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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΜΑΝΤΡΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ
Οι παραδοσιακές μάντρες της Λήμνου αποτελούν συγκροτήματα εκτροφής - σταβλισμού προβάτων και
αιγών, όπου ο βοσκός συγκεντρώνει το κοπάδι του και οργανώνει, παράλληλα προς τους χώρους
διαβίωσης των ζώων, αποθηκευτικούς χώρους, χώρους εργασίας και διαμονής του ποιμένα. Οι μάντρες
είναι κατασκευασμένες από τοπικά υλικά, με τεχνική αναλλοίωτη στο πέρασμα των αιώνων και άμεσα
συνυφασμένη με τις ανάγκες που εξυπηρετούν, και πάντα πολύ καλά ενσωματωμένες στα τοπία του
νησιού. Αποτελούν δε το πλέον εμβληματικό στοιχείο του αγροτικού τοπίου της Λήμνου, το κύτταρο που
οργανώνει το αγρο-κτηνοτροφικό πλέγμα του νησιού, διαμορφώνει την τοπική οικονομία και τις σχέσεις
της κοινωνίας, συνιστώντας παράλληλα ανεκτίμητης αξίας κατάλοιπα της τοπικής –υλικής και άυλης–
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Για τον λόγο αυτό, εξέχουσα θέση στις δράσεις του Προγράμματος Terra Lemnia έχουν:
η προώθηση μελετών και καταγραφών, παρεμβάσεων επί του θεσμικού πλαισίου, ενεργειών και δράσεων
προβολής των παραδοσιακών μαντρών της Λήμνου, καθώς και η υλοποίηση στον χώρο ζωντανών καλών
παραδειγμάτων, με στόχο:
 την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των παραδοσιακών μαντρών, καθώς και
 τη δημιουργία σύγχρονων οικολογικών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, συμβατών με την
παραδοσιακή μάντρα, για την κάλυψη αναγκών που ανταποκρίνονται στα μεγέθη των σημερινών
κοπαδιών, αλλά και στους σύγχρονους κανόνες ευζωίας,
Πεποίθησή μας είναι ότι η προσέγγιση αυτή, δεμένη με την κοινωνία και το αγροτικό τοπίο, μπορεί να
συμβάλει καθοριστικά στην αειφόρο ολοκληρωμένη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της Λήμνου, αλλά
ακόμη και στον αγροτο-τουρισμό του νησιού και ειδικότερα:
 στη δημιουργία της αναγκαίας συνέχειας στο χώρο και στο χρόνο, με τρόπο σύγχρονο, βιωματικό,
περιβαλλοντικά ευαίσθητο και οικονομικά βιώσιμο,
 στην επανάχρηση και ανάδειξη της μάντρας όχι μόνον ως προέκταση της σύγχρονης κτηνοτροφικής
μονάδας (προβατοστασίου) αλλά και ως σύγχρονης μεταποιητικής (τυροκομείο) ή και αγροτοτουριστικής μονάδας, που λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και συνδέει τον επισκέπτη με
την κοινωνία,
 στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ένταξη της παραδοσιακής μάντρας στην άυλη
πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.
ΣΤΟΧΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΑΝΤΡΑΣ – ΜΙΚΡΟΥ
ΠΡΟΒΑΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
Η παρούσα πρόσκληση σε διαγωνισμό κατασκευής μικρού επιδεικτικού προβατοστασίου
εντάσσεται στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων του Προγράμματος. Απευθύνεται σε κτηνοτρόφους
του νησιού που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ουσιαστικής συμμετοχής στο Πρόγραμμα, προκειμένου να
επιλεγούν: η θέση και ο κτηνοτρόφος για την υλοποίηση μιας μικρής πιλοτικής επισκέψιμης μονάδας
προβατοστασίου (για περίπου 100 αιγοπρόβατα), σε κτήμα, δίπλα σε υπάρχουσα -εν λειτουργία- μάντρα.
Για την υλοποίηση αυτής της δράσης προβλέπεται η αξιοποίηση της πρότυπης μελέτης της Ανεμόεσσας με
τίτλο «Λήμνος: Σύγχρονα προβατοστάσια και παραδοσιακές μάντρες. Μια πρόταση ολοκληρωμένης
ανάπτυξης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε ένα τοπίο ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας», ενώ διασφαλίζεται
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η συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) – με τον καθηγητή Ζωικής Παραγωγής κύριο
Γιάννη Χατζηγεωργίου, καθώς και με τον κύριο Αθανάσιο Παπαθεοδώρου, γεωπόνο ζωοτέχνη, πρώην
Προϊστάμενο Αιγοπροβατοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων..
