Στο Ιστορικό Αρχείο του 
Πολιτιστικού Ιδρύµατος 
της Τράπεζας Πειραιώς 
στον Ταύρο µε επίκεντρο 
την περίπτωση της 
βιοµηχανίας Αφοί Ρετσίνα
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Ο 
ι Ντοκαίοι είναι από τις 
σηµαντικότερες µουσικές 
οικογένειες της περιοχής 
του Ασπροποτάµου Καλα-

µπάκας. Ο  Ασπροπόταµος είναι ο 
ποταµός Αχελώος και κοντά στα 
χωριά Καλλιρρόη, Κρανιά και Πο-
λυθέα βρίσκονται οι πηγές του. Η 
περιοχή αποτελείται από περίπου 
45 χωριά, όλοι σχεδόν οι κάτοι-
κοι είναι βλαχόφωνοι και πολιτι-
στικά-µουσικά αποτελεί µια ενι-
αία ζώνη η οποία ξεκινάει από το 
Γαρδίκι και φτάνει ως το Μέτσοβο.

Οι Ντοκαίοι έχουν τις ρίζες τους 
στο Μαλακάσι, εδώ και 200 χρό-
νια, όπου είχαν και τον δικό τους 
µαχαλά, την γειτονιά των µουσι-
κών. Στις αρχές του 20ού αιώνα 
ο Νικόλαος Ντόκος παντρεύτηκε 
στον Αµάραντο Καστανιάς Καλα-
µπάκας και µετακόµισε οικογενει-
ακά. Εκτοτε οι Ντοκαίοι έχουν σαν 
έδρα τους τον Αµάραντο.

Ο Σάκης Ντόκος γεννήθηκε το 
1947 στον Αµάραντο Καλαµπάκας 
και ως γνήσιο τέκνο µιας πολυµε-
λούς µουσικής οικογένειας, έµα-
θε από µικρός να αφουγκράζεται 
τα όργανα και τις µουσικές παρα-
δόσεις του Ασπροποτάµου. 

Επαγγελµατικά ξεκινά την ενα-
σχόλησή του µε τη µουσική σε ηλι-
κία 23 ετών, παίζοντας κλαρίνο 
στην οικογενειακή κοµπανία που 
είχε φτιάξει µε τον αδερφό του Αλέ-
ξανδρο Ντόκο (ακορντεόν), τον δί-
δυµο αδελφό του  Απόστολο Ντόκο 
(λαουτοκιθάρα), και  τον πατέρα του 
Νικόλαο Ντόκο στο ντέφι. Με αυτή 
τη σύνθεση γλέντησαν όλα τα χω-
ριά του Ασπροποτάµου, από τις αρ-
χές του 1970 έως και το 1990.  Συνε-
χιστές αυτής της µουσική κληρονο-
µιάς είναι σήµερα, στο πλευρό του 
Σάκη Ντόκου Αλέξανδρος Ν. Ντό-
κος, Νίκος Αλ. Ντόκος, Απόστολος 
Ν. Ντόκος και Νικόλαος Απ. Ντόκος.

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

ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΚΗ ΝΤΟΚΟ
Τ Ο Υ  Κ Ω Ν .  Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ι Ω Τ Η

Ο Σάκης Ντόκος είναι 
γιος του Νικολάου 
Ντόκου από το Μα-
λακάσι (1914-1996) 
που έπαιζε ντέφι, 
εγγονός του Αθανα-
σίου Ντόκου (1880-
1958) που έπαιζε 
κλαρίνο και ανιψιός 
των σπουδαίων 
κλαριτζήδων Μιχάλη 
Ντόκου (1906-1973), 
Γιάννη Ντόκου (1909 
-1980) και Γεώργιου 
Ντόκου (1920-).

info

∆ΡΩΜΕΝΑΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

«Το παραµύθι της µουσικής»
σε Σουφλί και Θεσσαλονίκη
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ), µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 
Ατόµων µε Αναπηρία (3/12), παρουσιάζει 
στο Σουφλί και τη Θεσσαλονίκη την 
παράσταση που βασίζεται στο οµώνυµο 
βιβλίο της βραβευµένης συγγραφέως 
Βασιλικής Νευροκοπλή, «Το παραµύθι της 
µουσικής». Την αφήγηση του παραµυθιού 
από τη συγγραφέα συνοδεύει η µουσική 
του Κυριάκου Καλαϊτζίδη, την οποία ερµη-
νεύει επί σκηνής το καταξιωµένο µουσικό 
σχήµα «Εν Χορδαίς».

