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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.3 Αειφόρος - οικολογικός σχεδιασμός

2. AΞΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΒΑΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΑΝΤΡΕΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

2.3.α. Διαχείριση φυσικών πόρων

2.1 Στοιχεία του υφιστάμενου χώρου: το τοπίο και η ταυτότητα των παραδοσιακών μαντρών

2.3.β. Οικολογικά υλικά δόμησης

2.1.α. Το τοπίο

2.4 Ποιοτική κτηνοτροφία ως άξονας αναζωογόνησης της τοπικής οικονομίας

2.1.β. Οι μάντρες

2.4.α Η αιγοπροβατοτροφία στη Λήμνο

β.1 Τυπολογίες

2.4.β Ποιοτική κτηνοτροφία

β.2. Υλικά

2.4.γ Σύγχρονα μικρά τυροκομεία και η αξία σύνδεσης τους με τις παραδοσιακές μάντρες

β.3 Ογκοπλασία - μορφολογία

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2.2 Απαιτήσεις σύγχρονων προβατοστασίων από πλευρά σχεδιασμού

3.1 Πρόλογος - παραδοχές

2.2.α Πρόλογος

3.2 Πρόταση πρότυπης μονάδας προβατοστασίου

2.2.β. Γενικές απαιτήσεις σχεδιασμού

3.3 Πρόταση σύνδεσης μονάδας προβατοστασίου με την παραδοσιακή μάντρα

2.2.γ. Θέση προβατοστασίου σε σχέση με τη μάντρα
2.2.δ. Απαιτήσεις χώρων
δ.1 Βασικοί χώροι
δ.2. Υποστηρικτικοί – λειτουργικοί χώροι

3.3.α Περίπτωση Α – Θάνος
3.3.β Περίπτωση Β - Κάσπακας
3.4 Στοιχεία κόστους
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

δ.3. Βοηθητικοί χώροι
2.2.ε. Στοιχεία αρχιτεκτονικής σχεδίασης προβατοστασίων
2.2.η Πρόσθετα στοιχεία αρχιτεκτονικής σχεδίασης προβατοστασίων - ειδικά σχαρωτά δάπεδα με scrapers (ξύστρες)

2.2.ζ. Πλεονεκτήματα νέων προβατοστασίων έναντι παραδοσιακών
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ, Όμιλος Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Λήμνου, που ιδρύθηκε το
2008, επέλεξε να ασχοληθεί ήδη από τον δεύτερο χρόνο δράσης της με τον τομέα της ποιοτικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας, έχοντας την πεποίθηση ότι ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας αποτελεί τον θεματοφύλακα της
περιβαλλοντικής ισορροπίας, του τοπίου ιδιαιτέρου κάλλους του νησιού, αλλά και της ζώσας παράδοσης του τόπου, ενώ
παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και ευημερίας των κατοίκων του.
Είναι πράγματι η ώρα, εν μέσω κρίσης αλλά και εν όψει της μετεξέλιξης των άκριτων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, η
αγροτική οικονομία της Λήμνου να βρει το δικό της βηματισμό, συμβατό με τη μακρά παράδοση του τόπου,
δημιουργώντας προϊόντα με ταυτότητα και ποιότητα και διασφαλίζοντας στους αγρότες, κτηνοτρόφους και παραγωγούς,
βελτίωση του εισοδήματος και ποιότητα ζωής, επιτρέποντας έτσι την ανάκτηση της κοινωνικής καταξίωσής τους.
Για τους πιο πάνω λόγους, η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ανέλαβε δράσεις - με τη στήριξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για να αναδείξει τις προοπτικές του νησιού και την ανάγκη ανάπτυξης σύγχρονων μεθόδων ποιοτικής παραγωγής,
μεταποίησης, πιστοποίησης, προβολής και προώθησης, πιστεύοντας ότι δημιουργείται όλο και περισσότερο, εντός και
εκτός Ελλάδας, ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας και αναγνωρισιμότητας.
Στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών και με γνώμονα τη προστασία των χαρακτηριστικών ανθρωπογενών τοπίων του
νησιού που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα με τη κτηνοτροφία, εντάσσεται και η παρούσα μελέτη που
απαντά στην ανάγκη: (1) δημιουργίας σύγχρονων προβατοστασίων αντλώντας από τη ντόπια παράδοση των
μαντρών και ενταγμένων στο μοναδικό τοπίο του νησιού, (2) προστασίας των αρχιτεκτονικών καταλοίπων του
παρελθόντος και ενσωμάτωσης αυτών στην νέα κτηνοτροφική εγκατάσταση (3) ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ
δράσεων παραγωγικών ή/και αγροτο - τουρισμού (4) προώθησης κινήτρων για τη βελτίωση της παραγωγής και
την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
Είμαστε βέβαιοι ότι εφόσον αυτή ή ανάλογες μελέτες αξιοποιηθούν τόσο από τη πολιτεία όσο και από τους ίδιους τους
παραγωγούς/ κτηνοτρόφους, θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μία προστιθέμενη αξία στο χώρο, συμβάλλοντας τόσο
στην αναβίωση της υπαίθρου και του ρόλου των παραδοσιακών μαντρών στη καθημερινή ζωή του αγρότη, όσο και στην
ανάπτυξη του αγροτο – τουρισμού, που μπορεί υπό προϋποθέσεις να συμμετέχει σε μια πρόταση ολοκληρωμένης
ανάπτυξης του χώρου.
Επιθυμία είναι, μέσω του τεύχους αυτού να ευχαριστήσουμε ως ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ τους καθηγητές και το επιστημονικό
προσωπικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που μέχρι σήμερα στηρίζουν ενεργά και ανιδιοτελώς όχι μόνον τις
δράσεις της αλλά τους ίδιους τους παραγωγούς και κτηνοτρόφους της Λήμνου, το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την
ΑΝΕΛ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός οράματος για το νησί. Ενός οράματος όχι έωλου και
ξενόφερτου, αλλά δεμένου με το χώρο και τη κοινωνία, έτσι μου να δημιουργεί σήμερα περισσότερο από ποτέ,
προσδοκίες στους νέους, αγρότες και μη.

Εικ.1, Επεξεργασμένη εικόνα από το Βιβλίο του Χρήστου Α. Καζόλη «Ανθρώπων Έργα»

Ειδικότερα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους φίλους, εκλεκτούς επιστήμονες και δασκάλους:
Λεωνίδα Λουλούδη, γεωπόνο - καθηγητή γεωργικής ανάπτυξης και πρώην αντιπρύτανη του ΓΠΑ που μας άνοιξε τους
ορίζοντες το καλοκαίρι του 2009, Πηνελόπη Μπεμπέλη, γεωπόνο - καθηγήτρια γενετικής βελτίωσης του ΓΠΑ που μαζί με
τον Ροίκο Θανόπουλο, γεωπόνο, επιστημονικό συνεργάτη του ΓΠΑ, μας εισήγαγαν στην αξία των τοπικών ποικιλιών και
μας κατευθύνουν στην αξιοποίηση εκείνων που μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία σε προϊόντα ποιότητας, Γιάννη
Χατζηγεωργίου γεωπόνο - επίκουρο καθηγητή του ΓΠΑ που μας κατευθύνει στον τομέα της κτηνοτροφίας και ειδικότερα
στην αναζήτηση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων των αιγοπροβάτων, Θεόφιλο Μασούρα, γεωπόνο - επίκουρο
καθηγητή του ΓΠΑ, ειδικό σε θέματα τυροκόμησης, που μας έκανε να πιστέψουμε ότι μπορεί να μην χαθεί η παράδοση
των μικρών οικογενειακών τυροκομείων παραγωγής του μοναδικού μελίπαστου, Γιώργο Βλάχο, γεωπόνο, επιστημονικό
συνεργάτη του ΓΠΑ, που μας εισάγει στα θέματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, της σύγχρονης ευρωπαικής
αγροτικής πολιτικής και μας συμβουλεύει για την αξιοποίησή τους.
Παράλληλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε:

•

τους γεωπόνους του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας - Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου: Χαράλαμπο Χατζόγλου, Φάνη Καρανικόλα και Νίκο Καραμάλη για την πολυτιμότατη εμπειρία
και γνώση του χώρου που μας μεταφέρουν, αλλά και για τις χρησιμότατες παρατηρήσεις τους στην παρούσα
μελέτη.

•

τους φωτογράφους Χρήστο Α. Καζόλη, που μας διέθεσε σημαντικό φωτογραφικό υλικό του και τον Παντελή
Παβλή, για την φωτογραφία αρχείου του.

Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον φίλο Ανδρέα Κοντέλλη, ζωγράφο, για τη δική του κατάθεση στη παρούσα μελέτη
και για την πολυτιμότατη ματιά του, που θελήσαμε να διατηρήσουμε κατά το δυνατό αυτούσια.
Σημειώνεται ότι η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από τους αρχιτέκτονες: Ήβη Νανοπούλου και Θανάση Πολυζωίδη με τη
στήριξη του γραφείου μελετών Θύμος Παπαγιάννης και συνεργάτες ΑΕΜ.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αιγο-προβατοτροφία αποτελούσε παραδοσιακά τη σημαντικότερη κτηνοτροφική δραστηριότητα στη χώρα και ιδιαίτερα
σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα όπως οι ορεινές και οι νησιωτικές. Οι παραδοσιακές κτηνοτροφικές μονάδες ήταν
συνήθως μικρές, ιδιαίτερα στον νησιωτικό χώρο, βασισμένες στους περιορισμένους φυσικούς πόρους, με καθαρά
εκτατικό χαρακτήρα και οριζόμενες από τις δυνατότητες της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Ως αποτέλεσμα, οι
υποστηρικτικές κτιριακές εγκαταστάσεις ήταν επίσης περιορισμένες αλλά αποτελούσαν ενταγμένα στο τοπίο σύνολα,
που έκαναν χρήση παραδοσιακών μεθόδων δόμησης και τοπικών υλικών.
Τις τελευταίες δεκαετίες το πρότυπο άσκησης της αιγο-προβατοτροφίας άλλαξε προς την κατεύθυνση της
εντατικοποίησης, με ραγδαία αύξηση των εισκομιζόμενων ζωοτροφών (χονδροειδών και συμπυκνωμένων) για τη
διατροφή των ζώων, με μονομέρεια στην παραγωγή (γάλα) και σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμούς. Το αποτέλεσμα
όλων των παραπάνω ήταν η εκτατική μορφή να βρίσκεται σε δραματικά φθίνουσα πορεία και να εγκαταλειφθεί σταδιακά
η γη, με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επίσης, οι σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες είναι συνήθως σημαντικά
μεγαλύτερες, βασισμένες στη σταβλισμένη κτηνοτροφία με αποτέλεσμα, τα σύγχρονα προβατοστάσια να αποτελούν
εγκαταστάσεις, βιοτεχνικού χαρακτήρα και χαμηλού κόστους, που οφείλουν να ανταποκρίνονται σε σύγχρονες
απαιτήσεις υγιεινής, οργάνωσης χώρων, άμελξης κλπ..Αποτέλεσμα, να παρουσιάζουν μια ένδεια κατασκευής και
αισθητικής. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούσαν σίγουρα να βρουν τρόπους για τον εμπλουτισμό του
μορφολογικού τους λεξιλογίου, ιδίως σε ευαίσθητα αισθητικά τοπία, αντλώντας αφενός από τις παραδοσιακές
μορφές κατασκευής και αφετέρου από τις σύγχρονες βιοκλιματικές και οικολογικές κατασκευαστικές
δυνατότητες, συμβάλλοντας έτσι στην διασφάλιση της συνέχειας στο χώρο και στο χρόνο και στην προστασία
του περιβάλλοντος.
Είναι σαφές ότι μπορεί να βρει κανείς πολλά θετικά στοιχεία στα σύγχρονα προβατοστάσια, καθώς αυτά υπακούουν σε
καλύτερες συνθήκες υγιεινής και αξιοποιούν τη τεχνολογική πρόοδο. Οποιαδήποτε δε προσπάθεια καθήλωσης στο
παρελθόν θα μπορούσε εύστοχα να χαρακτηριστεί συντηρητική και γραφική. Στόχος της παρούσας μελέτης δεν είναι σε
καμία περίπτωση λοιπόν να στηρίξει την επαναλειτουργία των εγκαταλελειμμένων μαντρών της Λήμνου (που αποτελούν
εξαιρετικά δείγματα της παραδοσιακής αγροτικής αρχιτεκτονικής) με στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας της υπαίθρου
του νησιού, ούτε καν η μουσειακή αναστήλωση παλαιών τέτοιων μονάδων. Στόχος είναι η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης
πρότασης ώστε τα σύγχρονα αιγο-προβατοστάσια στη Λήμνο - αλλά και σε άλλα ενδεχομένως νησιά με ανάλογη
παράδοση - να αποτελέσουν συγκροτήματα που :

•
•
•
•
•
•
•

υπακούουν στους σύγχρονους κανόνες για την ποιότητα των προϊόντων και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων
(ευζωία),
συμβάλλουν στην βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διασφάλιση της
υγιεινής του προβατοστασίου,
χαρακτηρίζονται από αισθητική και μορφολογική αναβάθμιση, αντλώντας από το λεξιλόγιο των παραδοσιακών
μορφών δόμησης των μαντρών, σεβόμενες το τοπίο ιδιαιτέρου κάλλους του νησιού,
ενσωματώνουν αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και εξασφαλίζουν βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες άνεσης,
έχουν οικολογικό και αειφόρο προσανατολισμό,
εντάσσουν στο σχεδιασμό τους, εγκαταλελειμμένες μονάδες του παρελθόντος ως οργανικό στοιχείο της νέας
εγκατάστασης.
δημιουργούν προϋποθέσεις ολοκληρωμένης ανάπτυξης αγροτο- τουρισμού.

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να λειτουργήσει ως παράδειγμα και να καταδείξει ότι μπορεί να υλοποιηθεί ένα
πρότυπο προβατοστάσιο κατ’ επέκταση υφιστάμενης μάντρας που θα γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν,
δημιουργώντας ένα νέο δυναμικό σύνολο, ενταγμένο / ενσωματωμένο στο φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο,
δίδοντας νέα ώθηση στη τοπική οικονομία και στη ζωή της υπαίθρου. Ένα προβατοστάσιο που μπορεί να
συμβάλλει καθοριστικά στη διασφάλιση της συνέχειας στο χώρο και στην παράδοση κάθε τόπου αλλά και στην
ανάπτυξη μίας σύγχρονης ποιοτικής κτηνοτροφίας.

Εικ.2, Νευγάτης , στα αριστερά διακρίνεται μια παραδοσιακή μάντρα ενώ στο κέντρο μια σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα

Ξεκινώντας με αυτήν την υπόθεση εργασίας, η παρούσα μελέτη θέτει τους άξονες , τις γενικές κατευθύνσεις σχεδιασμού
μίας πρότυπης κτηνοτροφικής μονάδας στη Λήμνο, εξειδικεύοντας στη συνέχεια τη πρόταση, λειτουργικά, αρχιτεκτονικά
και από πλευράς κόστους. Οι άξονες αυτοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό του χώρου και
στα υπόλοιπα νησιά καθώς και στο σύνολο της αγροτικής αρχιτεκτονικής της υπαίθρου.
Τέλος η πρόταση καταλήγει στην έκκληση για την υιοθέτηση θεσμικών μέτρων που (1) να ενθαρρύνουν την εκτατική
κτηνοτροφία και τη κατασκευή ανάλογων κτηνοτροφικών μονάδων σε τοπία ιδιαιτέρου κάλλους, (2) να επιδοτούν το
επιπλέον κόστος που αυτές απαιτούν και (3) ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση των παραδοσιακών μαντρών στη νέα
εγκατάσταση, μέσω επανάχρησης.
Το σύνολο των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης αναφέρονται στην βιβλιογραφία.
Οι πιο βασικές πηγές από αυτές είναι:

•
•
•
•

Μπριασούλης Δημήτρης, «Προβατοστάσια – σχεδιασμός – σχεδίαση», Υπουργείο Γεωργίας, Υπηρεσία Ζωικ.
Παραγωγής, Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, Εργαστήρι Γεωργικών Κατασκευών, Αθήνα 1981
Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία (ΕΖΕ) – Διημερίδα Προβατοτροφίας « Η Προβατοτροφία στη Λέσβο», Ειδική
Έκδοση, 26-27 Μαΐου 2005
Σηφουνάκης Νίκος, Μια άγνωστη Αρχιτεκτονική – Οι μάντρες στη Λήμνο και στα άλλα
νησιά του
Βορειοανατολικού Αιγαίου, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα , 1993, Δεύτερη Έκδοση,
Δόδουρας Στέφανος, «Conservation and management of Greek landscapes» - Pilot sites report – Lemnos Mediterranean Institute for Nature and Anthropos (Med-INA), ATHENS, December 2010

Παράλληλα, η ομάδα μελέτης είχε την υποστήριξη των επίκουρων καθηγητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
κυρίων Θεόφιλο Μασούρα και Γιάννη Χατζηγεωργίου που συνέβαλαν με τις παρατηρήσεις τους στη παρούσα μελέτη.
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2. AΞΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΒΑΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΜΑΝΤΡΕΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
2.1 Στοιχεία του υφιστάμενου χώρου: το τοπίο και η ταυτότητα των παραδοσιακών μαντρών
2.1.α. Το τοπίο
Το τοπίο δεν είναι μια έννοια μονοσήμαντη. Η φύση δίνει σχήμα στα τοπία αλλά η ανθρώπινη παρουσία είναι αυτή που
τους προσδίδει την ταυτότητα τους. Στην περίπτωση της Λήμνου, η στρατηγική γεωγραφική της θέση ανάμεσα σε
Ανατολή και Δύση έχει καθορίσει την ιστορία αλλά και τα ιδιαίτερα τοπία της. Αυτά τα τοπία, απτά ίχνη του ταξιδιού της
μέσα στο χρόνο, αποκαλύπτουν τον πλούτο του φυσικού της περιβάλλοντος, τις διαχρονικές δραστηριότητες των
ανθρώπων, τις διάφορες όψεις της κοινωνικό-οικονομικής ζωής και ιστορικά γεγονότα.

Εικ.3-4, Χαρακτηριστικά τοπία της Λήμνου

Το φυσικό τοπίο της Λήμνου, χαρακτηρίζεται από ένα έντονο οριζόντιο ανάγλυφο, έλλειψη ασβεστολιθικών πετρωμάτων,
χαμηλές διαμορφώσεις εδάφους και έντονη ανθρώπινη παρέμβαση, με δραστηριότητες όπως η γεωργία και η
κτηνοτροφία. Στο τοπίο αυτό υπάρχει μια ετερογένεια με εξέχοντα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, ανάμεσα στα οποία
αναφέρονται το ηφαιστειακό έδαφος του νησιού, οι γεωλογικοί σχηματισμοί, οι περίκλειστες παραλίες, οι άγονες και
θαμνώδεις κορυφογραμμές, οι αμμοθίνες και σημαντικοί νησιωτικοί υγρότοποι, από τους καλύτερα διατηρημένους της
Μεσογείου, που σχηματίζουν τοπία εξέχουσας οικολογικής και αισθητικής σημασίας. Αυτοί οι υδρότοποι αποτελούν
ένα εξαιρετικό περιβάλλον παρέχοντας τροφή και καταφύγιο για σπάνια και απειλούμενα είδη χλωρίδας π.χ. αμαρύλλις
(Suaeda maritima), άγρια βιολέτα (Mathiola incana), άγριες μαργαρίτες (Anthemis tomentosa), άγριο κρόκο (Crocus
cartwrightianus), κ.α. και πανίδας όπως π.χ. ερωδιοί, πελεκάνοι, γλάροι, φλαμίνγκο, αγριόχηνες κ.α, αλλά και οι
υπόλοιποι οικότοποι στη Λήμνο δεν υστερούν σε φυσική αξία. 1
Στην εικόνα του τοπίου της Λήμνου έντονη είναι η παρουσία του ανθρώπου που αποτυπώνεται στους αρχαιολογικούς
χώρους, στις ιστορικές τοποθεσίες, στα θρησκευτικά μνημεία, στα παραδοσιακά χωριά με τα ταπεινά και τα αρχοντικά
σπίτια, υποδεικνύοντας ότι η Λήμνος είναι προικισμένη με μύθους, ιστορία και πλούσιο υλικό πολιτισμό. Καθοριστική
είναι η ανθρώπινη παρέμβαση και στην διαμόρφωση της υπαίθρου, καθώς γεωργία και κτηνοτροφία αποτέλεσαν επί
χιλιετίες τη κύρια παραγωγική δραστηριότητα και διαμόρφωσαν ένα τοπίο που χαρακτηρίζεται αφ' ενός από απουσία
δασωδών εκτάσεων και αφ' ετέρου από ομαλού ανάγλυφου εκτάσεις με χωράφια σιτηρών, αμπελώνες, λειμώνες και
βοσκοτόπους.

