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Η ιδέα δεν είναι καιναύρια. Ο Γ ερμανόs, nou έχε ι καταακευάαει ένα λαβύρινθο αnό 
καλαμnόκι, μετέφερε QTnv nατρίδα του κάτι nou ε ί δε στο Τέξαs. ITnv αρχιi, ο λαβύρινθόs 
του ιiταν σαν n ροσωnικό του nαιχνίδ ι . Σιiμερα, όμω s, λε ιτουργεί nEpin ou σαν λούνα 
napK, για τα nαι χν ί δ ι α των nαιδιών. 

Χαμένοι 
στο καλαμπόκι 
ΚΕIΜΕΝΟ· ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΖΟΥ 

• 

αβύρινθοs, Όποιος επι
οκεφτεΙ στη ΓερμανΙο την 

ΚΟlνότητα Όπφινγκεν, που 

βρΙσκετα\ Ι 1,5 χλμ . δυrιK6 

από το Φραϊμβούργο στο 

γης, θα ζnσει μια διαφορεπκή εμπειρία λαβύ

ρινθου. θα έχει τη χαρά να περάσει μέσο οπό 

ένα κτήμα αΡαβόσnου 49 στρεμμότων με πο
λύπλοκα μονοπόΤΙΩ, διακλαδώσεις ΚΟ1 αδιέξο

δα. Για να ακονίσε ι το μυαλότου, θα καλεστεί 

νααπavmσει σε8ερωτήσειςnοuθαβρ€ιαvaρ

τημένες σε διόσπαρτα σημεία της διαδρομής 

των 4 χλμ . , για την οποlο μπσρεΙ να χρειαστεΙ 

κοl2 ώρες . Αναφερόμαστε στο «λαβύρινθο ΚΟ

λαμποκιοιΊ» του γεωπόνου ΊΞργουιν Βόγκνερ 

που φέτος γιορτάζει τη ΙΟη εηέτειότου. 

Ο KαθαUΤό λαβύρινθος αποτελεΙται από 

ένα στιεφοειδέςσχήμα που ανcιτπύσσεται με 

συνεχή στριφογυρlσματα γύρω από ένα κέ

vτ:po. Υπόρχει μονάχα ένας δρόμοςπου οδη

ΥεΙ στο κέντρο και μετά στην έξοδο. Ο κήπος 

περιπλάνησης, αντιθέτως. έχει δ1Οκλαδώσεις 

και αδιεξόδουςηου δυσχεραΙνουντην εύρε

σητης εξόδου. Η διαμονή σω εσωτερικό του 

μπορεΙ να σε διασκεδόσει , να σε φοβΙσε ι , 

ακόμα και να σε τρελάνει. 
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Πρότυπο, ένasλαβύρινθοs στο Τέξas 
ιιΠρωτοείδα κάτι παρ6μοιοτο / 984 στο Τέ
ξας των ΗΠΑ. χωρίς όμως να του δώσω τπν 

πρέπουσα σπμασΕωιι θα διηγηθε Ι ο Έργου-

ιν, καθισμένος σε έναν ξύλινοπόΥκα και 

πίνovτ:ας μια παγωμένη μπΙρα . "Ειιας συ

ιιάδεΛφος Υεωπ6ιιος στοιι οπο[ο ιιoίκ.ιaζα 

αυτ6 τοχωράφι έιωιιε'Το πρώτο {Jr!Ilfl 'Τέσ· 
σερα χρ6ιιια αΡΥ6τερα. Έσπειρε το έδαφος 

με ιωλαμπ6", σε πολύ πιο πυ"ιι,ί διάταξπ 

απ ' 6, τι αυιιιιθίζεraι. Όταιιτα φυτά έΥιιιαιι 
μισ6 μέτρο, αφαίρεσε ap"crir ρfζες έτσι 
ώmε va διιμιουΡΥιιθούιι διάδρομοι mn θέ
απ 'Τους. ΔεΙ! ασχολr!θιι"ε 6μως σοβαρά με 

'Τ1ΙΙ' ΟΡΥάιιωσιι . ί\φllαε, Υια παράδεΙΥμα, 

τους Πολωιιούς εΡΥάπς που δούλευαΙ! ma 
υπ6λοιπα "τπμα'Τα va διαχειρίζοιιται "αι 'Το 

MβύριVΘO. Ε"εωοι δειι μfλαΥαvαρ"εrά "α

λά Υερμαιιικ.ά "αι μπορούσαιι va εvιιμερώ
σουιι 'Tov εnIO"έπ'TlI Il6vo Υια τπιι ημ,! εl
σ6δου. Ω(J16σο, 'Τα ΜΜΕ έδειξαΙ! μεΥάλοεv

διαφέρου κ.αι άρχισαιι va αvαφέρουv 'Το Μ
βύριvθο στα ρεπορτάζ τους. Κάποιος 

δπμοσιο}'ράφος αvαφέρθll "ε μάλισω στοΙ! 

