
  Μου ζητηθηκε να παρω μια μικρη ‘’συνεντευξη’’ από τρεις ελληνες εκτροφεις…Τρεις 
ανθρωπους,οι οποιοι με κάθε νομιμοτητα εκαναν το χομπυ ακομη κι ως επαγελμα.Κι ετσι 
ετοιμασα τις ερωτησεις μου…Ειχα στο νου,μετα από τα μύρια οσα που εχω δει και διαβασει 
ως τωρα στα μεσα κοινωνικης διαδικτυωσης από αντιστοιχους ‘’εκτροφεις’’,ότι πιθανως 
επροκειτο για τρεις ανθρωπους,απομακρυσμενους από τους υπολοιπους απλους 
χομπιστες.Οτι θα είναι ανθρωποι που ‘’θα το εχουν παρει πανω τους’’ ολο αυτό που 
καταφεραν ακριβως επειδη το καταφεραν,γιατι πολλοι περισσοτεροι στο ιντερνετ το ελεγαν 
αλλα δεν το εκαναν πραξη. 

  Χαιρομαι που βρισκομαι στην ευχαριστη θεση να πω ότι με διεψευσαν και με εξεπληξαν 
ευχαριστα.Αυτο που ειδα ηταν τρεις νεους ανθρωπους,οι οποιοι μοιραζονταν το ιδιο 
χομπυ,την ιδια αγαπη για την εκτροφη,αγαπη την οποια εψαξαν,βρηκαν τον τροπο και τον 
διεκδικησαν,προκειμενου να μπορουν αυτό να το κανουν χωρις φοβο,χωρις να χρειαστει να 
κρυφτουν πισω από ένα ανωνυμο προφιλ του facebook. 

  Ο λογος για τους Γιαννη Ρόιμπα,Γιαννη Τσακό και Κωστα Χασκώνη,οι οποιοι με μικρες 
αποκλίσεις συμμεριζονται την αγαπη για την καρδερινα.Πολλοι ειδαν,ακουσαν,αγαπησαν 
και λατρεψαν αυτό το μικρο πουλακι,που με την ομορφια του και τη φωνη του τους 
κερδισε.Πολλοι προσπαθησαν να το αποκτησουν,να το εκθρεψουν,με λυπες και χαρες από 
την ολη προσπαθεια.Πολλοι δυστυχως κυνηγησαν την ευκολη οδό,να το παγιδευσουν,σε 
ορισμενες περιπτωσεις εκτεταμένα,και να βγαλουν και κερδος από αυτό,δινοντας ετσι κι 
άλλη διασταση σε ένα αδικο και ‘’βρωμικο’’ κυνηγι.Οχι όμως κι αυτοι οι τρεις 
ανθρωποι,που όχι μονο δεν το εκαναν αυτό,αλλα νομιμοποιησαν και τα πουλια τους,και 
την αναπαραγωγη τους,και για πρωτη φορα σαν ελλάδα εβγαλαν τετοια πουλια σε έναν 
διεθνη χωρο συναντησης,όπως αυτος στο Ρετζιο Εμιλια. 

  Ο αυστηρος πιθανως χαρακτηρας μιας ξερης συνεντευξης μετετράπη σε συζητηση μιας 
παρεας,καθως μαζευτηκαμε καποια μελη του συλλογου κι οι ιδιοι,και μεσω 
συζητησης,ελυσαν τις απορριες μας κι απαντησαν σε ολες τις ερωτησεις μας.Μόνο ο 
Κωστας κανει εσωτερικη εκτροφη,σε χωρο με ελεγχομενες συνθηκες,Οι αλλοι δυο κανουν 
σε εξωτερικο χωρο.Η εξωτερικη εκτροφη συνδεεται αμεσα με τον καιρό.Ο 
προσανατολισμος των κλουβιων,η ομιχλη,η υγρασια,ο φωτισμος,είναι ολοι παραγοντες 
που επηρεαζουν.Το καθαρισμα είναι συχνοτερο κι εντατικοτερο σε σχεση με εκτροφες σε 
πιο ξερες περιοχες,προκειμενου να μην προλαβουν να αναπτυχθουν μικροβια.Το ιδιο και 
στις τροφες και τα νερα,τα οποια  αλλαζονται συχνα.Οι αποτομες εναλλαγες συνθηκων στη 
χωρα μας μπορει να προκαλεσουν στρες και προβληματα  στην υγεια τους.Αντιβιωτικα δε 
δινονται προληπτικα,αλλα μονο όταν υπαρξει αναγκη.Αντικοκκιδιακα όχι με καποιο 
σταθερο συστημα(πχ μια φορα κάθε 20 μερες) αλλα αναλογως του καιρου.Οταν υπαρξουν 
αποτομες αλλαγες δινεται δυο μερες πριν αντικοκκιδιακο προληπτικα. 

