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Σύλβια Σαμολαδά
Κτηνοτροφια δεν σημαινει να εχεισ 
τη δυναμη να σπρωξεισ μια αγελαδα 
H Σύλβια Σαμολαδά είναι μια ξεχωριστή γυναίκα που με την πορεία της ως κτηνοτρόφος,  
έχει δύο μονάδες με 550 ζώα λίγο έξω από το Κιλκίς, ανέτρεψε τα στερεότυπα  
που θέλουν τις γυναίκες να κάνουν όλη τη δουλειά στο στάβλο αλλά να μην φαίνονται
γ ρ α φ ε ι  η  Σ ο φ ί α  Σ π ύ ρ ο ύ

40-43_samolada.indd   40 25/01/17   22:25



Φεβρουαριοσ 2017ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 41

Ό 
πως λένε όσοι την ξέρουν καλά, η κυρία Σαμολα-
δά κατάφερε να πετύχει σε έναν καθαρά ανδρο-
κρατούμενο χώρο όπως είναι η ζωική παραγωγή 
με τη μαχητικότητα και την ευστροφία της υποκα-

θιστώντας τη σωματική δύναμη με διοικητική επάρ-
κεια και αστείρευτη ενεργητικότητα. Δίπλα στην επι-
χειρηματία υπάρχει και η σύζυγος και μάνα δύο παι-
διών αποδεικνύοντας έτσι ότι μια γυναίκα κτηνοτρό-
φος μπορεί να έχει (και) κανονική ζωή. 

 Τη Σύλβια Σαμολαδά τη γνωρίσαμε στο Κιλκίς, την 
πόλη που μετακόμισε εδώ και πέντε χρόνια με την οι-
κογένειά της αφήνοντας τη Θεσσαλονίκη για να βρί-
σκεται πιο κοντά στη δουλειά της, μια μονάδα με 147 
γελάδια και 400 πρόβατα καθώς και ένα μύλο ζωοτρο-
φών. Η επίσκεψη ξεκίνησε στο σπίτι της μητέρας της, 
Αλέκας Αναγνώστου, πρωτοπόρου επιχειρηματία, που 
δημιούργησε και λειτούργησε τον οικογενειακό μύλο 
ζωοτροφών ώσπου τον ανέλαβε η κόρη. 

Η φωνή της Σύλβιας Σαμολαδά είναι βροντερή, ζε-
στή και ακατάπαυστη, καθώς μιλά για τη δουλειά, την 
οικογένεια, την κρίση που έχει μαζέψει βαριά σύννε-
φα πάνω από την κτηνοτροφία. Μιλά με πάθος αλλά οι 
κουβέντες της είναι ζυγισμένες από την πείρα δεκαετι-
ών εξηγώντας τι την παρακινεί να κυνηγάει τα όνειρά 
της και πώς βιώνει την κτηνοτροφία ως γυναίκα: «Για 
να πετύχει μια γυναίκα ως κτηνοτρόφος πρέπει να εί-
ναι γνώστης του αντικειμένου, να αγαπάει τα ζώα, και 
να έχει χαρακτήρα σκληρό, δυναμικό. Εγώ μπορώ να 
πάρω μια γελάδα που έχει μεγάλο όγκο, 300-400 κι-
λά και να την σπρώξω να μπει στο αρμεκτήριο. Μπο-
ρούν να το κάνουν οι γυναίκες γενικότερα; Είναι θέ-
μα χαρακτήρα, πρέπει να είσαι δυναμική και να μην 
κάνεις πίσω εύκολα. Χρειάζεται όμως και λίγο τρέλα, 
να είσαι ριψοκίνδυνος».

Πότε κατάλαβε ότι το είχε με τα ζώα; «Ένα περιστατι-
κό με έκανε να καταλάβω ότι τα ζώα ήταν καλή επιλο-
γή για μένα. Όταν έκανα τα πρόβατα, ο παππούς μου 
μού λέει: Ξέρεις να σφυρίζεις (σαν βοσκός); Τι πρόβα-
τα να πάρεις; Άμα τα πρόβατα τα βγάλεις έξω στη βοσκή 
πώς θα τα μαζέψεις; Μια μέρα που έλειπε ο τσομπάνος, 
τα έβγαλα εγώ, τα ζώα όμως είδαν ότι εγώ ήμουν χα-
λαρή και φεύγουν σε κάτι χωράφια σπαρμένα. Άρχισα 
να φωνάζω, αλλά αυτά δεν καταλαβαίνουν από φω-
νές, μόνο από το σφύριγμα καταλαβαίνουν. Μπορεί 
να ακούγεται απλοϊκό αλλά για μένα λειτούργησε κάτι 
συμβολικά εκείνη τη μέρα», θα πει η Σύλβια Σαμολαδά.