Αξίζει να επισημανθεί ότι κατά τη διατύπωση της παρούσας πρόσκλησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες
προσέφερε και ο καθηγητής Αγροτικών Κατασκευών του ΓΠΑ, κύριος Παναγιώτη Παναγάκη.
Στόχος υλοποίησης μιας σύγχρονης επιδεικτικής μονάδας προβατοστασίου είναι η ανάπτυξη μιας
εναλλακτικής, ολοκληρωμένης πρότασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, που:
(α) να εντάσσεται αρμονικά σε ένα τοπίο ιδιαιτέρου κάλλους, να δημιουργεί σαφείς υλικές σχέσεις και
σχέσεις κλίμακας με το λεγόμενο «πνεύμα του τόπου», να συντάσσεται με την ανώνυμη αρχιτεκτονική
παράδοση, να διαφυλάσσει την αίσθηση του γήινου, στιβαρού ορίου, που προφυλάσσει και
περικλείει,
(β) να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, ευζωίας, ποιότητας προϊόντων, ποιότητας
περιβάλλοντος και κατασκευών,
(γ) να προωθεί μια οικολογική αρχιτεκτονική:
 αφενός με τη χρήση υλικών κατά το δυνατό τοπικών αλλά και ανακυκλώσιμων, όπως
ενδεικτικά η πέτρα ως φέρον υλικό, η αχυρόμπαλα ως υλικό πλήρωσης (το «δεμάτι»
γεφυρώνει την αρχαία διάσταση ανάμεσα στο οικοδομείν και το καλλιεργείν), τα καλάμια και
τα φύκια ως υλικό επικάλυψης, ο πηλός για σφράγιση κλπ.,
 αφετέρου μέσω της διαχείρισης των φυσικών πόρων (π.χ. του νερού ή της ενέργειας), αλλά
και της ανακύκλωσης των αποβλήτων,
(δ) να προστατεύει και να ενσωματώνει τα κατάλοιπα του παρελθόντος στη νέα κτηνοτροφική
εγκατάσταση, διασφαλίζοντας ότι η παραδοσιακή μάντρα και το σύγχρονο προβατοστάσιο
αποτελούν ξεχωριστές και αναγνωρίσιμες ενότητες, οι οποίες μπορούν να πλησιάζουν ή να
απομακρύνονται αναλόγως του χαρακτήρα της επανάχρησης της παραδοσιακής μάντρας και της
λειτουργίας της στο νέο κτιριακό σύνολο,
(ε) να προωθεί και προάγει, μέσα από τον σχεδιασμό της, τη βελτίωση της παραγωγής και την
αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Για τους πιο πάνω λόγους, η νέα μονάδα, που θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Terra Lemnia, τόσο
ως προς τη μελέτη και αδειοδότησή της, όσο και ως προς την κατασκευή της:
 προβλέπεται ανοιχτή και επισκέψιμη, όχι μόνο στη φάση λειτουργίας αλλά και κατά τη διάρκεια
της κατασκευής, ώστε να αποκτηθεί κοινή γνώση των κτηνοτρόφων του νησιού,
 σχεδιάζεται ως πιλοτική και πειραματική, επιτρέποντας να δοκιμαστούν στην πράξη διάφορες
εναλλακτικές λύσεις κατασκευαστικής και λειτουργικής φύσεως, ενώ παράλληλα
 επιδιώκεται να λειτουργήσει ως οδηγός για τη μελλοντική προτυποποίηση του σχεδιασμού
σε επίπεδο υλικών και λοιπών προδιαγραφών.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η ευρύτερη ανάγκη ενίσχυσης της αιγο-προβατοτροφίας στο νησί, με εκμεταλλεύσεις που ενδείκνυται να
έχουν περίπου 100 παραγωγικά ζώα ώστε να είναι βιώσιμες, επιβάλλει η επιδεικτική αυτή μονάδα να
καλύπτει ανάγκες για περίπου 120 ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ζώων αντικατάστασης. Το νέο
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πρότυπο προβατοστάσιο θα καλύψει ανάγκες διαμονής των ανωτέρω προβατίνων ή αιγών, καθώς και τις
ανάγκες παράπλευρου, διακριτού χώρου μικρού αμελκτηρίου έως 12 θέσεων, χώρου συλλογής συντήρησης γάλακτος, μαζί με βόθρους σηπτικούς και μη, και χώρο κοπροσωρού. Οι διαστάσεις του
συγκροτήματος θα καλύπτουν τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές.