Οι γυναικείοι συνεταιρισµοί 
στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
σε συνεργασία µε την Περιφέρεια 
Αττικής και τη γ.γ. Ισότητας των Φύλων, 
προκειµένου να τιµήσει την Ελληνίδα 
Αγρότισσα, διοργανώνει εκδήλωση 
αφιερωµένη στους Γυναικείους 
Αγροτικούς Συνεταιρισµούς στις  10 
και 11 ∆εκεµβρίου 2016, στο ΣΕΦ. Στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης, θα διεξαχθεί 
Συνέδριο µε στόχο την ενηµέρωση και 
ανάδειξη θεµάτων που σχετίζονται µε 
την τοπική ανάπτυξη και τη γυναικεία 
επιχειρηµατικότητα, καθώς και έκθεση µε 
οργανωµένη παρουσίαση σε περίπτερα, 
των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 
των γυναικείων συνεταιρισµών.

Ε Ν  Χ Ο Ρ ∆ Α Ι Σ

Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Η

www.agronews.grΈγκυρη και ολοκληρωµένη ενηµέρωση ανά πάσα στιγµή από 
το πληρέστερο αγροτικό και οικονοµικό portal της Green Box
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ΕΤΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΤΟ 2017
Εξήντα χρόνια µετά το θάνατο του µεγάλου Έλληνα 
στοχαστή, το  έτος 2017 αφιερώνεται στη µνήµη  
του µε πληθώρα εκδηλώσεων και µία νέα ταινία  
του γνωστού σκηνοθέτη Γιάννη Σµαραγδή
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Μ 
οιάζω σαν τα χελιδονόψαρα 
από τις τοιχογραφίες της Κνω-
σού που πηδάνε έξω από το 
νερό χωρίς να υπολογίζουν το 

θάνατο ή την πτώση γιατί ίσως θέλουν 
να γίνουν πουλιά. Και εγώ, µ’ αυτή τη 
ταινία, πηδάω στο χείλος της αβύσσου 
µήπως και για λίγο φτερουγίσω σαν χε-
λιδόνι ή αηδόνι, κελαηδώντας την αµό-

λευτη αγάπη» ήταν τα λόγια µε τα οποία  
ο σκηνοθέτης Γιάννης Σµαραγδής σή-
µανε την έναρξη των γυρισµάτων της 
νέας του ταινίας, που επιλέγει να «σκια-
γραφήσει» την εξέχουσα προσωπικότη-
τα του Νίκου Καζαντζάκη. Η ταινία ανα-
µένεται στους κινηµατογράφους µέσα 
το 2017, τη χρονιά που το υπουργείο 
Πολιτισµού κήρυξε ως Έτος Νίκου Κα-

∆ΡΩΜΕΝΑ H ΤΑΙΝΙΑ
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ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Γ. ΣΜΑΡΑΓ∆Η
ΜΕ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΚΑΣΤ ηθο-
ποιών τα γυρίσµατα της ταινίας «Νί-
κος Καζαντζάκης» του Γιάννη Σµαρα-
γδή βρίσκονται σε εξέλιξη και µε αρ-
χή την Κρήτη προγραµµατίζεται να τα-
ξιδέψουν σε πολλές περιοχές της Ελ-
λάδας αλλά και σε Παρίσι, Αντίπολη, 
Βιέννη, Βερολίνο, αλλά και την Κί-
να. Πρόκειται για συµπαραγωγή πέ-
ντε χωρών, Ελλάδας, Γαλλίας, Γερµα-
νίας, Αυστρίας και Κίνας. Τον πρωτα-

γωνιστικό ρόλο κρατά ο ηθο-
ποιός  Οδυσσέας Παπασπη-
λιόπουλος και τον κεντρικό 
ήρωα σε γηραιά ηλικία εν-
σαρκώνει ο Στέφανος Ληναί-
ος. Στον ρόλο της Ελένης η 
Μαρίνα Καλογήρου, τον Γιώρ-
γη Ζορµπά υποδύεται ο Θο-
δωρής Αθερίδης και τον Άγ-
γελο Σικελιανό ο Νίκος Καρ-
δώνης, ενώ το επιτελείο συ-
µπληρώνουν η Μαρία Σκου-
λά, ο Αργύρης Ξάφης, η Ζέτα 
∆ούκα,  που υποδύεται τη Με-
λίνα Μερκούρη, ο Ηλίας Λο-
γοθέτης, η Έρση Μαλικένζου 
και πολλοί ακόµη.

