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Ενα από τα πιο πλούσια σε παρα-
γωγή λαδιού χωριά της Κισάμου εί-
ναι οι Καρές του Δήμου Πλατανιά,
που γιόρτασαν το βράδυ της Κυ-
ριακής για 8η χρονιά την γιορτή
του λαδιού. Μια γιορτή που γίνε-
ται -απ’ όλη την Κρήτη- μόνο σε
αυτό το ημιορεινό πανέμορφο χω-
ριό του Νομού μας.

Με μπροστάρη τον Πολιτιστικό Σύλλογο του

χωριού και τον δραστήριο πρόεδρό του κ. Κων-

σταντίνο Παπαδιογιωργάκη, ως εμπνευστή της

γιορτής, έχοντας ως συνδιοργανωτές την Πε-

ριφερειακή Ενότητα Χανίων και τον Δήμο Πλα-

τανιά, έκαναν το χωριό τους να γεμίσει από κό-

σμο και να θυμίσει τις παλιές καλές, για την

αγροτιά, εποχές που οι Καρές είχαν αρκετό πλη-

θυσμό και δικό τους Δημοτικό Σχολείο. Από νω-

ρίς το απόγευμα είχαν αρχίσει οι ετοιμασίες,

με το στρώσιμο των τραπεζοκαθισμάτων, το

στήσιμο των καζανιών που θα έβραζαν τα κρέ-

ατα για το νόστιμο πιλάφι και το πύρωμα του

ξυλόφουρνου για το ψητό που θα ακολουθού-

σε. Στη γιορτή συμμετείχε το παραδοσιακό μου-

σικό συγκρότημα του Στέλιου Μπικάκη και ο

Λαογραφικός Ομιλος με τους θαυμάσιους χο-

ρευτές και χορεύτριες του χοροδιδασκάλου

Γιάννη Αγιασμενάκη. 

Το “παρών” στην εκδήλωση έδωσε ο αντι-

περιφερειάρχης Χανίων κ. Απόστολος Βουλ-

γαράκης, ο Δήμαρχος με τον πρόεδρο του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, Γιάννης Μα-

λανδράκης και Αθανάσιος Χινόπουλος, αντί-

στοιχα, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβου-

λοι καθώς επίσης και πρώην δήμαρχοι της πε-

ριοχής.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Πολιτιστικού

Συλλόγου και πρώην Κοινοτάρχης Κωνστα-

ντίνος Παπαδογιωργάκης επεσήμανε: «Η γιορ-

τή μας είναι παγκρήτια και γίνεται μέχρι σή-

μερα μόνο στο χωριό μας και μάλιστα για 8η

χρονιά, έχοντας στόχο να αναδείξουμε προς

όφελος του τόπου αλλά και εμάς των ιδίων, την

άριστη  ποιότητα λαδιού που παράγουν οι Κα-

ρές και η περιοχή». 

Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου ο Γε-

ώργιος Παπαδογιωργάκης καλωσόρισε τους

συμμετέχοντες στη γιορτή με σύντομη αναφορά

στην ιστορία της ελιάς και του λαδιού, ως εξής:

«Από τον Μινωικό Πολιτισμό οι αγρότες μαζί

με τα δέντρα κληρονόμησαν από γενιά σε γε-

νιά και τον παραδοσιακό τρόπο της συγκομι-

δής που διασφαλίζει την εξαιρετική ποιότητα

του ελαιολάδου. Το λάδι είτε σαν φάρμακο, είτε

σαν καλλυντικό, είτε σαν τροφή, έχει σημαντικά

οφέλη για τον καθένα. Το σημαντικότερο

ωστόσο όλων είναι το οικονομικό. Το κρητικό

λάδι βρίσκεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού

όπως στις αγορές της Αμερικής, του Καναδά,

της Αυστραλίας και της Κίνας. Στην αποψινή

εκδήλωση θέλουμε να τιμήσουμε αυτό το ιδι-

αίτερα σημαντικό προϊόν»

Ομιλητής της βραδιάς ήταν ο ερευνητής

από το Iνστιτούτο Υποτροπικών και Ελιάς Γε-

ώργιος Κουντούρης, ο οποίος, κατά την ομιλία

του, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι: «Δεν έχουν

τη δυνατότητα όλες οι ποικιλίες των ελιών να

παράγουν εξαιρετικό ελαιόλαδο. Στα Χανιά

έχουμε ποικιλίες που έχουν τις προδιαγραφές

για εξαιρετικό ελαιόλαδο, άρα με αυτό που έχου-

με δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Από εκεί και

πέρα χρειαζόμαστε υγιή καρπό. Υγιής καρπός

σημαίνει αποτελεσματική δακοκτονία. Για τη

δακοκτονία κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια η

Διεύθυνση Γεωργίας με τα μέσα που διαθέτει

τα οποία όμως δεν είναι αρκετά οπότε και ο

αγρότης πρέπει να βοηθήσει και από την

πλευρά του. Τι μπορεί να κάνει ο αγρότης; Το

ένα που μπορεί να κάνει είναι να είναι παρών

όταν του ψεκάζουν το χωράφι ώστε να βοη-

θήσει τα συνεργεία για να γίνει η δουλειά κα-

λύτερα. Το άλλο που μπορεί να κάνει είναι, ανα-

γνωρίζοντας ότι τα μέσα που δίνουν δεν είναι

αρκετά, πρέπει να συμπληρώσει και αυτός την

προσπάθεια της δακοκτονίας δηλαδή αν τα λε-

φτά που είναι για τη δακοκτονία είναι για τέσ-

σερις ψεκασμούς, αναγκαστικά, για να σώσει

την παραγωγή του πρέπει ο αγρότης να συ-

μπληρώσει ένα, δύο ψεκασμούς ακόμα για να

έχει τον υγιή καρπό που χρειάζεται για να πα-

ράγει εξαιρετικό ελαιόλαδο. Ποιοτικό ελαιόλαδο

σημαίνει και καρπός χωρίς υπολείμματα φυ-

τοφαρμάκων».

Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος

Βουλγαράκης, εστίασε την προσοχή στην

έγκαιρη δακοκτονία και στη χρήση του ελαι-

ολάδου από όλους, καταναλωτές και επιχει-

ρηματίες.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πλατανιά

Γιάννης Μαλανδράκης επεσήμανε ότι «ο Δή-

μος Πλατανιά με την Κοινωφελή του Επιχεί-

ρηση έχει ξεκινήσει μια ουσιαστική προσπά-

θεια όσον αφορά την προστασία του προϊόντος.

Εχουμε κάνει μία συνεργασία επίσημη με το

Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελιάς ώστε να

μπορούμε να κάνουμε ελέγχους και φυλλο-

διάγνωση. Εχουμε την ολοκληρωμένη διαχεί-

ριση, προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να ενη-

μερώσουμε τους δημότες με ημερίδες που γί-

νονται στον Δήμο μας, για το ποια είναι η σω-

στή καλλιεργητική φροντίδα». 

Παραθέτουμε φωτογραφικά στιγμιότυπα από

την γιορτή, ενώ πλάνα από τη βιντεοσκόπηση

που κάναμε μπορείτε να δείτε στην ιστοσελί-

δα της εφημερίδας. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
28 | ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | Τρίτη 6 Αυγούστου 2013

ΣΤΙΣ ΚΑΡΕΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

Γιορτή λαδιού 
» Με πλούσιο πρόγραμμα και μεγάλη συμμετοχή

Στιγμιότυπα από τη γιορτή λαδιού.