Στο πρώτο πλάνο στις αφηγήσεις της Σύλβιας Σαμο-
λαδά καθώς μιλά για τη δουλειά είναι οι συνεργάτες 
της: «Αν δεν είχα τους πέντε συνεργάτες που απαρτί-
ζουν την ομάδα της μονάδας, μερικούς πάνω από 15 
χρόνια, δεν θα ξεκινούσα να έκανα τις αγελάδες. Βέ-
βαια έχω επενδύσει κόπο και πολύ χρόνο για να τους 

φτάσω στο επίπεδο εκπαίδευσης που είναι τώρα για 
να μπορούν να ξεγεννήσουν, να μπουν στο αρμεκτή-
ριο, να κάνουν μια απολύμανση. Ξέρω όμως ότι μόνο 
μαζί με τους συνεργάτες μου μπορώ να υποστηρίξω τη 
δουλειά μου», εξηγεί η ίδια. 

Εξισωτική και επιδότηση
Παράλληλα όπως αναγνωρίζει ούτε ο δυναμισμός 

ούτε κι η διοικητική επάρκεια αρκούν για να ξεκινήσει 
μια γυναίκα τη δική της μονάδα που αποτελεί ακριβή 
επένδυση, αν δεν υπάρχουν αρχικά κεφάλαια όπως 
διέθετε κι η ίδια: «Στάθηκα τυχερή γιατί είχα μια υπο-
δομή από την οικογένειά μου. Βρήκα έναν αρχικό τζί-
ρο 200.000 ευρώ από το μύλο ζωοτροφών που διηύθυ-
νε η μητέρα μου στο Γυναικόκαστρο του Κιλκίς», λέει 
η κυρία Σαμολαδά. Πέρα από την προσωπική της περι-
ουσία έπαιξαν ρόλο και οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτή-
σεις που αποτελούν πηγή ασφάλειας για όποιον επεν-
δύει στην κτηνοτροφία. «Όντως η εξισωτική και η επι-
δότηση του ζωικού κεφαλαίου που λαμβάνω και ανέρ-
χονται στα 8.000 ευρώ σήμερα, είναι μεγάλη υπόθεση 
και χωρίς αυτή τη στήριξη δεν θα έκανα το στάβλο. Επι-
πλέον έλαβα επιδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής 

b u s i n e s s  s t o r y

Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη λεπτομέρεια και τη 
νοικοκυροσύνη της διαχείρισης της κτηνοτροφικής μονάδας, οι 

άντρες μπορεί να μην είναι τόσο αποδοτικοί, ενώ οι γυναίκες εί-
ναι πιο υπεύθυνες, αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία Σαμολαδά.
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Η ημερήσια παραγωγή γά-
λακτος κυμαίνεται από 1 έως 
1,5 τόνους. Ξεκινώντας από 
περιορισμένο αρχικό μέγε-

θος κοπαδιού που αριθμούσε 
150 ζώα το 2000, η επέκτα-
ση έγινε με μετρημένα βήμα-
τα καθώς χρηματοδοτήθηκε 
σε συντριπτικό ποσοστό από 
κεφάλαια της ίδιας της κυρί-
ας Σαμολαδά ενώ ο τραπεζι-
κός δανεισμός της επιχείρη-
σης παρέμεινε μηδενικός σε 
όλη την πορεία εξέλιξης της 

μονάδας. 

H μονάδα εκτείνεται 
σε 4 στρέμματα και 
αποτελείται από τρεις 
στάβλους που φιλοξε-
νούν 147 αγελάδες, 
κυρίως Holstein, και 
πρόβατα κυρίως 
Lacaune. Οι εγκαταστά-
σεις περιλαμβάνουν ένα 
συμβατικό αρμεκτήριο, 
σκεπαζόμενο διάδρομο 
60 μ. για το τάισμα των 
ζώων, και ενσιροδιανο-
μέα με τρακτέρ. 
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Ανάπτυξης στο οποίο εντάχθηκα για την κατασκευή της 
μονάδας για τα πρόβατα το 2004, κόστους 300.000 ευ-
ρώ», μας λέει. Ο τζίρος της δραστηριότητας της κυρίας 
Σαμολαδά συνυπολογίζοντας τον μύλο και τη μονάδα 
ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ ενώ οι πάγιες επενδύσεις στους 
στάβλους προβάτων και των αγελάδων ανέρχεται στα 
800.000 ευρώ. «Τον στάβλο για τα γελάδια που κόστισε 
500.000 ευρώ τον χρηματοδότησα η ίδια», διευκρινίζει. 

Η προσωπική εργασία διασφαλίζει την ποιότητα
Σύμφωνα με την κυρία Σαμολαδά είναι μύθος ότι στις 

