
 

 

Αργατία 

 

Καινοτοµία-Παράδοση 

Παραδείγµατα άξια προσοχής! 

 Τι σηµαίνει Αργατία; 
 

Η λέξη Αργατία αναφέ-
ρεται σε έναν πολύ σηµα-
ντικό θεσµό της αγροτικής 
κοινωνίας του Πόντου, ο 
οποίος θεωρείται ως η υ-
πέρτατη εκδήλωση του 
συλλογικού πνεύµατος 
στους ελληνικής καταγω-
γής πληθυσµούς του, α-
φού προϋποθέτει τη συ-
νεργασία προσώπων για 
την επίτευξη ενός κοινού 
σκοπού. 

∆ίµηνη εφηµερίδα 

(τους καλοκαιρινούς 
µήνες τετράµηνη) 
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Καλοµηνάς, Κερασι-
νός, Χορτοθέρτς, 

Αύγουστον 

2012 

  Σηµείωµα έκδοσης 

Η Αργατία σε συνεργασί-
α µε επιστήµονες-
ερευνητές της ιστορίας του 
χωριού, σκοπεύει να εκδώ-
σει ένα µικρό λεύκωµα µε 
την ιστορία του.  

Το λεύκωµα θα αναφέ-
ρεται συνοπτικά στην ιστο-
ρία της ίδρυσης του χω-
ριού (από τον Πόντο στο 
Ροδοχώρι), αλλά και  της 
ανάπτυξης και εξέλιξής του 
µε τη σηµερινή του µορ-
φή, κυρίως µέσα από φω-
τογραφίες που απεικονί-
ζουν τις σηµαντικότερες 
ασχολίες των κατοίκων 
του.  

Για το λόγο αυτό παρα-
καλούµε όσους διαθέτουν 
τέτοιου είδους φωτογραφι-
κό υλικό και επιθυµούν να 
το δουν αξιοποιηµένο να 
επικοινωνήσουν µε την 
Αργατία. 

Τον τελευταίο καιρό η άρνηση και η καταδίκη των όσων γίνονται γύρω µας 
αποτελούν την καθηµερινότητά µας.  

Εµείς στην Αργατία αισιοδοξούµε ότι µέσα από την κρίση και τα πολλά 
άσχηµά της θα βγουν και κάποια καλά. Και επειδή αρνούµαστε να πιστέψου-
µε ότι ξαφνικά γίναµε όλοι µας άχρηστοι και ανίκανοι, αναφέρουµε µερικά 
όµορφα και ενθαρρυντικά παραδείγµατα που δείχνουν το δρόµο για την αντι-
µετώπιση της κρίσης. 

Κάποια από τα παραδείγµατα αυτά παρουσιάστηκαν στο συνέδριο των Νέων 
Αγροτών στις 6-9 Σεπτέµβρη µε θέµα «Εµπειρίες, καλλιέργειες, καινοτοµίες». 
(Πηγή: http://www.econews.gr/2012/08/31/synedrio-neoi-agrotes-2012/): 

Ο Τάσος από την ορεινή Λάρισα, από παραδοσιακή οικογένεια κτηνοτρόφων 
αλλά και από παραδοσιακό χωριό κτηνοτρόφων, ανήσυχος πάντα, εκτός από 
τις εκτροφές όπως και οι περισσότεροι συγχωριανοί του, κατάφερε µαζί µε 
άλλους νέους κτηνοτρόφους να συστήσουν συνεταιρισµό για τη µεταποίηση της 
παραγωγής τους. Σήµερα προσφέρουν εξαιρετικής ποιότητας τυροκοµικά προ-
ϊόντα (σχεδόν όλη τη γκάµα), επώνυµα, συσκευασµένα σε εύχρηστες συσκευα-
σίες που διατίθενται στους καταναλωτές απευθείας από το πρατήριό τους αλλά 
και από αξιοποίηση ευκαιριών σε αγροτικές αγορές. 