  Ως προς τη συμπεριφορα των πουλιων,να μη ξεχναμε ότι προκειται για πουλια που στη 
φυση θα επιβιωναν στο κοπαδι κι ότι,αν και μετρουν χρονια εκτροφης στο 
κλουβι,εξακολουθουν  να διατηρουν και να βγαζουν το αγριο ενστικτο της αγριας 
καρδερινας.Μετα τον απογαλακτισμο,τα μικρα κάθε γενιας μπαινουν σε κλουβες του 
μετρου,κι επειτασε κλουβες πτησης,παλι κατα γεναιες,οπου ‘’δενονται’’ σε ένα κοπαδι,με 
ιεραρχια κλπ,όπως στη φυση.Εαν γινει καποια αλλαγη,εάν πχ το κοπαδακι ‘’σπασει’’ ή 



τοποθετηθουν διαφορετικα πουλια μεταξυ τους,αυτό μπορει να προκαλεσει στρες στα 
πουλια,ορισμενα να παραγκωνιστουν ή να χτυπηθουν από τα αλλα,πραγμα όχι καλο. 

  Ως προς τις μεταλλαξεις,στη φυση συνανταται συχνα ο ασιανισμος,δηλαδη πουλια με 
ασπρα σημαδια στο πτερωμα,ή από μεταλλαξεις οι δυο κυριωτερες που είναι του αχατη και 
το παστελ.Τα τελευταια συνηθως είναι θηλυκα πουλια,γιατι ως μεταλλαξη θα πρεπει δυο 
πουλια τετοια να βρεθουν και το ένα να ναι φορεας,προκειμενου να προκυψει και 
αρσενικο τετοιας μεταλλαξης,πραγμα με ελαχιστες πιθανοτητες.Τα μπαλκανικα είναι πιο 
σπανια και πιο ακριβα,γιατι η καθαροτητα των χρωματων και η αντιθεση συγκεντρωνεται 
σε μολις λιγα εκατοστα,που πρεπει να είναι μια αυθενττικη μπαλκανικα.Ο κος Ρόιμπας 
προσπαθησε διασταυρωνοντας μεταλλαγμενες Τσούσιι και Πάρβα με μπαλκανικα να 
περασει τα αιματα καποιων μεταλλαξεων στην μπαλκανικα,κι ο λογος που το εκανε αυτό με 
τα συγκεκριμενα ειδη κι όχι με μεητζορ,είναι ότι σα μεγεθος είναι πιο κοντα με τη 
μπαλκανικα.Ετσι,η μικροσωμη μπαλκανικα μοιαζει σαν ένα’’κουφέτο’’,σα στολιδι μικρης 
κλιμακας. 

  Συχνα εμφανιζονται μηνυματα στο ιντερνετ με πιασμενα αγρια,μεταλλαγμενα,τα οποια 
είναι εκτροφης,με κομμενο ή χωρις δακτυλιδι,που μεσα σε ένα στημενο γεγονος όπως αυτό 
της ‘’μιας στο εκατομμυριο’’ περιπτωσης,παγιδευτηκαν κι η αξια τους τριπλασιαζεται ή και 
παραπανω,ενώ στην πραγματικοτητα είναι πουλια εκτροφης,και το ολο σκηνικο μια 
καλοστημενη απατη.Επομενως ο οποιοσδηποτε αγοραστης οφειλει να γνωριζει από πριν 
σωστα,να ενημερωνεται  γι αυτό που θελει να παρει και να βλεπει ο ιδιος.Καί οι τρεις 
υποστηριζουν πως η μονη εμπιστοσυνη που μπορεις να εχεις,όταν δινεις τοσα λεφτα για 
αυτά τα ακριβα πουλια,είναι στον εαυτο σου.Πρεπει ο ιδιος να πας στο χωρο,να δεις τί 
θελεις να αγορασεις,να πληροφορηθεις από τον εκτροφεα τί και πώς,να σκεφτεις,να 
κρινεις,να πιασεις και να ελεγξεις το ιδιο το πουλακι κι επειτα να αποφασισεις για τυχον 
αγορα.Οπως ένα αυτοκινητο,ετσι και μια καρδερινα είναι επενδυση για έναν 
εκτροφεα,μονο που αυτή δεν εχει περιοδο εγγυησης.Ειναι ενας ζωντανος οργανισμος που 
μπορει για τον αλφα-βητα λογο να ‘’γυρισει’’. 