γυναίκες ταιριάζει ο ρόλος του συνοδηγού στην κτηνο-
τροφική εκμετάλλευση. «Έχουμε συνηθίσει οι γυναίκες 
να κάνουν σκληρή δουλειά στην κτηνοτροφία αλλά να 
μην φαίνονται, να είναι οι αόρατοι συνεργάτες του συ-
ζύγου που έχει το τιμόνι. Στο βαθμό που σήμερα όμως 
οι βαριές δουλειές διευκολύνονται από την τεχνολογία, 
όπως το άρμεγμα, δίνεται η ευκαιρία σε περισσότερες 
γυναίκες να γίνουν αρχηγοί της δικής τους εκμετάλλευ-
σης. Σίγουρα χρειάζεσαι τους άντρες, τη δύναμή τους. 
Θεωρώ όμως ότι δεν μπορεί να την κάνει καλύτερα από 
τη γυναίκα κανένας αυτή τη δουλειά, γιατί είναι πολλές 
οι εργασίες που δεν απαιτούν κυρίως δύναμη αλλά συ-
στηματικότητα, οργάνωση και καθαρή σκέψη. Σήμερα, 
για παράδειγμα, ο κτηνοτρόφος πρέπει να γνωρίζει να 
χειρίζεται υπολογιστή γιατί πλέον τα στοιχεία κάθε ζώ-
ου, τα λεγόμενα διαβατήρια, διατηρούνται σε ηλεκτρο-
νική μορφή. Κατά δεύτερο ο κτηνοτρόφος πρέπει να ξέ-

ρει βασικά θέματα κτηνιατρικής, να ξέρει να κάνει ένε-
ση σε μεγάλο ζώο, να ξεγεννήσει, να κάνει μια απολύ-
μανση. Τέλος πρέπει να ξέρει το κοστολόγιο, πόσο του 
στοιχίζει η τροφή, πόσο αποδίδει ένα ζώο», θα μας πει. 

Η βιωσιμότητα εξασφαλίστηκε μες από την πολύχρο-
νη συνεργασία με τη ΜΕΒΓΑΛ που παραλαμβάνει το γάλα 
από αγελάδες και πρόβατα. «Συνεργαζόμαστε με την κυ-
ρία Σαμολαδά 15 χρόνια, ο λόγος που έχει αντέξει στις πι-
έσεις βρίσκεται πιστεύω στο γεγονός ότι εποπτεύει η ίδια 
τις μονάδες. Η πείρα δείχνει ότι μόνο η προσωπική εργα-
σία διασφαλίζει την ποιότητα που χρειάζεται για να είναι 
βιώσιμος ο γαλακτοπαραγωγός», θα πει ο κ.Τουλγερίδης 
Διευθυντής της Ζώνης Γάλακτος ΜΕΒΓΑΛ. «Πέντε μέρες 
διακοπές, είναι ανέφικτο για μένα. Ας πούμε όταν μου 
έφευγαν οι Αλβανοί για Χριστούγεννα εγώ πήγαινα και 
άρμεγα, είναι σκληρή δουλειά, πρέπει να είσαι παρούσα 
365 μέρες το χρόνο», συμπληρώνει η Σύλβια Σαμολαδά. 

Όπως γνωρίζει καλά η 
κυρία Σαμολαδά για τις 
γυναίκες που επιλέγουν 
έντονη επαγγελματική δρα-
στηριότητα ο μόνος τρόπος 
για να συνδυάζουν και μια 
κανονική οικογενειακή 
ζωή είναι να διαθέτουν 
αστείρευτη ενέργεια. 
«Ζούσαμε στη Θεσσαλονίκη 
και για 17 χρόνια οδηγούσα 
καθημερινά 80 χιλιόμετρα 
από το σπίτι στο Κιλκίς. 
Γι’ αυτό και το μεγάλο 
άνοιγμα στα γελάδια το 
έκανα, αφού τα παιδιά μου 
έκλεισαν τα δέκα». Μαζί με 
τον σύζυγό της κι επιχει-
ρηματία Γιάννη Σαμολαδά 
και τα δύο παιδιά τους, τον 
Αλέξανδρο και τον Χρήστο 
24 και 25 ετών αντίστοιχα, 
μοιράζονται ένα κοινό 
πάθος για την αγροτική 
ζωή. «Έτσι μεγάλωσα κι 
εγώ, από 12 χρονών ήμουν 
στο τρακτέρ με τον παππού, 
αρμέγαμε τα γελάδια με τη 
γιαγιά. Είχαμε καπνά που τα 
βελονιάζαμε. Και τα παιδιά 
μου τύχαιναν Σαββατοκύριακα 
που τα πήγαινα στα ζώα, τους 
άρεσε», θα μας πει. 
Όπως όμως υποστηρίζει, 
αν υπήρχε κρατική μέριμνα 
για την εργαζόμενη μητέρα, 
θα είχε κάνει περισσότερα.  
«Αν είχα στη διάθεσή μου 
υποδομές για την ανατροφή 
και τη φροντίδα των παιδιών, 
θα είχα τολμήσει να επενδύσω 
νωρίτερα ως επιχειρηματίας. 
Πιστεύω όμως ότι τα παιδιά 
ωφελήθηκαν από το γεγονός 
ότι εργαζόμουν γιατί ανέπτυ-
ξαν γρήγορα υπευθυνότητα 
και αυτονομία», συμπληρώνει. 

Κτηνοτροφοσ, 
συζυγοσ, μητερα

Είναι πολλές εργασίες 
μιας κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης που  
δεν απαιτούν δύναμη 
αλλά οργάνωση και 
καθαρή σκέψη.
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