Επομένως η προβλεπόμενη επιδεικτική μονάδα θα είναι έκτασης ~ 250 τ.μ. κλειστού χώρου, στην οποία
θα προσαρτάται ο αναγκαίος στεγασμένος η αύλειος χώρος (προαύλια) με στέγαστρα για τις φάτνες κλπ.
Οι μελέτες, η αδειοδότηση και κατασκευή του έργου, καθώς και η έκδοση άδειας λειτουργίας της
εκμετάλλευσης, θα γίνουν με πόρους του Προγράμματος. Παράλληλα, ζητείται η συμβολική
συμμετοχή του αναδόχου κτηνοτρόφου, με ποσό ~7.000 ευρώ, είτε με την προμήθεια της
αχυρόμπαλας είτε και με τη μορφή εργασίας στην κατασκευή.
Οι συμπληρωματικές ανάγκες χώρων κριαριών και υποστηρικτικών / βοηθητικών λειτουργιών
(αποθήκευσης ζωοτροφών κλπ.) θα καλυφθούν κατά προτίμηση εντός των χώρων της παραδοσιακής
μάντρας που θα πρέπει να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας, με πόρους του ίδιου του κτηνοτρόφου.
Σχετικό διαγραμματικό σχέδιο και ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση του έργου θα δοθούν
συμπληρωματικά στην παρούσα Πρόσκληση, σε όσους ενδιαφερθούν. Ο τελικός σχεδιασμός θα
γίνει σε β’ στάδιο, μετά την επιλογή του κτηνοτρόφου που θα συνεργαστεί στο Πρόγραμμα, τη σύνταξη
τοπογραφικού και αποτύπωσης της υπάρχουσας μάντρας, δίπλα στην οποία θα αναπτυχθεί ο νέος χώρος
του πρότυπου προβατοστασίου.
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης από τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ορίζεται
η Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019.
 Διάρκεια περιόδου αξιολόγησης των προτάσεων: έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019.
 Διάρκεια ολοκλήρωσης διαδικασιών μελέτης και αδειοδότησης: 4 -5 μήνες
 Διάρκεια περιόδου κατασκευής: 4 -5 μήνες
 Προβλεπόμενα εγκαίνια και επιδεικτική λειτουργία της μονάδας: τον Ιούλιο του 2020.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής κτηνοτρόφων της Λήμνου στον παρόντα διαγωνισμό συνδέονται με
παράγοντες ανθρώπινους, καθώς κρίνονται σημαντικοί για την ανάπτυξη μιας πειραματικής και
επιδεικτικής εφαρμογής - χωρικούς, καθώς όλο το πρόγραμμα του Terra Lemnia συνδέεται σε μεγάλο
βαθμό με το τοπίο της Λήμνου - και ζωοτεχνικούς, καθώς αυτοί καθορίζουν παράγοντες ποιοτικούς, αλλά
και κτιριακούς, που επηρεάζουν την παραγωγή. Ειδικότερα:
Ανθρώπινοι παράγοντες:
 Ο κτηνοτρόφος που εκδηλώνει ενδιαφέρον θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό νέος, και πάντως
μέχρι 50 ετών. Θα προηγούνται οι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι.
 Η συμμετοχή - καθ’ οιονδήποτε τρόπο - του κτηνοτρόφου σε προηγούμενες δράσεις του
Προγράμματος Terra Lemnia ή σε δράσεις της Ανεμόεσσας τα περασμένα χρόνια, καθώς και η
δέσμευσή του να συνεργαστεί, στο πλαίσιο αυτής της δράσης, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
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του Προγράμματος, ιδιαίτερα δε τους ειδικούς συμβούλους της συγκεκριμένης δράσης και την
Επιτροπή Αξιολόγησης (υποχρεωτικό κριτήριο).
 Η δυνατότητα του κτηνοτρόφου να συμμετάσχει στις αναγκαίες δαπάνες ανακαίνισης/
εκσυγχρονισμού της παραδοσιακής μάντρας και μικρής, συμβολικής, συμμετοχής του στην
κατασκευή του νέου προβατοστασίου, όπως ορίζεται στην πρόσκληση (υποχρεωτικό κριτήριο).