Εικ.5

Εικ.6

Χαρακτηριστικά κατάλοιπα του δομημένου περιβάλλοντος της αγροτικής οικονομίας είναι οι μάντρες, που αποτελούν
δείγμα της αρχιτεκτονικής των κτηνοτρόφων, οι ανεμόμυλοι, τα αλώνια και οι αναβαθμίδες (εγκαταλελειμμένα σήμερα). Οι
μάντρες - στεγασμένοι χώροι που ο βοσκός συγκεντρώνει το κοπάδι του - κατασκευασμένες από τοπικά υλικά, με
κατασκευαστική τεχνική αναλλοίωτη στο πέρασμα των αιώνων και άμεσα συνυφασμένη με τις ανάγκες που
εξυπηρετούν, ήταν πάντα πολύ καλά ενσωματωμένες στα τοπία του νησιού. Σήμερα, τα κατάλοιπα αυτά έχουν
ανεκτίμητη αξία για το περιβάλλον, την ιστορία του τόπου και την ίδια τη κοινωνία, συμβάλλοντας στη κατανόηση της
παραδοσιακής οικονομίας, των λειτουργιών, αλλά και της συμπεριφοράς των κατοίκων της Αιγαιοπελαγίτικης αυτής γης ,
στην οποία στηρίχθηκε από την αρχαιότητα η ανάπτυξή της.
Λόγω αυτής της εξέχουσας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της, η Λήμνος έχει χαρακτηριστεί -με το ΦΕΚ
1278/20-10-2000, στο σύνολό της, ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, με σκοπό την προστασία του, ως
πολύτιμου πόρου που αναδεικνύει τα μοναδικά χαρακτηριστικά του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του νησιού
και μπορεί σημαντικά να συμβάλλει -στο διηνεκές- στην ανάπτυξή του. Πρόσθετες θεσμικού χαρακτήρα δεσμεύσεις για
την προστασία του τοπίου της Λήμνου αποτελούν, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, ή Σύμβαση της Φλωρεντίας
(Νόμος 3827/2010) που κύρωσε το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο, καθώς και ο νέος Νόμος για τη
βιοποικιλότητα (Ν. 3937/2011) που ψηφίστηκε στις 15 Μαρτίου από τη Βουλή. Ένας νόμος που εξειδικεύει περισσότερο
τα θέματα του τοπίου στο άρθρο 5 παρ. 5, διευκρινίζοντας ότι ως προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes /
seascapes) χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης οικολογικής, γεωλογικής, αισθητικής ή πολιτισμικής αξίας και εκτάσεις
που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή συμβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων. Στα
1

Εικ.7
Εικ.5-7, Μάντρες ενσωματωμένες στην κλίμακα και στα χρώματα του τοπίου της Λήμνου

Δόδουρας Στέφανος, «Conservation and management of Greek landscapes» - Pilot sites report – Lemnos - Mediterranean Institute for Nature and Anthropos (Med-INA), ATHENS, December 2010
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προστατευόμενα τοπία μπορεί να δίνονται -με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους- ειδικότερες ονομασίες όπως
αισθητικό δάσος, γεωπάρκο, τοπίο άγριας φύσης, τοπίο αγροτικό, αστικό κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, εύλογα η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη Λήμνο, που αποτελεί μια καθοριστική και διαχρονική
ανθρώπινη δραστηριότητα, μπορεί να χαρακτηριστεί ότι συμβάλει καθοριστικά στην αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή στη
παράλληλη διαφύλαξη και ανάδειξης του ιδιαίτερου τοπίου της, εναρμονιζόμενη με μία νέα ευρωπαϊκή αγροτική
πολιτική που επιδιώκει την ανάπτυξη και στήριξη των αγροτικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και της αισθητικής αξίας του αγροτικού τοπίου.
Στη Λήμνο όμως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η σταδιακή αντικατάσταση των παραδοσιακών μαντρών από
σύγχρονες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με τη μορφή μεταλλικών κουτιών (συχνά επιχορηγούμενα από προγράμματα
της ΕΕ) που υποβαθμίζουν βάναυσα το τοπίο ενώ παράλληλα σηματοδοτούν την εγκατάλειψη της εκτατικής
κτηνοτροφίας και την ανάπτυξη της εσταβλισμένης. Πρέπει να γίνει κτήμα της συνείδησης της κοινωνίας και της
πολιτείας, πως οι μάντρες αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό του αγροτικού τοπίου της Λήμνου καθώς
ενσωματώνονται σε αυτό με απαράμιλλο τρόπο, γεγονός που στηρίζει την άμεση ανάγκη διατήρησης τους, δίδοντας και
τις κατευθυντήριες γραμμές στο σχεδιασμό των σύγχρονων προβατοστασίων. Στόχος είναι ο νέος σχεδιασμός τους να
δημιουργεί σαφείς υλικές σχέσεις και σχέσεις κλίμακας με το λεγόμενο «genius loci» - με το πνεύμα του τόπου - το οποίο
στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζεται στο φυσικό εξέχον τοπίο της Λήμνου και στις προϋπάρχουσες κατασκευές.
Επιπλέον, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η εντατική μορφή των αιγο-προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων δεν έχει μέλλον
στις νησιωτικές περιοχές, λόγω του εγγενούς υψηλού κόστους παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων. Η στόχευση
πρέπει να είναι στην ποιοτική κτηνοτροφία που συνδέεται με τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου για προϊόντα
ειδικής ποιότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση της ποιότητας θα πρέπει να στραφεί και ο σχεδιασμός του χώρου και
των κτισμάτων των εκμεταλλεύσεων.
Εικ.10

Εικ.8

Εικ.9

Εικ.11
Εικ. 8–11, Σύγχρονα προβατοστάσια παραβιάζουν ένα ευαίσθητο αισθητικά τοπίο που διατηρήθηκε για χιλιετίες
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2.1.β. Οι μάντρες 2
Όπως αναφέρθηκε, ο κτιστός συνήθως στεγασμένος χώρος που ο βοσκός συγκεντρώνει το κοπάδι του ονομάζεται
«μάντρα» σχεδόν σε όλο το Αιγαίο αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Οι μάντρες βρίσκονται διάσπαρτες κατά
χιλιάδες στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στα χωράφια, στις πλαγιές των βοσκοτόπων και στα βουνά.
Οι μάντρες της Λήμνου αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του
νησιού. Σε αντίθεση με παρόμοια άλλα μονόχωρα κτίσματα σε άλλα νησιά, στη Λήμνο οι μάντρες παρουσιάζονται με τη
μορφή μεγαλύτερων αγροτο - κτηνοτροφικών συγκροτημάτων που συχνά περιλαμβάνουν αποθηκευτικούς χώρους,
χώρους εργασίας και ιδιαίτερο χώρο για την παραμονή ή και μόνιμη κατοικία. Σώζεται δε ακόμη ένας σημαντικότατος
αριθμός τέτοιων κτισμάτων (καθώς μέχρι αρκετά πρόσφατα η εκτατική αιγο - προβατοτροφία εξακολουθούσε να
αποτελεί βασικό στοιχείο της απασχόλησης των κατοίκων της), που οφείλουν να διατηρηθούν και επανενταχθούν σε μία
σύγχρονη γεωργο – κτηνοτροφική οικονομία.
Στην προφορική παράδοση της Λήμνου, στις διηγήσεις και τα λαϊκά τραγούδια του νησιού, η μάντρα αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, καθώς παραμένει το «βασίλειο» του κεχαγιά, δηλαδή του κτηνοτρόφου που
έχει στην κατοχή του έναν αριθμό αιγοπροβάτων και συνεταιρίζεται με ιδιοκτήτη βοσκοτόπου αναλαμβάνοντας το
συντονισμό των αγροτικών εργασιών σχετικά με το κοπάδι και το κτήμα.

Εκ.12, Αρχικός τύπος, Κοντιάς

Εικ.13, Τύπος Β – Γεωργικός, Κοντιάς

Ωστόσο, υπάρχει μια απαξίωση του σημαντικού ρόλου των μαντρών τόσο από την πολιτεία, όσο και από την τοπική
κοινωνία και τους ίδιους του ιδιοκτήτες τους. Η πρόσφατη δε αντικατάστασή τους από σύγχρονα μεταλλικής κατασκευής
συγκροτήματα σταβλισμένης εκτροφής και αμφιβόλου αισθητικής, οδηγεί στον τραυματισμό του τοπίου, ενώ παράλληλα
συντελείται η οριστική εγκατάλειψη και συνακόλουθα η σταδιακή κατάρρευση τους, με ευθύνη όλων. Είναι λοιπόν άμεση
η ανάγκη αφύπνισης πολιτείας και κοινωνίας, καθώς οι μάντρες, αποτελούν ζωντανό τεκμήριο του τρόπου ζωής των
κατοίκων και του γεωργο- κτηνοτροφικού μοντέλου παραγωγής που ακολουθήθηκε στον τόπο.
Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η αξιοποίηση αυτού του κτιριακού αποθέματος χωρίς διάθεση μετατροπής τους σε
μουσειακά εκθέματα, αλλά με τρόπο δημιουργικό και αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την αρχική του χρήση. Γι
αυτό το λόγο ακολουθεί μια καταγραφή των μορφών και της τυπολογίας της μάντρας ώστε να ανιχνευτούν οι δυνατότητες
ενσωμάτωσης τους σε σύγχρονες μονάδες αιγο - προβατοτροφίας.
β.1 Τυπολογίες

Εικ.14, Τύπος Γ – Γεωργοκτηνοτροφικός, Αρχή Ζεματά

Εικ.15, Τύπος Δ – Κτηνοτροφικός, Κάσπακας

Αρχικά η μάντρα ήταν απλά ένα μονόχωρο κτίσμα που έπρεπε να προστατεύει προσωρινά τους ανθρώπους. Σταδιακά
προσέλαβε το χαρακτήρα οργανωμένου αγροκτηνοτροφικού συγκροτήματος με την προσθήκη χώρων κατοικίας αλλά και
χώρων σταβλισμού προβάτων και οικόσιτων ζώων στους οποίους προστίθενται συχνά ο αχυρώνας, το αλώνι ή ένας
κτιστός φούρνος.
Τα κτίσματα αυτά κάλυπταν κάθε φορά τις ιδιαίτερες ανάγκες του κτηνοτρόφου μέσα σε έναν δεδομένο και συχνά
εξαιρετικά περιορισμένο χώρο. Οι ανάγκες αυτές, αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου, αποτελούσαν τον κεντρικό
οδηγό των συνθετικών επιλογών. Η κατάταξη των μαντρών συγκεκριμένες τυπολογίες προέκυψε στη συνέχεια, στην
προσπάθεια οργάνωσης των σημαντικών αυτών κτισμάτων αρχιτεκτονικής της υπαίθρου, με βάση τις απαιτήσεις σε
χώρους και τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά.
Η πιο σημαντική και συστηματική μελέτη για τις μάντρες στη Λήμνο και στα άλλα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου,
με κατάταξη σε τυπολογίες και πολλές ακόμα χρήσιμες πληροφορίες ανήκει στον κ. Νίκο Σηφουνάκη, («Μια άγνωστη
Αρχιτεκτονική – Οι μάντρες στη Λήμνο και στα άλλα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Εκδόσεις Καστανιώτη,
Αθήνα,1993, Δεύτερη Έκδοση). Η μελέτη αυτή διακρίνει τις μάντρες στους εξής τύπους:

2

Εικ.16, Τύπος Ε – Οικογενειακός - μικτός, Πλατύ

Σηφουνάκης Νίκος, Μια άγνωστη Αρχιτεκτονική – Οι μάντρες στη Λήμνο και στα άλλα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα , 1993, Δεύτερη Έκδοση
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• Τύπος Α – Αρχικός
Πρόκειται για ένα μονόχωρο κτίσμα με βασικό σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που προστάτευε τον άνθρωπο από
τις καιρικές συνθήκες και στη συνέχεια και τα ζωντανά.
• Τύπος Β – Γεωργικός
Πρόκειται για συνήθως ένα πιο ολοκληρωμένο συγκρότημα με όλους τους αναγκαίους χώρους για την εξυπηρέτηση της
γεωργικής ζωής και συναντάται σε περιοχές που διαθέτουν μόνο καλλιεργήσιμες γεωργικές εκτάσεις, για σιτηρά,
βαμβάκι και άλλα προϊόντα.
Τύπος Γ – Γεωργοκτηνοτροφικός
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα που εξυπηρετεί τέσσερις δραστηριότητες: γεωργικές, κτηνοτροφικές,
εκτροφή οικόσιτων ζώων και κατοικία. Συναντάται σε περιοχές που διαθέτουν καλλιεργήσιμη γη και βοσκοτόπια. Ο
τύπος αυτός της μάντρας διαφοροποιείται κυρίως από τον Β λόγω του χαγιατού, του αποκλειστικού χώρου για τα
πρόβατα.

•

Εικ.17, Υλικά και οι μέθοδοι κατασκευής

• Τύπος Δ – Κτηνοτροφικός
Πρόκειται για κτίσματα σε περιοχές που διαθέτουν μόνο βοσκοτόπια. Τέτοιος τύπος μάντρας συναντάται κυρίως στις
δύσβατες περιοχές, σε υψόμετρο. Εδώ οι αναγκαίοι χώροι είναι απλοί καθώς διαθέτουν δυο μόνο όγκους – το χαγιάτι και
χώρο του βοσκού.
• Τύπος Ε – Οικογενειακός Μικτός
Πρόκειται για τα κτίσματα σε περιοχές που βρίσκονται σε επαφή με τον οικισμό, στο όριο ή εντός του οικισμού. Αυτός ο
τύπος έχει σχεδόν τους ίδιους χώρους και την ίδια διάταξη με τον τύπο Β. Πολλές φορές διαθέτει χαγιάτι σε μορφή στοάς.
Χαρακτηριστικό στοιχείο στις περισσότερες οργανωμένες μάντρες τύπου Β, Γ και Ε είναι ο φούρνος που ονομάζεται και
«ψωμαδιό». Τοποθετείται πάντα εξωτερικά του όλου κτίσματος και είναι κατασκευαστικά το πλέον προσεγμένο κτίσμα
σε όλες του τις λεπτομέρειες. Βασικό στοιχείο της αγροτικής αυτής αρχιτεκτονικής αποτελεί και ο περιφραγμένος με
ξερολιθιά υπαίθριος χώρος, γύρω από τον οποίον αναπτύσσονται οι κλειστοί χώροι του συγκροτήματος. Ο αυλόγυρος
έχει λειτουργικά και συνθετικά ισότιμη σημασία με τις κτιριακές μονάδες.

Εικ.18-19, Εσωτερικό μάντρας - χαγιάτι

Η ενσωμάτωση διαφορετικού τύπου παραδοσιακής μάντρας στο σχεδιασμό ενός σύγχρονου προβατοστασίου, στο
πλαίσιο της παρούσας προσέγγισης, μπορεί να δώσει διαφορετικό αποτέλεσμα. Εν προκειμένω όμως αυτή
προσανατολίζεται στη διερεύνηση σύνθετων μαντρών. Σημαντικός παράγοντας που θα καθορίσει και το βαθμό
οργανικής ενσωμάτωσης των μαντρών στα νέα συγκροτήματα είναι αφενός η ανάγκη δημιουργίας χώρων παραμονής
και εργασίας ανθρώπων και αφετέρου δημιουργίας χώρων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που απαιτούν
ικανή απόσταση από τους χώρους του προβατοστασίου, για λόγους υγιεινής (Κεφ.2.4.γ, σελ.19).
β.2. Υλικά
Οι μάντρες χαρακτηρίζονται από κατασκευαστική απλότητα, με χρήση τοπικών υλικών και από μεθόδους δόμησης που
ακολουθούν την παράδοση στο βάθος του χρόνου και εντυπωσιάζουν με τον τρόπο με τον οποίο δένουν με το
περιβάλλον. Τα βασικά υλικά δόμησης είναι:

•

•
•

Η πέτρα, με την οποία κατασκευάζεται ο φέρων οργανισμός. Στα ανώφλια και στα κατώφλια χρησιμοποιούνται
χονδρολαξευμένοι μονόλιθοι όπως επίσης και στις παραστάδες και στα πλαίσια των παραθύρων. Στη
λιθοδομή σπάνια χρησιμοποιείται ξυλοδεσιά, με αποτέλεσμα να έχει αυξημένο πάχος. Η λιθοδομή εξωτερικά
συνήθως παρέμενε ανεπίχριστη.
Το ξύλο, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της στέγης, στις πόρτες και τα παράθυρα και επίσης κάποτε
στα υπέρθυρα είναι συχνά από ακατέργαστη ξυλεία.
Τα καλάμια, που χρησιμοποιούνται κυρίως για το πέτσωμα της στέγης.

Εικ.20-22, Επιμέρους στοιχεία των μαντρών - το τζάκι, το ψωμαδιό και η ταίστρα
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•
•

Ο σοβάς, που ήταν σκέτη λάσπη πολλές φορές αναμεμειγμένη με άχυρο, αφορά κυρίως στο εσωτερικό των
μαντρών.
Ο πηλός, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή κεραμιδιών βυζαντινού τύπου.

Τα υλικά αυτά, άμεσα δεμένα με τον τόπο και την παράδοση, ως βασικά στοιχεία του οπτικού λεξιλογίου των μαντρών,
θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός νέου τύπου σύγχρονου προβατοστασίου. Ο
δανεισμός των υλικών και των κατασκευαστικών μεθόδων βέβαια δεν θα έπρεπε να παραβλέπει την απαίτηση χαμηλού
κατασκευαστικού κόστους καθώς και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (π.χ. σύγχρονες μέθοδοι στεγάνωσης). Σε κάθε
περίπτωση το λεξιλόγιο του παλιού δεν αντιγράφεται πιστά αλλά μεταγλωττίζεται δημιουργικά στη σύγχρονη
εποχή.
β.3 Ογκοπλασία - μορφολογία

Εικ.23-24, Μορφολογική και πλαστική λιτότητα όγκων – εξαιρετικά τοπία που τείνουν να αφανιστούν

Οι μάντρες χαρακτηρίζονται από πλαστική και μορφολογική λιτότητα, ακολουθούν την τοπογραφία του εδάφους με
εξέχουσα μορφολογική πλαστικότητα, με σεβασμό στην ανθρώπινη κλίμακα και στα στοιχεία του τοπίου, δημιουργώντας
την αίσθηση της οικειότητας και του καταφυγίου. Πρόκειται επί το πλείστον για ισόγεια κτίσματα με λίγες εξαιρέσεις,
όπου παρατίθεται όγκος δύο ορόφων – συνήθως για κατοικία. Σε αρκετές περιπτώσεις οι παράθεση των όγκων
σχηματίζει Γ δημιουργώντας την αίσθηση της αυλής και της «αγκαλιάς». Δεν αποτελούνται από συνεχές όγκο αλλά
απεναντίας αυτός διασπάται σε επιμέρους μονάδες, δημιουργώντας συνθετικό ενδιαφέρον εναρμονισμένο με το
ανάγλυφο του τοπίου.
Από την μορφολογική ανάλυση των μαντρών, υπερτερεί η ειλικρίνεια της παραδοσιακής δόμησης. Η πέτρα λειτουργεί ως
φέρων στοιχείο και δημιουργεί συμπαγείς στιβαρές όψεις που διακόπτονται από μικρά ανοίγματα με χονδρολαξευμένους
μονόλιθους στα ανώφλια που επιτρέπουν τη διαβάθμιση σκιών επάνω στην αδρή τοιχοποιία. Ενδιαφέρον στοιχείο σε
μερικές μάντρες είναι η διακοπή της στιβαρότητας των πέτρινων όψεων με παραστάδες, στοιχείο που δίνει ρυθμικότητα
και ενδιαφέρουσα αντίθεση φωτός και σκιάς.

