
Ημερίδα του ΚΠΕ Ιεράπετρας με θζμα: ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

Σε ζνα πανζμορφο φυςικό περιβάλλον, με τθν Άνοιξθ γενναιόδωρα να είχε απλϊςει τα 

κάλλθ τθσ, πραγματοποιικθκε, με επιτυχία τθν Κυριακι 27 Μαρτίου 2011, θ θμερίδα που 

διοργάνωςε το Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Ιεράπετρασ, για τουσ κτθνοτρόφουσ του νομοφ 

Λαςικίου. Θζμα τθσ θμερίδασ ιταν «Κτθνοτροφικζσ πρακτικζσ και Βιοποικιλότθτα». Οι κτθνοτρόφοι 

που ςυμμετείχαν ιταν κυρίωσ από τθν ευρφτερθ περιοχι των νότιων περιοχϊν τθσ Δίκτθσ και κυρίωσ 

του Σελάκανου.  

Θμερίδα αυτοφ του είδουσ δεν ζχει ξαναγίνει ςτο νομό μασ, ενϊ ιταν και μια εμπειρία 

πολφτιμθ για τα προγράμματα δια βίου μάκθςθσ που από φζτοσ υλοποιοφν τα ΚΡΕ τθσ χϊρασ μασ. Οι 

ειςθγιςεισ ιταν πολφ κατατοπίςτθκεσ και όλεσ ςχετικά με τα αντικειμενικά προβλιματα που 

αντιμετωπίηει θ κτθνοτροφία, ςτθν Κριτθ. Υπιρξε εμπεριςτατωμζνθ ενθμζρωςθ, από ςθμαντικοφσ 

και προερχόμενουσ από το χϊρο, ειςθγθτζσ, με κφριεσ αναφορζσ, για το πωσ οι κτθνοτρόφοι, κα 

πρζπει να αλλάξουν πρακτικζσ διαχείριςθσ των αιγοπροβάτων τουσ, ϊςτε να ζχουν αποτζλεςμα ςτθ 

δουλειά τουσ, ποιοτικι αναβάκμιςθ του παραγόμενου προϊόντοσ, ςωςτι διαχείριςθ των βοςκοτόπων 

και ταυτόχρονθ αειφόρο διαχείριςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ.  

Οι ειςθγιςεισ βρίςκονται όλεσ αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΡΕ Ιεράπετρασ : 

http://kpe-ierap.las.sch.gr/enilikes.html 

Ο Υπεφκυνοσ του ΚΡΕ Ιεράπετρασ κ. Ραφλοσ Δαςκαλάκθσ, άνοιξε τισ εργαςίεσ τθσ θμερίδασ 

ωσ εξισ: «Tθν κτθνοτροφία, με πολφ γλαφυρό τρόπο περιγράφει ςτο ζργο του, ο Βιτςζντηοσ 

Κορνάροσ, αναφζροντασ ότι, εμφανίςτθκε ςτο νθςί μασ μαηί με τον άνκρωπο. Αναφορζσ, επίςθσ, ςτον 

Πμθρο αλλά και ςτθ Μινωικι εποχι πιςτοποιοφν πωσ το αρχαιότερο επάγγελμα ςτθν Κριτθ είναι 

αυτό του βοςκοφ. Καμιά φορά όμωσ οι ιςτορικζσ αναφορζσ περιττεφουν, αρκεί να νιϊςεισ από κοντά 

τθ ςτενι επικοινωνία που υπάρχει ακόμα ανάμεςα ςε κάκε Κρθτικό βοςκό και τα «οηά» του κοπαδιοφ 

του, για να διαπιςτϊςεισ πόςο βακιά μζςα ςτον χρόνο χάνονται οι αρχζσ του ποιμενικοφ τρόπου ηωισ 

ςτο νθςί μασ…». και ςτο τζλοσ ςυμπλιρωςε: «…Με αυτά τα λίγα ςαν ειςαγωγι, γνωρίηοντασ και 