αρχαίο illllvl,,6 μύθο "αι ε(χες ηlΙ! εvτύ
πωση 6τι, 6rav επισ"εφτε(ς 10 λαβύριιιθο, 

θα ouvavτIiotIf τηυ Αριdδv/ι. Έφτα ιιαιι ο/ 

εκδρομεfς, αλλά δειι έβρισκ.αιι Iζavtvavrrou 

Οα μπορούσε ιια τους πει δυο-τρfα πράΥμα

'Τα. ΤεΛι"ά. αιιέλαβα εγώ 7/1 δια.rείριαn 'Του 

λαβύρlιιΟουιι • .. 





ΠΑιΔIΚΗ ΧΑΡΑ 

Ο Έργουιν συνεχ(ζι:ι: 

«Για μέιοα aunf ,Ιτοιι μια μοl'οδι/(ιί ευκαιρία 
για va εlιlιμεΡώσωτοlι κόσμο Υιατο 'παρεξιι

yιιμέvoεnάyyε.1μoτoυ Υιωπ6vou. Νιώθωόη 

πpooφlρω "oιIIωv'K6 Ιργο. Ο ΙΙ:UToιιaλωnIς 

το (Jάζει μαζί μας6τall, γιο παράδειγμα, γΊVε

τα , έυα διατροφικό σκ:άrι&;ιl0. ΕμεΙς πάlιrα 

nlnpώυouJltraonaOIIfIIα. θα ,!θελο L'QβoII· 

θιίοω σrιιιιαπoκ.ατάσrασιι τ"ς ψιΙμrις μας. 

Ότaιισnoύδασα γεωπ6voς, το έκ.a~·αaπόπε

πο[θιισll. T6rCIIno(JQrJoa ιιoδ,o:ι:ειρισrώ μ6-
voςτιι )'/1 μου όπως εΥώ ιίθελα. ΊΌΙ) έιια Χμό

voφύrευασlτdρι, 10Vd.UO κ.aλαμιι όιr.ι, μεrά 

πατάτες. Τώρα σου σrέλιιoυιιaπό το υπουρ

γείο μια εΥκύι.:λιο και αιιayιcάζεσαι ιια αιω

λοιιθιίοεις ακριβείς οδιl ΥΙες που δεμ ειιιαι πά

ιιrατε σωστές. Ακόμα και αιιαιιτlταχθεΙς στη 

χμ/ίση ορισμέιιωυ φυτοφαρμάκων. τελικά 

αυaγκάζεσαι ιια τα βdλεις στο xωρdφι σου. 

Όπως πρόσφατα που πtoavavτα δύο Ψ(10 

τωιι μελισσώιιτου κparιδΙου μας επειδrί tyι

ιιε xριion του προϊόνιος Cfot1riaIIidiII, το 

οποίο Kατ~πξε οτ//ν ατμόσφαιρα, δ ιόη // 
εrαrρεIαπαρΙlειΨε να προσθέσει tva συσrα

'Πκότο onolo ~Ko'udtI"ro εντομοκτόι'Ο στα 

φύλλα τω" καλ.Ι ιεΡΥειών_ AρXlKd tjIefr κα

rnYOP1l0,IKOIIf για το σαι /ιδa..1o μέχρι που 11 

εraιpefa παραγωγ,Ις avaYKdoτIIKt να αιια

γvωρίσει ης ευθύνες τιις_ Αυτό δεν συμβα(

ιιει ndvra. ΟΙ ποlπιιω( δεν IIudve ytarf efvaI 

και οι ίδιοι JI nleYJItllQI U1G συμφέροντα τωιι 

φaρμακευτικώιl κοlοσσώιι 'ltOlI διεllΟύιιοlιιι 

πιιιαyoρd". 

Λούνα παρκ αηό αραηοσίη 

Ο ~λoβύρινθoς κολομηΟΚl0υ" ονΟΙΥεl πό

VΤoτε ιωτό τα μέσο 1 0υλΙου κο ι λειτουργε! 