Εικ.25-26, Διακοπή της στιβαρότητας των πέτρινων όψεων με παραστάδες

Οι αρετές αυτές θα έπρεπε να διατηρηθούν και στο νέο μοντέλο προβατοστασίου το οποίο είναι προτιμότερο να
διακρίνεται ότι αποτελεί έναν νέο όγκο, αποκολλημένο και όχι μια τεχνητή συνέχεια που αντιγράφει το παλιό. Η
ενσωμάτωση του ερειπίου δεν θα έπρεπε να πραγματοποιείται μέσω της απόκρυψης του ή της υλικής συνέχειας των δυο
οικοδομικών όγκων. Η μάντρα και το νέο προβατοστάσιο είναι προτιμότερο να αποτελούν ξεχωριστές ενότητες αναγνωρίσιμες που μπορούν να πλησιάζουν η να απομακρύνονται αναλόγως του χαρακτήρα της επανάχρησης της
παραδοσιακής μάντρας και της λειτουργίας της στο νέο κτιριακό σύνολο. .
Το νέο προβατοστάσιο ως προς τη μορφοπλασία του θα πρέπει να συντάσσεται με το πνεύμα της ανώνυμης κατασκευής
αλλά παράλληλα να διαφοροποιείται σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και δυνατότητες. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να διαφυλάσσεται η αίσθηση του γήινου και της ενσωμάτωσης του όγκου στο ανάγλυφο, η αίσθηση του
στιβαρού ορίου που προφυλάσσει και περικλείει με τάση εσωστρέφειας. Στοιχεία που πρέπει να κατευθύνουν τις
συνθετικές επιλογές της νέας κατασκευής.

Εικ.27, Μάντρες και περιβάλλων χώρος τους – ιδιαίτερος χαρακτήρας τα χρώματα του τοπίου
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Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η προσωπική ματιά στο θέμα, ενός ζωγράφου, του Ανδρέα Κοντέλλη, με παιδικά
βιώματα από την ενδοχώρα της Λήμνου και καταγωγή από το χωριό Πορτιανού. Με σκέψεις και σκίτσα θέλησε να
καταθέσει τις πολύτιμες παρατηρήσεις του και την αισθητική του αντίληψη, ενσωματώνοντας στην αξία του τοπίου
χαρακτηριστικά φυσικά, πολιτισμικά, οικοδομικά, αισθητικά, αλλά και στοιχεία συλλογικής ή προσωπικής μνήμης,
εξαιρετικής σημασίας για τη συνθετική προσέγγιση του χώρου.
……«Θα επικεντρωθώ κυρίως στην αισθητική της ενσωμάτωσης των κτιρίων στο χώρο, στην οπτική δυναμική τους, στο
αναπόφευκτο της παρουσίας τους, που δημιουργείται από μια αφάνταστη κατανόηση του δυναμικού του τοπίου και από
την ιδιαίτερη απαίτηση λειτουργικότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εντύπωση που δημιουργούν είναι ενός
οπτικού σοκ, καθώς η χρήση τους έχει συνήθως παρέλθει αλλά παραμένει και καταγράφεται η ισχυρή παρουσία τους στο
χώρο.
……«Μελετώντας τις μάντρες αλλά και άλλα κατάλοιπα της ανώνυμης Λημνιακής αρχιτεκτονικής των οικισμών, που για
μένα είναι αδιάσπαστη καθώς είχαν κάποτε ενιαίο λεξιλόγιο και ύφος, θεωρώ πως τα μονόχωρα κτίσματα -ισόγεια η
ανώγεια- ήταν αρχικά στεγασμένα από λάσπη πατημένη. Δεν ξέρω ακριβώς πότε γίνεται η μετάβαση, που πιθανότατα
δεν έγινε αποφασιστικά αλλά με παράλληλη συνύπαρξη της στέγης από λάσπη και της κεραμοσκεπούς στέγης».
…….«Δείγματα τέτοια έχουμε ακόμη και σήμερα…Στην Αγία Σοφία, υπάρχει ακόμη - διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο
του χωριού για τον Παρθενόμυτο,- οικία με ‘αξάτα’, όπου αξάτα η επίπεδη στέγη παράσπιτου που ερχόταν ως συνέχεια
του χαγιατιού και πάνω της εναπόθεταν τις σοδειές. Αλλού πάλι, στο ορεινό μονοπάτι προς Μούρτζουφλο, το οποίο
ξεκινά από τον Καρβουνόλακα, υπάρχει μονόχωρη μικρή μάντρα με στέγη από λάσπη πατημένη. Αλλά ακόμη και στο
πατρικό σπίτι στο Πορτιανού, το καλύβι με μονόριχτη στέγη, ήταν αρχικά στεγασμένο με καλάμια και λάσπη. Αργότερα,
το 1955, η στέγη έγινε τσιμεντένια».

Εικ.28-29, Μονόχωρη μικρή μάντρα με στέγη από λάσπη πατημένη (Φωτογραφία κ. Παντελή Πραβλή και σκίτσο του Ανδρέα Κοντέλλη)

……«Χωρίς τη τεχνολογία των κεραμιδαριών, κάποιος θα μπορούσε να χτίσει και να στεγάσει έναν χώρο κυριολεκτικά εκ
των ενόντων, με βάση τα όσα υπήρχαν κάτω από τα πόδια του, τριγύρω και στον γιαλό, πέτρες, ξύλα από τη γύρω
βλάστηση, χώμα φύκια...Συνδέσεις κάνω και με την αρχιτεκτονική της Σαμοθράκης... Σε φωτογραφία που τράβηξε ο
γερμανός γιατρός και περιηγητής GONZE το 1873, η Χώρα της Σαμοθράκης εμφανίζεται με στέγες λάσπης, επίπεδες»..
…….«Όλα αυτά τα στοιχεία με οδηγούν ότι η ενσωμάτωση ήταν ζητούμενο και ανάγκη. Δηλαδή, η οικία και η μάντρα δεν
έπρεπε να είναι αναγνωρίσιμα...με μια γρήγορη ματιά στο τοπίο. Βεβαίως, για μια σύγχρονη πρόταση, αυτό δεν είναι
ζητούμενο, ωστόσο η προτέρα κατάσταση βοηθά στη κατανόηση χώρου»..

Εικ.30, Σκίτσο του Ανδρέα Κοντέλλη για κτίσμα την Στην Αγία Σοφία

Εικ.31, Σκίτσο του Ανδρέα Κοντέλλη για ένα καλύβι στο Πορτιανού.

……«Το κύριο στοιχείο της οπτικής ποιότητας των κατασκευών αυτών, είναι η μη κανονικότητα. Εννοώ με αυτό ότι το
κτίσμα, εκφράζει μεν στιβαρότητα, αλλά πως τόσο στη κάτοψη όσο και στην εντύπωση, εκφράζεται το χειροποίητο της
κατασκευής και το απρόβλεπτο, που αποτελούν αδιάσπαστα στοιχεία. Το απρόβλεπτο και το ποικιλόμορφο προέρχεται
από την εξατομίκευση της κάθε περίπτωσης. Τα κτίσματα αυτά γίνονταν με προσωπική εργασία ή επίβλεψη και
καλύπτονταν ιδιαίτερες ανάγκες κάθε φορά. Ζητούμενο για μένα στην οποιαδήποτε καινούργια πρόταση θα ήταν να
μπορούσε να διασφαλιστεί μία ποικιλία κατασκευών , ένα εύρος, ώστε τα κτίσματα αυτά να αναπνέουν οπτικά. Δεν ξέρω
αν οπτικά μπορούν να προβλεφθούν σπασίματα , βαθμίδες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να δημιουργήσει οπτικό επεισόδιο
Ένας τρόπος θα ήταν να σοβατιστούν με τρόπο που να δίνει κίνηση, ροή στις ακμές. Το μάτι συλλαμβάνει διαφορές
...στα δέκατα του χιλιοστού»...
……«Προκειμένου περί κανονικότητας, υπάρχουν άλλες κατηγορίες αρχιτεκτονικής όπου η κανονικότητα και η
αυστηρότητα των χαράξεων είναι ζητούμενο. Αλλά όχι σε κτίσματα που θα υπάρξουν στο ιερό και εντελώς μοναδικό
τοπίο της Λήμνου και της ενδοχώρας της».
……«Πρέπει να μπορούμε να δούμε το μέλλον όχι μουσειακά αλλά σαν μία ζωντανή και λειτουργική δυναμική».
Σας ευχαριστώ
Α. Κοντέλλης
Σεπτέμβριος 2011

Εικ.32-33, Σκίτσα του Ανδρέα Κοντέλλη
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2.2 Απαιτήσεις σύγχρονων προβατοστασίων ως άξονας σχεδιασμού
2.2.α Πρόλογος
Η εκτροφή προβάτων και αιγών είναι ο περισσότερο διαδεδομένος κλάδος της ελληνικής κτηνοτροφίας η οποία
παραμένει σε φθίνουσα τάση, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια και κίνητρα για ανάπτυξη. Αν και η
ανάλυση των προβλημάτων της ελληνικής κτηνοτροφίας δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης θα μπορούσε
να επισημανθεί η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης και μακροπρόθεσμης πολιτικής και μιας οργανικής σύνδεσης της
κτηνοτροφικής με τη φυτική παραγωγή και της ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας και με τους βοσκοτόπους4.
Ένα μεγάλο κενό που παρατηρείται έχει να κάνει τόσο με το σχεδιασμό των προβατοστασίων όσο και με τις συνθήκες
στέγασης των προβάτων. Πράγματι, πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παντελής έλλειψη σχεδιασμού στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων καθώς παρατηρείται πλήρης ακαταλληλότητα θερμικού και κατασκευαστικού
μικροπεριβάλλοντος. Ο σχεδιασμός των προβατοστασίων και οι κατάλληλες συνθήκες στέγασης των προβάτων
αποτελούν δυο τομείς κεφαλαιώδους σημασίας για την επίτευξη όσο δυνατό μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας της
Ελληνικής προβατοτροφίας, την ποιότητα των συνθηκών εργασίας για τους προβατοτρόφους και την εξασφάλιση των
συνιστώμενων παραμέτρων ευζωίας των προβάτων.5
Εικ.34

Εικ.35

Στο παρών κεφάλαιο καταγράφονται οι απαιτήσεις των σύγχρονων προβατοστασίων αφενός για να
αποτελέσουν τη βάση σχεδιασμού της πρότυπης κτηνοτροφικής μονάδας και αφετέρου για να ανιχνευτούν οι
δυνατότητες μιας δημιουργικής όσμωσης των στοιχείων λεξιλογίου των παραδοσιακών μαντρών με τις
σύγχρονες απαιτήσεις.
2.2.β. Γενικές απαιτήσεις σχεδιασμού6
Ο σχεδιασμός και η οργάνωση ενός προβατοστασίου πρέπει να ξεκινάει από τους στόχους τους οποίους καλείται να
εξυπηρετήσει και θα πρέπει να στηρίζεται σε γενικά στοιχεία που είναι κοινά σε κάθε περίπτωση και σε ειδικά στοιχεία
που απαιτούν τη μελέτη τοπικών συνθηκών και δεδομένων. Αναφέρονται χαρακτηριστικά:
Γενικά στοιχεία όπως το τελικό μέγεθος της εκτροφής, η κατεύθυνση της παραγωγής (π.χ. κρέας ή γάλα), η φυλή (π.χ.
μεγαλόσωμη ή μικρόσωμη), ο τύπος της εκτροφής (εκτατικός, ημιεκτατικός, εντατικός) και η πιθανή εκμηχάνιση
επηρεάζουν τα ειδή των αναγκαίων χώρων, τις επιφάνειες των χώρων και το μέγεθος του αμελκτηρίου.
Ειδικά στοιχεία όπως το κλίμα, το υψόμετρο, η διαθεσιμότητα ζωοτροφών, η ύπαρξη απαραίτητων υποδομών (π.χ.
αγροτικοί δρόμοι, ηλεκτρικό ρεύμα), η ύπαρξη εργατικών χεριών και το κόστος εργασίας, επηρεάζουν την τελική επιλογή
των υλικών κατασκευής (π.χ. χρήση η μη θερμομόνωσης), των δαπέδων (π.χ. εσχαρωτά ή μη) και των όποιων
αυτοματισμών (π.χ. ταινιόδρομοι διανομής σιτηρεσίου) κτλ.

4

Εικ.8
Εικ. 36

Εικ.9
Εικ. 37

Εικ. 34-37, Παραδείγματα σύγχρονων προβατοστασίων, όπου παρατηρείται έλλειψη σχεδιασμού και αισθητικής

Βακάκης Φώτιος, « ο ρόλος της κτηνοτροφίας στην ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη», Άρθρο Περιοδικό Γεωργία – Κτηνοτροφία, τεύχος 4/2007

5 Παναγάκης Π., «Σχεδιασμός Προβατοστασίων και στέγαση προβάτων», Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία (ΕΖΕ) – Διημερίδα Προβατοτροφίας « Η Προβατοτροφία στη Λέσβο», Ειδική Έκδοση, 26-27 Μαΐου 2005
6 Μπριασούλης Δημήτρης, «Προβατοστάσια – σχεδιασμός – σχεδίαση», Υπουργείο Γεωργίας, Υπηρεσία Ζωικ. Παραγωγής, Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, Εργαστήρι Γεωργικών Κατασκευών, Αθήνα 1981
Παναγάκης Π., «Σχεδιασμός Προβατοστασίων και στέγαση προβάτων», Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία (ΕΖΕ) – Διημερίδα Προβατοτροφίας « Η Προβατοτροφία στη Λέσβο», Ειδική Έκδοση, 26-27 Μαΐου 2005
http://www.aua.gr/~panagak/Provatostasio-Final.pdf
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΣΤΑΣΙΑ – Σχεδίαση – Οργάνωση Χώρων – Εξοπλισμοί

ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ – Όμιλος Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Νήσου Λήμνου

11

ΛΗΜΝΟΣ : ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΑΝΤΡΕΣ
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΙΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Αφού καθοριστούν αυτά τα δεδομένα στη συνέχεια η γεωτεχνική μελέτη θα ασχοληθεί με την επεξεργασία των γενικών
και των ειδικών στοιχείων και τη ζωοτεχνική οργάνωση της μονάδας. Κατά την επεξεργασία /αξιολόγηση των πρώτων
αυτών στοιχείων οφείλουν να συνεκτιμούνται οι εξελικτικές τάσεις, έτσι που τα τελικά ζωοτεχνικά δεδομένα να
προσφέρουν την απαιτούμενη ελαστικότητα στη χρήση των χώρων. Μερικά στοιχεία της γεωτεχνικής μελέτης που έχουν
αποφασιστικό ρόλο στο σχεδιασμό καθώς απλοποιούν τις λειτουργικές απαιτήσεις των χώρων, είναι η εφαρμογή της
τεχνικής του συγχρονισμού του οίστρου, ο χρόνος απογαλακτισμού, ο τεχνητός ή φυσικός θηλασμός και το πρόγραμμα
ανανέωσης του κοπαδιού.
2.2.γ. Θέση προβατοστασίου
Η εγκατάσταση της μονάδας πρέπει να γίνεται σε ελαφρά επικλινές και καλά στραγγιζόμενο χωράφι, που θα έχει
πρόσβαση σε αγροτικό δρόμο και θα προσφέρει τη δυνατότητα παροχής των αναγκαίων πόρων, ενέργειας (μέσω ΑΠΕ
η συμβατικής ηλεκτροδότησης) και νερού (μέσω πηγαδιού η γεώτρησης). Πρέπει να έχει απ’ ευθείας πρόσβαση στις
βοσκές, ενώ καλό θα ήταν να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης τεχνητού λειμώνα. Ο προσανατολισμός πρέπει να
είναι τέτοιος που να προστατεύονται τα ζώα από τους ψυχρούς ανέμους του χειμώνα, με την ανοικτή πλευρά στραμμένη
προς το νότο. Τέλος πρέπει να υπάρχει πρόνοια για την απρόσκοπτη μεταφορά και το χειρισμό του γάλακτος.

2.2.δ. Απαιτήσεις χώρων
Όλοι οι χώροι ενός προβατοστασίου πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνονται οι
εργασίες και οι απαραίτητες μετακινήσεις των ζώων. Οι χώροι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :

•
•
•

Βασικούς χώρους (στέγαση προβάτων)
Λειτουργικούς (χώροι χειρισμών προβάτων)
Βοηθητικούς

δ.1 Βασικοί χώροι: Πρόκειται για τους κύριους χώρους που φιλοξενούν τη στέγαση – σταυλισμό των ζώων, αποτελούν
τον «κορμό» της σχεδίασης του προβατοστασίου και επιμερίζονται σε:

•
•
•
•
•

Χώρο προβατίνων
Χώρο ζώων αντικατάστασης
Χώρο αρνιών
Χώρο κριαριών
προαύλιο το οποίο είναι απαραίτητο για την άσκηση των ζώων και κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο και υλικά,
ώστε να δρα ως απορροφητικό φίλτρο.

Οι βασικοί χώροι , με βάση τα δεδομένα της εκάστοτε ζωοτεχνικής μελέτης, θα πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να
διευκολύνουν την λειτουργική τους σύνδεση. Ο χώρος των κριαριών θα πρέπει να βρίσκεται σε σχετική απομόνωση
από τους άλλους χώρους, καθώς οι επαφές των κριαριών με τις προβατίνες γίνονται σε περιορισμένο χρονικό διάστημα
λόγου του συγχρονισμού του οίστρου. Οι προβατίνες και τα ζώα αντικατάστασης απαιτούν το μεγαλύτερο ποσοστό του
χώρου του προβατοστασίου λόγω του αριθμού τους, της σταθερότητας της χρήσης του χώρου από τα ζώα και τις ίδιες
ανάγκες που έχουν για ζωοτεχνικούς χειρισμούς. Τέλος, οι προβατίνες με τα αρνιά πρέπει να έχουν άμεση επικοινωνία
προς διευκόλυνση του ζωοτεχνικού χειρισμού των αρνιών.
Ο σχεδιασμός και οι διαστάσεις των βασικών χώρων επίσης επηρεάζονται από τις θέσεις τροφοδοσίας του κοπαδιού –
τις φάτνες. Οι φάτνες μπορεί να είναι μόνιμες ή κινητές, μονές η διπλές και να συνδυάζονται με φράκτες διαχωρισμού.
Συνήθως κατασκευάζονται από ξύλο. Η φάτνη καθορίζει το σχεδιασμό του χώρου καθώς απαιτεί συγκεκριμένο μήκος
μετώπου ανά προβατίνα (μέσο μήκος 0.35-0.40εκ) και μια γραμμική συνέχεια για την διευκόλυνση της εργασίας
τροφοδοσίας. Έτσι, αν οι φάτνες τοποθετηθούν στο εσωτερικό του προβατοστασίου, οι διαστάσεις των βασικών χώρων
θα επηρεαστούν και ενδεχομένως να αυξηθούν. Αντίθετα, με την τοποθέτηση των φατνών στο προαύλιο δεν
επηρεάζονται οι διαστάσεις των βασικών χώρων, δεν απαιτείται η είσοδος του ανθρώπου με τη μεταφερόμενη τροφή στο
εσωτερικό του κτιρίου, και παράλληλα εξασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες υγιεινής.
Για την λειτουργικότητα των χώρων στο εσωτερικό του κτιρίου υπάρχουν διάδρομοι κυκλοφορίας. Ανάλογα της
σχεδιαστικής επίλυσης και των απαιτήσεων των χώρων μπορεί να υπάρχει ένας κεντρικός διάδρομος ή/και πλευρικοί.
Με βάση τα παραπάνω η σύνδεση μια υπάρχουσας μάντρας ως τμήμα των βασικών χώρων ενός μεγάλου
συγκροτήματος π.χ. 240 προβατίνων, θα μπορούσε να γίνει αν ικανοποιούσε τα εξής κριτήρια:
• Να υπακούσει στην γραμμική διάταξη των χώρων
• Να είναι ικανού μεγέθους και μήκους ώστε να φιλοξενεί τον απαιτούμενο αριθμό ζώων και το
απαιτούμενο μήκος των φατνών
Εικ. 38, Άποψη εσωτερικού – βασικοί χώροι σύγχρονου προβατοστασίου