αναγνωρίηοντασ τθ ςκλθρότθτα του κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, και με τον προβλθματιςμό αν 

αυτό το αρχαιότερο επάγγελμα τθσ Κριτθσ, μπορζςει να διατθρθκεί ςτο μζλλον, πιο οργανωμζνα, πιο 

αποτελεςματικά, αειφόρα δεμζνο με το περιβάλλον του νθςιοφ μασ, κα ςασ παρακαλοφςα όλουσ να 

ανοίξετε τθν καρδιά και τθν ψυχι ςασ ςε μια ηεςτι ςυηιτθςθ, μζςα από τθν οποία άνκρωποι που 

γνωρίηουν όςο κανζνασ άλλοσ αυτό το επάγγελμα, από εςάσ τουσ κτθνοτρόφουσ, μζχρι και τουσ 

επιςτιμονεσ που βρίςκονται εδϊ μαηί μασ, να διερευνιςουμε το αφριο και να δϊςουμε απαντιςεισ 

ςε ερωτιματα. Και τζλοσ - τζλοσ  γιατί να μθ βάλουμε και ςτόχουσ ςτθν θμερίδα μασ, για μια 

καλφτερθ και αποδοτικότερθ κτθνοτροφία ςε ζνα αειφόρα διαχειριηόμενο φυςικό περιβάλλον. Ο 

καταναλωτισ τθσ Κριτθσ, κζλει ζνα ποιοτικό κρζασ και καλά γαλακτοκομικά προϊόντα, δεν κζλει τισ 

αθδίεσ που μασ ταΐηουν οι μεγάλεσ ευρωπαϊκζσ μονάδεσ που ακοφμε να ταΐηουν τα ηϊα τουσ μζχρι 

και με λάδια αυτοκινιτου. Θζλουμε αιγοπρόβατα ελεφκερθσ βόςκθςθσ, κατοχυρωμζνο το επάγγελμα 

του κτθνοτρόφου, ςεβαςμόσ ςτο υπζροχο φυςικό περιβάλλον τθσ Κριτθσ, που όλα αυτά μαηί 

ςθμαίνουν, όχι ανεξζλεγκτθ βόςκθςθ!». 

Στθ ςυνζχεια ζλαβε το λόγο ο Ρρόεδροσ τθσ κοινότθτασ του Χριςτοφ Ιεράπετρασ, κ. Γιϊργοσ 

Καραλάκθσ, που ςε ςυνεργαςία μαηί του πραγματοποιικθκε θ εν λόγω θμερίδα και αναφζρκθκε για 

τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Νότιασ Δίκτυσ και του δάςουσ του 

Σελάκανου, τθ ςχζςθ του ντόπιου πλθκυςμοφ με τουσ κτθνοτρόφουσ, τισ προοπτικζσ ανάπτυξθσ, μζςα 

από μια αειφορικι διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ και των φυςικϊν πόρων.  

http://kpe-ierap.las.sch.gr/enilikes.html


Ρρϊτοσ ειςθγθτισ ςτθν θμερίδα ιταν ο κτθνίατροσ Δρ. Αλζκοσ Στεφανάκθσ, που με τθν 

ειςιγθςι του εντυπωςίαςε τουσ κτθνοτρόφουσ, αφοφ αναφζρκθκε ςε όλα ςχεδόν τα ηθτιματα που 

τουσ προβλθματίηουν, ενϊ αναφζρκθκε ακόμθ και ςε κζματα που οι ίδιοι δεν γνϊριηαν και άκουγαν 

για πρϊτθ φορά. Με εμπεριςτατωμζνθ οικονομικι ανάλυςθ, απζδειξε ςτουσ κτθνοτρόφουσ ότι με τον 

τρόπο που διαχειρίηονται ςιμερα τα ποίμνιά τουσ, πλθρϊνουν και μζροσ τθσ επιδότθςισ τουσ για να 

είναι βιϊςιμοι. Πμωσ τι κα γίνει αφριο και ςτθν μετά το 2013 εποχι που κα κοποφν οι επιδοτιςεισ; 