έως ορΧές Σεmεμβρίου. Η είσοδος κοστΙζε l 

2,50 ευρώ ΥιΟΤΟ πaιδιό (3ως 15 Χρόνων) , 3,50 
ευρώ για τους ενπλΙKouς κοι 1 Ο ευρώ για μΙα 
OΙKOyέVΕIO (μέχρι 5 ότομο). Κόθε χρόνο περ
νόνε ΓVρωστoυς 5.000 με 6.000 επ ισκέπτες. 

"Είναι δύσκοΑο για μένα να (JρfOKoJIOI καΟπ

μεριιιά εδώ γιατ( παρd.Ufllα τρέχουιι και οι 

dλλcς μουδουlειές. flpoσndOIIoa Kdnore ιιa 

ιUεfσω για δυο-'ιΡεις μφες τrι v ε(Jδoμά&ι, a..1-
Ιά αυτό δε" lειroύργιιoε. Έρχονταν οι επι

σκtπτες /ωΙ θύμωι'Uν. Τε-1ιαι δοllΑεύουμε /ω

Οιψερι ιιά. Πριν από 6 xρd Ιl1α tφllαξα το κιι

λικείο Υια t1(J προσφέρω Kdn lιαρaπάvωστo /ι 

κόσμο, 110υ συνl!θως έρχεcαι μετο ποδlΙ1α 

το /1 τοαυτοκ(,I//ωaπ6 μακριά. Γιατα παιδιά 

oκεφrιΙKαμε μετolJςφIλolJς μοll ιιa φrιάξoυ

IItToaxuptvIo κάοτρο. Ε(ιιαι τ60οαlιλ6οτιιιι 

κατασκευl! του και δ(ιιει τεράστια χαρά στα 
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ΟIΚΟλΟΠΚΟ 

λΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 
Κόθι χρόνο περνόνε 

από εδώ 6.000 
cn,,, ,,, imts, έτο ι μο, 

να αναμι!'ιρπθούν 
μετο λαβύρ,νθο. 

11 
Ο κόσμΟSδεν 
ενδιαφέρεται τόσο 
αν θα περάσει από . . . 
ενα σπμειο πανω . . . 
απο μια φορα. 

Ζπτάει να Ζπσει μια . . 
μικρπ περιπετεια στπ . 
ρυσπ και να 

δοκιμασει T1S 
δυνάμειs του 

11 

nιτaιpiKIa.Avc{jaivouvrndLoω, nεpvdvean6 

μυστικές διαδρομές 010 εοωτερικ.ότου, παί· 

ζουιι ιφυφτό και KuvrιyrιTd. Πριιιαπό 4 xρd
ι/ια μαζευτπκαμε με4 φίΑουςόταιι είχετπιι 

αυΥουοτιάΤΙΚΜ navotAnvo. ΑlΙQίξαμε μερι

κές μπ'ρες, συφl1Ισαμε και ακούσαμε μοll

οικΠ. Στο τέλος τιις βραδιάς είχαυ μαζωτεΙ 

γύpωσrα /ΟΟάτομα και τώρaαυrιΙ 11 γlOρτι! 
έγιιιε θεσμός. Έτσι προχωΡάμt». 

Το κυνήγι του θησαυρού 

ο ~λαβύρινθoς καλαμποκιού" παρουσιάζει 

κάθε χρόνο ένα συγκεκριμένο θέμα. Γιο πα

ρόδειγμο, το 2000 ήταν σι αΥώνες ποδηλό
του .. Tour de France" που πέρασαν και από 
το Φραϊμβοuργο, το 2004τηντιμητικΩ της εί

χε n Ολυμπιόδατης Αθήνας, το 2006 γιορτό
στπκοντα Ι.ΟΟΟ Χρόνια ΟTl6 την ίδρυση του 

Όπφινγκεν, το 2007 έγινε παρουοΙαση των 
κρασιών της περιοχΠς. Φέτος. που {χει την 

επέτειο των Ι Ο χρόνων λειτουργίας του , ο 

"λαβιΙρι νθος KαλaμΠOKιoυ~ παρουσιάζει θέ· 

ματα οπό όλες τις προηγούμενες χρονιές. 

