Κτηνοτροφία
Τα δώα πνπ θαηά θύξην ιόγν εθηξέθνληαη είλαη ηα πξόβαηα θαη ζε κηθξόηεξν
βαζκό νη θαηζίθεο. Τα θνπάδηα βνζθνύζαλ ζηνπο βνζθόηνπνπο ηνπ ρσξηνύ
πιεξώλνληαο παιηά ζρεηηθό θόξν ζηελ Κνηλόηεηα, ην ιεγόκελν «δηθαίσκα βνζθήο»
αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ δώσλ. Μεγάινη βνζθόηνπνη ήηαλ «ην βαξθό» ζηα δπηηθά,
ην «κπνπγάδη» ζηα λόηηα θαη ην «ληνπιαΐ» λνηηναλαηνιηθά. Σηελ αθκή ηεο
θηελνηξνθίαο, ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο, εθηξέθνληαλ πεξί ηηο 10.000 θεθάιηα. Καη
βέβαηα κεγάιε ήηαλ θαη ε παξαγσγή θξέαηνο θαη γάιαθηνο. Τε δεθαεηία ηνπ 1950
εγθαηαζηάζεθαλ αξθεηνί θηελνηξόθνη από άιιεο πεξηνρέο (Ζαγαδίθεο, Μπάξδαο,
Μεηξνύζηαο, Σηνύηαο, Πόγηαο, Χαιβαληδήο, Σηάζεο θιπ.). Απηό ζπλέβε δηόηη, όηαλ νη
θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ επαλαπαηξίζηεθαλ ην 1950 από ηε Λακία, κεηά ηνλ εκθύιην
πόιεκν, δελ ππήξρε ληόπηα θηελνηξνθία αθνύ όια ηα θνπάδηα είραλ κεηαθεξζεί θαη
πνπιεζεί ζηε Λακία ην 1948. Έηζη ηα αλεθκεηάιιεπηα βνζθνηόπηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο θηελνηξόθνπο απηνύο.
Τν θνύξεκα ησλ πξνβάησλ ήηαλ κηα ζεκαληηθή εξγαζία. Γηλόηαλ ηνλ Μάε όηαλ
άξρηδαλ νη κεγάιεο δέζηεο. Όζνη είραλ πνιιά πξόβαηα αθηέξσλαλ κηα νιόθιεξε
εκέξα. Καινύζαλ θαη άιινπο ζπγγελείο, θίινπο θαη γείηνλεο γηα βνήζεηα. Μεηά ηε
δνπιεηά αθνινπζνύζε πινύζην ηξαπέδη κε ςεηό αξλί.
Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο θαηαζθεπάζηεθαλ ηπξνθνκεία ζηνλ Σ.Σ.
ΑΓΓΕΘΑΘ θαη ζην Πεξηβόιη (Θέκε Αζαλαζίνπ). Γηα ην ζθάμηκν ησλ αξληώλ (πξνηνύ
θαηαζθεπαζηνύλ νξγαλσκέλα ζθαγεία) ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξώελ ηπξνθνκείν
Θσάλλε Σσηεξόπνπινπ.
Εθηόο από ηα αηγνπξόβαηα, πξνπνιεκηθά ππήξραλ επίζεο πνιιά άινγα, βόδηα
θαη γνπξνύληα. Γηα ηε βνζθή ζρεκαηίδνληαλ θνπάδηα θαηά είδνο δώνπ θαη
πξνζιακβάλνληαλ βνζθνί. Η ζπκθσλία κε ηνπο βνζθνύο γηλόηαλ αλά εμάκελν. Τν
εαξηλό-ζεξηλό εμάκελν μεθηλνύζε ηελ 23ε Απξηιίνπ, ενξηή ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη
ην θζηλνπσξηλό-ρεηκεξηλό εμάκελν ηελ 26ε Οθησβξίνπ, ενξηή ηνπ Αγίνπ Δεκεηξίνπ.
Η ακνηβή ιεγόηαλ «ξόγα» θαη ζπλήζσο ήηαλ ζε είδνο (ζηηάξη ή θαιακπόθη). Θδηαίηεξν
θνπάδη απνηεινύζαλ νη θαηζίθεο ησλ νηθνγελεηώλ πνπ είραλ κόλν 2-3 θαηζίθεο γηα ην
ζπίηη ηνπο. Κάζε πξσί ζπγθέληξσλαλ ηα δώα ζηελ πιαηεία ή πίζσ από ηελ εθθιεζία
ησλ Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Ειέλεο, όπνπ ηα παξαιάκβαλαλ νη ηζνπάλεδεο γηα λα
ηα νδεγήζνπλ ζηα βνζθνηόπηα. Κάζε πξσηνρξνληά νη ηδηνθηήηεο ησλ δώσλ θίιεπαλ
ηνπο ηζνπάλεδεο κε θνπξακπηέδεο, ηεγαλίηεο θαη θνπινύξεο.

Ο Νίθνο Δ.Κνύξηεο βόζθεη ην θνπάδη ηνπ