Χωρικοί και λειτουργικοί παράγοντες:
 Η θέση της μονάδας σε σχέση με το υπάρχον πρωτεύον ή και δευτερεύον οδικό δίκτυο και η εύκολη
κατά το δυνατό προσβασιμότητα (θετικό κριτήριο).
 Η ύπαρξη παραδοσιακής μάντρας εντός του κτήματος και η δυνατότητα αξιοποίησής της ως χώρος
υποστηρικτικός, όπως: χώρος κριαριών, τροφοδοσίας, χειρισμών, ή και βοηθητικός για την κάλυψη
απαιτήσεων τοκετού, αναρρωτηρίου, αποθήκευσης, κλπ. (υποχρεωτικό κριτήριο).
 Η δυνατότητα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης του χώρου (θετικό κριτήριο).
 Η ορατότητα της θέσης, η ελκυστικότητα του τοπίου, οι όμορες χρήσεις (θετικό κριτήριο).
 Η διασφάλιση ιδιόκτητου χώρου / κτήματος ή ενοικιαζόμενου με την προϋπόθεση της σύμφωνης
γνώμης του ιδιοκτήτη για τη δέσμευσή του και τη διατήρηση της συγκεκριμένης χρήσης της
εγκατάστασης για χρονική διάρκεια τουλάχιστον είκοσι (20) ετών. Η ιδιοκτησία θα αποδεικνύεται με
σχετικά συμβόλαια και το ενοικιαστήριο με συμβόλαιο και την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για
συμμετοχή στο Πρόγραμμα (υποχρεωτικό κριτήριο).
Ζωοτεχνικοί παράγοντες (υποχρεωτικοί):
 Το μέγεθος των κοπαδιών που μπορεί να φιλοξενηθεί στην προβλεπόμενη κτηνοτροφική μονάδα
είναι έως ~120 πρόβατα, περιλαμβανομένων των ζώων αντικατάστασης.
 Η χρήση ζώων ντόπιων πληθυσμών, με κατεύθυνση τη γαλακτοπαραγωγή, που είναι
προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες περιβάλλοντος και προσδίδουν στα προϊόντα ποιότητα και
προστιθέμενη αξία.
 Η πρόβλεψη μηχανικής άμελξης εντός της νέας μονάδας.
 Η πρόβλεψη φυσικού θηλασμού των αρνιών.
 Η μορφή της εκμετάλλευσης θα παραμείνει εκτατική όπως εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.
Είναι σαφές ότι οι πιο πάνω προϋποθέσεις έχουν κυρίως ποιοτικά χαρακτηριστικά. Θα αξιολογηθούν μαζί
με την προσωπική επαφή που θα έχει η Επιτροπή με κάθε κτηνοτρόφο και μετά την επίσκεψη που θα γίνει
σε κάθε υποψήφια μάντρα.
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Ο παραγωγός που θα επιλεγεί θα πρέπει να διατηρήσει τη σταβλική εγκατάσταση στη μορφή που θα του
παραδοθεί για όσο χρονικό διάστημα συμφωνηθεί στη σχετική σύμβαση και να παραμείνει στη
δραστηριότητα αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται ρήτρες.
Επίσης, θα επιτρέπει σε όλους τους επιστημονικούς φορείς που συνεργάζονται στο Πρόγραμμα να έχουν
πρόσβαση στην εγκατάσταση προκειμένου να αξιολογήσουν τη λειτουργικότητά της.
Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του Προγράμματος, όποιο πρόβλημα δυσλειτουργίας προκύψει θα
γνωρίζεται άμεσα από τον παραγωγό στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης προκειμένου να
αντιμετωπίζεται.
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Ο παραγωγός δεν μπορεί να προβεί σε βασικές αλλαγές της εγκατάστασης παρά μόνο με τη σύμφωνη
γνώμη των υπευθύνων του Προγράμματος.
Ο παραγωγός έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει όλες τις προϋποθέσεις που θέτουν η εθνική και
Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων.