  Από τροφες επιτρεπονται όλα αυτά που ξερουμε,σε λογικα πλαισια και 
δοσολογιες.Πχ,ταίζουν ένα καλο μειγμα σπορων,το οποιο βλεπουν ότι το 
εξαντλουν,δηλαδη τρωνε ολους τους σπορους,μια καλη αυγοτροφη,λαχανικα πχ 
πιπεριες,καλαμποκι,μπροκολο,με προσοχη παντα,γιατι κατι του οποιου η προελευση είναι 
αγνωστη,όπως ένα μη βιολογικο λαχανικο,με λιπασματα κλπ,θα επεφερε αμεσες 
επιπτωσεις στην υγεια του πουλιου.Σκουληκι δεν ταίζουν,γιατι θεωρουν ότι δε συναδει με 
τη φυση της καρδερινας,χώρια του ότι μπορει να είναι φορεας ασθενειων και να κανει 
κακό,χωρις ομως αυτό να αποτελει γενικο κανονα,μιας και υπαρχουν εκτροφεις που 
επιλεγουν να ταίσουν καί ζωντανη τροφη(σκουληκι,προνυμφες κλπ) κι ειδαν επισης θετικα 
αποτελεσματα.Η τοποθετηση ενός λαχανικου ή ενός αγκαθιου,ζωχού κλπ,απασχολει επισης 
τα πουλια για ωρες,αμβλύνοντας τυχον εριδες μεταξυ τους,κι είναι ενας τροπος να 
ξεθυμάνει το στρες τους.Συχνα βλεπουμε βιντεο με ζευγαρωστρες γεματες ταιστρες με 
τροφες,αυγοθηκες με αυγο,αλλου βιταμινες,αλλου ιχνοστοιχια,αλλου αλλοι σποροι 
κλπ…Δεν υπαρχει λογος για κατι τετοιο,απ  τη στιγμη που ταιζεις μειγματα τροφων,που τα 
παρεχουν όλα. 



Στην αναπαραγωγη,χρησιμοποιουνται παρενθετες θηλυκιες καναρες,οι οποιες μεγαλωνουν 
τα πρωτα μικρα.Την τελευταια γεννα τη μεγαλωνουν οι καρδερινες.Σε ερωτηση μας ‘’αν τα 
μικρα που μεγαλωνουν από καναρες είναι ασθενικα’’ η απαντηση τους ηταν 
κατηγορηματικα ‘’ΟΧΙ’’.Μικρα που τα  μεγαλωσαν καναρες γινονται πιο στοργικοι 
γονεις,πιο ημερα,ενώ αυτά που μεγαλωσε καρδερινα βγαζουν πιο εντονα το αγριο 
ενστικτο.Μεσα σε μια κλουβα με καρδερινακια που τα μεγαλωσαν οι φυσικοι τους γονεις 
θα ξεχωριζαν ανετα τακαρδερινακια που μεγαλωσαν από καναρα.Η καναρα ταιζει ολο το 
μειγμα που τρωει.Η καρδερινα ειναι πιο επιλεκτικη και,αν και ταιζει συχνοτερα,το ταισμα 
της είναι φτωχότερο.Το μονο καλο στο να φωλιαζει η καρδερινα,βρισκουν πως είναι η 
απολαυση του να βλεπεις την καρδερινα την ωρα που είναι στη φωλια και ταιζει τα μικρα 
της. 

  Η εσωτερικη εκτροφη,συμφωνα με τον κο Χασκώνη είναι καλυτερη σε καποια 
πραγματα.Τα πουλια δεν επηρεαζονται από τις εξωτερικες συνθηκες.Ειναι σε χωρο 
κλειστο,με ελεγχομενο φως με συστημα ανατολης-δυσης,με καλο εξαερισμο,ιονιστη κι 
αφυγραντηρα κι οι συνθηκες οι καταλληλες. 