ζαντζάκη, τιµώντας τα 60 χρόνια από το 
θάνατό του και θέτοντας υπό την αιγί-
δα του όλες τις εκδηλώσεις που θα λά-
βουν χώρα στο πλαίσιο του αφιερωµα-
τικού αυτού έτους.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το σχετικό αίτη-
µα προς το υπουργείο έγινε από τη ∆ιε-
θνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη,  
η οποία αριθµεί περισσότερα από 6.000 
µέλη σε περισσότερες από 122 χώρες, 
το Ελληνικό Τµήµα της ∆ιεθνούς Εται-
ρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, το Μου-
σείο Νίκου Καζαντζάκη και τις Εκδόσεις 
Καζαντζάκη.
Ο γεννηµένος στο Ηράκλειο της Κρήτης  
το 1883 Νίκος Καζαντζάκης εµφανίστη-
κε στα γράµµατα το 1906 µε δοκίµια και 
άλλα κείµενα σε περιοδικά. Ασχολήθη-
κε µε όλα τα είδη του λόγου. Έγραψε 
ποίηση, µυθιστορήµατα, θεατρι-
κά έργα, τραγωδίες, φιλοσοφία, 
ταξιδιωτικά. Ακόµη, έκανε πολ-
λές µεταφράσεις, όπως το έργο 
«Η Θεία Κωµωδία» του ∆άντη, 
και διασκεύασε µεγάλο αριθµό 
παιδικών βιβλίων. 
Ο Καζαντζάκης ταξίδεψε πολύ 
µέσα στην Ελλάδα, αλλά και σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κα-
θώς και σε τόπους της Μέσης 
Ανατολής, και έφτασε µέχρι τη 
Σιβηρία, την Ιαπωνία και την Κί-
να.  Ο µεγάλος στοχαστής απε-
βίωσε στις 26 Οκτωβρίου του 
1957 στο Φράιµπουργκ της 
Γερµανίας. 

Η  Τ Α Ι Ν Ι Α
Μετά τους Κωνστα-
ντίνο Καβάφη, ∆οµή-
νικο Θεοτοκόπουλο 
και Ιωάννη Βαρβάκη, 
ο Γιάννης Σµαραγδής  
«σκιαγραφεί» τον 
Νίκο Καζαντζάκη.

Ο Καζαντζάκης ταξίδεψε 
πολύ μέσα στην Ελλάδα, 
την ηπειρωτική και τη 
νησιωτική, για να γνωρίσει 
«τη συνείδηση της γης και 
της φυλής μας», όπως λέει 
ο ίδιος, και να δει από κοντά 
τους ανθρώπους αλλά και 
τους τόπους τους

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

Η Ελλάδα 
που αγαπήσαμε, 
η Ελλάδα 
που αγαπούμε 
(1965-2015) 
ΣYΓΓPAΦEAΣ: 
Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ-αντίδοτο 
στην καταχνιά των καιρών, 
απευθύνεται σε όσους αγα-
πούν την Ελλάδα, τα ταξί-
δια, αγαπούν να στοχάζο-
νται. Από τον Έβρο έως την 
Κρήτη κι απ’ τη Μολυβδο-
σκέπαστη έως το Καστελό-
ριζο, ταξιδεύεις µέσα από 
την Ιστορία, τον µύθο, τη 
φύση, τη γλώσσα, τη λαο-
γραφία, µέσα από στιγµιό-
τυπα της καθηµερινής ζω-
ής και συναντήσεις µε αξιο-
µνηµόνευτους ανθρώπους. 
Ένα µακρύ ταξίδι όπου ανα-
δεικνύεται η ψυχή του κάθε 
τόπου και µαζί της η οµορ-
φιά που σώζει. Ό,τι καλόν 
φίλον αεί. «Ό,τι είναι ωραίο 
το αγαπώ παντοτινά» όπως 
λέει ο Ευριπίδης.