Ο Γιώργος από την Πιερία έβλεπε τον πατέρα του να αξιοποιεί παραδοσια-
κές τεχνικές στην επεξεργασία κρέατος. Μέσα από ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό 
πρόγραµµα, αντιλήφθηκε τη µοναδικότητα του Ελληνικού Μαύρου Χοίρου. 
Σήµερα έχει τη δική του κτηνοτροφική εκµετάλλευση µε µαύρα ελληνικά γου-
ρούνια, το κρέας των οποίων φτάνει επώνυµα στην ελληνική αγορά. Τελικά 
καινοτοµία ίσως µπορεί να είναι ακόµα και η επιστροφή στις παραδο-
σιακές ποικιλίες, στις αυτόχθονες φυλές και στις γαστρονοµικές και 
πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. 

Ο Βασίλης από τη Βοιωτία αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο γεωπονι-
κό τοµέα επέστρεψε εκεί που η καρδιά του χτυπούσε πραγµατικά και µε τις 
γνώσεις του παράγει εξαιρετικής ποιότητας κηπευτικά τα οποία προωθεί ο 
ίδιος σε λαϊκές αγορές στην Αθήνα περιµένοντας να διαµορφωθούν κάποτε α-
γροτικές αγορές. Επίσης, προσφέρει στην αγορά αγροτικά προϊόντα από δεν-
δρώδεις καλλιέργειες, εφαρµόζοντας όλες τις τεχνικές διαθέσιµες γνώσεις σε 
πραγµατική βάση. 

Αλλά και στην ηµερίδα που έγινε στην Άρτα τον Ιούλιο µε θέµα «Καινοτόµα 

πετυχηµένα παραδείγµατα στον αγροτικό τοµέα και τον τοµέα των τροφίµων-
αλλάζοντας τη συµπεριφορά µας» παρουσιάστηκαν από το Χρήστο Κατσάνο της 

DKG-group καινοτόµες δράσεις, όπως η ντοµάτα Luccia, το tomaccini, η φρά-
ουλα-best και το µαρούλι best, η Creta-cert (δίκτυο πιστοποιηµένων κρητικών 
προϊόντων και το χτίσιµο του ονόµατός του), οι φίλοι του Ξινόµαυρου, το λάδι 
λάµδα, το µήλο Kiku  κ.α. που ουσιαστικά δείχνουν ότι όλα δεν είναι µαύρα, 
γίνονται και όµορφα πράγµατα που δυστυχώς δεν προβάλλονται καθόλου.  

Προϋποθέτουν όµως αξιόλογο προϊόν, πίστη σε αυτό, κόπο, ανάδειξη και 
όχι απαξίωση της αγροτικής εργασίας, κέφι, δουλειά, συνεργασία. 
 

 



 

 

Ιστορίες, γνωµικά, δί-
στοιχα των ανθρώπων 

του χωριού µας 

Ο Γεωργιάδης Χαράλαµπος 
(πατερίκος) έλεγε: Πουλίµ, 
κάπως εφτάς και ρούεις σ’ 
αυλάκ, θα ογρασιέπς να ε-

βγέντς. 

 

Κοινωνικά 

 

Ευχάριστα 

Ο Σκεντερίδης Χαράλαµπος 
και η σύζυγός του Κάλη απέ-
κτησαν αγοράκι. Να τους ζή-
σει! 

 

∆υσάρεστα 

Αλατσίδου Ελένη, ετών 84 , 
Παπαδοπούλου ∆έσποινα 
ετών 84,  

Αναστασιάδου Σοφία ετών 
62,  

Κατσαπελίδης Περικλής, 
ετών 86 

Λαζαρίδου Μαρία, ετών 80 

 

Συγχαρητήρια 

 

Σε όλα τα παιδιά του χωριού 
µας (και είναι αρκετά) που 
αρίστευσαν τη σχολική χρο-
νιά 2011-2012  

Συγχαρητήρια στον Βασι-
λειάδη Ιωάννη για την εισα-
γωγή του στη σχολή Πολιτι-
κών Μηχανικών Θράκης 

Ντρεπόµαστε 

Για τους χωριανούς που καθαρίζουν 
τα αυλάκια µπροστά από τα σπίτια 
τους και αφήνουν τα σκουπίδια στο 
δρόµο, γεµίζοντας τα αυλάκια µπροστά 
στα σπίτια των συγχωριανών τους. 

