Γεωργία
Η θαιιηέξγεηα ηεο γεο ήηαλ αλέθαζελ γηα ηνπο αλζξώπνπο ε θύξηα πεγή γηα ηελ απόθηεζε
ησλ αλαγθαίσλ αγαζώλ γηα επηβίσζε. Σα θπξηόηεξα πξντόληα πνπ θαιιηεξγνύληαλ θαηά θαηξνύο
είλαη ηα ζηηεξά, ην θαιακπόθη, ην ηξηθύιιη, ηα δαραξόηεπηια, ν θαπλόο, ην ακπέιη θαη ε
βηνκεραληθή ληνκάηα. Παιαηόηεξα νη ζπλζήθεο ζπνξάο θαη ζπγθνκηδήο απαηηνύζαλ πνιύσξε
ζθιεξή δνπιεηά. ηαδηαθά, ε εθαξκνγή ηνπ αλαδαζκνύ θαη ε εηζαγσγή ηεο κεραλνθαιιηέξγεηαο
ζε όια ζρεδόλ ηα πξντόληα, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ απινπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ηελ
αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο.
Σν ζηηάξη ήηαλ αλέθαζελ ην θπξηόηεξν γεσξγηθό πξντόλ αθνύ απνηεινύζε ηε βάζε ηεο
δηαηξνθήο. Πξνπνιεκηθά, αιιά θαη κεηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν, νη ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο
ήηαλ απίζηεπηα ζθιεξέο. Σν όξγσκα γηλόηαλ κε ζηδεξέλην (ή αθόκα πην παιηά μύιηλν) αιέηξη, πνπ
ην έζεξλαλ δώα (βόδηα, άινγα ή θαη γατδνύξηα). Αληηιακβάλεηαη ν θαζέλαο όηη πέξα από ην ρξόλν
θαη ηελ θνύξαζε, ε παξαγσγηθόηεηα ήηαλ πνιύ ρακειή. Η ζπνξά γηλόηαλ κε ην ρέξη. Ο ζεξηζκόο
γηλόηαλ κε ην δξεπάλη. Σα ζηάρπα δέλνληαλ δεκάηηα θαη κεηαθέξνληαλ ζηα αιώληα. Σα αιώληα
βξίζθνληαλ ζηα αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνύ, δειαδή θάησ από ην ηειεπηαίν ζπίηη ηνπ Φάλε Κπξηαδή θαη
πέξα από ην ζρνιείν. Ήηαλ ζηξόγγπια θαη ζηε κέζε ππήξρε έλαο ρνληξόο πάζζαινο, ην ιεγόκελν
«ηξντεξό». ε απηό έδελαλ ηα δώα (άινγα ή γατδνύξηα, όρη κνπιάξηα γηαηί είραλ ζηελά πόδηα) πνπ
γύξηδαλ γύξσ-γύξσ θαη παηώληαο ηα ζηάρπα έβγαδαλ ηα ζππξηά. Αθνινύζσο ιίρληδαλ ηα άρπξα γηα
λα ηα μερσξίζνπλ από ηνλ θαξπό. Η απνζήθεπζε γηλόηαλ ζηα μύιηλα ακπάξηα, αθνύ θξαηνύζαλ
έλα κέξνο γηα ζπόξν. Φπζηθά, έπξεπε λα θηάζεη κέρξη ηνλ επόκελν ζεξηζκό ηελ άιιε ρξνληά.
Οιόθιεξν ην θαινθαίξη νη άλζξσπνη έθαλαλ όιεο απηέο ηηο δνπιεηέο θαη πξνεηνηκαζίεο ώζηε λα
έρνπλ ην ρεηκώλα ζηηάξη γηα ην ςσκί ηνπο, μύια γηα ην ηδάθη ή ηηο ζόκπεο, ηξνθέο γηα ηα δώα θηι.
Γη’ απηό άιισζηε ιεγόηαλ θαη ε παξνηκία «ν θαιόο ν λνηθνθύξεο ην ρεηκώλα ραίξεηαη».
Σν επόκελν ζηάδην ήηαλ ην άιεζκα ζην κύιν. ην Πεξηβόιη ππήξρε λεξόκπινο, όπνπ γηλόηαλ
ε άιεζε (βι. ζρεηηθό θεθάιαην). Κάζε θνξά πνπ ηειείσλε ην αιεύξη ηνπνζεηνύζαλ ζηηάξη από ην
ακπάξη ζηα ζαθηά θαη πήγαηλαλ ζην κύιν γηα άιεζκα. Με ην αιεύξη νη γπλαίθεο δύκσλαλ θαξβέιηα
ςσκί γηα λα ζξέςνπλ ηηο ζπλήζσο πνιπκειείο ηόηε νηθνγέλεηεο. Σν ςήζηκν γηλόηαλ ζε θνύξλνπο,
πνπ ήηαλ θηηζκέλνη έμσ από ηα ζπίηηα. Γηα ην θάςηκν ησλ θνύξλσλ ρξεζηκνπνηνύζαλ θπξίσο
πνπξλάξηα πνπ αθζνλνύζαλ ζηα γύξσ βνπλά.