Δεν κα πρζπει να αλλάξουμε διαχειριςτικζσ πρακτικζσ; 

Αναφζρκθκε ςτο υπάρχον ςφςτθμα κτθνοτροφίασ που είναι θ αιγοπροβατοτροφία. Το 85% 

είναι εκτατικοφ τφπου εκτροφζσ, ενϊ μόνο ζνα 15% είναι θμιεντατικοφ τφπου, εκτροφζσ  και 

οικόςιτεσ (εκςυγχρονιςμζνεσ). Μίλθςε για τθν μικρι παραγωγικότθτα και τον κίνδυνο διαταραχισ τθσ 

ιςορροπίασ του οικοςυςτιματοσ τθσ Κριτθσ και δθμιουργία καταςτάςεων οι οποίεσ δεν είναι πάντα 

αντιςτρζψιμεσ, με τθν εντατικι υπερβόςκθςθ. 

Αναφζρκθκε ςτα ςιτθρζςια, που δεν είναι ιςόρροπα και γίνεται ςπατάλθ κρεπτικϊν 

ςυςτατικϊν (και χριματοσ), ελλειμματικά ςε αηωτοφχεσ ουςίεσ, που δεν εξιςορροποφνται ωσ προσ τα 

ανόργανα ςτοιχεία και τισ βιταμίνεσ. Αναφζρκθκε χαρακτθριςτικά για τον φαφλο κφκλο ςτο κζμα τθσ 

διατροφισ των ηϊων, τα οποία επιςτρζφοντασ ςτθ μάντρα το βράδυ ζρχονται πειναςμζνα. (Θ 

διαφάνεια παρακάτω μασ δείχνει τον φαφλο αυτό κφκλο).  

Με πολφ παραςτατικό τρόπο, ζδειξε ότι ςτο ςφςτθμα τθσ κτθνοτροφίασ, τθσ Κριτθσ, ζχουν 

μπει τρεισ βόμβεσ που όπωσ είπε χαρακτθριςτικά ςε λίγο κα εκραγοφν και κα τινάξουν τθν 

κτθνοτροφία τθσ Κριτθσ ςτον αζρα. Αυτζσ είναι για το πϊσ διαχειριςτικαμε τισ επιδοτιςεισ μζχρι 

ςιμερα, για το τι κα γίνει για τθν μετά το ςταμάτθμα των επιδοτιςεων εποχι και τζλοσ ςτθν βόμβα 

τθσ υπερβόςκθςθσ. Πλα αυτά τα ςυνζδεςε με τισ υποδομζσ που ςιμερα δεν είναι ςφγχρονεσ ςτθν 

μεγαλφτερθ πλειοψθφία των κτθνοτρόφων, ςτθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων (νερό, βοςκότοποι, 

φυτικι παραγωγι, ανκρϊπινο δυναμικό), ςτισ φυλζσ των ηϊων που επζμεινε ότι κα πρζπει να 

προτιμοφνται οι ντόπιεσ φυλζσ που είναι προςαρμοςμζνεσ και πιο παραγωγικζσ.  
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Τζλοσ ο κ. Στεφανάκθσ, αναφζρκθκε ςτθν ποιότθτα των κρθτικϊν κτθνοτροφικϊν προϊόντων 

που θ κρεπτικι τουσ αξία είναι παγκοςμίωσ αποδεκτι. Μόνο αν φανταςτοφμε ότι το κρθτικό κρζασ 

περιζχει τα βότανα τθσ Κρθτικισ φφςθσ, που είναι πάνω από 160 όταν θ Αγγλία ζχει μόνο 4…, 

μποροφμε να αντιλθφκοφμε για τθν ποιότθτα του κρζατοσ, για το οποίο πρζπει να μιλάμε. Ζτςι 

μίλθςε για τα χαρακτθριςτικά του και προβλθμάτιςε τουσ παρευριςκόμενουσ για το πϊσ πρζπει αυτά 

να τα διατθριςουμε και να τα διαφθμίςουμε ςε όλουσ και ςτουσ ζλλθνεσ αλλά και ςτουσ ξζνουσ. Να 

τα τζςςερα χαρακτθριςτικά των κρθτικϊν κτθνοτροφικϊν προϊόντων: Τα χαρακτθριςτικά των 

φυςικϊν πόρων, τα χαρακτθριςτικά του κλίματοσ, τα χαρακτθριςτικά των ηϊων που εκτρζφονται, τα 

χαρακτθριςτικά των ανκρϊπων που τα παράγουν. 