  Ως προς τη νομιμη κατοχη κι αναπαραγωγη τους.Κανενας δε μπορει να κατασχεσει πουλια 
με δακτυλιδι.Εαν το κανει,οφειλει ναυπογραψει χαρτι που να δηλωνει ότι το συγκεκριμεο 
πουλι,με το συγκεκριμενο αριθμο δακτυλιδιου κλπ κατασχεθηκε από τον κυριο ταδε,ότι με 
πρωτοβουλια του και βασει νομου ταδε προβαινει σε κατασχεση,προκειμενου να του 
ζητηθει μετεπειτα χρηματικη αποζημιωση.Εξαιρεση αποτελει το γεγονος να βαραίνει τον 
κατοχο ηδη βεβαρημενο ιστορικο,εάν πχ συνεληφθη ως πουλοπιάστης παλιοτερα.Η κατοχη 
ενός πουλιου εκτροφης είναι απλη.Τη στιγμη που αγοραζεις το πουλι απ τον 
εκτροφεα,παιρνεις την αποδειξη κι όλα τα χαρτια που συνοδευουν το πουλι,τα οποια κι 
επιδεικνυεις οποτε σου ζητηθει.Εαν με αυτά τα πουλια θελεις να προχωρησεις σε 
αναπαραγωγη,οι διαδικασιες εμβαθύνουν.Καλως ή κακως,στην ελλαδα δεν υποστηριζεται 
η ερασιτεχνικη εκτροφη,όπως πχ στη γερμανια,που κάθε ατομο μπορει να δηλωνει στο 
ονομα του 15 ζευγαρια πουλιων,χωρις να φορολογειται γι αυτό,παρα μονο 
επαγγελματικη.Κι επαγγελματικη εκτροφη σημαινει ΤΕΒΕ,Εφορία,αδεια κι ελεγχο του 
χωρου από την περιφερεια κλπ,αδεια εκτροφειου με ολους τους ελεγχους,εσοδα κι εξοδα 
κλπ.Σε οποιαδηποτε στιγμη να αποδειξεις πως εισαι καθ όλα τακτοποιημενος.Ασχετως αν 
τα πουλια αυτά που θα βγαλουν εσυ τα κρατησεις για τον εαυτο σου,τα χαριζεις ή ανοιγεις 
το κλουβι και τα αφηνεις ελευθερα.Αναπαραγωγη θεωρειται μονο επαγγελματικα,και στο 
ιδιο πεδίο έγκειται κι η εκτροφη των καναρινιων,κατι που δυστυχως πολλοι εκτροφεις 
ξεχνουν.Σε ένα γενικώτερο  βεβαια συστημα αξιων οπου όλα λειτουργουν ρολόι,θα 
μπορουσε η αρμοδια ομοσπονδια,η οποια ‘’προστατευει’’ υπο τη σκεπη της τοσα μελη από 
τοσους συλλογους,να επιδιωξει τη νομιμοποιηση της εκτροφης τους,απ τη στιγμη που κατι 
τετοιο είναι ηδη εφικτο σε ολην την ευρωπη. 

  Τελος,και σε οποιον σκεφτεται να ασχοληθει με τη νομιμη εκτροφη αυτων των 
πουλιων,καλο είναι να υπαρξει ασχολια από πριν.Να ρισκαρεις και να επιτυχεις…ή καί να 
αποτυχεις.Μεσα απο τα λαθη σου μαθαινεις κι ετσι το αποτελεσμα εν τελει σε δικαιωνει 
και η προσμονη ανταμοίβεται με νεα κι υγιη πουλια. 



  Ευχαριστουμε τους τρεις εκτροφεις για το χρονο τους και τη διαθεση τους να απαντησουν 
σε ο τι ρωτησαμε κι ελπιζουμε πλεον,στο δρομο που ανοιξαν,να βαδίσουν κι αλλοι 
ελληνες,προκειμενου να βλεπουμε και άλλα ελληνικα ονοματα αναμεσα στους ξενους 
εκτροφεις. Τους ευχομαστε καλη συνεχεια σ αυτό που κανουν κι ολοενα περισσοτερα και 
καλυτερα πουλια!Ακολουθει φωτογραφικο υλικο απ τις εκτροφές τους. 
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