Το Ημερολόγιο 
Του Αμπελουργού
ΣYΓΓPAΦEAΣ: 
Κων/Νος Κούσουλας

ΒΑΘΥΣ γνώστης της αµπε-
λουργίας, την οποία υπη-
ρετεί επί µισό αιώνα, και 
των προβληµάτων της, ο 
συγγραφέας, σε απλή και 
κατανοητή γλώσσα, συ-
µπληρώνει το ειδικό του 
έργο. Στο βιβλίο,αναλύο-
νται όλες οι ηµερολογια-
κές εργασίες που απαιτεί 
το αµπέλι, ώστε κάθε µήνα 
ο ερασιτέχνης και επαγ-
γελµατίας αµπελουργός 
να ακολουθεί συγκεκριµέ-
νες οδηγίες για τη σωστή 
καλλιεργητική φροντίδα.
Επιπλέον, αναλύονται θέ-
µατα όπως η λίπανση, η 
ορθολογική αντιµετώπι-
ση των ασθενειών καθώς 
και τρόποι για την επίτευ-
ξη της ποιοτικής αναβάθµι-
σης των σταφυλιών.

Μεσαιωνικές 
ιστορίες ζώων
ΣYΓΓPAΦEAΣ: 
Hans Eideneier

ΕΜΜΕΤΡΕΣ δηµώδεις 
ιστορίες µε ήρωες ζώα και 
πτηνά, που γράφτηκαν πι-
θανότατα στην Κωνσταντι-
νούπολη τον 14ο αιώνα, 
από ανώνυµους ποιητές. 
Κείµενα µε ψυχαγωγικό 
κυρίως αλλά και διδακτι-
κό χαρακτήρα, που µαρτυ-
ρούν βαθιά γνώση της φυ-
σιολογίας των ζώων και 
αποτυπώνουν αλληγορικά 
όψεις της πολυπολιτισµι-
κής βυζαντινής κοινωνίας 
και του υλικού πολιτισµού 
της. Η εκτενής εισαγωγή 
και τα σχόλια που συνο-
δεύουν την έκδοση εισδύ-
ουν στο λογοτεχνικό είδος 
που εντάσσονται τα κεί-
µενα, ενώ οι 52 έγχρωµες 
εικόνες που περιλαµβά-
νονται στο χειρόγραφο-ο-
δηγό αναπαράγονται εδώ 
και ζωντανεύουν τον λόγο 
των κειµένων.

Με... νου 
αρωματόκηπος 
και ευεξία 
ΣYΓΓPAΦEΙΣ: 
Μαρία Στικούδη, Ελένη Μα-
λουπά, ∆ιαµάντω Λάζαρη, 
Νικόλαος Κρίγκας

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ της αρχαι-
ότητας, τα γιατροσόφια 
πριν τη σύγχρονη ιατρική, 
τα µυριστικά του αρχέγο-
νου ελληνικού ορίζοντα 
ξαναβρίσκουν τη δεύτερη 
ευκαιρία τους. Μια  νέα 
µαγειρική ιδέα τα ξαναβά-
ζει στην κατσαρόλα από 
την πόρτα της νέας γεύ-
σης, της απλής συντα-
γής, της νοστιµιάς.Για 15 
αρωµατικά-φαρµακευτικά 
φυτά της ελληνικής γης 
προσεγγίζεtαι η επιστη-
µονική γνώση µε απλό 
τρόπο, δίνονται πληροφο-
ρίες για την καλλιέργεια 
και τις ιδιότητές τους και 
ειδικές συστάσεις. Επιπλέ-
ον, προτείνονται 75 δη-
µιουργικά µαγειρέµατα 

Εκδόσεις Κέδρος
Τιµή: 17,50 €

Εκδόσεις Ψύχαλος
τιµή: 17 €

Εκδόσεις Πατάκη
τιµή: 21,60 € 

Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης
τιµή: 25 € 

∆ΡΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

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

ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΦΥΛΗ 
ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ 
ΤΩΝ ΗΠΑ ΟΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ
Μια ιστορία για το παρεξηγηµένο πτηνό που φέρνει τελικά 
αξιόλογα κέρδη στους Αµερικανούς κτηνοτρόφους ειδικά  
κατά τη διάρκεια της γιορτής των Ευχαριστιών
Τ Η Σ  Φ Α Ν Η Σ  Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

A  ν και οι περισσότε-
ροι αναγνωρίζουν 
το φαλακρό αετό ως 
έµβληµα των Ηνω-
µένων Πολιτειών 
της Αµερικής, ελά-

χιστοι γνωρίζουν ότι λίγο κόντεψε 
να γίνει εθνικό σύµβολο των Αµερι-
κανών η γαλοπούλα. Και αυτό χάρη 
στην αγάπη που έτρεφε για τα πτη-
νά αυτά ο Βενιαµίν Φραγκλίνος.