Και επειδι ζχει αρχίςει, ιδθ, να υπάρχει μια ζντονθ ςτροφι ςτθν αναηιτθςθ των 

παραδοςιακϊν προϊόντων, τα οποία είναι ακίνδυνα, ωφζλιμα για τθν υγεία του ανκρϊπου, πρζπει να 

κερδίςουμε το ςτοίχθμα του αφριο, να παράγομε παραδοςιακά προϊόντα με παραδοςιακοφσ τρόπουσ 

αλλά με ςφγχρονο εξοπλιςμό και ςε ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ. Ζδωςε μάλιςτα τα τθλζφωνά του ϊςτε 

ο κάκε κτθνοτρόφοσ ότι ϊρα κζλει μπορεί να τον ενοχλεί, για να του προςφζρει οποιαδιποτε 

βοικεια.  

Ο Ρρόεδροσ των κτθνοτρόφων νομοφ Θρακλείου, κ. Κϊςτα Καράτηθσ, πιρε το λόγο ςτθ 

ςυνζχεια και αναφζρκθκε ςτο ότι θ Κριτθ ςαν νθςί, διακζτει αναλογικά το ςθμαντικότερο 

παραγωγικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων παγκοςμίωσ, με πλθκυςμό περίπου 2.000.000 παραγωγικϊν 

ηϊων (ιτοι το 25% τθσ χϊρασ μασ και το 2% τθσ Ευρϊπθσ). 

Γνωρίηοντασ από πρϊτο χζρι τθν κτθνοτροφία μίλθςε για το βιϊςιμο μοντζλο που κα πρζπει 

να ζχει θ ντόπια κτθνοτροφία και κακόριςε τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 ΕΚΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΚΤΟΦΘΣ ΜΕ ΗΩΑ ΕΛΕΥΘΕΑΣ ΒΟΣΚΘΣ  

 ΕΞΥΓΙΑΝΣΘ ΗΩΙΚΟΥ ΡΛΘΘΥΣΜΟΥ (ΚΑΘΑΟ ΝΘΣΙ) 

 ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ- ΜΕΙΚΘ ΑΥΤΑΚΕΙΑ ΗΩΟΤΟΦΩΝ-

ΜΑΗΙΚΕΣ ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΕΦΟΔΙΩΝ 

 ΟΘΟΛΟΓΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΡΩΝ  

ΦΤΗΘΟΗ ΠΟΡΟΗ

Νερό, Βοζκόηοποι, Φυηική παραγωγή

Ανθρώπινο Γυναμικό
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ΠΡΟΒΑΣΩΝ 

ΓΗΓΗΩΝ

ΤΠΟΓΟΜΔ
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Φυλή νηόπια
αβεληίωηη

Δκμεηάλλευζη ηου 30%
Τα υπόλοιπα δεν 
είναι παραγωγικά

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΠΗΓΟΣΖΔΩΝ

Γιαχείριζη 
επιδοηήζεων

Υπερβόζκηζη

Μείωζη ή 
ζηαμάηημα 

επιδοηήζεων



 ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΘΝΟΤΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΣΕΙΣ- 

ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΘΣΘ ΑΥΘΑΙΕΤΩΝ ΣΤΑΒΛΩΝ - ΕΞΘΛΕΚΤΙΣΜΟΣ  

 ΚΑΤΟΧΥΩΣΘ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΥΟΚΟΜΙΚΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΚΕΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΜΝΟΕΙΦΙΩΝ ΩΣ ΡΟΡ 