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να αποκλείεται ο χώρος των προβατίνων και των ζώων αντικατάστασης που έχουν
τις μεγαλύτερες απαιτήσεις σε χώρο και συνδέονται με το χώρο των αρνιών και να φαίνεται πιο ρεαλιστικό το
σενάριο να αναζητηθεί η σύνδεση της παλιάς μάντρας ως χώρος κριαριών που απαιτείται να είναι απομονωμένα
από τις προβατίνες.
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δ.2. Υποστηρικτικοί – λειτουργικοί χώροι: Πρόκειται για τους χώρους - εσωτερικούς η ημι -υπαίθριους- που αφορούν
στο χειρισμό των ζώων. Εδώ γίνεται η διεξαγωγή των πιο ουσιαστικών λειτουργιών της μονάδας όπως η άμελξη, οι
ζωοτεχνικοί χειρισμοί και η τροφοδοσία. Αναφέρονται οι εξής κατηγορίες χώρων :

•

•

Χώρος τροφοδοσίας: Στην περίπτωση που οι φάτνες είναι μέσα στο κτίριο του προβατοστασίου ο χώρος
τροφοδοσίας αποτελείται από έναν διάδρομο όπου γίνεται η τροφοδοσία στις γραμμικές φάτνες των βασικών
χώρων. Στην περίπτωση που οι φάτνες είναι εξωτερικές, ο χώρος τροφοδοσίας φορά στον ημιυπαίθριο χώρο
π.χ. στέγαστρο όπου στεγάζονται οι φάντες με τους διαδρόμους όπου γίνεται η τροφοδοσία τους. Τα
λειτουργικά χαρακτηριστικά των διαδρόμων τροφοδοσίας συνοψίζονται στην εύκολη διακίνηση και διανομή των
τροφών. Ο διάδρομος τροφοδοσίας θα πρέπει να επικοινωνεί με τους χώρους αποθήκευσης τροφών
(χονδροειδών και συμπιεσμένων).
Χώροι χειρισμών των ζώων: Αφορά στον χώρο όπου γίνονται οι διάφοροι ζωοτεχνικοί χειρισμοί και
αποσκοπούν στην διευκόλυνση εποχικών ή περιοδικών εργασιών. Ο σχεδιασμός των χώρων αυτών έχει άμεση
σχέση με την εκάστοτε ζωοτεχνική μελέτη και τη ζωοτεχνική οργάνωση της μονάδας. Οι χώροι χειρισμών
μπορεί να αποτελούν είτε ανεξάρτητο από τη μονάδα συγκρότημα που να δουλεύει ευέλικτα είτε να
ενσωματωθούν σε αυτήν αποτελώντας οργανικό κομμάτι της. Στην περίπτωση λειτουργίας μηχανικής άμελξης
στη μονάδα, μερικοί χειρισμοί μπορούν να γίνουν στο αμελκτήριο με εκμετάλλευση του συστήματος
εγκλωβισμού που υπάρχει εκεί. Αν επιλεγεί οι χώροι χειρισμού να αποτελέσουν ένα ανεξάρτητο συγκρότημα θα
πρέπει να εξασφαλίζεται η επικοινωνία τους με τη μονάδα και τον χώρο βόσκησης ή τον τεχνητό λειμώνα, ο
χώρος να αυτοστραγγίζεται, να είναι εύκολα προσπελάσιμος και σκιαζόμενος. Ο χειρισμός των ζώων προς τους
χώρους ατομικών χειρισμών γίνεται μέσα από διαδρόμους που εξασφαλίζουν τη συνεχή ροή των προβάτων και
ονομάζονται διάδρομοι διαλογής.
Ως ζωοτεχνικοί χειρισμοί μπορούν να αναφερθούν :
το ποδόλουτρο όπου εμποτίζονται τα πόδια των ζώων με ειδικό διάλυμα κατά την επιστροφή τους στη μονάδα
από τη βοσκή. Συστήνεται η χρήση κινητών ποδόλουτρων που έχουν πιο εύκολο καθαρισμό.
η εφαρμογή φαρμάκων/εμβολιασμών και ευνουχισμοί που εκτός από το σύστημα εγκλωβισμού του
αμελκτηρίου μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στο ανεξάρτητο συγκρότημα
ατομικών χειρισμών. Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για περιορισμένα κελιά για ομάδες περιορισμένου
αριθμού προβατίνων.
οι χειρισμοί υγιεινής-καθαρισμού όπως το μπάνιο, το ντουζ και ο ψεκασμός. Συστήνεται η χρήση ντουζ
καθώς έχει κινητό εξοπλισμό και μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και ευέλικτα στον προαύλιο χώρο. Απαιτεί έναν
χώρο προώθησης στην είσοδο του και κινητά κελιά στράγγισης των προβάτων.
το κούρεμα, το οποίο για δυναμικότητες μεταξύ 200 και 1000 προβάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα
απλό υπόστεγο ή άλλο καλυμμένο χώρο.
το ζύγισμα, που πραγματοποιείται σε μια κινητή μονάδα ζυγίσματος που τοποθετέιται σε οποιοδήποτε
πέρασμα των προβάτων ή διάδρομο.

•

Εικ.39, Ποδόλουτρο

Εικ.40, Διάδρομος διαλογής

Εικ.41, Τύπος ξύλινης φάτνης

Τα ζώα στο αμελκτήριο εγκλωβίζονται για τη διευκόλυνση του χειρισμού τους, χάρις σε μια ελεγχόμενη κινητή φάτνη
συμπιεσμένων τροφών. Η λειτουργία της άμελξης απαιτεί ένα χώρο συγκέντρωσης και αναμονής του αμελγόμενου
πληθυσμού για την άμελξη ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι διακεκριμένος χώρος αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κι ένας διάδρομος τροφοδοσίας ικανού πλάτους.
Στην αίθουσα γάλακτος τοποθετούνται οι υποστηρικτικές μηχανές ή/και ο εξοπλισμός του συστήματος μηχανικής
άμελξης, τα δοχεία προσωρινής αποθήκευσης γάλακτος, ενώ ο χώρος μπορεί να λειτουργεί και ως γραφείο για τη
συγκέντρωση στοιχείων παραγωγής και εμπορίας. Ο χειρισμός γάλακτος καθιστά απαραίτητη την πολύ καλή
καθαριότητα της αίθουσας αυτής, με επιστρωμένο δάπεδο, με αποχέτευση και πλούσιο φωτισμό. Πρόνοια χρειάζεται για
την πρόσβαση αυτοκινήτου μεταφοράς του γάλακτος και για άμεση επικοινωνία με τον χώρο του αμελκτηρίου.
Οι υποστηρικτικοί – λειτουργικοί χώροι στην περίπτωση που δεν ενσωματωθούν οργανικά στο σώμα του
προβατοστασίου μπορούν να αναζητηθούν όπως αναφέρθηκε σε ανεξάρτητο συγκρότημα. Στο ερώτημα αν θα
μπορούσαν να στεγαστούν κάποιοι από τους πιο πάνω υποστηρικτικούς χώρους σε υπάρχουσες μάντρες, η απάντηση
φαίνεται να είναι αποθαρρυντική, καθώς οι χώροι αυτοί έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας (π.χ
ενότητα γάλακτος) ενώ λειτουργούν περισσότερο συνεκτικά ως σύνολο χώρων και δεν είναι θεμιτή η αποκοπή μια
χρήσης για να στεγαστεί αλλού. Ίσως, θα μπορούσε να λεχθεί πως αποσπασματικά θα μπορούσαν να στεγαστούν
κάποιες χρήσεις που δεν έχουν πολλές απαιτήσεις, όπως χώροι εμβολιασμού, εφαρμογής φαρμάκων,
σημάδεμα, ευνουχισμός και χώροι κουρέματος.

Χώρος άμελξης: Αποτελείται από το χώρο του αμελκτηρίου – μηχανικής άμελξης και την αίθουσα γάλακτος.
Υπάρχουν γραμμικά, περιστροφικά και μεταφορικά συστήματα μηχανικής άμελξης.
Στο αμελκτήριο οι προβατίνες βρίσκονται παραταγμένες σε σειρά πάνω σε μια «πλατφόρμα» με τρόπο ώστε ο
αμελκτής να βρίσκεται στη θέση χειρισμού των μαστών. Στο σύστημα γραμμικής μηχανικής άμελξης τύπου
Casse, η σειρά των ζώων είναι σε ευθεία, η θέση τους παραμένει σταθερή και ο χειριστής περνά από κάθε ζώο
για τους απαιτούμενους χειρισμούς. Στο περιστροφικό ή μεταφορικό σύστημα μηχανικής άμελξης η πλατφόρμα
που βρίσκονται οι προβατίνες κινείται σε σχέση με τον αμελκτή. Το σύστημα Casse προτιμάται ως πιο
οικονομικό καθώς τα άλλα συστήματα έχουν την απαίτηση για πρόσθετη μηχανική συντήρηση και επισκευή και
υψηλό κόστος επένδυσης και λειτουργίας, ενώ ο χώρος που απαιτείται είναι σημαντικά μικρότερος από αυτό
που απαιτείται στα άλλα συστήματα άμελξης.

Εικ.42-43, Άποψη εσωτερικού γραμμικού συστήματος μηχανικής άμελξης (Casse)
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δ.3 Βοηθητικοί χώροι: Πρόκειται για χώρους αποθήκευσης τροφών και εξοπλισμού και χώρους περιστασιακής χρήσης
όπως τοκετοί και αναρρωτήριο.

•

Χώρος τοκετών: οι τοκετοί στο κοπάδι γίνονται σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο
έτος λόγω του συγχρονισμού του οίστρου, επομένως είναι αντιοικονομικό να δημιουργηθεί ιδιαίτερος χώρος
τοκετών. Το πιο σύνηθες είναι να χρησιμοποιηθεί ένας υποχρησιμοποιούμενος εκείνη την περίοδο χώρος ή να
διαμορφωθεί χώρος τοκετών σε τμήματα των βασικών χώρων με κινητά χωρίσματα.

•

Χώρος αναρρωτηρίου: Πρόκειται για χώρο για ζώα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε ιατρική φροντίδα
και πρέπει να βρίσκεται σε σχετική απομόνωση από τους βασικούς χώρους των ζώων.Τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά του προέρχονται από τις ανάγκες για ξηρό δάπεδο (στραγγιζόμενο δάπεδο πάνω στο οποίο
υπάρχει άφθονη στρωμνή) και χωρίς ρεύματα αέρα (φροντίδα για συνεχή αερισμό σε επίπεδο πάνω από εκείνο
των ζώων).

•

Χώροι αποθήκευσης τροφών: Ο χώρος αποθήκευσης χονδροειδών τροφών πρέπει να έχει άμεση
επικοινωνία με τον διάδρομο τροφοδοσίας και καλό αερισμό και μπορεί να βρεθεί σε κάποιον υπόστεγο χώρο.
Οι χώροι παρασκευής συμπυκνωμένων τροφών βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το αμελκτήριο.

Χώρος τεχνητού θηλασμού: Πρόκειται για χώρο περιστασιακής χρήσης που μπορεί να βρεθεί μέσα
•
στους βασικούς χώρους του προβατοστασίου. Είτε στο χώρο των αρνιών με διάφορα συστήματα παροχής
γάλακτος είτε και σε άλλους χώρους όπου σε συρμάτινους κλωβούς τροφοδοτείται με τεχνητή γαλουχία ένας
αριθμός αρνιών.
Επιπλέον βοηθητικοί χώροι θα μπορούσαν να αναφερθούν χώροι που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ανθρώπων της
μονάδας ή επιπλέον χρήσεις που οργανώνουν τη μονάδα όπως:

•
•
•
•
•

Γραφείο – δωμάτιο επιστάτη – σταβλίτη με wc
Φαρμακείο
Ιατρείο
Υπόστεγο οχημάτων και αποθήκη εργαλείων
Χώρος αποκομιδής κόπρου

Οι βοηθητικοί χώροι ενός προβατοστασίου φαίνονται να είναι οι πιο κατάλληλοι για να στεγαστούν σε
υπάρχουσες μάντρες καθώς δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σχεδιασμού, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε
σχετικά άμεση γειτνίαση με τους βασικούς χώρους του προβατοστασίου.

Εικ.44, Σχηματικό διάγραμμα λειτουργικής συνέχειας των χώρων σε ένα σύγχρονο προβατοστάσιο
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2.2.ε. Στοιχεία αρχιτεκτονικής σχεδίασης προβατοστασίων
Οι δυο καθοριστικοί παράγοντες σχεδιασμού προβατοστασίων είναι ο επαρκής αερισμός και το σωστό
στραγγιζόμενο – ξηρό δάπεδο. Το θερμικό και κατασκευαστικό μικροπεριβάλλον του προβατοστασίου έχει
ιδιαίτερη σημασία. Ως θερμικό μικροπεριβάλλον ορίζεται ο χώρος μέσα στον οποίον ζουν και αναπτύσσονται τα
αγροτικά ζώα. Παράμετροι αυτού του χώρου είναι η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία και η ταχύτητα εναλλαγής του αέρα
καθώς επίσης η θερμική ακτινοβολία. Ως κατασκευαστικό μικροπεριβάλλον ορίζεται το σύνολο των κατασκευαστικών
εκείνων στοιχείων που με τον έναν η τον άλλον τρόπο επηρεάζουν τη λειτουργία του προβατοστασίου (π.χ. τοιχοποιία,
στέγη, δάπεδο, σύστημα αερισμού, κλπ).
Ένα σύστημα φυσικού αερισμού με τη σωστή ρύθμιση των ανοιγμάτων ικανοποιεί τόσο τις μέγιστες, όσο και τις
ελάχιστες ανάγκες σε επαρκή αερισμό και κυκλοφορία του αέρα. Επιδιώκεται, έλεγχος της θερμοκρασίας στα επιθυμητά
επίπεδα, απομάκρυνση της περίσσειας υδρατμών και διατήρηση των επιβλαβών αερίων μέσα στα ανώτατα επιτρεπτά
όρια (διοξειδίου του άνθρακα και πολλών ακόμα δύσοσμων αερίων, τα οποία παράγονται από τα ζώα και τα απόβλητά
τους, με πιο σημαντικά την αμμωνία και το υδρόθειο).
Για καλύτερες συνθήκες αερισμού και υγρασίας προτιμούνται τα ημιανοικτά κτίρια με τον προσανατολισμό των ανοικτών
πλευρών προς το νότο. Η σχεδίαση ενός ημιανοικτού κτιρίου δίνει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε κλειστό (καλά
αεριζόμενο) με τη χρήση πρόσθετων πλαισίων στην ανοικτή πλευρά. Ένα ημιανοικτό κτίριο μπορεί να έχει την νότια
πλευρά τελείως ανοικτή ή ανοικτή μέχρι κάποιος ύψος ανάλογα των κλιματολογικών συνθηκών και του υψομέτρου. Στη
συνέχεια ακολουθεί συνοπτικά μια περιγραφή των κατασκευαστικών στοιχείων του προβατοστασίου
Τοιχοποιία: έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί προσδιορίζει τη σωστή η μη λειτουργία του φυσικού αερισμού. Οι τοίχοι είναι
απαραίτητο να είναι συμπαγείς, μη επιτρέποντας ρεύματα αέρα, μέχρι ένα ύψος τουλάχιστον 1,20μ πάνω από το
υψηλότερο επίπεδο του δαπέδου των ζώων. Το ολικό ύψος των τοιχωμάτων δίδεται 2,40 – 3,00μ από την επιφάνεια του
δαπέδου. Συνήθως, οι πλευρικοί τοίχοι συνήθως είναι εντελώς κλειστοί, η νότια πλευρά είναι τελείως ανοικτή ή
μερικώς ανοικτή (με κλείσιμο μέχρι το 1,5μ – 1,8μ) και η βόρεια πλευρά έχει συμπαγή τοίχο και από ένα ύψος και πάνω
(κατ’ ελάχιστο στο 1,5μ) προβλέπεται περιορισμένο αλλά συνεχόμενο άνοιγμα ύψους 15 – 60 εκ (ανάλογα με το αν έχει
ισχυρούς ανέμους η περιοχή) για την κάλυψη των ελάχιστων αναγκών του αερισμού χειμώνα. Τα ανοίγματα του
αερισμού στο βορινό τοίχο είναι είτε τύπου φράκτη είτε τύπου κλαπέτου.

Εικ.45, Σύστημα φυσικού αερισμού προβατοστασίου

Εικ.46, Φράκτης αερισμού

Δάπεδο: Το δάπεδο των βασικών χώρων πρέπει να επιτρέπει την εύκολη απομάκρυνση της κόπρου, της υγρασίας και
των υγρών αποβλήτων και να περιορίζει της θερμικές απώλειες των ζώων. Εφαρμόζονται τα συμπαγή και τα σχαρωτά
δάπεδα.
Τα συμπαγή δάπεδα θεωρούνται πιο οικονομικά και συνιστούν τη χρήση χαλικιών στράγγισης ως υπόβαση που
λειτουργούν ως φίλτρα απορρόφησης της υγρασίας. Συγκεκριμένα, η διάστρωση ενός συμπαγούς δαπέδου προτιμάται
να γίνεται με τρεις στρώσεις διαπερατών υλικών από κάτω προς τα πάνω καλά συμπιεσμένες: 10εκ χαλίκια ποταμίσια ή
λατομείου (3χιλ), 10εκ. χαλίκια ποταμίσια ή λατομείου διαστάσεων (2-3χιλ) και 5 εκ άμμος λατομείου ως τελική
επιφάνεια. Πάνω στην τελική επιφάνεια τοποθετείται η στρώμνη με κυμαινόμενο πάχος (εως 40εκ.) η οποία
αντικαθίσταται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το δάπεδο των διαδρόμων κυκλοφορίας σκόπιμο είναι να
κατασκευάζεται από σκυρόδεμα και να είναι ελαφρώς υπερυψωμένο κατά 10-15 εκ για να μην ρυπαίνεται από τα
διαχεόμενα υγρά της στρωμνής.

Το άνοιγμα τύπου φράκτη εξασφαλίζει την απαραίτητη ανανέωση του αέρα, δεν επηρεάζεται σημαντικά από την
ταχύτητα του προσπίπτοντα ανέμου και δε δημιουργεί ανεπιθύμητα ρεύματα αέρα στο επίπεδο των ζώων. Οι σανίδες
που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του φράκτη είναι συνήθως 100μμ x 18μμ ή 100μμ x 25μμ και αφήνουν μεταξύ
τους κενά 12μμ – 25μμ. Το σύστημα του φράκτη μπορεί να συνδυαστεί με κινητά πλαίσια, ώστε να ανοίγει εντελώς το
τμήμα αυτό το καλοκαίρι. Στην περίπτωση ισχυρών ανέμων προστατεύονται τα ανοίγματα αυτά με ειδικές
προστατευτικές κατασκευές.
Στέγη: Η στέγη μπορεί να είναι μονόρικτη ή δίρρικτη. Στην περίπτωση δίρρικτης στέγης είναι απαραίτητη η δημιουργία
κατά μήκος της κορυφής της, ενός συνεχούς ανοίγματος αερισμού (225-300χιλ) καλυμμένου με υπερυψωμένο κάλυμμα
στον κορφιά ώστε να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής. Η κλίση της στέγης προσδιορίζεται μεταξύ 18ο -26ο ώστε να
εξασφαλίζεται επαρκής φυσικός αερισμός ενώ προτείνεται και η ύπαρξη θερμομόνωσης για την αποφυγή της ανάπτυξης
πολύ υψηλών θερμοκρασιών το καλοκαίρι. Απαραίτητη είναι επίσης μια ελάχιστη προβολή της στέγης (80εκ.) έτσι ώστε
η καλυμμένη επιφάνεια να έχει συνεχή προστασία από τον ήλιο και τη βροχή. Το ελάχιστο ύψος στα γείσα της στέγης θα
πρέπει να είναι 2,5μ. Η κατασκευή συστήματος ντερέδων και υδρορροών για τη συλλογή ομβρίων και τη προστασία του
άμεσου περιβάλλοντα χώρου κρίνεται απαραίτητη, που σκόπιμο είναι να συνδυαστεί με σύστημα αξιοποίησης των
ομβρίων, μέσω υδατοδεξαμενών.
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2.2.η Πρόσθετα στοιχεία αρχιτεκτονικής σχεδίασης προβατοστασίων - ειδικά σχαρωτά δάπεδα με scrapers
(ξύστρες)
Μετά από ένα εκπαιδευτικό ταξίδι που πραγματοποίησε η Ανεμόεσσα (Όμιλος προστασίας φυσικού και αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος της Λήμνου), στη Πρέσπα και στη Φλώρινα με ομάδα γεωργών και κτηνοτρόφων του νησιού, και
αποκτώντας άμεση οπτική εικόνα των σχαρωτών δαπέδων και άποψη για τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, κρίνεται
αναγκαίο να γίνει μία συμπλήρωση της σχετικής πληροφορίας στο παρόν τεύχος, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να
αξιολογηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο.
Ειδικότερα, αξίζει να σημειωθεί ότι επίσκεψη έγινε στη κτηνοτροφική μονάδα του κυρίου Μινόπουλου, εταιρεία Αμάλθεια,
(τηλ. 23850 92815 - http://www.agroamalthia.gr/) που αποτελεί μία καθετοποιημένη μονάδα με 400 κατσίκια άψογα
οργανωμένη σε εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις, στην οποία εργάζονται τέσσερα άτομα, πατέρας, μητέρα, υιός και
ένας Αλβανός εργάτης! Κύριος στόχος η μείωση του κόστους παραγωγής και η συνακόλουθη των εργατικών, φυσικά με
την ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Περάν του άψογου τυροκομείου τελευταίας τεχνολογίας σημαντικό είναι να αναφέρει
κανείς: την αξιοποίηση ζωοτροφής από ενσύρωση, τη χρήση μηχανής μίξης των ζωοτροφών αλλά και την ύπαρξη
σχαρωτού δαπέδου από PVC υψηλής ποιότητας στο ποιμνιοστάσιο που καθοριστικά συμβάλει στη καθαριότητα των
χώρων και των ζώων και κατά συνέπεια στην υγιεινή τους που συνδέεται και με τη παραγωγικότητα των ζώων.