Στο λαβύρινθο βpiOKOvrO! 8 σταθμοΙ. οι οποί-

0\ εvraπfζοvtΟ1 σχετικό δύσκολα. Στον κόθε 
σταθμό βρίσκετα ι μία πινακίδα με μία ερώ

τηση κοι τρειςπιθανές απavτπσεις πουονα

φέροντοι στο θέμα της σεζόν. "ο κόσμος δειι 

ειιδιαφέρεrαι τόσο α ιι Οα περάσει από έιια ση

JIefo 'πάvω από μία φορά. Ζ/πάει ιια ζ/ίσει μια 

μιιφll περιπέτεια στη φύσn και ιιa ΟΟκιμάοε, τις 

δlJυάιιεις ΤΟΟ"" διηγεΙτο l ο Έργουιν. Η διαμο

νπ τού εΠΙOKέnτη στο λοβύρη/θο θυμίζει το 

κυνήγι του enooupou. Τελε ιώνει όταν, έχο-



ΚAλAMnOKI 

ΣΤΟΣΤΗθΟΣ 

Πόνω, μιιλ.rώvπιι μl(ι "δ,.,;ή 

διαδρομή . Στο .,;i npo, 1'0 

Ζ ιύγοι Βόγ.,;νιρ. Κάτω, n 
ώροτη l ανταμοιβήι για τον 

μl.,;ρό δρομέα. 

ντας απαντι'iσει l.:ο ι στις 8 ερωΤι'iσεις. κατα· 

φέρνεις να ξαναβγεΙς. Έχοντας συμπληρω· 

σει τις σωστές απαντι'iσεις και τα στοιχεlα 

σου στο ερωτηματολόγιο που παίρνεις ΚΩτό 

την εΙσοδό σου στο λαβιΙρινθο, έχεις τη δυ

νοτότητα να συμμετόοχε ις οε μια κλι'iρωoη 

με πλοιΙσια δώρα που διαθέτουν εταιρείες

χορηγοΙ Ο πρωτας YlKητι'iς κερδίζε ι μια βόλο 

τα με ελικόmερο πόνω από το λαβύρινθο κοι 

το γειτονικό Φραϊμβούργο. 

"Η ιδέaτωιισIαθμώι' γει'l'ιIθΙΙKεμtσα απότα 

τρα"l/έζι τωιιφί..1ωιι. Συιιαιιτι6μαστεαιιά τα

Krd διαστιίμαrα και ουζnrdμε ό.λa αυτά που 
μαςαπαοχο..1αύι,. Έ.χαυμεδώοει ιδιαίτεριι έμ· 

({Κ/σΙ! (J10 xωρdφι αυτό γιατΙ εfι'(JΙ μια πρό
ιUllσll για μας. Κάποιοι φΙλοι είι'(JΙ κομπl

ουrερdδες, lI'(Jf eiI'QI αστυVOμΙKQς. έιυς dλ· 
λος Υιατρός. Άλ-10τεδlαφωvαύμε και ι:t..ιlorε 

oυγ.ιvlίιιoυιι οι απόψεις μας. Στο τέλος φτd

tl()UIIt συιιιΙθως σε tι'α καλό αποτέ..1ει:ηια. '10 
0110(0 μας πάει fI'(J βlΙμα πιο πέρα. Το κοιιι6 
μαςσrοιχείοείι'(JΙIΙ όρεξll για ιcdrι καιvoύριο 

και διαφoρεrικ.6. θΙΙ0υμε va δώσουμε ερε· 
θίσματα (J10V κ60μο. ΚάllOτερωτ/ίοαμε πό
OlI ποπκόριι έχει έιια σακου,ιάκι -τω,' 200 
γραμμαρfωιι. Ο κόσμα; έβγaιι·εαrrό-τολαβύ. 

ριvθo, αΥόραζεαπ6το κυλικείο μαςποπκ6ριι 

και καθώς τοirρωγε ιιtrραγε-τα κομμάτια. 

Μια χρονιά, 6μως. Kάvιψε10Λι:iθoς και ρω-

1ιίοαμε πόσους σπ6ρους έχει 11 ρόκα-του κα

;ωμ ποκιού. Δειι εvθoυσιασΤΙ!Kαμε JIt1n ιι ιca · 

1d,1l1ξιι YIari α κόσμοι; έκοβε τους καρπούς 
αιrόTα φυτd για ιια {Jρει ΤΊl oωor/i andvTlIo/l. 
Μια ερώτιιση που έχουμε φtroς και αρέσει 

πολύ είιιαι ποιο ζώο Kαωσrρέφει καΙ1ρώει 

τις ρόκες καλαμποκιού. Οι πιθaιιfς απαιιτιί

οεις tfvaI 10 ζαρκ.dδι. ιι αλεπού ι! ro αγρια
γorJΡOUIlO. Οι περιο06τεροιαπανrorJvλάθος 

YIan παΕρvoυιιοα ιι 0011 Υό'Ο ιιέΥεΟος10υ ζώ

ου. Δειιφa vrdζοvrαι όη 10 α yp roγorJ(XJIIIIQ εί

ιιαι ο μεγάλος εχθρός. Ρίχιιει.α φυτd με.ο 

σώμα 10υ κ.αι JInd ροκαιιίζει τοιι καρπό ... 