 ΤΑΥΤΟΡΟΙΘΣΘ-ΤΥΡΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΝΤΟΡΙΑΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΙΧΝΘΛΑΣΙΜΟΤΘΤΑΣ 

 ΓΕΝΕΤΙΚΘ ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΤΙΣ ΝΤΟΡΙΕΣ ΦΥΛΕΣ 

 ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΑΓΟΤΟΥΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΜΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΦΑΜΑ)  

 ΣΥΝΔΕΣΘ ΤΩΝ ΝΤΟΡΙΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΘΤΙΚΘΣ ΚΟΥΗΙΝΑΣ ΜΕ ΤΘΝ 

ΕΡΙΣΚΕΨΘΜΟΤΘΤΑ 

 ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΕΞΑΛΕΙΨΘ ΜΕΣΑΗΟΝΤΩΝ – ΑΜΕΣΟΤΘΤΑ ΜΕ 

ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΘ 

Ρρότεινε τθν ίδρυςθ φορζα αυτοδιαχείριςθσ, με νομικι 

μορφι, τφπου ςυνεταιριςμοφ προςαρμοςμζνου ςτα πρότυπα 

λειτουργίασ των ομάδων προαγωγϊν. Αναφζρκθκε ότι θ 

προςπάκεια ζχει ξεκινιςει και πρζπει να τθν αγκαλιάςουν όλοι 

οι κτθνοτρόφοι. Μάλιςτα παρουςίαςε τισ αρχζσ λειτουργίασ, τθν 

οργάνωςθ και το ςιμα του φορζα, που ονομάηεται «Κρθτικά 

Μιτάτα».  

Ανζφερε τα πιςτοποιθμζνα με ΡΟΡ προϊόντα που υπάρχουν ςτθν 

Κριτθ που είναι: Θ ΓΑΒΙΕΑ ΚΘΤΘΣ, Θ ΞΥΝΟΜΘΗΥΘΑ ΚΘΤΘΣ, ΤΟ ΡΥΚΤΟΓΑΛΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 

ΞΥΓΑΛΑ ΣΘΤΕΙΑΣ. Ο φορζασ ιδθ ξεκίνθςε προςπάκειεσ για κατοχφρωςθ ΡΟΡ και ςτα προϊόντα: 

ΚΕΦΑΛΟΤΥΙ ΚΘΤΘΣ, ΚΕΦΑΛΟΓΑΒΙΕΑ ΚΘΤΘΣ, ΤΥΟΗΟΥΛΙ ΚΘΤΘΣ, ΤΥΟΜΑΛΑΜΑ ΚΘΤΘΣ, 

ΞΥΝΟΧΟΝΔΟΣ, ΑΝΘΟΤΥΟΣ ΚΘΤΘΣ, ΓΑΛΟΜΥΗΘΘΑ ΚΘΤΘΣ και ΣΦΙΝΑ (ΦΕΤΑ) ΚΘΤΘΣ. 

Τζλοσ, παρουςίαςε τθν οικογενειακι του μονάδα, που ςτθρίηεται ςτθν εκτατικι 

αιγοπροβατοτροφία, ενταγμζνθ θ περιοχι ςε πρόγραμμα αναδάςωςθσ ςτο Μελιδοχϊρι 

Θρακλείου και ζδειξε πολλζσ φωτογραφίεσ για τισ ςυνκικεσ που ηουν τα αιγοπρόβατα, τθν 

παραγωγικότθτά τουσ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν οργανωμζνθ παραγωγι. 