Γενικά τα σχαρωτά δάπεδα, συγκρινόμενα με τα δάπεδα με στρωμνή επιτρέπουν σημαντικά υψηλότερη φόρτιση δηλαδή αριθμό ζώων/ m2 χώρου - και κατά συνέπεια μείωση των απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων που
αντισταθμίζει το κόστος κατασκευής του δαπέδου. Παράλληλα, λόγω της ύπαρξης τάφρου κάτω από αυτά, απαλείφουν
τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη υπερύψωση του δαπέδου εξαιτίας της καθημερινής
προσθήκης στρωμνής. Επιπρόσθετα, διατηρούνται στεγνά, δεν απαιτούν στρωμνή και οι ανάγκες σε εργατικά χέρια
είναι εξαιρετικά χαμηλές. Η δαπάνη όμως για την κατασκευή και εγκατάσταση των σχαρωτών δαπέδων είναι σχετικά
υψηλή, (κατ’ εκτίμηση 50ευρώ / m2) ενώ και ο κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων στα ζώα, σε περίπτωση θραύσης τους,
είναι μεγάλος. Απαιτούν κατά συνέπεια μια ελάχιστη συντήρηση / παρακολούθηση κατά διαστήματα. Εφόσον δε οι
φάτνες δεν βρίσκονται στο ίδιο χώρο και επίπεδο του σχαρωτού δαπέδου, όπως στις φωτογραφίες της εγκατάστασης
Αμάλθεια, τα διάκενα των δοκίδων αποφεύγεται να γεμίζουν από υπολείμματα χονδροειδών ζωοτροφών, που
αναπόφευκτα διασκορπίζονται κατά την πρόσληψη τους από τα ζώα.
Τα συμβατικά σχαρωτά δάπεδα κατασκευάζονται από στενές μεταλλικές λωρίδες πλεγμένες σε σχήμα ρόμβου ή από
σκυρόδεμα. Οποιοδήποτε όμως, υλικό κι αν επιλεγεί, θα πρέπει να είναι στέρεα τοποθετημένο και κατασκευασμένο έτσι
ώστε να «αυτοκαθαρίζεται». Δάπεδα από πολυαιθυλαίνιο αντικαθιστούν σταδιακά τα ξύλινα ή μεταλλικά και είναι
κατασκευασμένα να αντέχουν ζώα βάρους μέχρι 250kg.Τα σχαρωτά δάπεδα έχουν αφαιρούμενα πλαίσια για τον
καθαρισμό της κόπρου. Κάτω από τα σχαρωτά δάπεδα κατασκευάζεται τσιμεντένια τάφρος βάθους 1,00-1,20μ και με
κλίση πυθμένα 1,5-2,0% για να διευκολύνεται η αποκομιδή της κόπρου. Η αποκομιδή γίνεται σε συνεχή βάση είτε με
νερό από δευτερογενή ανακύκλωση είτε ακόμη με μηχανικά μέσα με ξύστρες / scrapers που καθαρίζουν / σκουπίζουν τον
πυθμένα της τάφρου και οδηγούν τα λήμματα στον βιολογικό καθαρισμό. Κατά τον κο Μινόπουλο η δεύτερη λύση είναι
προτιμητέα γιατί αποφεύγεται να αυξάνονται άνευ λόγου τα φορτία του βιολογικού καθαρισμού αλλά και να ξοδεύεται
νερό.
Τέλος σημειώνεται ότι Η κατάλληλη φόρτιση των σχαρωτών δαπέδων έχει ιδιαίτερη σημασία για την ομαλή λειτουργία
τους. Επιφάνεια δαπέδου 0,8 -0,9 m2/ενήλικο ζώο δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα, διασφαλίζοντας άνετη διαμονή στα
ζώα και καθαριότητα στο δάπεδο.

α

Εικ.46β, Εσωτερικό εγκαταστάσεων κτηνοτροφικής μονάδας του κυρίου Μινόπουλου – Σχαρωτά δάπεδα από πολυαιθυλαίνιο

β

γ

δ

Εικ. 46γ, Υλικά – τύποι σχαρωτών δαπέδων
α. Μεταλλικό πλέγμα γαλβανισμένο σε σχήμα ρόμβου
β. Μεταλλικό πλέγμα γαλβανισμένο ορθογωνικής διατομής
γ. Στοιχείο σχάρας τριγωνικής διατομής από σκυρόδεμα
δ.. Σχάρα από PVC υψηλής ποιότητας
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Όπως προαναφέρθηκε τα σχαρωτά δάπεδα από πολυαιθυλαίνιο (PVC υψηλής ποιότητας) αντικαθιστούν σταδιακά τα
συνβατικά (ξύλινα ή μεταλλικά) και αποτελούν μια πρωτοποριακή εφαρμογή στον σταβλισμό καθώς εξασφαλίζει άριστες
συνθήκες διαβίωσης χωρίς στρωμνή και κοπριά και θεωρείται μέχρι σήμερα μοναδική για τα Ελληνικά δεδομένα στην
αιγοτροφία.
Ο πολύ προσεκτικός σχεδιασμός των σχαρωτών δαπέδων από πολυαιθυλένιο εγγυάται στο μέγιστο την άνετη παραμονή
των ζώων στο χώρο, μειώνοντας στο ελάχιστο τη πιθανότητα τραυματισμών. Κατασκευάζονται από πρώτες ύλες υψηλής
ποιότητας, είναι ανθεκτικά και αξιόπιστα ενώ χάρη στα χαρακτηριστικά του υλικού PVC, χωρίς τη θερμική επεξεργασία,
προστατεύεται η υγεία του ζώου. Παράλληλα, η συναρμολόγησή τους είναι πολύ απλή και ασφαλής επιτρέποντας έτσι
την εύκολη λήψη αποφάσεων για ανακατατάξεις στο χώρο.
Ο συνδυασμός της εφαρμογής σχαρωτών δαπέδων από πολυαιθυλένιο και αυτόματου scraper (ξύστρα) για τη
μηχανική αποκομιδή της κόπρου εγγυάται άριστες συνθήκες διαβίωσης, λειτουργικότητας και ποιότητας. Το αυτόματο
scraper από ανοξείδωτο ατσάλι είναι ένα σύστημα καθαρισμού που χρησιμοποιείται για τα σχαρωτά δάπεδα για πάνω
από είκοσι χρόνια και η χρήση του παραμένει καινοτόμα μέχρι σήμερα. Καθαρίζει αυτόματα τον πυθμένα της τάφρου και
οδηγεί τα λήμματα στον βιολογικό καθαρισμό.

Εικ.46δ, Εξωτερική κατασκευή στέγασης για τους κινητήρες
των scrapers

Εικ.46ε, Διαχωριστικά χαμηλά τοιχεία που δημιουργούν
διαδρόμους για scrapers και στηρίζουν τις δοκούς των
σχαρωτών δαπέδων

Για την εφαρμογή των σχαρωτών δαπέδων από πολυαιθυλένιο και του αυτόματου scraper (ξύστρα) θα πρέπει να
κατασκευαστούν διαχωριστικά τοιχεία με λεία την άνω επιφάνεια (με ενδεικτικές διαστάσεις 20 εκ πάχος και 80 εκ. ύψος)
παράλληλα κατά μήκος του κτιρίου του προβατοστασίου (ενδεικτικά ανα 2-3μ), τα οποία δημιουργούν διαδρόμους για τα
scrapper ενώ παράλληλα στηρίζουν τις δοκούς των σχαρωτών δαπέδων. Τα τεμάχια των σχαρωτών πλαστικών
δαπέδων (ενδεικτικά 400 Χ 600 χιλ.) συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται εύκολα σε ανοξείδωτα στηρίγματα
επί των δοκών στήριξης.

Εικ.46στ, Εφαρμογή σχαρωτών πλαστικών δαπέδων

Εικ.46ζ, Άποψη εσωτερικού με διαχωριστικούς διαδρόμους
και υφή αντιολισθητικής επιφάνειας του πλαστικού
σχαρωτού δαπέδου

Εικ.46η, Τμήματα συστήματος scraper (Υπέρ-κινητήρια μονάδα από ανοξείδωτο ατσάλι, τάπα από ειδικό πλαστικό, Αλυσίδα
τάπας από ανοξείδωτο ατσάλι, και υπέρ-κινητήρια μονάδα από ανοξείδωτο ατσάλι, τάπα από ειδικό πλαστικό και σύστημα
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2.2.ζ. Πλεονεκτήματα νέων προβατοστασίων έναντι παραδοσιακών
Τα σύγχρονα προβατοστάσια παρόλη την μορφολογική τους ένδεια και τον ελλιπή σχεδιασμό παρουσιάζουν κάποια
σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών μαντρών. Συγκεκριμένα, η διαμονή των ζώων γίνεται σε άνετες και
υγιεινές συνθήκες ώστε να μπορεί να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού των ζώων.
Επίσης, οι συνθήκες εργασίας είναι καλύτερες και επιτυγχάνεται η παραγωγή προϊόντων καλύτερης ποιότητας. Με τη
λειτουργικότητα των χώρων και την εκμηχάνιση γίνεται συμπίεση των εργατικών ενώ μπορεί να δοθεί μια διάρκεια ζωής
στη μονάδα 30-50 έτη. Αντιθέτως, οι παραδοσιακές μάντρες παρουσιάζουν μειονεκτήματα, για τη στέγαση ενός μεγάλου
αριθμού ζώων. Αφενός λόγω της περιορισμένης επιφάνειας τους και αφετέρου διότι δεν ικανοποιούν τα σύγχρονα
κριτήρια φυσικού αερισμού και φωτισμού και άρα των απαιτούμενων συνθηκών υγιεινής.
Λόγω της περιορισμένης τους επιφάνειας, οι μάνδρες δεν μπορούν χρησιμοποιηθούν ως μια αυτοτελή μονάδα
προβατοστασίου. Αντιθέτως, θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τον χώρο των κριαριών ή κάποιους βοηθητικούς χώρους
όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Στην περίπτωση που οι μάνδρες χρησιμοποιούνται ως χώροι παραμονής προβάτων
(κριάρια, αναρρωτήριο κ.α.) οι συνθήκες αερισμού, φωτισμού και υγιεινής μπορούν να βελτιωθούν με κατάλληλες
τροποποιήσεις ,όπως αντικατάσταση του δαπέδου, δημιουργία απαραίτητων ανοιγμάτων αερισμού, αύξηση του ύψους
του κτιρίου κ.α.
2.3 Αειφόρος - οικολογικός σχεδιασμός

Κρίνεται επιτακτική η συστηματική συλλογή και απομάκρυνση των αποβλήτων από τα κτίρια και τους γύρω χώρους και η
καλή διαχείρισή τους όχι μόνο για λόγους καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και για την αρμονική
συνύπαρξη κτηνοτρόφων και λοιπών περίοικων σε μια αγροτική περιοχή.
Ο σχεδιασμός ενός συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων ξεκινά μέσα από τους χώρους παραγωγής, με την εξέταση των
δυνατοτήτων διαχωρισμού των αποβλήτων σε στερεά - υγρά ή σε απόβλητα μικρού και μεγάλου φορτίου. Με κατάλληλες
επεμβάσεις είναι δυνατό να μειωθεί ο όγκος των προς επεξεργασία αποβλήτων, όπως με απομάκρυνση των ομβρίων
υδάτων προς υπόγεια δεξαμενή νερού, αλλά και η απομάκρυνση και επαναχρησιμοποίηση του νερού πλυσίματος του
εξοπλισμού και των σκευών ενός τυροκομείου, μετά από διαχωρισμό του τυρογάλακτος.
Για μια σωστή διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει:

•

•

Ο σχεδιασμός ενός νέου προβατοστασίου δεν θα έπρεπε να παραβλέψει τον αειφόρο και οικολογικό προσανατολισμό
ειδικότερα σε ότι αφορά στον τρόπο διαχείρισης των φυσικών πόρων καθώς και στην επιλογή των υλικών δόμησης.
2.3.α. Διαχείριση φυσικών πόρων
Ένα σύγχρονο προβατοστάσιο σε ένα νησί σαν τη Λήμνο οφείλει να διαχειριστεί λελογισμένα τους περιορισμένους
φυσικούς πόρους, περιορίζοντας κατά το δυνατό το αποτύπωμά του στο χώρο. Ενέργειες που θα μπορούσαν να
συμβάλλουν σε αυτό είναι:

•

Διαχείριση του νερού: Σε περιοχές με έλλειψη νερού είναι αναγκαίο να προβλεφθεί συλλογή ομβρίων από τις
στέγες (μέσω υδρορροών) και συγκέντρωση σε υπόγειες υδατοδεξαμενές.

• Εναλλακτικές μορφές ενέργειας: Κρίνεται σκόπιμη η χρήση φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων αλλά και
φωτοβολταικών πανέλλων για τη κάλυψη των περιορισμένων ενεργειακών αναγκών. Τα πανέλλα μπορούν να
τοποθετηθούν οριζόντια - για περιορισμό της δυσάρεστης προβολής τους στο τοπίο- ως στοιχεία σκίασης των
ταϊστρων.

• Ανακύκλωση και αξιοποίηση κτηνοτροφικών αποβλήτων7: Πρόκειται για απόβλητα οργανικής προέλευσης

(κοπριάς, ούρων, νερού πλυσίματος χώρων και αμελκτηρίου, υπολειμμάτων ζωοτροφών, νερών βροχής σε
ακάλυπτους χώρους διακίνησης ζώων).

Τα απόβλητα των αιγο-προβατοστασίων είναι στερεής και υγρής μορφής αλλά μικρού συνήθως όγκου λόγω της
διακίνησης των ζώων σε βοσκές κατά το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου. Τα προβλήματα, που δημιουργούνται
στο περιβάλλον από τη διάθεση κτηνοτροφικών αποβλήτων αφορούν στην προκαλούμενη ρύπανση και μόλυνση,
καθώς και στην ενόχληση από τα εκλυόμενα οσμοαέρια.
7

•

να τηρεί η μονάδα τις ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με τη συγκέντρωση, και τον διαχωρισμό των
στερεών και υγρών αποβλήτων αλλά και την αποτελεσματική αποχέτευση/απομάκρυνση αυτών από τις
τάφρους και τα κανάλια αποχέτευσης, που υπάρχουν μέσα στα κτίρια εκτροφής καθώς και από τα προαύλια
άσκησης των ζώων.
να διαθέτει χώρο για κοινή δευτεροβάθμια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων (συνδυασμένη αναερόβια και
αερόβια επεξεργασία, σε ανοικτές απλές ή επενδεδυμένες δεξαμενές και εδαφική διάθεση των επεξεργασμένων
ή ακόμη φυσική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων μέσω συστήματος τεχνητών υγροτόπων που ενδείκνυται
λόγω μικρού κόστους.
να κομποστοποιεί τα στερεά απόβλητα.

Το τελικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ειδικότερα:

•
•
•
•

Τα τελικά υγρά, σχετικά άοσμα και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που προκύπτουν από τη βιολογική
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων είναι κατάλληλα για εδαφική διάθεση και αξιοποίησή στη λίπανση
καλλιεργειών.
Η κομπόστα από τα στερεά απόβλητα αποτελεί πλούσιο σε οργανική ουσία υλικό, περιζήτητο σήμερα για τον
εμπλουτισμό των καλλιεργούμενων εδαφών με θρεπτικά συστατικά και καλής ποιότητας οργανική ουσία.
Τα απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για την παραγωγή βιοαερίου, μια
πολύ σημαντική εναλλακτική πηγή ενέργειας. Το βιοαέριο είναι το παραγόμενο αέριο από τη ζύμωση των
κτηνοτροφικών αποβλήτων με σημαντικότερό του συστατικό το μεθάνιο.
Ακόμη, η καινοτόμος χρήση μεμονωμένων κτηνοτροφικών αποβλήτων όπως απόβλητα τυροκομείου μπορεί να
αποτελέσει πρώτη ύλη για την κατασκευή βρώσιμου προϊόντος όπως το κέικ FΕED BACK.

Επομένως, ο σχεδιασμός ενός νέου προβατοστασίου δεν θα πρέπει να αποσκοπεί μόνο στην αισθητική αναβάθμιση της
κτηνοτροφικής εγκατάστασης αλλά και στην δημιουργία υποδομών ώστε να γίνεται διαχείριση, επεξεργασία και
αξιοποίηση των αποβλήτων χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η νέα κατασκευή πρέπει να προσανατολίζεται
σε ενέργειες που μειώνουν το αποτύπωμα στο περιβάλλον και διακρίνονται από αειφόρες λύσεις με πολλαπλασιαστικά
οφέλη για τον κτηνοτρόφο.

Δημήτρης Γεωργακάκης «Διαχείρηση αποβλήτων Τευχος 1ο – Περιβάλλον και Γεωργο - Πτηνο - Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις», Πανεπιστημιακές σημειώσεις - Αναθεωρημένη έκδοση- ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΑΘΗΝΑ, 2008
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2.3.β. Οικολογικά υλικά δόμησης
Ως εναλλακτικό της πέτρας και οικολογικό υλικό δόμησης, προτείνεται η αχυρόμπαλα. Οι αχυρόμπαλες είναι τετράγωνα
συμπιεσμένα δεμάτια (περ. 1,10Χ0,45Χ0,40m) που βγαίνουν αυτόματα από την θεριζοαλωνιστική μηχανή δεμένα
σφιχτά. Στη Λήμνο χρησιμοποιούνται ως βασική διατροφική ύλη για τις κτηνοτροφικές μονάδες, μικρές ή μεγάλες. Η
ανακύκλωση του υπολείμματος της γεωργικής καλλιέργειας, τα τελευταία χρόνια, στρέφεται και προς την βιομηχανία της
οικοδομής. Πρόκειται για μία πρώτη ύλη άμεσα συνυφασμένη με τη γεωργία και την κτηνοτροφία που μπορεί τοπικά και
άμεσα να χρησιμοποιηθεί ως υλικό δόμησης.
Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα κ. Ζήση Κοτιώνη: «Το δεμάτι είναι μια διατροφική μονάδα, για τα φυτοφάγα ζώα, και είναι
μια οικοδομική μονάδα, για οικολογικές κατασκευές. Αυτή η διπλή ιδιότητα της διατροφικής και δομικής μονάδας δίνει
στο δεμάτι την μεταφυσική διάσταση ενός υλικού, το οποίο γεφυρώνει την αρχαία διάσταση ανάμεσα στο οικοδομείν και
το καλλιεργείν. ...Η αχυρόμπαλα - σύμβολο είναι το διατροφικό και το οικοδομικό τούβλο.»8
Τα οφέλη που συγκεντρώνει η εναλλακτική αυτή μορφή δόμησης είναι μοναδικά: 9:

•

•
•
•
•
•
•

Είναι πάνω απ’ όλα απόλυτα οικολογικό και μάλιστα ανακυκλούμενο. Επιβαρύνει ελάχιστα το περιβάλλον.
Σαφώς χαμηλότερο είναι και το αποτύπωµα διοξειδίου του άνθρακα από την κατασκευή και τα υλικά μόνωσης,
καθώς το άχυρο έχει απορροφήσει διοξείδιο του άνθρακα ενόσω το φυτό αναπτυσσόταν. Δεν εκλύει την
καρκινογόνο ουσία φορμαλδεΰδη και άλλα χημικά υλικά, συμβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα του
εισπνεόμενου αέρα.
Είναι οικονομικό καθώς το κόστος είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με μια συμβατική κατασκευή.
Οι τοίχοι από αχυρόμπαλες αντέχουν περισσότερο στη φωτιά από ό,τι εκείνοι από ξύλο (λόγω της
επίστρωσης του με πηλό),
Αποτελεί ένα εξαιρετικό μονωτικό υλικό καθώς η εξοικονόμηση ενέργειας που προσφέρουν τόσο στη θέρμανση
όσο και στην ψύξη είναι σημαντική.
Είναι αντισεισμικό
Δεν δημιουργεί οικοδομικά απόβλητα κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Tα υλικά είναι τόσο φυσικά που
ό,τι περισσεύει μπορεί να συμπεριληφθεί στο κομπόστ για να γίνει φυσικό λίπασμα.
Τέλος, αποτελεί επιπρόσθετα ένα νέο οικοδομικό στοιχείο που διαχωρίζεται σαφώς από τις παραδοσιακές
μάντρες, δημιουργώντας το νέο μορφολογικό λεξιλόγιο ενός προβατοστασίου δίχως μορφολογικές επιτηδεύσεις.