Μεγάιε βειηίσζε ππήξμε ε ρξήζε ηεο «παηόδαο», όπσο ιεγόηαλ ε αισληζηηθή κεραλή ηνπ
ζηηαξηνύ. Σα δεκάηηα ζηνηβάδνληαλ ζε ζεκσληέο ζηε ζέζε «ηξηάγθσλα» από όινπο ηνπο ρσξηαλνύο,
όπνπ κε ηε ζεηξά αιώληδαλ. Η «παηόδα» απάιιαμε από έλα κέξνο ζθιεξήο δνπιεηάο ηνπο
ζηηνπαξαγσγνύο. Η πξώηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε παηόδα ζην Πεξηβόιη ήηαλ ην θαινθαίξη ηνπ
1949. Δθείλε ηε ρξνληά ην ρσξηό βξηζθόηαλ ζηε Λακία, όπνπ είρε κεηαθεξζεί από ηνλ Ννέκβξην
ηνπ 1948 ιόγσ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Δπηηξάπεθε ζε όζνπο ήζειαλ λα πάλε λα ζεξίζνπλ ηα
ζηηάξηα πνπ είραλ θπηξώζεη, αθνύ δελ είραλ πξνιάβεη ην πξνεγνύκελν θζηλόπσξν λα
νινθιεξώζνπλ ηε ζπνξά. Από ηηο πξώηεο παηόδεο ήηαλ ηνπ Ισάλλε Βαξβαηάθε από ηνλ Γνκνθό.
Οη ζεξηδναισληζηηθέο κεραλέο, πνπ ήηαλ ην επόκελν βήκα, έρνπλ απινπνηήζεη πνιύ ηε δηαδηθαζία
ζπγθνκηδήο ησλ ζηηεξώλ.
Σν θαιακπόθη, άιιν βαζηθό πξντόλ, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηαηξνθή ηνπ πιεζπζκνύ πξηλ
από ην ζηηάξη. Ήηαλ επίζεο κηα πνιύ επίπνλε θαη θνπξαζηηθή θαιιηέξγεηα. Σν ηδηαίηεξν κε απηό
ήηαλ ην μεθινύδηζκα. Σα θαιακπόθηα κεηαθέξνληαλ από ην ρσξάθη ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνύ θαη
έπξεπε λα μεθινπδηζηνύλ, λα απνκαθξπλζνύλ ηα θύιια γηα λα θαλεί ν θαξπόο. Απηό γηλόηαλ ηηο
όκνξθεο θαινθαηξηλέο λύρηεο θαηά παξέεο. Ήηαλ δε από ηηο πην επράξηζηεο γεσξγηθέο δνπιεηέο,
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γηαηί ζπλδπάδνληαλ κε ηε λπρηεξηλή δξνζηά (ζε αληίζεζε κε ηελ θάςα ηεο εκέξαο) θαη ηα
θαιακπνύξηα ηεο παξέαο.
Σν ηξηθύιιη θαιιηεξγείηαη γηα ηε δηαηξνθή ησλ αηγνπξνβάησλ. Παιηά ε θαιιηέξγεηα
απαηηνύζε πνιύ θόπν. Σν θόςηκν, αξθεηέο θνξέο θάζε ρξόλν, γηλόηαλ ρεηξσλαθηηθά κε θαηάιιειν
εξγαιείν, ηελ «θνζηά», γηα λα επαθνινπζήζεη ην «γύξηζκα», ην «ήιηαζκα», ην δέζηκν ζε δεκάηηα ή
δέκαηα (κπάιεο) θαη ηέινο ε κεηαθνξά ζηελ απνζήθε. ήκεξα ε εηζαγσγή κεραλώλ απινπνίεζε
ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ηξηθπιιηνύ. Δπίζεο από ην ηξηθύιιη κπνξεί λα παξαρζεί ν ηξηθπιιόζπνξνο.
Γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ν Γεσξγηθόο πλεηαηξηζκόο Πεξηβνιίνπ δηαζέηεη θαηάιιειε κεραλή
(ηξηέξη).
Σα δαραξόηεπηια ήηαλ κηα πνιύ δπλακηθή θαιιηέξγεηα θαη απέθεξε θαιό εηζόδεκα.
Καιιηεξγνύληαλ ζηελ απνμεξαλζείζα ιίκλε Ξπληάδνο ελαιιάμ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο. Αξρηθά ε
ζπγθνκηδή γηλόηαλ κε ην ρέξη (μεξίδσκα, θόςηκν ησλ θύιισλ θαη θόξησκα). Αξγόηεξα έγηλε πνιύ
πην απιή κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κεραλώλ (ηεπηινεμαγσγέσλ). Η κεηαθνξά ζην εξγνζηάζην
δάραξεο ζηε Λάξηζα γηλόηαλ κε ηξαίλα από ηνλ .. ΑΓΓΔΙΑΙ. Αξγόηεξα ε κεηαθνξά γηλόηαλ κε
θνξηεγά απηνθίλεηα απεπζείαο ζηε Λάξηζα. Η θαιιηέξγεηα ζηακάηεζε νπζηαζηηθά, όηαλ έθιεηζε
ην εξγνζηάζην δάραξεο ηεο Λάξηζαο.