βλζπε φϊτο  



Ο Δθμιτρθσ Ψαρράσ, υπεφκυνοσ Οργάνωςθσ Εφαρμογϊν Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 

«ΦΟΙΝΙΞ», αναφζρκθκε ςτισ αναπτυξιακζσ προοπτικζσ από τθν ανάπτυξθ τθσ κτθνοτροφίασ, το 

μζλλον των επιδοτιςεων ςτισ περιοχζσ NATURA, τθν διαφοροποίθςθ του κτθνοτροφικοφ 

επαγγζλματοσ και το μοντζλο τοπικισ ανάπτυξθσ για τθν πϊλθςθ τοπικϊν προϊόντων. Ζφερε 

πολλά παραδείγματα κυρίωσ από τθν Ιταλία, όπου τον Μάιοι μια ομάδα κτθνοτρόφων τθσ Κριτθσ 

κα επιςκεφτεί για να δει από κοντά, πωσ οι εκεί κτθνοτρόφοι, ζχουν αναπτφξει γφρω από το 

ςφςτθμα τθσ κτθνοτροφίασ και μια ςειρά άλλεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ οικοτουριςμό, 

παρατιρθςθ αρπακτικϊν, ποιοτικι διατροφι, εςτίαςθ , διαμονι, εκπαίδευςθ, ενθμζρωςθ, ενϊ 

δθμιουργικθκαν και νζεσ κζςεισ εργαςίασ ςε οικοξεναγοφσ κι οδθγοφσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ ζδωςε 

ςτθν διδακτικι φάρμα που μπορεί να δθμιουργθκεί ςαν επζκταςθ τθσ άςκθςθσ του 

κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, με δθμιουργία αγρο- κτθνοτροφικοφ μουςείου πολιτιςμοφ.  

Τζλοσ αναφζρκθκε ςτισ περιοχζσ ΝΑΤΟΥΑ και τι προβλζπει θ ςφγχρονθ αντίλθψθ 

διαχείριςισ τουσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Θλίασ Μελιςςουργόσ πρόεδροσ του ςυνδζςμου των εταιριϊν ηωοτροφϊν, 

αναφζρκθκε ςτθν «Ιςόρροπθ ανάπτυξθ και τον ρόλο τθσ βιομθχανίασ ηωοτροφϊν». Ραρουςίαςε 

ςτοιχεία για τθν κτθνοτροφία τθσ Κριτθσ ανά νομό και ζκεςε προβλθματιςμοφσ για το μζλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΛΙΕ-ΝΕΕ ΑΝΣΙΛΗΦΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΕ ΠΕΡΙΟΥΕ

• Διαηήπηζη και πποζηαζία

• Πποζηαηεςόηαν 

• Διοίκηζη από κενηπικέρ κπαηικέρ 

ςπηπεζίερ

• Σσεδιαζμόρ-Διασείπιζη σωπίρ ηην γνώμη-

ζςμμεηοσή ηων νηόπιων κοινωνιών

• Δημιοςπγία-ύπαπξη σωπιζηά ζαν νηζιά

• Θεωπούνηο εθνικό κεθάλαιο

• Βπασςππόθεζμη διασείπιζη 

• Διασείπιζη από λίγοςρ επιζηήμονερ λίγοςρ 

ειδικοηήηων

• Κοινωνική - οικονομική ανάπηςξη

• Πποζηαηεύονηαι - αποκαθίζηανηαι

• Διοίκηζη από πολλούρ εηαίποςρ

• Σσεδιαζμόρ-Διασείπιζη με ηην ζύμθωνη 

γνώμη-ζςμμεηοσή ηων νηόπιων κοινωνιών

• Σσεδιάζονηαι-αναπηύζζονηαι ωρ ημήμα 

πεπιθεπειακών-εθνικών-διεθνών 

ζςζηημάηων

• Θεωπούνηαι διεθνέρ και ηοπικό κεθάλαιο

• Μακποππόθεζμη-Βιώζιμη Διασείπιζη

• Διασείπιζη από εςπύηεπερ ομάδερ 

επιζηημόνων και άηομα με ειδικέρ γνώζειρ

ΠΑΛΙΕΣ ΝΕΕΣ



Ο κ. Μελιςςουργόσ, ανζφερε χαρακτθριςτικά ότι θ Κριτθ ζχει ζνα ιςχυρό Brand name (ζνα 