Ανατρέχοντας πίσω στο 1784 ει-
κάζεται ότι σε γράµµα που απεύθυνε 
στην κόρη του ο Βενιαµίν Φραγκλί-
νος περιέγραφε τον φαλακρό αετό 
ως «δειλό» και µε «κακό χαρακτή-
ρα». Από την άλλη πλευρά, για τη 

Πάνω από το 99% από τις 230 εκατ. γαλοπούλες που παράγονται 
ετησίως στις ΗΠΑ εκτρέφονται πλέον σε βιομηχανικό επίπεδο
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Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ  Α Π Ο  Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο

γαλοπούλα ο Φραγκλίνος έγραφε: 
«Τη θεωρούν λίγο µάταιη και ανόη-
τη, όµως είναι ένα πουλί θάρρους» 
και γι’ αυτό έµοιαζε πιο αντιπροσω-
πευτική στις νεοϊδρυθείσες ΗΠΑ 
σύµφωνα µε τον ίδιο. «Οι αετοί βρί-
σκονται σε όλες τις χώρες αλλά η γα-
λοπούλα είναι ιδιαίτερη για τη δική 
µας χώρα», ανάφερε ο Φραγκλίνος 
πριν από 232 χρόνια. Παρά όµως την 
ηχηρή υποστήριξη του Φραγκλίνου, 
οι ντόπιες γαλοπούλες απέκτησαν 
κακή φήµη ανά τους αιώνες. 

Για την ακρίβεια, αν και πολλοί 
Αµερικανοί αρέσκονται στο να κα-
ταναλώνουν τις γαλοπούλες ψητές 
και «πνιγµένες» µε βαριά σάλτσα κα-

τά τη διάρκεια της γιορτής των Ευ-
χαριστιών (Thanksgiving) θεωρούν 
ότι σαν πτηνά είναι χαζά γι’ αυτό ο 
όρος «γαλοπούλα» στην αργκό συ-
χνά σηµαίνει «χαζός» ή «αποτυχία».  
Και ενώ είναι αλήθεια ότι πολλές οι-
κόσιτες φυλές κοιτάζουν τον ουρανό 
µε τα ράµφη τους ανοικτά, προκαλώ-
ντας τη δηµιουργία του αστικού µύ-
θου ότι άθελά τους πνίγονται κατά 
τη διάρκεια καταιγίδας, στην πραγ-
µατικότητα η συνήθειά τους αυτή εί-
ναι µια ακίνδυνη γενετική ιδιοτρο-
πία. «Οι ντόπιες γαλοπούλες είναι 
στην πραγµατικότητα αρκετά έξυ-
πνες. Αν γνωρίζουν τη φωνή σου, 
θα έρθουν κοντά σου», αναφέρει 
στο αµερικανικό περιοδικό Modern 
Farmer η Μάρτσια Στίβενς, η οποία 
εκτρέφει 25 από αυτά τα πουλιά στη 
φάρµα της Blue Haven. 

Υπεροχή των αυτόχθονων φυλών
Οι ντόπιες φυλές, απόγονοι από τις 

άγριες γαλοπούλες που κάποτε περι-
πλανιόνταν σε Βόρεια και Νότια Αµε-
ρική, υπήρχαν προτού κερδίσει έδα-
φος η εργοστασιακή κτηνοτροφία. Οι 
παραδοσιακές ντόπιες φυλές γαλο-
πούλας µεγαλώνουν µε µέτριο ρυθ-
µό και φτάνουν στο βάρος που ζητά η 
αγορά, δηλαδή 10 και 28 λίµπρες, πε-
ρίπου σε 28 εβδοµάδες. Ωστόσο, πά-
νω από το 99% από τις 230 εκατ. γα-
λοπούλες που παράγονται στις ΗΠΑ 
κάθε χρόνο (από κολοσσούς όπως 
οι Butterball και Jennie-O) έχουν µε-
γάλο άσπρο στήθος και εκτρέφονται 
για να φτάσουν τις 40 λίµπρες µέσα 
σε 20 εβδοµάδες από την εκκόλαψή 
τους. Επίσης, περίπου το 70% του ει-
δικού τους βάρους αποθηκεύεται στο 
στήθος τους, που µοιάζει σαν µια τε-
ράστια κοιλιά που εξέχει και από το 
βάρος τραβάει τα πουλιά προς το έδα-
φος. Σαν αποτέλεσµα δεν µπορούν 
να πετάξουν, να ζευγαρώσουν ή να 
περπατήσουν σωστά.