Για τους Χωριανούς που κάθονται 
στη βρύση στην είσοδο του χωριού και 
αφήνουν τα σκουπίδια τους να τα µα-
ζέψουν οι άλλοι. Μήπως είναι ανάπη-
ροι; 

Είµαστε  περήφανοι 

Που ένας δύο χωριανοί, προσέ-
χουν κοινόχρηστους χώρους κα-
θώς και το πρανές του δρόµου α-
πό το Γιαννακοχώρι στο χωριό 
µας. Αναζητείται και κάποιος για 
το απέναντι πρανές. 

Που ο ∆ηµήτρης προσέχει να 
τρέχει το νερό στη βρύση στο πο-
τάµι. 
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Για επικοινωνία  στην διεύθυνση  

ΑΡΓΑΤΙΑ 

Ροδοχώρι, Τ.Θ. 6, 59200 Νάουσα 

Τηλέφωνο: 23320 51080 

Fax: +30 23320 51080 

Κινητό:+306978890530 

Email:wine@argatia.gr 

Όλη την εφηµερίδα σε ηλεκτρονική µορφή 

µπορείτε να την κατεβάσετε από το 

www.argatia.gr/news.php 

www.argatia.gr 

Τα Νέα της Αργατίας 

Πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία οι εκδηλώσεις Ανοικτές Πόρτες 2012, 
στις οποίες συµµετείχε η Αργατία. Στις 12 και 13 Μάη επισκέφτηκαν το 
οινοποιείο περισσότεροι από 70 άνθρωποι φίλοι του κρασιού αλλά και των 
γερακιών. Η Σοφία Μιχαηλίδου και ο Γιάννης παρουσίασαν τα κοντοφτέ-
ρουγα Hauk 

Οι φίλοι του Ξινόµαυρου µαζεύτηκαν στο τέλος του Μάη στο αµπέλι των 
φίλων για τη συλλογή αµπελόφυλλων. 

Η Χαρούλα επισκέφτηκε την Καλιφόρνια και το Ορεγκον τον Ιούνιο προ-
σκεκληµένη του American Society for Enology and Viticulture, στο  
Portlαnd  όπου παρουσίασε τις σηµαντικότερες ελληνικές οινοποιήσιµες 
ποικιλίες. 

Ξεκινήσαµε εξαγωγές στην Αυστρία και µία δεύτερη συνεργασία στην Α-
µερική, αυτή τη φορά στις ∆υτικές Πολιτείες. 

Στις 22 Σεπτέµβρη οι Φίλοι του Ξινόµαυρου θα µαζευτούν στο αµπέλι 
που υιοθέτησαν για τον τρύγο του 2012. 

 

 

 

 

 

Πλησιάζει η µεγάλη στιγµή: ο τρύγος του Ξινόµαυρου από το αµπελοτό-
πι που οι «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ» υιοθέτησαν. Το Σάββατο 22 Σε-
πτέµβρη, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. 

Οι ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ ας ετοιµαστούµε για τη γιορτή του τρύγου. 
Θα µαζευτούµε στον αµπελώνα, στις 11 π.µ., όπου θα δοκιµάσουµε γευστι-
κά πιτάκια, ντοµατίνια, και µήλα Ροδοχωρίου για το καλωσόρισµα.  

Οι έµπειροι τρυγητάδες θα ενηµερώσουν τους νέους για τον τρόπο συλλο-
γής των σταφυλιών και θα ξεκινήσουµε τον τρύγο! Όταν τελειώσουµε τη συλ-
λογή, θα µεταφέρουµε τα σταφύλια στο οινοποιείο και θα τα πατήσουµε. 
Ακολούθως, θα δοκιµάσουµε το µούστο και θα τον αφήσουµε να ηρεµήσει 
για να ξεκινήσει η ζύµωση και να γίνει … ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 
ΤΟΥ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ!!! 