Ο θαπλόο γηα αξθεηά ρξόληα απνηέιεζε βαζηθό πξντόλ θαη θαιιηεξγνύληαλ ζε κεγάιεο
εθηάζεηο. Απαηηνύζε απαζρόιεζε γηα αξθεηνύο κήλεο ηνλ ρξόλν. ήκεξα ζηακάηεζε ε θαιιηέξγεηά
ηνπ.
Η ακπεινθαιιηέξγεηα ζην Πεξηβόιη ρξνλνινγείηαη από ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20 νπ αηώλα.
Τπήξραλ πνιιά ακπέιηα θπηεκέλα ζε δύν πεξηνρέο. Η κία ήηαλ ζηα δπηηθά ηνπ ρσξηνύ θνληά ζηελ
εθθιεζία ηεο Αγίαο Σξηάδαο θαη ε άιιε ζηε ζέζε «Κνξνκειηέο», παξαθάησ από ην γαιαηάδηθν
ηνπ σηεξόπνπινπ. Καηαζηξάθεθαλ όκσο από θπιινμέξα ην 1950. Φύηεςαλ θαηλνύξγηα ην 195859 αιιά δελ είραλ ηελ ίδηα επηηπρία. Γηα ηε θύιαμε ησλ ακπειηώλ νη ηδηνθηήηεο όξηδαλ θάπνηνλ κε
ακνηβή, πνπ ιεγόηαλ «δξαγάηεο». Γηα λα έρεη θαιή νπηηθή επαθή κε ηα ακπέιηα έζηελε ηε
«δξαγαζηά», ην θαιπβάθη ηνπ, ζπλήζσο ζην ιόθν δεμηά από ην ξέκα πεγαίλνληαο πξνο ην
«παιηνρώξη». Γξαγάηεο δηεηέιεζαλ κεηαμύ άιισλ ν Γεκήηξηνο Ηι.Αγγειόπνπινο, ν Ισάλλεο
Ν.Μαληάο θαη ν Κσλζηαληίλνο Ν.Ρίδνο.
Καξπνύδηα θαη πεπόληα θαιιηεξγήζεθαλ ηηο πξώηεο δεθαεηίεο κεηά ηελ απνμήξαλζε ηεο
ιίκλεο Ξπληάδνο θπξίσο γηα ηδηνθαηαλάισζε. Σε δεθαεηία ηνπ 1960, πνπ ν πδξνθόξνο νξίδνληαο
ήηαλ αθόκα ςειά θαη ηα ρσξάθηα μεθνύξαζηα, ηα θαξπνύδηα θαη ηα πεπόληα γίλνληαλ πνιύ κεγάια
θαη λνζηηκόηαηα. Δπίζεο γίλνληαλ ηεξάζηηα θνινθύζηα, πνπ κεηαθέξνληαλ θαηά θνξηώκαηα. Γηα ηε
θύιαμε ησλ κπνζηαληώλ νη παξαγσγνί όξηδαλ δξαγάηεο.
Η βηνκεραληθή ληνκάηα ππήξμε κία από ηηο πην δπλακηθέο θαη πξνζνδνθόξεο θαιιηέξγεηεο. Η
θαιιηέξγεηά ηεο άξρηζε ην 1970 θαη κέρξη ην 2008 θαιιηεξγνύληαλ ρηιηάδεο ζηξέκκαηα. Γηα ηελ
επεμεξγαζία ηεο θαηαζθεπάζηεθαλ ηξία εξγνζηάζηα (ηα δύν ζην Πεξηβόιη). Έλα από απηά, εθείλν
ηεο εηαηξίαο ΝΟΜΙΚΟ, ιεηηνπξγεί θαη ζήκεξα (βι. ην Κεθάιαην «Γεπηεξνγελήο Παξαγσγή»).
Σε δεθαεηία ηνπ 2010 άξρηζε ε θαιιηέξγεηα ηνπ θπηνύ ειίαλζνο (ιηνηήξη), πνπ απνηειεί ηελ
πξώηε ύιε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ειηειαίνπ. Ο θνξκόο θαη ηα θύιια κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
ζαλ βηνκάδα. Παξνπζηάδεη κεγάια πιενλεθηήκαηα αθνύ έρεη κηθξό θόζηνο παξαγσγήο θαη
εμππεξεηεί ηελ ακεηςηζπνξά.
Γηα έλα κηθξό δηάζηεκα θαιιηεξγήζεθε ε πηπεξηά, αιιά ρσξίο ηδηαίηεξε επηηπρία.
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Θεξηδναισληζκόο θαιακπνθηνύ

Σεπηινεμαγσγέαο ζε ώξα… δξάζεο
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