Στις αρχές του 2000, η ΜΚΟ Slow 
Food USA, πρόσθεσε τις αυτόχθονες 
φυλές στην «Κιβωτό της Γεύσης», 
µια λίστα µε απειλούµενα είδη. Τε-
λικά η κίνηση απέδωσε καρπούς 
και έφτασαν οι αυτόχθονες γαλο-
πούλες να πωλούνται έναντι 10 δο-
λαρίων ανά λίµπρα, 20 φορές πιο 
πάνω από τις βιοµηχανικές.

∆ΕΚΑΕΤΙΑ 1920

Βενιαµίν Φραγκλίνος
Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος (17 Ιανουα-
ρίου 1706 – 17 Απριλίου 1790) είναι 
ένας από τους εθνοπατέρες των 
ΗΠΑ και έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια 
στις γαλοπούλες. Μάλιστα, ήθελε η 
αυτόχθονη φυλή να κοσμεί το εθνό-
σημο της χώρας, καθώς τα θεωρούσε 
πουλιά με θάρρος.

Φαλακρός αετός
Η μεγάλη σφραγίδα χρησιμοποιήθηκε 
στις ΗΠΑ το 1782. Στην μπροστινή 
όψη απεικονίζεται ένας φαλακρός 
αετός. Κρατά μια δέσμη 13 βελών στο 
αριστερό νύχι του, (για τις 13 αρχικές 
πολιτείες), και έναν κλαδί ελιάς, 
(έχοντας 13 φύλλα και 13 ελιές), στο 
δεξί νύχι του, σύμβολο αντίστοιχα του 
πολέμου και της ειρήνης. 

Αυτόχθονη φυλή
Σύμφωνα με την υπηρεσία διατήρησης 
ζωικού κεφαλαίου των ΗΠΑ (Livestock 
Conservancy), η χώρα αριθμούσε το 
1997 μόλις 1.300 αυτόχθονες γαλο-
πούλες, όμως τώρα το νουμερό τους 
έχει εκτιναχθεί στις 30.000. 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ

Οι κτηνοτρόφοι στα τέλη 
του 1920 άρχισαν να 
εκτρέφουν γαλοπούλες 
που είχαν µεγάλο στήθος 
και είχαν το ψευδώνυµο 
Bronze Mae West
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Απ’ το κλαρί στην ιστορία 
Αιµοσταγείς δολοφόνοι; 
Απροσάρµοστοι; 
Υπερασπιστές των 
αδυνάτων; Εξαθλιωµένοι 
άνθρωποι; Βαθύπλουτοι 
απατεώνες; Τι ήταν 
τελικά οι λήσταρχοι 
και οι ληστές τους, που 
έδρασαν στη χώρα 
από τη σύσταση του 
Nεοελληνικού κράτους 
µέχρι τα χρόνια της 
Κατοχής;
Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Σ  Σ Κ Ο Π Ε Λ Ι Τ Ο Υ

Ό 
ταν νικητές στα πεδία των 
µαχών, βρέθηκαν «ηττηµέ-
νοι» από το κράτος για τη 
δηµιουργία του οποίου πά-

λεψαν, η επιλογή ήταν µία. Να 
βγουν στο κλαρί. Η Βαυαρική αντι-
βασιλεία, δεν δίστασε να παραµέ-
ρισε τους καπεταναίους που είχαν 
συµβάλλει στον εθνικοαπελευθε-
ρωτικό αγώνα του 1821 για να δη-
µιουργήσει ένα στρατιωτικό σώµα 
ξένων µισθοφόρων. 

Φυσικά, οι άνθρωποι που ζουν 
καλά δεν θα αποφάσισαν ποτέ να 
πάρουν τα βουνά και να παίξουν 
το κεφάλι τους κορώνα γράµµατα. 
Η εξαθλίωση του πληθυσµού, ως 
αποτέλεσµα της κρατικής πολιτι-
κής που στήριζε τους τσιφλικάδες 
και την εκµετάλλευση των κολλί-
γων έπαιξε επίσης αποφασιστικό 
ρόλο στην εµφάνιση του φαινοµέ-
νου της ληστοκρατίας. 