Τρέχα, τρέχα μικρούλι 

Ο Έργοu ινθα αναφερθεί στις πολύ ωραΙες 

οτιγμές που πέρασε στο λαβύρινθο. 

"Προτιμώ ιια κά,ιει ΨrJχρα. παρά ιια έχουμε 

30-35 βQθμoιίς. Πέρυσι όμως έβρεχε συιιέ
χεια. ΟΙ διdδΡομοι ιίταιι .λaσπωμ6'Oι κ.αι δειι 

ξέρaμεαιιOKOOμoςθa μπει O1oxωρdφι. Tllv 
αρχΙΙ.",ιι tΚoQI'Q v κάποιοι θaρρo.λfoι κ.αι ακο
λοιίθιιοαιικαι οι υπ6λα/ποl. Πέρο.οα,'ξυπ6-

λυ1ΟΙ μέοα από τιι λάσπll και όταιι έβΥαιιιαιι 

έμοιαφιι IIeeuruxloIItva γoIIΡOUI'dKIa. Ήιαιι 
το ΙCΆll άλλο. Kdn.o μουαδι"6. 'Epxo"rar' KaI 
κάποιες κυρ(ες με τακούιιια και αιφιΜ ρού

χα. Τις εvιψέρωι'Q για-ΤΙΙIIΚilτά01ασιι και αρ

χικά ιίθε..1αιι ιιαφύγουιι. Τε.Ιικάέμπαιιιαιι κ.αι 

παρομοίαφΙΙ111ιιεμπειρία τους μεαυτ/Ι που 

είχα ιι ζιΙοει οε πα vdΚPI{Ja λασπό,10υτρα ... 
Παράλληλα εκδπλώνει τη στενοΧώρια του για 

τους επ,σκέmες οε αναπηρικό καροτσάκια. 

«Δειιμπορώ υα10υς εξυπιιρετ/ίοω. Ηvaι δrJ

οl;:ολο ιιa κιι,,,θούν στους διαδρόμους που 

υπ6 Κilvo"ικ.fς ουιιΟιίκες είιυι κολυιιιιέvoι με 

άχυρο. Λυπάμαι 'πολ'; ΥΙ' αυτό ... 
Ένα μεΥόλο θέμα ε {ναι αυτό της διαφήμισης. 

"Δειι έχω .ιιιι οι"οvoμι"ιΙ δυιιατ6Τ11τα I 'Q Kd
ιιωμεΥάλIl διαφ/ίμια/ι. Και δειιθέλω va χαθε{ 
ο οικογεΙ 'ειακ6ς χαpaκπίρας10υ λαβύρι r.(JoIJ. 
Όταιι επεκιείι'εοαι, φιάιιεις αε έΙ/α οιιμε(ο 

όπου Ο έλεγχος φεύΥει από 1α Χέρια σου". 

Ο 'Epyoulv δεν έχει ως κίνητρο το κέρδος. 

Ό,τι κόνειτο κάνε ι από κέφι . 

"Μου κάιιει αφάvrασro κ.αΛ611 όλll εμll,10,,/ί 

μουσεαυτιΙ 1ΙΙIΙΙ010ρία. ΟΙ dMEς μουαοχο

λίες είιιαι πολύ πιεστι"ές και κ.αι,εΙςδειι με 

εuxaρισrει' όταιι είμαι εuoυιιείδιιιος και ιcdvω 

oωoTdm &/uJ.tId μου. Είναι μιαρουrίι'(J που 
τρώει 6λll μου -τιιιι ειιέΡΥεια. Εδώ έρχεται ο 

κάψας κα ι nOouoIdζεTaI. Βγα(ιιει αιr610λa

βύριvθo KOυρaOμέιια;. aVd με-τοχαμόγελο 
στα χε(λll. Συχι'd θέλει I'Q ουζιιτι!οει μαζf 

μου rf απλά ιια μεευχαριοπίοει. Είιιαιll 
ΠΡ611ΙΙ φoρdπoυ κ.αrαλaβaΙvω ·rΟΡιιr6 "rσ 

xειρoιφόrιψα ε{val 11 κlL1rJrφll αμοιβι! του 

καλλι (έχιιιι w. 'Ετσl -το βιώνω και αυτ6 IIOIl δl
ιιει δύιιαμιι και όρεξη ιια ακολουθllοω και

vαrJPIG IlOVQndna ... . 
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