Η αχυρόμπαλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δόμηση της μάντρας ως υλικό πλήρωσης απόλυτα συμβατό με τον
χαρακτήρα και την αισθητική του κτιρίου, που στη συνέχεια επικαλύπτεται - μετά την ενίσχυση με κοτετσόσυρμα, η
άλλο πλέγμα - με ειδικό μείγμα λάσπης από αργιλόχωμα (20 – 28% άργιλος) , άμμο οικοδομική, κοκκινόχωμα, άχυρο
τριμμένο και λινέλαιο. Προβλέπονται τρία χέρια, το πρώτο - πεταχτό - με μεγαλύτερη κοκκομετρία χώματος (1-2 χλστ).
Στο τρίτο χέρι, ασβεστοσοβάς, προστίθεται λινέλαιο και χρώμα και περνιέται με βούρτσα. Τέλος, για αδιαβροχοποίηση,
η τελική επιφάνεια περνιέται με γλουτολίνη. Για περισσότερα στοιχεία, είναι εφικτή η επικοινωνία με Κώστα Μπίρταχα, τηλ . 6972. 57.0161, που έχει με επιτυχία ολοκληρώσει εδώ και κάποια χρόνια, το σπίτι του στην Αίγινα.

Εικ.47

Εικ.48

Εικ.49

Εικ.50

Εικόνες 47-50, Σπίτια φτιαγμένα από αχυρόμπαλες

8

http://www.greekarchitects.gr/gr/μονόπρακτα/το-φαγώσιμο-τούβλο-id2414 - Ηλεκτρονικό περιοδικό αρχιτεκτονικής – Μόνιμες στήλες – Μονόπρακτα – Κοτιώνης Ζήσης – «Το φαγώσιμο τούβλο»
9 http://www.vita.gr/html/ent/416/ent.2416.asp

Kώστας Kαρασαββίδης, Εναλλακτική δόμηση - Σπίτια από άχυρα
http://axirospito.blogspot.com/
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2.4 Ποιοτική κτηνοτροφία ως άξονας αναζωογόνησης της τοπικής οικονομίας
4.α Η αιγοπροβατοτροφία στη Λήμνο
Βασικοί τομείς δραστηριότητας του πρωτογενούς τομέα της Λήμνου είναι η καλλιέργεια των σιτηρών, η
αμπελοκαλλιέργεια και η αιγοπροβατοτροφία που αποτελεί την κυριότερη κτηνοτροφική δραστηριότητα. Η
αιγοπροβατοτροφική δραστηριότητα συγκεντρώνεται κυρίως στο δυτικό τμήμα της Λήμνου καθώς και στη χερσόνησο
Φακός, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες εκτάσεις βοσκοτόπων. Στην Λήμνο συναντώνται σχεδόν όλα τα συστήματα
εκτροφής, με κυρίαρχο αυτό της εκτατικής εκτροφής. Λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, τα ζώα ήταν παραδοσιακά
εκτός σταβλικών εγκαταστάσεων, σχεδόν όλο το χρόνο, στους βοσκότοπους. Η σύγχρονη τάση (όχι ορθολογική από
άποψη κόστους) είναι η εγκατάλειψη της βόσκησης και η εντατικοποίηση της εκτροφής με την εφαρμογή συνεχούς
σταβλισμού, διατροφή με αγοραζόμενες ζωοτροφές και αύξηση του μεγέθους του ποιμνίου. Σαν αποτέλεσμα, η εκτατική
προβατοτροφία χάνει έδαφος, με δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον. Είναι γεγονός βέβαια ότι το μικρό σχετικά
μέγεθος των παραδοσιακών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που βασιζόταν στην πολυλειτουργικότητα της
εκμετάλλευσης, τις καθιστά σήμερα μη βιώσιμες. Η πραγματικότητα αυτή απαιτεί αναθεώρηση -όπου είναι εφικτό- εάν
αποσκοπεί κανείς στη δημιουργία παραγωγικών και ανταγωνιστικών μονάδων.
Η διαπίστωση αυτή ενισχύει την άποψη για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τρόπου ανάπτυξης του
πρωτογενούς τομέα της περιοχής. Πρέπει στο νησί, να ενισχυθεί η αιγοπροβατοτροφία με βιώσιμες
εκμεταλλεύσεις που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα έχουν πάνω από 100 ζώα, ώστε να παρουσιάζουν
περισσότερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
2.4.β Ποιοτική κτηνοτροφία
Οι αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας αποτελούν τεράστιο κεφάλαιο και εφαλτήριο ισόρροπης ανάπτυξης
της χώρας. Στη Λήμνο ειδικότερα, γνωστή για την πλούσια γη της και τα τοπικά της προϊόντα, η κτηνοτροφία μαζί με τη
μεταποίηση μπορούν να γίνουν μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης. Μία όμως σύγχρονη κτηνοτροφία, που θα στηριχθεί στη
δουλειά, στο όραμα και στην αποφασιστικότητα των νέων κτηνοτρόφων αλλά και σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό με
σύγχρονες κατευθύνσεις ανάπτυξης, στον οποίο η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει σαφή υποστηρικτικό και
συντονιστικό ρόλο.
Έτσι, παρόλα τα γενικευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κτηνοτροφία σε μικρές νησιωτικές περιοχές,
λόγω: (1) της εγκατάλειψης των βοσκοτόπων και της εξάρτησης σε πολύ μεγάλο ποσοστό από εισαγόμενες ζωοτροφές,
(2) της μη στοχευμένης κατεύθυνσης των μονάδων, (3) του υψηλού κόστους παραγωγής -συνακόλουθα των
προηγούμενων λόγων, (4) της μη αξιοποίησης ντόπιων φυλών ζώων προσαρμοσμένων στις συνθήκες του νησιού, (5) της
απόστασης και του κόστος μεταφοράς των πρώτων υλών και των προϊόντων, (6) της ανεπαρκούς εμπορικής διαχείρισης
των προϊόντων, φαίνεται ότι στη Λήμνο, αυτά μπορούν να ξεπεραστούν. Εδώ διατηρείται ακόμη ζωντανή η παράδοση
και στη νεότερη γενιά, με νέους ακόμη αγρότες να δραστηριοποιούνται δυναμικά στο χώρο της κτηνοτροφίας. Αρκεί τα
κτηνοτροφικά προϊόντα της να γίνουν ανταγωνιστικά και επώνυμα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευημερία των ιδίων
των οικογενειών αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη του νησιού. Απαιτούνται όμως στόχευση και μεθοδικές δράσεις.
Η παρούσα δε κοινωνικό-οικονομική κρίση μπορεί να φέρνει στην επιφάνεια εναλλακτικές προτάσεις επίτευξης της
επιδιωκόμενης ανταγωνιστικότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων του νησιού, βασισμένες σε σύγχρονες μεθόδους
ποιοτικής παραγωγής και μεταποίησης, πιστοποίησης, προβολής και προώθησης καθώς δημιουργείται, εντός και εκτός
Ελλάδας, ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας και αναγνωρισιμότητας. Η ποιοτική κτηνοτροφία και οι στοχευμένες
μεταποιητικές δραστηριότητες, μπορούν πράγματι να δώσουν μια άλλη προοπτική ανάπτυξης στους κτηνοτρόφους της
Λήμνου.
10

Εικ.51, Επεξεργασμένη εικόνα από το Βιβλίο του Χρήστου Α. Καζόλη «Ανθρώπων Έργα»

Μια ποιοτική κτηνοτροφία θα πρέπει να λάβει υπόψη της παράγοντες όπως το κόστος, την οικονομική βιωσιμότητα, το
θέμα της υγιεινής, τη αξιοποίηση της παράδοσης και της τεχνογνωσίας, και το θέμα του συντονισμού και της προώθησης
του εγχειρήματος.10
Σχετικά με το θέμα της υγιεινής, τόσο των κοπαδιών όσο και των κατοικίδιων ζώων, σημειώνεται ότι αυτή αποτελεί
βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της παραγωγικότητας του κοπαδιού. Παρόλο
δε που δεν υπάρχουν προγράμματα που να στοχεύουν αποκλειστικά στη βελτίωση της υγιεινής των ζώων, θεωρούμε ότι
η πρόταση λειτουργίας μιας πρότυπης, σύγχρονης κτηνοτροφικής μονάδας σαν αυτή της παρούσας μελέτης,
διασφαλίζονται πολλές από τις προϋποθέσεις υγιεινής.
Σχετικά με τις οικονομικές παραμέτρους, σημειώνεται ότι το κόστος παραγωγής μπορεί σημαντικά να μειωθεί μέσω του
εξορθολογισμού της διατροφής, της στροφής σε τοπικές και ποιοτικές ζωοτροφές, από ειδικούς λειμώνες με αυξημένη
διατροφική αξία και χαμηλό κόστος και κατ’ επέκταση μέσω της αύξησης και βελτίωσης της ποιότητας της παραγωγής.
Άλλοι παράγοντες που θα επηρεάσουν το κόστος είναι η αύξηση της παραγωγής είτε ποιοτικού γάλακτος είτε ποιοτικού
κρέατος (δηλαδή ο καθορισμός στόχου), που επηρεάζονται τόσο από την υγιεινή των ζώων όσο και από τη ποιότητα της
διατροφής και παράλληλα, αν είναι δυνατό, η καθετοποίηση της παραγωγής. Πρέπει δε να γίνει κοινή συνείδηση ότι η
διατήρηση μη παραγωγικών ζώων σε μία κτηνοτροφική μονάδα επιβαρύνει δυσανάλογα το κόστος παραγωγής
γάλακτος ή κρέατος και πρέπει να σταματήσει.

Ανεμοεσσα – όμιλος προστασίας περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Λήμνου, «Ποιοτική κτηνοτροφία στη Λήμνο», 09 Απριλίου 2011, Πρακτικά της συνάντησης
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Σχετικά με το θέμα του συντονισμού και της προώθησης του εγχειρήματος, σημειώνεται ότι για να φτάσει η
κτηνοτροφία της Λήμνου στα επιθυμητά αποτελέσματα, τόσο ο Δήμος και η Περιφέρεια, όσο και το Γραφείο Αγροτικής
Ανάπτυξης Λήμνου αλλά και η ΑΝΕΛ, οφείλουν να σταθούν αρωγοί της κτηνοτροφίας, μέσα από διαβουλεύσεις και
παρεμβάσεις, ελέγχους καλής λειτουργίας της όλης αλυσίδας, υποστήριξης μέσα από κατάλληλα ολοκληρωμένα
επενδυτικά προγράμματα, συντονισμό και υλοποίηση δράσεων. Είναι σημαντικό οι πιο πάνω φορείς να βοηθήσουν τον
κτηνοτρόφο της Λήμνου να αφοσιωθεί στο κύριο αντικείμενο του, δηλαδή στην ποιοτική παραγωγική ανάπτυξη της
μονάδας του και στη δημιουργία των αναγκαίων συνεργασιών, ώστε να αναδειχθεί σταδιακά η ποιοτική αξία των
τοπικών προϊόντων κτηνοτροφίας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους στον ευρύτερο Ελληνικό η Ευρωπαϊκό
χώρο.
Η τεχνογνωσία που διαθέτουν, η μπορούν να αναζητήσουν, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ενημέρωσης και
πληροφόρησης που έχουν, μπορούν να αξιοποιηθούν, ώστε:

•

να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδιασμού του πρωτογενή τομέα (που θα προσδιορίσει
μεταξύ άλλων το είδος των προϊόντων),

•

να στηρίξουν -όπου χρειάζεται- την μεταποίηση και την εμπορία των κτηνοτροφικών προϊόντων του τόπου,
όπως του μελίπαστο, κλπ.

•

να συμβάλλουν στην προώθηση συλλογικών δομών στη κτηνοτροφία, όπως ομάδων παραγωγών
κτηνοτροφίας, είτε για τη δημιουργία μικρών μονάδων μεταποίησης, είτε ακόμη για τον απεγκλωβισμό των
παραγωγών από μελετητικά γραφεία και την απεξάρτησή τους από μεγάλους εμπόρους, κλπ.

•

Εικ.52, Στιγμιότυπα από την παράδοση – διάλεγμα και ζύγισμα , (Χρήστος Α. Καζόλης «Ανθρώπων Έργα)

να συμβάλλουν στη προβολή της ποιότητας των τοπικών προϊόντων, στη σύνδεση των τοπικών προϊόντων με
τον τουρισμό (π.χ. μέσω των εμπόρων, των ξενοδόχων κλπ), στην ανάληψη πρωτοβουλιών συνεχούς διαλόγου,
στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα
(προγράμματα Leader, Interreg, Life), στο συντονισμό των διαδικασιών ένταξης σε ερευνητικά προγράμματα
(π.χ. προγράμματα Δια Βίου Μάθησης), και στη δημιουργία δικτύου αποτελούμενο από επιχειρήσεις
παρασκευής, τυποποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων.

Φαίνεται λοιπόν αναγκαίο στη σύγχρονη πραγματικότητα να υπάρξει ένα συντονιστικό όργανο που θα αναδείξει,
υποστηρίξει και προωθήσει δράσεις σαν τις προηγούμενες και συνέργιες που θα φέρουν σε επαφή τους κτηνοτρόφους
με άλλους εμπορικούς κλάδους.
Τέλος, σχετικά με το θέμα της αξιοποίησης της παράδοσης και της τεχνογνωσίας, σημειώνεται ότι για τη διασφάλιση
της ποιότητας του προϊόντος είναι κάποτε χρήσιμη η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή (μέσω π.χ. συνεργασιών με
ερευνητικά/ πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στους
τομείς ειδικότητας του καθενός) που μπορεί να βοηθήσει στην ομοιογένεια και σταθερή ποιότητα προϊόντων και στη
μείωση του κόστους παραγωγής, κάνοντας τη διαφορά και δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις εμπορίας.
Στο θέμα της παράδοσης μπορεί να συντελέσει θετικά η δημιουργία ενός σύγχρονου πρότυπου προβατοστασίου
και μικρού τυροκομείου, το οποίο να εναρμονίζεται αισθητικά με το τοπίο και τις μάντρες και να συνδέεται με
παραδοσιακές δραστηριότητες. Εκτός της διαπιστευμένης ποιότητας των προϊόντων που θα διασφαλίζει -καθώς
θα πληρούνται όλοι οι κανόνες ευζωίας και υγιεινής -η μονάδα αυτή θα ταυτίζεται με τη παράδοση και τη
ποιότητα του γνήσιου τοπικού προϊόντος, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού.
Εικ53, Στιγμιότυπα από την παράδοση – ξήρανση των τυριών στον ήλιο, (Χρήστος Α. Καζόλης «Ανθρώπων Έργα)
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2.4.γ Σύγχρονα μικρά τυροκομεία και η αξία σύνδεσης τους με τις παραδοσιακές μάντρες
Μια πρότυπη μονάδα προβατοστασίου στη Λήμνο που πληρεί τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν (βιοκλιματικού /
οικολογικού σχεδιασμού, παραγωγής βιολογικών προϊόντων και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) διασώζοντας
παράλληλα την πολιτιστική κληρονομιά χιλιετιών χωρίς να τραυματίζει το τοπίο, θα αποτελέσει σίγουρα πόλο έλξης για
τον καταναλωτή. Θα προσφέρει πολλαπλά μηνύματα που επιτρέπουν τη συναισθηματική ταύτιση των
καταναλωτών με τα προϊόντα είτε λόγω εντοπιότητας είτε λόγω πολιτισμικών, περιβαλλοντικών και λοιπών
ευαισθησιών. Έτσι, μπορεί μέσα από κίνητρα και κατάλληλες επιδοτήσεις της κατασκευής, η μονάδα πρότυπο να
αποτελέσει έναυσμα για την αναζωογόνηση της υπαίθρου, δημιουργώντας παράλληλα ένα ελκυστικό brandname που
θα συνδέσει τα προϊόντα με εγκαταστάσεις δεμένες με τον τόπο και τη παράδοσή του. Εγκαταστάσεις δε αυτές θα
μπορέσουν να αποτελέσουν στο μέλλον ένα παραγωγικό δίκτυο, με τη μορφή άτυπου συνεταιρισμού, συνδεδεμένο
πιθανόν και με τον αγροτο- τουρισμό, ώστε να λειτουργήσει ως δυναμικός παράγοντας αναζωογόνησης της οικονομίας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, προτείνεται η δημιουργία σύγχρονων μονάδων προβατοστασίων συνδυαστικά -αλλά σε
αναγκαία απόσταση από παραδοσιακές μάντρες, ώστε να αποκατασταθούν και αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα κατάλοιπα
και να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικής κτηνοτροφίας και αγρο –τουρισμού. Οι
υπάρχουσες μάντρες θα μπορούν να αξιοποιηθούν είτε ως χώρος διαμονής του κτηνοτρόφου, είτε για τη φιλοξενία
συμπληρωματικών/ υποστηρικτικών χώρων της μονάδας του προβατοστασίου, είτε ακόμα και ως ξενώνες
αγροτο-τουρισμού και ως τυροκομείο.
Προϋπόθεση είναι η μονάδα του προβατοστασίου να απέχει από τις προαναφερθείσες χρήσεις και κατ’ επέκταση από
τις μάντρες μια ικανή απόσταση για λόγους υγιεινής. Η απόσταση αυτή εξαρτάται από τον αριθμό των προβάτων
σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση, τη σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ 343Β/4-5-1995) και τη γνωμοδότηση της αρμόδιας
δευτεροβάθμιας επιτροπής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για βιοτεχνική χρήση, όπως τυροκομεία, η υγειονομική προστασία
απαιτεί για μια μονάδα μέχρι 300 πρόβατα η απόσταση να είναι κατ ελάχιστο 100μ. Αυτό διαφοροποιείται στην
περίπτωση τουριστικών καταλυμάτων όπου η απόσταση τους από μια μονάδα άνω των 300 προβάτων θα πρέπει κατ’
ελάχιστο να απέχει 400μ., ενώ δεν ορίζεται αναγκαία απόσταση για μονάδα κάτω των 300 προβάτων.