Η δράση των ληστών τυλίχθη-
κε µε το πέπλο του θρύλου, όπου 
υπερβολή και πραγµατικότητα δεν 
µπορούσαν να διαχωριστούν. Οι 

ιστορίες µεταφέρονταν από στόµα 
σε στόµα και γίνονταν πρωτοσέλι-
δα στον Τύπο της εποχής. Η από-
δραση του σιδηροδέσµιου Φώτη 
Γιαγκούλα από το τρένο που τον µε-
τέφερε στο Γκεντί Κουλέ αφού κα-
τάφερε να µεθύσει τους δεσµώτες 
του, και η προσπάθεια του ∆ηµήτρη 
Τζατζά να αιχµαλωτίσει την οικογέ-
νεια Αβέρωφ στο Περτούλι που κα-
τέληξε στην αιχµαλωσία 120 ατό-
µων είναι δύο από τις ιστορίες που 
έχτισαν τον µύθο των ληστών.

Ο καταπιεσµένος λαός δεν άρ-

γησε να ταυτιστεί µε εκείνους που 
περιέπαιζαν την επίσηµη εξουσία, 
πηγή των δικών τους δεινών.

Ο παράνοµος που χτυπά το σύ-
στηµα είναι ένα σύµβολο οικου-
µενικό που το συναντάµε σε όλο 
τονκόσµο. Το Μεξικό είχε τον Ζο-
ρό, η Αγγλία τον Ροµπέν των ∆α-
σών και η Ελλάδα των Νταβέλη, 
τον Μπαµπάνη και τον Γιαγκού-
λα. Αυτοί έδωσαν ελπίδα και πε-
ρηφάνια στους καταπτοηµένους 
από τη βίαιη παρουσία της κρατι-
κής εξουσίας, που τους θυµόταν 
µονάχα όταν ήθελε να εισπράξει. 

Το κράτος τους κυνήγησε λυσ-
σαλέα, µε επικηρύξεις τεράστιων 
ποσών και ποινές που ξεκινούσαν 
από πολυετή φυλάκιση και κατέ-
ληγαν σε εκτέλεση µε αποκεφαλι-
σµό. Ωστόσο, δεν έλειψαν οι περι-
πτώσεις κατά τις οποίες οι λήσταρ-
χοι µπλέχτηκαν στα γρανάζια της 
εξουσίας. Οι πολιτικοί τους προσε-
ταιρίστηκαν για να στραφούν κατά 
των αντιπάλων τους. Ενώ, οι εκπρό-
σωποι των αρχών δεν δίστασαν να 
συνεργαστούν µαζί τους, όπως στην 
περίπτωση της ληστείας της Πέτρας 
από τους αδελφούς Ρετζαίους. Η 
µεγαλύτερη ληστεία που έγινε πο-
τέ στην Ελλάδα, µε τη συµµορία να 
αποσπά το µυθικό ποσό των 15 εκ. 
δραχµών από τη χρηµαταποστολή 
της Εθνικής Τράπεζας δολοφονώ-
ντας οκτώ άτοµα, δεν θα µπορού-
σε να γίνει αν δεν υπήρχε πληρο-
φόρηση και σύµπραξη από τα µέσα. 

Ο κύκλος της ληστοκρατίας συ-
µπλήρωσε έναν αιώνα βίας πριν 
περάσει στην ιστορία στα χρόνια 
της Κατοχής. Πριν εκλείψουν οι 
λήσταρχοι έδωσαν τα φώτα τους 
στους αντάρτες. Η βουτηγµένη στο 
αίµα ιστορία τους µπορεί να κατα-
δείξει τους λόγους που µπορούν 
να οδηγήσουν τους ανθρώπους δι-
αχρονικά στην παρανοµία, το πε-
ριθώριο και την ανοµία. 

Το Μεξικό είχε τον Ζορό, η Αγγλία 
τον Ρομπέν των Δασών και η Ελλάδα 
των Νταβέλη και τον Γιαγκούλα

 Τ Α Ξ Ι ∆ Ι   Σ Τ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ο

ΛΗΣΤΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

80_81-istoria.indd   80 11/23/16   10:31 PM



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 81∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 81

Ο Χρήστος Νάτσιος ή 
λήσταρχος Νταβέλης 
(τρίτος από δεξιά) 
ήταν περιβόητος λη-
στής της Αττικής και 
της Βοιωτίας. 