Και επειδή οι «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ» ξέρουν να εκτιµούν το καλό 
φαγητό και το καλό κρασί, θα ακολουθήσει το καθιερωµένο φαγοπότι µε 
πιάτα βασισµένα στα προϊόντα του αµπελιού (ντολµαδάκια, κους κους µε 
αµπελόφυλλα, σουντζουκάκια µε αµπελόφυλλα), και άλλα τοπικά πιάτα, συ-
νοδεία των κρασιών της Αργατίας. ∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι Τρίτη 18 Σε-
πτέµβρη στο wine@argatia.gr. Θα ενηµερωθείτε άµεσα για τη δυνατότητα 
συµµετοχής σας. 



 

 

Εξοικονόµησε ενέργεια στο σπίτι 

 

   Πριν ξεστοµίσετε το κλασικό "δεν βαριέσαι", προσέξτε 
τα παρακάτω νούµερα. Το 5-10% της ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ένα µέσο ευρωπαϊκό νοικοκυριό 
καταναλώνεται από ηλεκτρικές συσκευές "σε 
κατάσταση αναµονής".  

 

   Χρήσιµες συµβουλές για να ανασάνει λίγο η τσέπη 
µας 

 

  1.  Προτίµησε τις ενεργειακά αποδοτικές 
συσκευές. Εάν πρόκειται να αγοράσεις νέες ηλεκτρικές 
συσκευές, προτίµησε αυτές που είναι ενεργειακής 
κλάσης A++. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν διακόπτη 
που «κλείνει» τελείως την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος 
στη συσκευή, ή εναλλακτικά να καταναλώνουν λιγότερο 
από 0,5W σε κατάσταση αναµονής. (συνολική µείωση 
CO2 κατά περίπου 300.000 τόνους ετησίως.) 

 

  2. "Ξεκούρασε" τον υπολογιστή σου. Πάτησε το 
κουµπί "sleep" για το χρονικό διάστηµα που δε 

χρησιµοποιείς τον υπολογιστή σου και βγάλε τον από την πρίζα το βράδυ. Εάν πρόκειται να αγοράσεις νέο 
υπολογιστή, προτίµησε επίπεδη οθόνη ή φορητό υπολογιστή, που έχουν χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος. 
Βάζοντας τον υπολογιστή σου στο sleep εξοικονοµείς: 10 - 30 ευρώ για οθόνες και 15 - 45 ευρώ για 
υπολογιστές (πηγή: Microsoft και Energy Star. 

 

  3.  Προτίµησε λάµπες εξοικονόµησης ενέργειας. Οι λάµπες ενεργειακής κλάσης Α, µειώνουν την 
κατανάλωση ρεύµατος κατά 80% σε σχέση µε τις λάµπες πυρακτώσεως. Μην ξεχνάς ποτέ τα φώτα αναµµένα, 
όταν δεν τα χρειάζεσε! (Συνολική µείωση CO2 κατά 1,4 εκατ. τόνους ετησίως (εξοικονόµηση 12 ευρώ 
ετησίως από τους λογαριασµούς ρεύµατος ανά λάµπα). 

 

   4. Σταµάτησε τις διαρροές ενέργειας. Τα στερεοφωνικά, οι τηλεοράσεις, τα DVD   players, οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πολλές ηλεκτρικές συσκευές καταναλώνουν σηµαντικές ποσότητες ενέργειας 
όταν είναι σε κατάσταση αναµονής. Το µέσο νοικοκυριό µπορεί να πληρώνει έως και 100 ευρώ ετησίως 
εξαιτίας αυτής της κατανάλωσης. Σύνδεσε αυτές τις συσκευές σε πολύπριζα µε διακόπτες, για να κλείνεις την 
παροχή ρεύµατος όταν δεν τις χρησιµοποιείς. (Συνολική µείωση CO2 κατά 600.000 τόνους ετησίως, 
εξοικονόµηση 50 - 100 ευρώ ετησίως από τους λογαριασµούς ρεύµατος για κάθε νοικοκυριό). 

 
   5. Μην αφήνεις τους φορτιστές κινητών στην πρίζα. Συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύµα ακόµα και 
όταν δεν τους χρησιµοποιείς. Βγάζε λοιπόν από την πρίζα τους φορτιστές κινητών, ψηφιακών καµερών και 
mp3 players. 