Εικ.54

Εικ.55

Η κατασκευή σύγχρονων τυροκομείων με πολλές ευκολίες είναι ιδεώδης, αλλά όχι και απαραίτητη, αρκεί η επιλεγόμενη
κατασκευή να υπακούσει σε κάποιες βασικές προδιαγραφές υγιεινής. Πολλοί παραδοσιακοί τυροκόμοι ανά τη χώρα
χρησιμοποιούν παραδοσιακά κτίσματα του αγροκτήματός τους, γεγονός που ενισχύει την επανάχρηση
εγκαταλελειμμένων μαντρών στη Λήμνο ως τυροκομείο, στα πλαίσια μιας ευρύτερης επένδυσης για τη δημιουργία μιας
νέας μονάδας προβατοστασίου. Αυτό προϋποθέτει το παραδοσιακό κέλυφος που θα στεγάσει το τυροκομείο να έχει
επαρκή χώρο για τη νέα λειτουργία με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό για την παραγωγή και
αποθήκευση του τυριού. Τα μικρά τυροκομεία επιφάνειας (95-135μ2) θα μπορούσαν να στεγαστούν σε παραδοσιακές
μάντρες αφού γίνουν οι απαραίτητες μετατροπές ώστε ο εσωτερικός χώρος να διευθετηθεί κατάλληλα ώστε να υπακούει
στις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να υφίστανται:

•
•
•
•
•
•

χώρος παραλαβής γάλακτος
σαφώς διαχωρισμένοι χώροι νωπού γάλακτος
χώρος παραγωγής
χώρος ωρίμανσης
χώρος συσκευασίας τυριών – τελικών προϊόντων
ενδεχομένως χώρος επώασης γιαουρτιού και χώρος εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου

Εικ.56

Εικ.57

Εικ.54-57, Εικόνες παραδοσιακών μεθόδων τυροκομήσεως, θα μπορούσαν να συμμετέχουν και οι επισκέπτες στη διαδικασία στα πλαίσια του
αγροτουρισμού (Χρήστος Α. Καζόλης «Λήμνος, Θέα στο Βόρειο Αιγαίο» και «Ανθρώπων Έργα»)
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Στους χώρους αυτούς προστίθενται και επιπλέον βοηθητικοί χώροι αλλά απαραίτητοι για την επαρκή λειτουργία των
μονάδων όπως:

•
•
•
•

ψυγεία
χώροι υγιεινής και χώροι με νιπτήρα
αποθήκη
εξέδρες/ράμπες παραλαβής γάλακτος και τελικών προϊόντων

Επιπλέον θα πρέπει οι εγκαταστάσεις να εξασφαλίζουν προδιαγραφές που σχετίζονται με την υγιεινή και την
καθαριότητα όπως 11 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

καθαριότητα και τάξη, χωρίς απορρίμματα και καλό επίπεδο συντήρησης των χώρων. Επίσης, κατασκευή
εναρμονισμένη με τους κανόνες ορθής υγιεινής,
διακριτό χώρο για πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και στέγνωμα των χεριών π.χ. μιας χρήσης πετσέτες και
καθαρές τουαλέτες που δεν οδηγούν απευθείας στο χώρο των τροφίμων,
Παροχή ζεστού νερού και διακριτός και επαρκής χώρος για πλύσιμο των συσκευών, των επιφανειών που
έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα κ.λπ. ,
επαρκής φυσικός και τεχνητός φωτισμός,
σίτες στα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα)
επαρκείς χώροι αποθήκευσης των πρώτων υλών, τελικών προϊόντων, υλικών καθαρισμού κ.λπ.
κατάλληλη εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων,
καθαρές και λείες επιφάνειες στους τοίχους στα δάπεδα και στις οροφές,
χρήση υλικών που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παθογόνων μικρο-οργανισμών στις επιφάνειες που έρχονται
σε επαφή με τα τυριά π.χ. ράφια. Τέτοια υλικά είναι το μάρμαρο, οι ανοξείδωτες κατασκευές ή πλαστικά
κατάλληλα για τρόφιμα. Η χρήση του ξύλου είναι συχνά μια κατάλληλη επιφάνεια, όπως και των πλαστικών με
τρύπες ή άλλων επιφανειών που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα μεταξύ των τυριών και της επιφάνειας
επαφής, με την προϋπόθεση ότι όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το τυρί καθαρίζονται καλά και
απολυμαίνονται κανονικά.
χρήση ξύλινων ραφιών την αποθήκευση των σκληρών και ημίσκληρων τυριών. Αυτό προϋποθέτει τη χρήση
όσο το δυνατόν περισσότερο συμπαγούς ξύλου χωρίς ρωγμές οι οποίες αποτελούν εστία μικροβίων και άλλων
παρασίτων.

Η παραδοσιακή μάντρα εκτός του τυροκομείου, μπορεί να στεγάσει -στα πλαίσια της ποιοτικής κτηνοτροφίας και του
αγροτο - τουρισμού :
Χώρος πώλησης – εκθετήριο : όπου μπορούν να βρίσκονται προς διάθεση τα κτηνοτροφικά προϊόντα ή και γεωργικά
προϊόντα καθώς και προϊόντα μεταποίησης βιολογικά. Στο χώρο αυτό γίνεται και η ενημέρωση.
Χώρος κατοικίας ιδιοκτήτη : όπου ο ιδιοκτήτης μπορεί να διανυχτερεύει ή να μένει κάποιο χρονικό διάστημα μόνος ή με
την οικογένεια του.

Εικ.58, Αγροτικό τοπίο της Λήμνου με διάσπαρτες μάντρες ως τοπόσημα

Με εξαίρεση ίσως το τυροκομείο, που έχει ειδικές απαιτήσεις χώρων και ύψους, οι μάντρες κρίνονται ιδανικές για
δημιουργία ξενώνων για χώρους διαμονής/ εστίασης. Αφενός προσφέρουν μεγάλο ωφέλιμο εμβαδόν και δεν
απαιτούνται μεγάλης έκτασης τροποποιήσεις στη μορφολογία και στην κάτοψη τους. Αφετέρου, μπορούν να λειτουργούν
σαν τα τοπόσημα των νέων μονάδων, που στέκονται σαν σημεία αναφοράς και μνήμης. Θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν ως «προστάτες» του συγκροτήματος, πύργοι έλεγχου, που δίνουν ταυτότητα στο νέο
συγκρότημα, καθορίζουν τη χωροθέτηση του προβατοστασίου, και δημιουργούν μία ζεύξη της παράδοσης με τη
σύγχρονη ζωή.

Χώρος ξενώνα επισκεπτών : τόσο για οικείους επισκέπτες όσο και στα πλαίσια επισκεπτών του αγροτο -τουρισμού
Χώρος πρωινού/ εστίασης : εφόσον προβλέπεται ξενώνας αγροτο - τουρισμού, όπου προσφέρονται προϊόντα της
μονάδας, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται οι αναγκαίες αποστάσεις για τη προστασία από ανεπιθύμητες οσμές
και τις συνθήκες υγιεινής των χώρων.
11

http://www.diktioaigaiou.gr/contents/media/File/Odhgos%20Ygieinhs%20enos%20mikrou%20Tyr
Σαμούρης Γεώργιος, Οδηγίες υγιεινής ενός μικρού τυροκομείου

okomeiou.pdf
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3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
3.1 Πρόλογος – παραδοχές
Με βάση τα παραπάνω, ακολουθεί η παρουσίαση της πρότασης μια πρότυπης μονάδας προβατοστασίου καθώς και δύο
ενδεικτικά παραδείγματα για τη δυνατότητα σύνδεσης των παραδοσιακών μαντρών με την πρότυπη αυτή μονάδα ώστε
να αποτελέσουν από κοινού μια σύγχρονη εγκατάσταση που σέβεται το υψηλής πολιτιστικής αξίας τοπίο της Λήμνου.
Η πρόταση του προβατοστασίου αφορά στη στέγαση ενός αρχικού αριθμού 240 προβατίνων και έχει βασιστεί στα
στοιχεία των μελετών:

•
•

Μπριασούλης Δημήτρης, «Προβατοστάσια – σχεδιασμός – σχεδίαση», Υπουργείο Γεωργίας, Υπηρεσία Ζωικ.
Παραγωγής, Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, Εργαστήρι Γεωργικών Κατασκευών, Αθήνα 1981
Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία (ΕΖΕ) – Διημερίδα Προβατοτροφίας « Η Προβατοτροφία στη Λέσβο», Ειδική
Έκδοση, 26-27 Μαΐου 2005

•

Γενικά στοιχεία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού:

•

Ως βασική πρόταση σχεδιασμού επιλέγεται η διάταξη Γ, με πλήρη απομόνωση των κριαριών από τις
προβατίνες , διάταξη που προσφέρει δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης της μονάδας κατά την ανοιχτή
πλευρά. Παράλληλα, δίνεται μια εναλλακτική κάτοψη σε διάταξη Π που προσφέρει καλύτερη προστασία από
τους βόρειους και δυτικούς ανέμους.

•

Η πρόταση προσδιορίζει γενικές κατευθύνσεις σχεδιασμού και δεν λαμβάνει υπόψη της
συγκεκριμένα στοιχεία τοπίου, τοπογραφίας, μικροκλίματος κλπ. Όμως είναι σημαντικό να κατανοηθεί
ότι η διάταξη και η μορφολογία του όγκου των προβατοστασίων προσδιορίζονται από σειρά
παραγόντων - λειτουργικών και μη μεταβαλλόμενων, μικροπεριβάλλοντος, κατασκευαστικών, κόστους
και άλλων. Οι λειτουργικές/ μη μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των επιμέρους χώρων (προβατοστασίου,
αμελκτηρίου, αποθήκης, ιατρείου κλπ) διαμορφώνουν ύψη, διάσπαση όγκων, αναβαθμούς στεγών,
θέση και διάσταση ανοιγμάτων κλπ., συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαφορετικότητα των όψεων,
Για το λόγο αυτό, στην πρόταση που ακολουθεί, το κύριο σώμα του προβατοστασίου έχει
διαφορετικού ύψους και μορφής στέγη από εκείνη του αμελκηρίου, αλλά και αντίστοιχα στέγη της
αποθήκης και του αναρρωτήριου.

•

Οι διαφοροποίηση αυτή των υψών και της μορφής των στεγών αποτελούν αναμφίβολα στοιχεία
διαφορετικότητας, που συμβάλουν σημαντικά στην επιδιωκόμενη -όπως λέει στο σημείωμά του ο
Ανδρέας Κοντέλλης- μη κανονικότητα του κτιριακού όγκου. Μία όμως μή κανονικότητα που δεν
μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό στο σχεδιασμό καταλήγοντας να γίνει γραφική, αλλά να προκύπτει
από ανάγκες τόσο ανελαστικές όπως οι παραπάνω όσο και μεταβαλλόμενες που προκύπτουν από τη
μελέτη των χαρακτηριστικών κάθε χώρου.

•

Η χωροθέτηση της νέας μονάδας προβατοστασίου σε σχέση με την υφιστάμενη μάντρα της οποία
επιδιώκεται η επανάχρηση, οφείλει να ακολουθήσει κανόνες για την περιβαλλοντική εναρμόνιση
διαφορετικών χρήσεων όπως εκείνων της βιοτεχνικής μονάδας, της μονάδας υγειονομικού
ενδιαφέροντος και των τουριστικών ξενώνων. Η διάταξη που απεικονίζεται στο πιο κάτω σκαρίφημα
προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις χωροθέτησης. Ειδικότερα επισημαίνεται η ανάγκη προστασίας
των χώρων παραμονής και εργασίας ανθρώπων (όπως των ξενώνων και του τυροκομείου) από μη
επιθυμητές συνθήκες περιβάλλοντος. Για αυτό και οφείλουν οι χρήσεις αυτές να προστατεύονται από
τη κατεύθυνση των επικρατούντων βορείων ανέμων.

Πριν την παρουσίαση της πρότασης γίνονται οι εξής παραδοχές:
Γενικά δεδομένα σχεδιασμού:

•
•
•
•
•
•

Μέγεθος εκτροφής 240 προβατίνες με δυνατότητα περαιτέρω αύξησης
Φυλή γηγενή της Λήμνου κατά προτίμηση
Κατεύθυνση μικτής παραγωγής
Προσανατολισμό στην εκτατική εκτροφή
Ημιπεδινό υψόμετρο
μηχανική άλμεξη με εξοπλισμό τύπου Casse

Στοιχεία ζωοτεχνικής οργάνωσης:

•
•
•
•
•

εφαρμογή της τεχνικής του συγχρονισμού του οίστρου σε δεδομένο χρόνο για όλο τον πληθυσμό των
προβατίνων
τοκετοί μια φορά το χρόνο ανά προβατίνα
χρόνος απογαλακτισμού 40 μέρες από τον τοκετό
παραγωγική ζωή προβατίνων - μέση ηλικία 6 ετών
ανανέωση κοπαδιού με ζώα δικής τους παραγωγής

Επιπλέον στοιχεία:

•
•
•
•
•
•
•

Χρήση ημι - ανοικτού κτιρίου με την υπόθεση ότι δεν υπάρχει αρνητική επίδραση του τύπου αυτού της στέγασης
στην γαλακτοπαραγωγή. Τυχόν διαφορετικά τοπικά δεδομένα μπορούν να τροποποιήσουν τον τύπο αυτό
προσθέτοντας κινητά πλαίσια στο ανοικτό μέτωπο.
Οι χώροι χειρισμού αποτελούν διακριτό χώρο –ανεξάρτητο συγκρότημα έξω από το κτίριο του προβατοστασίου
Χώρος αναμονής πριν την άμελξη βρίσκεται με ελαστικότητα στον διάδρομο κυκλοφορίας
Τα εσωτερικά χωρίσματα μεταξύ των βασικών χώρων του προβατοστασίου είναι κινητά για να εξυπηρετούν την
μεταβλητότητα του χώρου και την ελαστικότητα της χρήσης ανάλογα με τις ανάγκες του κοπαδιού
Για τους τοκετούς είναι δυνατή η λύση κινητών χωρισμάτων για τη δημιουργία κελιών τοκετού
Ο καθαρισμός της κόπρου γίνεται με απόξεση από τρακτέρ με προωθητήρα
Ο προάυλιος χώρος έχει κλίση 2% προς τις εξόδους για την απομάκρυνση των όμβριων που δεν
απορροφούνται από το έδαφος – φίλτρο

Το δάπεδο των βασικών χώρων του προβατοστασίου προτείνεται να είναι συμπαγές καθώς θεωρείται πιο
οικονομικό. Ωστόσο, ενθαρρύνεται η εφαρμογή σχαρωτών δαπέδων καθώς αναγνωρίζεται το πλήθος των
πλεονεκτημάτων τους.

Εικ.59, Ενδεικτικό διάγραμμα χωροθέτησης
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3.2 Πρόταση πρότυπης μονάδας προβατοστασίου
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3.3 Πρόταση σύνδεσης μονάδας προβατοστασίου με την παραδοσιακή μάντρα
Στη συνέχεια ακολουθούν δυο προτάσεις αξιοποίησης των παραδοσιακών μαντρών στη Λήμνο με στέγαση νέων
χρήσεων ώστε να συνδεθούν με την πρότυπη μονάδα προβατοστασίου που παρουσιάστηκε, αποτελώντας ένα ενιαίο
σύνολο. Το πρωτογενές υλικό της αποτύπωσης των μαντρών που επιλέγησαν για τις προτάσεις είναι από την
καταγραφική δουλειά του κ. Σηφουνάκη Νίκου όπως παρουσιάζεται στο βιβλιό του «Μια άγνωστη Αρχιτεκτονική – Οι
μάντρες στη Λήμνο και στα άλλα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου» (Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα , 1993, Δεύτερη
Έκδοση).
3.3.α Περίπτωση Α – Θάνος
Έχει επιλεγεί ενδεικτικά η επανάχρηση μιας μάντρας στο Θάνο, τύπου Γ – γεωκτηνοτροφικός τύπος – και με συνολική
ωφέλιμη επιφάνεια κατά προσέγγιση 125μ2. Η μάντρα αυτή εκτός από μορφολογικούς λόγους, έχει επιλεγεί λόγω της
ωφέλιμης επιφάνειας της αλλά και γιατί αποτελεί παράδειγμα μάντρας με διώροφο κτίσμα που προοριζόταν για χώρο
κατοικίας.
Η πρόταση επανάχρησης αφόρα στη δημιουργία μιας μονάδας αγροτο – τουρισμού, με δυο οικογενειακούς ξενώνες –
δύο δωματίων ο καθένας – και κοινόχρηστο / καθημερινό χώρο με πρόσθετη επέκταση για τη δημιουργία νέου κτιριακού
όγκου και εσωτερικής αυλής για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ιδιοκτήτη.

Εικόνα 55: Θέση της μάνδρας του Θάνος και το σύνολο των μανδρών που έχουν αποτυπωθεί σχεδιαστικά σύμφωνα με
τη μελέτη του κ. Σηφουνάκη Νίκου, Μια άγνωστη Αρχιτεκτονική – Οι μάντρες στη Λήμνο και στα άλλα νησιά
του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα , 1993, Δεύτερη Έκδοση, σελ. 28
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3.3.β Περίπτωση Β - Κάσπακας
Έχει επιλεχθεί ενδεικτικά η επανάχρηση μιας μάνδρας στον Κάσπακα 14, τύπου Δ – κτηνοτροφικός τύπος - και με
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κατά προσέγγιση 130μ2. Η μάνδρα αυτή εκτός από μορφολογικούς λόγους, έχει επιλεγεί
λόγω της ευρείας ωφέλιμης επιφάνειας της αλλά και γιατί αποτελεί παράδειγμα μιας λιτής παράθεσης όγκων που
αποτελείται από ένα ευρύχωρο χαγιάτι – πρώην χώρος προβάτων – και από ένα μικρότερο όγκο που αποτελούσε χώρο
κατοικίας.
Η πρόταση επανάχρησης αφορά στη δημιουργία μιας μονάδας μικρού τυροκομείου με πωλητήριο – δοκιμαστήριο τυριών
και παράλληλα εκσυγχρονισμό της πρώην κατοικίας σε χώρο προσωρινής διαμονής του ιδιοκτήτη, με στόχο η μάντρα να
ανακτήσει τη λειτουργία της στον αγροτικό χώρο.

Εικόνα 56: Θέση της μάνδρας του Κάσπακα ΙΙ και το σύνολο των μανδρών που έχουν αποτυπωθεί σχεδιαστικά
σύμφωνα με τη μελέτη του κ. Σηφουνάκη Νίκου, Μια άγνωστη Αρχιτεκτονική – Οι μάντρες στη Λήμνο και
στα άλλα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα , 1993, Δεύτερη Έκδοση,
σελ. 28

Μάνδρα Κάσπακας ΙΙ, σύμφωνα με το κ. Σηφουνάκη
Σηφουνάκης Νίκος, Μια άγνωστη Αρχιτεκτονική – Οι μάντρες στη Λήμνο και στα άλλα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα , 1993, Δεύτερη Έκδοση
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3.4 Στοιχεία κόστους
Ακολουθεί ενδεικτικός προϋπολογισμός για την κατασκευή της πρότυπης μονάδας προβατοστασίου όπως περιγράφεται
στα επισυναπτόμενα σχέδια. Ο προϋπολογισμός αυτός αφορά μόνο τις οικοδομικές εργασίες της παρούσας πρότασης του
προβατοστασίου διάταξης Γ και του περιβάλλοντος χώρου του, με τα αντίστοιχα έργα υποδομής και όχι τις προτάσεις
επανάχρησης υπαρχόντων μαντρών και ενσωμάτωσης τους στο σχεδιασμό.
Στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνονται δαπάνες που είναι αδιάφορες της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής πρότασης:

•
•
•
•
•

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που δεν εξαρτώνται από τα έργα υποδομής και τον τύπο της κατασκευής
Πρόσθετες κατασκευές βιωσιμότητας όπως φωτοβολταϊκά πανέλα και σύστημα επεξεργασίας και διαχείρισης των
αποβλήτων
Κινητός εξοπλισμός (φάτνες, ποτίστρες, σιλό φυράματος κτλ)
Μηχανολογικός εξοπλισμός ενότητας γάλακτος ( εξοπλισμός τύπου Casse)
Εξοπλισμός και κατασκευή χώρου ατομικών χειρισμών

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΑΤΟΣΤΑΣΙΟΥ14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

Περιγραφή

Α.Τ.

Μονάδα
Ποσότητα
Mέτρησης

Τιμή
Μονάδος

Δαπάνη
Μερική

1

1.01

m3

2.450

3,50

8.575,00

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, όπως φαίνεται στην ανάλυση που ακολουθεί, δίνει ένα συνολικό κόστος 273.064,00€ και
αφορά στο σύνολο της μονάδας (κτίριο και υπαίθριος χώρος), χωρίς να περιλαμβάνει ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός αυτός του
έργου βασίζεται σε τιμές αγοράς, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι τα περισσότερα υλικά μπορεί να υπάρχουν στον άμεσο
χώρο και ότι ο ίδιος ο αγρότης μπορεί σημαντικά να συμμετέχει με φίλους και την οικογένεια στη κατασκευή του έργου,
τόσο της λιθοδομής όσο και των τοίχων από αχυρόμπαλες.