πολφ καλό όνομα), ςιμερα γίνεται όλο και πιο απαιτθτικι θ ανάδειξθ τθσ μεςογειακισ 

διατροφισ, οι ςφγχρονεσ διατροφικζσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ αυξάνουν, θ Αιγοπροβατοτροφία 

ςτθν Κριτθ είναι ζνα παραγωγικό ςφςτθμα με μεγάλθ παράδοςθ, από λαογραφικισ άποψθσ θ 

κτθνοτροφία είναι ο ςυνδετικόσ κρίκοσ για τθ ςυνοχι του κοινωνικοοικονομικοφ ιςτοφ, με 

διατιρθςθ των παραδόςεων. Οπότε, ολοκλιρωςε, μιπωσ ιλκε θ ϊρα να αναηθτιςουμε το 

«Μφκο»; 

Ο κ. Καλοφςτ Ραραγκαμιάν, βιολόγοσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του WWF Ελλάσ, με μια 

απλι και πολφ προςιτι παρουςίαςθ ζκεςε τα ηθτιματα που άπτονται τθσ διαχείριςθσ των 

περιοχϊν NATURΑ. Ζκεςε, μάλιςτα, ςτο τραπζηι τθσ θμερίδασ τθν πρόταςθ, θ τοπικι κοινωνία να 

ςυνεργαςτεί, με απαραίτθτθ και τθ ςυμμετοχι των κτθνοτρόφων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ 

νότιασ Δίκτυσ, ςτθ βάςθ ενόσ διαχειριςτικοφ ςχεδίου, που κα προτείνει το WWF, με ςτόχο να 

υποβλθκεί ςε χρθματοδοτοφμενο από τθν Ε.Ε, προγράμματοσ LIFE. Ο πρόεδροσ τθσ κοινότθτασ κ. 

Καραλάκθσ με ενκουςιαςμό δζχκθκε τθν πρόταςθ και ανζφερε ότι κα αγωνιςτεί ςκεναρά ϊςτε 

να μπορζςει να τεκεί θ βάςθ για να προχωριςει ζνα τζτοιο ςχζδιο.  

Ο κ. Ραφλοσ Δαςκαλάκθσ, κλείνοντασ τισ εργαςίεσ τθσ θμερίδασ πρότεινε ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ αφοφ ενθμερϊςουν και άλλουσ ςυναδζλφουσ τουσ, να οργανϊςει το ΚΡΕ 

Ιεράπετρασ μια επίςκεψθ ςτο Μελιδοχϊρι, ϊςτε από κοντά οι κτθνοτρόφοι να δουν τισ 

εγκαταςτάςεισ του κ. Καράτηθ και να πάρουν ιδζεσ για μια πιο οργανωμζνθ παραγωγι, που 

ςζβεται τθν αειφορία και τουσ φυςικοφσ πόρουσ.  

Στθν εκδιλωςθ παραβρζκθκε και χαιρζτιςε ο κ. Σωμαράσ Ηαχάρθσ, Ρεριφερειακόσ Δντισ 

κτθνιατρικϊν υπθρεςιϊν Κριτθσ, ενϊ παραβρζκθκε και ο κτθνίατροσ του Αγίου Νικολάου κ. 

Νταισ. Χαιρετιςμό ζςτειλε ο γραμματζασ του ΡΑΣΟΚ Μιχάλθσ Καρχιμάκθσ. 

Στουσ ςυμμετζχοντεσ το ΚΡΕ Ιεράπετρασ, ζδωςε εκπαιδευτικό υλικό ενϊ παρζκεςε και 

γεφμα με παραδοςιακά είδθ διατροφισ, ςτθν κοινοτικι ταβζρνα τθσ περιοχισ τθσ Αγίασ 

Ραραςκευισ Χριςτοφ, ανάμεςα ςτα τρεχοφμενα νερά και τα πλατάνια.  

Φωτογραφίεσ τθσ εκδιλωςθσ ςτθ ςελίδα: 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001641345639 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001641345639