Τα αδέλφια Θύµιος 
και Γιάννης Ρέτζος 
ήταν οι διαβόητοι λη-
στές της Ηπείρου που 
οργάνωσαν τη λη-
στεία της Πέτρας.

Η ληστρική συµµορία 
των Αρβανιτάκηδων 

που διέπραξε τη σφα-
γή στο ∆ήλεσι.

Στα αριστερά στιγµι-
ότυπο από την πολύ-
κροτη δίκη όσων λη-
στών απέµειναν από 
το µακελειό στο ∆ή-
λεσι. Η «Σφαγή στο 

∆ήλεσι» ήταν η σύλ-
ληψη, οµηρία και 

εκτέλεση µίας οµά-
δας Άγγλων και Ιτα-

λών περιηγητών το 
1870. Το γεγονός  

είχε αντίκτυπο στις 
διπλωµατικές σχέσεις 

Ελλάδας, Αγγλίας, 
Ιταλίας και οδήγησε 
στην πτώση της κυ-

βέρνησης Ζαΐµη. 

80_81-istoria.indd   81 11/23/16   10:31 PM



∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ82

 L A S T    Α G E N D A  / /  Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Ε Σ

MHΝ ΞΕΧΑΣΩ
27/11
Μεγάλα Κόκκινα Κρασιά  
Για τρίτη χρονιά διοργανώνονται τα Μεγάλα 
Κόκκινα Κρασιά στις 27 και 28 Νοεµβρίου στο 
ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» συγκεντρώ-
νοντας την αφρόκρεµα των ερυθρών κρασιών 
της ελληνικής αγοράς. 

30/11
Προθεσµία για Νέους Αγρότες
Μέχρι τις 30 Νοεµβρίου µπορούν να κατα-
θέσουν τον φάκελό τους οι υποψήφιοι για το 
πρόγραµµα των Νέων Αγροτών.
.

30/11
∆ιορθώσεις ΟΣ∆Ε
Αυστηρά ως το τέλος του µήνα καλούνται να 
υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί τις 
διοικητικές πράξεις για διορθώσεις ΟΣ∆Ε.

03/12
Μουσείο Πλινθοκεραµοποιίας
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ), µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 
Ατόµων µε Αναπηρία, παρουσιάζει το Σάββατο 
3 ∆εκεµβρίου την αφηγηµατική παράσταση 
του Στέλιου Πελασγού, στο Μουσείο Πλινθο-
κεραµοποιίας Ν.& Σ. Τσαλαπάτα, στον Βόλο. Η 
είσοδος είναι ελεύθερη.

03/12
Σεµινάριο φωτογραφίας 
Θέµα του σεµιναρίου είναι  «Η θεµατολογία ως 
αφορµή και περιεχόµενο της φωτογραφικής 
περιγραφής και της κινηµατογραφικής αφήγη-
σης» και θα διεξαχθεί στις 3 και  4 ∆εκεµβρίου 
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα.

15/12
Συµµετοχή στη Fruit Logistica
Στις 15 ∆εκεµβρίου λήγει η προθεσµία 
δηλώσεων συµµετοχής στη Fruit 
Logistica στο Βερολίνο που θα 
διεξαχθεί 4-9 Φεβρουαρίου.

Η  σπορά του σιταριού έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η ελαιοσυγκοµιδή προχωρά µε ταχείς ρυθµούς και λιγότερα, απ’ ό,τι 
φαίνεται τσουβάλια από πέρσι. Την ίδια ώρα οι παραγωγοί πορτοκαλιών στον κάµπο της Αργολίδας έχουν καθυστερή-
σει να µπουν στα χωράφια και υπολογίζουν ότι θα αρχίσουν να µαζεύουν µετά τις 15 ∆εκεµβρίου. Για όλους βέβαια η 
εξόφληση του τσεκ, που αναµένεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, θα δώσει την ευκαιρία να κάνουν ταµείο και να ξεκι-
νήσουν τον προγραµµατισµό για το καλλιεργητικό καλάθι της νέας σεζόν. Σε αναµονή για την πληρωµή της Εξισωτι-
κής και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κάνουν πράξη τα λόγια τους και στήνουν µε φροντίδα τη ∆ιεπαγγελµατική της Φέτας.

Οι πιο σηµαντικές υποµνήσεις 
για το µήνα ∆εκέµβριο

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ...
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