2

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με
χρήση μηχανικών μέσων

1.02

m3

10

5,00

50,00

3

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών

1.03

m3

750

4,50

3.375,00

Με δεδομένο ότι το σύνολο της επέμβασης (κτίρια και περιβάλλων χώρος) αφορά μια επιφάνεια 1250μ2, το μικτό κόστος
ανά τετραγωνικό (κτίριο και περιβάλλον χώρος) ανέρχεται σε ~220€/μ2. Ειδικότερα, το κόστος κατασκευής του ίδιου του
κτιρίου ανέρχεται σε 233.575,00€ για επιφάνεια 765μ2, ήτοι το κόστος κατασκευής ανά μ2 ανέρχεται σε 300€.

4

Εξυγιαντκές στρώσεις με σκύραχαλίκια d=30-50 mm

1.04

m3

650

12,00

7.800,00

5

Εξυγιαντκές στρώσεις με σκύραχαλίκια d=20-30 mm

1.05

m3

460

12,00

5.520,00

6

Άμμος λατομείου

1.06

m3

120

13,00

1.560,00

Πρόκειται για μια διαφορά κόστους που θα μπορούσε κατά τη γνώμη μας να καλυφθεί από επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή/και από το Ταμείο της Πράσινης Ανάπτυξης, με στόχο την διαφύλαξη του μοναδικού αγροτικού τοπίου και τη
δημιουργία σύγχρονων κτιριακών μονάδων με προστιθέμενη αξία για την αγροτική και τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

7

Στρωμνή (στρώση με μίγμα άμμου,
άχυρων, βελανιδιών, κ.λ.π.)
μέσου πάχους 30 cm

1.07

m3

180

15,00

2.700,00

Επιπλέον όμως, όπως και παραδοσιακά, θα μπορούσε μερικώς να καλυφθεί και από προσωπική εργασία και συμμετοχή
φίλων και συγγενών, καθώς η κατασκευή διατηρεί τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, με χρήση κατ’ εξοχήν τοπικών υλικών.

8

Εξυγιαντκή στρώση (3Α)

1.08

m3

190

12,00

2.280,00

9

Στραγγιστήρια με διάτρητους
σωλήνες D 160 mm

1.09

m

60

13,00

780,00

10

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών

1.10

m3

1.810

1,20

2.172,00

11

Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών με
αυτοκίνητο.

1.11

m3km

36.200

0,40

14.480,00

Πιο συγκεκριμένα, το πρόσθετο κόστος που δημιουργούν οι για μορφολογικούς και οικολογικούς λόγους επιλεγείσες
κατασκευές όπως (1) η ξύλινη στέγη (μαζί με καλαμωτές, μονώσεις και κεραμίδια), (2) η λιθοδομή, (3) η σοβατισμένη
αχυρόμπαλα καθώς και (4) τα ξύλινα κουφώματα (ανεμοφράκτες, αυλόθυρες, πόρτες, παράθυρα κλπ) ανέρχεται
ενδεικτικά, ως τάξη μεγέθους, στο ποσό των 165.000,00€, που θα μπορούσε να καλυφθεί από τις προαναφερθείσες πηγές
Σημειώνεται πάντως ότι η μελέτη αυτή δεν είναι οριστική και προσαρμοσμένη σε πραγματικά δεδομένα χώρου και
μεγεθών. Δίνει όμως κατευθύνσεις από πλευράς λειτουργικής, αισθητικής και τεχνικής. Κατά συνέπεια, θα
μπορούσε, σε επίπεδο λεπτομερέστατης προσέγγισης μιας πιλοτικής εφαρμογής, η πρόταση να καταστεί
σημαντικά πιο οικονομική, χωρίς να χάσει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά.

Δαπάνη
Ολική

1.ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ (Χωματουργικές
εργασίες, Καθαιρέσεις)
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες-ημιβραχώδες, με χρήση
μηχανικών μέσων, για την
δημιουργία γηπέδων.

Τα συμβατικά μοντέλα προβατοστασίων που κατασκευάζονται με αλουμινένια προκατασκευασμένα πανέλα, έχουν σαφώς
διαφορά στο συνολικό κόστος κατασκευής αλλά όπως προαναφέρθηκε χαρακτηρίζονται από λειτουργική, αισθητική ένδεια
και σε πολλές περιπτώσεις δεν υπακούουν στους βασικούς κανόνες ευζωίας και υγιεινής. Μια εκτιμώμενη τιμή στα
σύγχρονα μοντέλα προβατοστασίου που κατασκευάζονται ανέρχεται σε : ~150€/μ2.

14

ΕΡΓΟ:

Άθροισμα Δαπανών
Κατηγορίας Σ1

49.292,00

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός συντάχθηκε με τη συνεργασία του γραφείου ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΓΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
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2. ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

12

Παραγωγή ή προμήθεια και
μεταφορά επί τόπου, διάστρωση
και συμπύκνωση σκυροδέματος
καθαριότητας κατηγορίας ή
ποιότητας C 12/15, με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού.

13

Παραγωγή ή προμήθεια και
μεταφορά επί τόπου, διάστρωση
και συμπύκνωση σκυροδέματος
κατηγορίας ή ποιότητας C 20/25, με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού
(Φέρων Οργανισμός)

4. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ

2.01

m3

25

70,00

21

Οπτοπλινθοδομές (δρομικές)

4.01

m2

35

13,00

455,00

22

Γραμμικά διάζωματα
τοίχων (σενάζ)

4.02

m

20

10,00

200,00

1.750,00

δρομικών

Άθροισμα Δαπανών
Κατηγορίας Σ4

655,00

5. ΞΥΛΙΝΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
2.02

m3

125

80,00

10.000,00

23

Ξύλινος φράκτης H=1,00 m

5.01

m

260

18,00

4.680,00

24

Ξύλινες αυλόπορτες

5.02

m2

35

20,00

700,00

25

Στέγη ξύλινη ανοίγματος 8,00 m

5.03

m2

1.250

45,00

56.250,00

26

Ξύλινα υαλοστάσια ανοιγόμενα

5.04

m2

20

90,00

1.800,00

27

Ξύλινα παράθυρα (ανεμοφράκτες)

5.05

m2

90

60,00

5.400,00

28

Θύρες
εξωτερικές
ταμπλαδωτές

5.06

m2

30

150,00

4.500,00

Παραγωγή ή προμήθεια και
μεταφορά επί τόπου, διάστρωση
και συμπύκνωση σκυροδέματος
κατηγορίας ή ποιότητας C 16/20, με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού
(Δάπεδα)

2.03

15

Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

2.04

m2

670

10,00

6.700,00

29

Θύρες εσωτερικές (μεταλλικές)

5.07

m2

12

130,00

1.560,00

16

Επεξεργασία σανιδώματος
ξυλοτύπων

2.05

m2

305

4,00

1.220,00

30

Επικάλυψη ποδιάς παραθύρου με
γαλβανισμένη
στραντζαριστή
λαμαρίνα πάχους 2 mm

5.08

kg

675

3,00

2.025,00

2.07

kg

9.800

1,00

9.800,00

31

Πέργκολες ξύλινες

5.09

m3

5

1.200,00

6.000,00

32

Επικάλυψη πέργκολας με
καλαμωτή

5.10

m2

305

12,00

3.660,00

33

Διαμόρφωση μετώπων στέγης με
κόντρα πλακέ θαλάσσης

5.11

m2

80

32,00

2.560,00

14

17

18

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, κατηγορίας Β 500C
(S 500s)
Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, από δομικά
πλέγματα, κατηγορίας Β 500C (S
500s) (Τ131)

2.08

m3

kg

81

1.710

74,00

0,80

5.994,00

1.368,00

Άθροισμα Δαπανών
Κατηγορίας Σ2

36.832,00

Άθροισμα Δαπανών
Κατηγορίας Σ5

ξύλινες

89.135,00

3. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ
19

Λιθοδομές με τσιμεντοκονίαμα

3.01

m3

180

80,00

14.400,00

20

Τοίχοι με αχυρόμπαλες

3.02

m3

155

20,00

3.100,00

Άθροισμα Δαπανών
Κατηγορίας Σ3

17.500,00
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6. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ – ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

8. ΜΟΝΩΣΕΙΣ

34

Επιχρίσματα από αργιλόχωμα –
άμμο – κοκκινόχωμα (2 στρώσεις)

6.1

m2

370

10,00

3.700,00

35

Επιχρίσματα από
ασβεστοκονίαμα(τελική στρώση)

6.2

m2

370

5,00

1.850,00

36

Επιχρίσματα κοινά
μαρμαροκονιάματος

6.3

37

Επικάλυψη τοίχων με κοινό
συρματόπλεγμα

6.4

m2

380

2,00

760,00

38

Επικεράμωση στέγης, με κοίλα
μηχανοποιημένα κεραμίδια

6.5

m2

1.520

20,00

30.400,00

39

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά
πλακίδια, διαστάσεων 20Χ20 cm

6.6

m2

90

20,00

1.800,00

40

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά
πλακίδια, διαστάσεων 20Χ20 cm

6.7

m2

60

25,00

1.500,00

41

Σοβατεπί κεραμικό (ειδικό τεμάχιο)

6.8

m

25

5,00

125,00

m2

155

7,00

43
44
45
46

Χρώμα πλαστικό ασπατουλάριστο,
επί τοίχων
Προστασία ξύλινων επιφανειών με
λάδι εμποτισμού
Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
με ριπολίνη
Χρωματισμοί duco μεταλλικών
επιφανειών
Άθροισμα Δαπανών
Κατηγορίας Σ7

8.1

m2

56

3,00

168,00

48

Επίστρωση ελαστομερούς
υδρατμοπερατής μεμβράνης
(υγρομόνωση στέγης)

8.2

m2

1.675

9,00

15.075,00

49

Θερμομόνωση στέγης, με πλάκες
εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους
5 cm

8.3

m2

1.520

11,00

16.720,00

Άθροισμα Δαπανών
Κατηγορίας Σ8

m2

17

25,00

425,00

7.2

m2

95

7,00

665,00

7.3

m2

2.450

2,00

4.900,00

7.4

m2

1

8,00

8,00

7.5

m2

67

7,00

469,00

273.064,00

Στην περίπτωση που αντί του συμπαγούς δαπέδου με χρήση στρωμνής, γίνει εφαρμογή των σχαρωτών δαπέδων
από πολυαιθυλένιο και του αυτόματου scraper (ξύστρα) τότε το γενικό άθροισμα του συνόλου των δαπανών (κτίριο και
υπαίθριος χώρος χωρίς να περιλαμβάνει ΦΠΑ) για την ίδια επιφάνεια βασικών χώρων διαμορφώνεται στα 316.135,00€.
Πρόκειται για διαφορά κόστους μόνον 14% έναντι της συμβατικής κατασκευής, που θα μπορούσε να καλυφθεί από
επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και από το Ταμείο της Πράσινης Ανάπτυξης όπως προαναφέρθηκε.
41.220,00

7.1

31.963,00

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΣ

7. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ –
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Υαλοπίνακες πάχους 6mm

Επίστρωση πισσόχαρτου, στη
βάση έδρασης των περιμετρικών
τοίχων με αχυρόμπαλες.

1.085,00

Άθροισμα Δαπανών
Κατηγορίας Σ6

42

47

Σημαντικό όμως είναι να επισημανθεί ότι στα σχαρωτά δάπεδα η απαιτούμενη επιφάνεια ανά ζώο είναι μικρότερη σε
σχέση με την αντίστοιχη στα συμπαγή δάπεδα. Έτσι η συνολική επιφάνεια των βασικών χώρων (μαζί με το χώρο του
αναρρωτηρίου) μειώνεται - με βάση τις πιο κάτω παραδοχές (1) - στα 330 μ2 έναντι των 505μ2 που απαιτούνται για την
ίδια μονάδα στη περίπτωση εφαρμογής συμπαγών δαπέδων. Μείωση δηλαδή της τάξης του 25% για τη συγκεκριμένη
χρήση και 7% για το σύνολο της απαιτούμενης επιφάνειας της εγκατάστασης. Έτσι λοιπόν και το κόστος αντίστοιχα της
μονάδας θα μπορέσει να μειωθεί κατά 7% και να ανέλθει στο ποσό των 294.005,00€.
Παραδοχές (1)

Προβατίνα
Προβατίνα και αμνος
Αμνός
Ζώα αντικατάστασης

Σχαρωτό δάπεδο

Συμπαγές δάπεδο

0,75μ2
1,00μ2
0,20μ2
0,60μ2

1,00μ2
1,50μ2
0,30μ2
0,75μ2

6.467,00
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύγχρονη αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλει τους αγρότες να συμμορφώνονται με
ένα σύνολο κανόνων που συνδέονται με τη προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την υγιεινή
των παραγόμενων τροφίμων, τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων, κλπ, ενώ παράλληλα να βελτιώνουν την ποιότητα
ζωής τους. Αποσκοπεί λοιπόν στη Τοπική Ανάπτυξη μέσω (1) της ενίσχυσης δράσεων που εξασφαλίζουν τη προστασία η
και τη βελτίωση του περιβάλλοντος με στόχο την αειφορική διαχείριση της γης, (2) της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας,
δηλαδή της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων -και όχι της χαμηλής τους τιμής που δεν θα μπορέσει ποτέ να
ανταγωνιστεί τις τιμές των προϊόντων από τις αναπτυσσόμενες χώρες- και (3) της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές.
Ειδικότερα δε για την προβατοτροφία, με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 19 Ιουνίου 2008
(2007/2192(INI)), τίθενται οι βάσεις για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και το βιώσιμο μέλλον της, προωθώντας πολιτικές για
την ενθάρρυνση της κατανάλωσης των προϊόντων και για την προσέλκυση νέων αιγο-προβατοτρόφων. Στα μέτρα αυτά
συμπεριλαμβάνονται η οικονομική ενίσχυση σε εκτροφείς σπάνιων παραδοσιακών και τοπικών φυλών
αιγοπροβάτων - ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές ή περιοχές με εν γένει φυσικά μειονεκτήματα, η ενθάρρυνση των
παραγωγών να συστήσουν ενώσεις παραγωγής και εμπορίας, να παράγουν ειδικές ποιότητες κρέατος και
γαλακτοκομικών προϊόντων (όπως βιολογικά προϊόντα, προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, Παραδοσιακά Ιδιότυπα Εγγυημένα (ΕΠΙΠ)
κλπ).
Ελπίζουμε ότι οι προτάσεις που αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια για σύγχρονα προβατοστάσια οργανικά και
αισθητικά συνδεδεμένα με παραδοσιακές μάντρες -προτάσεις που αξιοποιούν και αναδεικνύουν τα μοναδικά συγκριτικά
πλεονεκτήματα της Λήμνου-απαντούν σε αυτή την απαιτούμενη από την ΕΕ πολλαπλή αγροτική συμμόρφωση -ποιοτική
και περιβαλλοντική- δημιουργώντας προϋποθέσεις ολοκληρωμένης και αειφόρου ανάπτυξης. Προϋποθέσεις που
συνδέονται όμως με δράσεις της πολιτείας σχετικές με θεσμικές αλλαγές, με προγράμματα επιδοτήσεων, πιλοτικές
εφαρμογές, φορολογικά κίνητρα κλπ, οι οποίες μπορούν καθοριστικά να συμβάλλουν στο να αποτελέσει η Λήμνος ένα νησί
μοντέλο, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού πρωτογενή τομέα, τη διατήρηση της ζώσας παράδοσης και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Αναλυτικότερα, οι αναγκαίες κατ’ αρχήν δράσεις τις πολιτείας για τη
προώθηση μιας τέτοιας ανάπτυξης, κατά τη γνώμη μας οφείλουν να συνδέονται με:
Α. Θεσμικές αλλαγές που θα αφορούν:
Α.1 στον χαρακτηρισμό των μαντρών ως παραδοσιακών συνόλων υπό προστασία -που θα τυγχάνουν ειδικής
επιδότησης (πχ σχέδια βελτίωσης),

Β.2 τις συνέργιες μεταξύ κτηνοτροφικών δράσεων και μεταποίησης -μέσω της δημιουργίας παράλληλων μικρών
τυροκομείων- ή ακόμη κτηνοτροφικών δράσεων και αγροτο –τουρισμού, αξιοποιώντας τις παραδοσιακές μάντρες,
Β.3 τη βελτίωση των βοσκοτόπων -πιθανόν μέσω του κανονισμού 1405/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- που
θα διασφαλίσει την αναβάθμιση της παραγωγής και του περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό ίσως να τονιστεί ότι η
μείωση της βόσκησης από αιγοπρόβατα, έχει ως δευτερογενές αποτέλεσμα την αύξηση των αστοιβών που
παρατηρείται σήμερα στο νησί και υποβαθμίζει δραστικά το περιβάλλον, απειλώντας τμήματά του σε
ερημοποίηση.
Γ. Φορολογικά και άλλα κίνητρα για την προώθηση του αναδασμού κτημάτων ώστε να καθίστανται πιο ανταποδοτικά,
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και παράλληλα στη προστασία του τοπίου
Δ. Πιλοτική εφαρμογή μιας πρότυπης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ανάλογης με τη παρούσα, που θα λαμβάνει
υπόψη της πραγματικά δεδομένα περιβάλλοντος και απαιτήσεων, ώστε να εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα και
να αξιοποιηθούν στο μέλλον τόσο από τους αρμόδιους φορείς διαμόρφωσης των πολιτικών στήριξης του αγροτικού
χώρου, όσο και από τους ίδιους τους παραγωγούς.
Ε. Πρωτοβουλίες -γιατί όχι- του Δήμου η της Περιφέρειας για να υπάρξει η αναγκαία συνεννόηση με τις επιμέρους
Μονές του Αγίου Όρους που κατέχουν μεγάλη κτηματική περιουσία στη Λήμνο και τον Αι Στράτη, ώστε αυτές να
ενθαρρυνθούν να προχωρήσουν σε συνεργασίες με νέους αγρότες, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση
εκτάσεων τους, προς αμοιβαίο όφελος..
Είναι αλήθεια ότι οι νησιωτικοί χώροι σαν τη Λήμνο βρίσκονται αντιμέτωποι περισσότερο σήμερα από ποτέ, με σημαντικές
προκλήσεις και νέες ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από μια νέα γενιά που έχει τα δικά της οράματα -ίσως πιο
μετρημένα από τα δικά μας- και αναζητεί διεξόδους στην ελληνική ύπαιθρο.
Άλλωστε, το πλούσιο και εύθραυστο φυσικό περιβάλλον των νησιών σαν τη Λήμνο, με το μακρόχρονο και πολυποίκιλο
αποτύπωμα του ανθρώπινου μόχθου για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων, τα χαρακτηριστικά κτιριακά κατάλοιπα του
αγροτικού τοπίου (μάντρες, αλώνια, μύλοι, ξωκλήσια), τα ποιοτικά προϊόντα, η ιδιαίτερη βιωματική και ζωντανή ακόμη
σήμερα ταυτότητα των κατοίκων, αλλά και τα θετικά χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας, συνθέτουν αναμφίβολα ένα
πλαίσιο που δημιουργεί προοπτικές για μια αειφόρο ανάπτυξη, στηριγμένη στις ιδιαιτερότητες του νησιού και στις ίδιες τις
αξίες της κοινωνίας του. Στο χέρι της είναι να τις αξιοποιήσει.15

Α.2 στον προσδιορισμό ειδικών όρων δόμησης για σύγχρονα προβατοστάσια σε τόπους ιδιαιτέρου κάλλους –όπως
της Λήμνου- αξιοποιώντας τις κατευθύνσεις της παρούσας μελέτης. Οι όροι δόμησης αυτοί έχουν τον χαρακτήρα
επείγοντος, αν θέλει κανείς να ανακόψει άμεσα τη συντελούμενη σήμερα καταστροφή του τοπίου από την
υλοποίηση προβατοστασίων μεταλλικής κατασκευής.
Α.3 στη δυνατότητα κατοχύρωσης της παραγωγής ζωικών προϊόντων κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά από ελεύθερη
– εκτατική βόσκηση.
Β. Κατάλληλα Προγράμματα Επιδοτήσεων, που θα ενθαρρύνουν:
Β.1 τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης σύγχρονων προβατοστασίων, ανάλογων με τον προτεινόμενο,
Εικ.57, Μάντρα στον Κοντιά στη Λήμνο

15

«Αναπτυξιακά προβλήματα και διαγραφόμενες προοπτικές στη Κύθνο» Δήμος Κύθνου, και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκδόσεις Αρμός, 2008. Χαιρετισμός Γιώργου Ζέρβα, καθηγητή και πρύτανη Γ.Π.Α
και εισήγηση Γιώργου Βλάχου με θέμα: πολιτικές για την ποιότητα και την αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού χώρου: οι δυνατότητες εφαρμογής στα νησιά
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