 

   6. Πλυντήριο ρούχων. Επιλέξτε ένα πλυντήριο µε µικρή κατανάλωση νερού και ρεύµατος. Υπάρχουν 
αρκετές διαφορές από συσκευή σε συσκευή. Για µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας µπορείτε να επιλέξετε 
καινούργιο πλυντήριο τύπο Hot Fill, που έχει δυνατότητα σύνδεσης µε τον ηλιακό θερµοσίφωνα. 

Είναι αποδεδειγµένο ότι τα ρούχα καθαρίζουν εξίσου καλά στους 60 °C όσο και στους 90 °C και µε τα νέα 
προγράµµατα και καθαριστικά ακόµα και στους 40 °C. Προτιµήστε λοιπόν τη λειτουργία σε χαµηλότερη 
θερµοκρασία. Φροντίστε να γεµίζετε οµοιόµορφα το πλυντήριο και προτιµάτε να βάζετε όλη την ποσότητα 
που χωράει (συνήθως 5 – 6 κιλά ρούχα). Εφαρµόζετε τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειµένου να 
εξοικονοµείτε ηλεκτρική ενέργεια, νερό, απορρυπαντικό και για την καλή λειτουργία της συσκευής. Συνδέστε 
τον ηλιακό θερµοσίφωνα (εάν έχετε) µε το πλυντήριο σας για ζεστό νερό. Όταν απουσιάζετε, κλείνετε την 
παροχή νερού του πλυντηρίου. 

Πηγή: διαδίκτυο 
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Έγινε στο χωριό µας το τετράµηνο που µας πέρασε 

 

• Οι ατελέσφορες εκλογές της 5ης Μάη 

• Εκδήλωση για τη Γενοκτονία του Ποντιακού ελληνισµού από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού, σε 
συνεργασία µε πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής µας 

• Εκδήλωση του ∆ηµοτικού σχολείου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων, για τη Γενοκτονία του 
Ποντιακού ελληνισµού, στις 19 Μαΐου. 

• Καθαρισµός δρόµων στο ∆ασόκτηµα Ροδοχωρίου από την πυροσβεστική υπηρεσία Νάουσας. 

• Κλοπή –καταστροφή µετασχηµατιστών από το εγκαταλελειµµένο ψυγείο του πρώην συνεταιρισµού µας 

• Καθαριότητα στο κέντρο του χωριού από οµάδα µαθητών στα πλαίσια της Παγκόσµιας ηµέρας καθαριό-
τητας. 

• Ενηµερωτική επίσκεψη των µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου στο εκπαιδευτήριο σκύλων Callibra. 

• Επίσκεψη του ΓΑΣ Ροδοχωρίου στις εγκαταστάσεις του Χαµόγελου του Παιδιού. 

• Εκλογές της 17ης Ιούνη, αποκτήσαµε κυβέρνηση συνεργασίας!!! 

• Καθαριότητα του κεντρικού δρόµου ενόψη της «Γιορτής Κερασιού» στις 6-7 Ιούλη. 

• Η πετυχηµένη για µια ακόµη χρονιά «Γιορτή Κερασιού». 

• Συµµετοχή των χορευτικών συγκροτηµάτων του Πολιτιστικού µας συλλόγου σε διάφορες εκδηλώσεις 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

• Νέες απόπειρες διάρρηξης σπιτιών στο χωριό. 

• Επιτέλους και 5-6 γάµοι χωριανών,  δυστυχώς όµως για το χωριό µας οι νεόνυµφοι θα µείνουν εκτός 
Ροδοχωρίου. 

• Θετική γνωµοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την έγκριση δηµιουργίας Τοπικού 
ΤΟΕΒ 

Από την προετοιµασία της εκδήλωσης για 
την ποντιακή γενοκτονία. 

Το δηµοτικό σχολείο στη ∆ρυ της Ελπίδας 

Από την προετοιµασία της εκδήλωσης για την 

Ποντιακή γενοκτονία.  

Τα παιδιά µαθαίνουν για το σιεροµύλ 