Δύο μάντρες: μια παραδοσιακή, ενσωματωμένη στο τοπίο - μια σύγχρονη, εμφανώς ξένη
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος υποβολής Υποψηφιότητας Συμμετοχής στο Πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει:
 τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης, στην οποία θα δίδονται τα στοιχεία του παραγωγού και θα
διατυπώνονται - σε ένα συνοπτικό κείμενο - οι λόγοι συμμετοχής στο Πρόγραμμα, δηλαδή τι
περιμένει ο κτηνοτρόφος από αυτό, ή ποιοι είναι οι επαγγελματικοί του στόχοι,
 τη συμπλήρωση, στον επισυναπτόμενο χάρτη, της ακριβούς θέσης της μάντρας στο νησί,
συνοδευόμενη από έξι (6) φωτογραφίες του χώρου (του υπάρχοντος κτίσματος και του ευρύτερου
περιβάλλοντος),
 αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή του ενοικιαστηρίου με την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι
συναινεί στη συμμετοχή της ιδιοκτησίας του στο Πρόγραμμα ή δήλωση του κτηνοτρόφου ότι θα
εξασφαλίσει τη σχετική συναίνεση εφόσον επιλεγεί.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Την Επιτροπή Αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού και Επιτροπή Παρακολούθησης του
Προγράμματος θα αποτελέσουν:
 ο καθηγητής ζωικής παραγωγής του ΓΠΑ, κύριος Γιάννης Χατζηγεωργίου (πρόεδρος της
Επιτροπής),
 ο κύριος Αθανάσιος Παπαθεοδώρου, γεωπόνος ζωοτέχνης, πρώην Προϊστάμενος
Αιγοπροβατοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 ο υπεύθυνος του Προγράμματος Terra Lemnia εκ μέρους του MedINA, χωροτάκτης κύριος Γιώργος
Δημητρόπουλος (γραμματέας της Επιτροπής),
 η ΓΓ και εκπρόσωπος της Ανεμόεσσας, αρχιτέκτων κυρία Ήβη Νανοπούλου, που εκπόνησε το 2011
τη σχετική πρότυπη μελέτη,
 ο προϊστάμενος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Λήμνου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου,
κύριος Γιάννης Καβαρνός.
Η Επιτροπή θα συνεδριάσει τρεις (3) φορές, την πρώτη φορά σε ανοιχτή διαδικασία, επιτρέποντας στον
κάθε ενδιαφερόμενο κτηνοτρόφο να παρουσιάσει την πρότασή του, ενώ η δεύτερη συνεδρίαση θα
συνοδευτεί από επισκέψεις στους προτεινόμενους χώρους.
Για το MedINA

Για την Ανεμόεσσα

Γιώργος Δημητρόπουλος

Ήβη Νανοπούλου

Για το ΓΠΑ

Για το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λήμνου

Γιάννης Χατζηγεωργίου

Γιάννης Καβαρνός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑ TERRA LEMNIA
Το Πρόγραμμα Terra Lemnia ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2017 και αφορά στην καταγραφή και ενίσχυση
των παραδοσιακών εκείνων πρακτικών που ακολουθούσαν επί αιώνες οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι του
νησιού και οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του μοναδικού Λημνιακού τοπίου και στην
προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων. Άλλωστε και η νέα
ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική επιδιώκει την ανάπτυξη και στήριξη των αγροτικών δραστηριοτήτων που
συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της αισθητικής αξίας του αγροτικού τοπίου που
συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο χώρο.
Οι δράσεις του Προγράμματος έχουν πολύπλευρο χαρακτήρα και υλοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή
ενός δικτύου ενδιαφερόμενων παραγωγών και κτηνοτρόφων, συνδυάζοντας τα πορίσματα της έρευνας με
πιλοτικές δράσεις στο πεδίο, ενεργοποιώντας τον διάλογο μεταξύ των ανθρώπων της παραγωγής, και
προσφέροντας επιστημονική υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας σε διάφορα θέματα αγροτικού
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ενδιαφέροντος που ενισχύουν την ποιοτική παραγωγή. Στο άμεσο μέλλον, στην εικόνα αυτή θα
ενσωματωθούν και ζητήματα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που συνδέονται με τη μεταποίηση,
την πιστοποίηση, την προβολή και προώθηση, με στόχο τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας και
αναγνωρισιμότητας που θα συμβάλουν ευρύτερα στην ανάπτυξη του νησιού.
ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗ ΜΑΝΤΡΑ
Α. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
Η πρώτη δέσμη δράσεων του Προγράμματος αφορά στην προστασία των παραδοσιακών μαντρών της
Λήμνου, παράλληλα με τη δυνατότητα ανάπτυξης σύγχρονων προβατοστασίων, συμβατών με τα
σημαντικά αυτά πολιτιστικά κατάλοιπα. Στο πλαίσιο αυτό, το MedINA, με τη συνδρομή της Ανεμόεσσας,
προτίθενται να προωθήσουν:
 Πρόσκληση σε διαγωνισμό κατασκευής μικρού επιδεικτικού προβατοστασίου (παρών
διαγωνισμός): Απευθύνεται σε κτηνοτρόφους του νησιού που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον
ουσιαστικής συμμετοχής στο Πρόγραμμα, με στόχο την υλοποίηση μιας μικρής πιλοτικής
επισκέψιμης μονάδας προβατοστασίου (για περίπου 100 αιγοπρόβατα), σε κτήμα, δίπλα σε
υπάρχουσα -εν λειτουργία- μάντρα. Για την υλοποίηση αυτής της δράσης προβλέπεται η
αξιοποίηση της πρότυπης μελέτης της Ανεμόεσσας με τίτλο «Λήμνος: Σύγχρονα προβατοστάσια
και παραδοσιακές μάντρες. Μια πρόταση ολοκληρωμένης ανάπτυξης κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων σε ένα τοπίο ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας» και διασφαλίζεται η συνεργασία με
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 Πρότυπες μελέτες εναλλακτικών τύπων σύγχρονων προβατοστασίων, συμβατών με τις
παραδοσιακές μάντρες. Αξιοποιώντας την εμπειρία από την κατασκευή της πρότυπης μονάδας
που θα υλοποιηθεί ως αποτέλεσμα του παρόντος διαγωνισμού, προγραμματίζεται να
εκπονηθούν ολοκληρωμένες μελέτες εναλλακτικών τύπων σύγχρονων προβατοστασίων από
πλευράς μεγεθών και σχημάτων (γραμμικού, σχήματος Γ επεκτάσιμου ή κλειστού σχήματος Π),
με στόχο να προτυποποιηθούν από το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών του ΑΠΘ και να
αποκτήσουν θεσμική κατοχύρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε εν τέλει να εκδίδονται
εύκολα και με χαμηλό κόστος οι σχετικές άδειες δόμησης. Έτσι θα διευκολυνθεί στην πράξη η
διαδικασία υλοποίησης σύγχρονων / ανακλητών προβατοστασίων παραδοσιακού τύπου με
οικολογικά υλικά, συμβατών με το τοπίο της Λήμνου. Σκοπός της δράσης αυτής του
Προγράμματος είναι να δοθεί στους παραγωγούς μια βιώσιμη εναλλακτική λύση από εκείνη των
σημερινών μεταλλικών κατασκευών τύπου θερμοκηπίου, οι οποίες έχουν κατακλύσει την
ελληνική ύπαιθρο την τελευταία δεκαετία και οι οποίες είναι ξένες προς –και τραυματίζουν
ανεπανόρθωτα– το τοπίο της Λήμνου, απαξιώνοντας μια ανεκτίμητη κληρονομιά, ενώ παράλληλα
είναι περιβαλλοντικά μη ανακυκλώσιμες.
 Πρόσκληση σε διαγωνισμό μετατροπής παραδοσιακής μάντρας σε σύγχρονο τυροκομείο
(δεύτερη διαδικασία στη συνέχεια της πρώτης – εφόσον εκείνη επιτύχει): Στόχος να
συμβάλουμε στη δημιουργία (σε δεύτερη φάση) ενός καλού παραδείγματος πρότυπου,
επισκέψιμου, τυροκομείου. Το Πρόγραμμα θα καλύψει τον λεπτομερή σχεδιασμό (σε επίπεδο
οριστικής μελέτης) και την έκδοση οικοδομικής άδειας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό.
 Πρόσκληση σε διαγωνισμό μετατροπής παραδοσιακής μάντρας σε ξενώνα αγροτοτουριστικό (δεύτερη παράλληλη διαδικασία με εκείνη του τυροκομείου): Στόχος να επιλεγεί
ένα παράδειγμα αγροτο-τουριστικής μονάδας στο νησί μας. Από την πλευρά του Προγράμματος
θα χρηματοδοτηθεί η μελέτη για τον λεπτομερή σχεδιασμό (σε επίπεδο οριστικής μελέτης) και την
έκδοση οικοδομικής άδειας.
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 Πρωτοβουλίες για τη θεσμική προστασία και δυνατότητα επανάχρησης των
παραδοσιακών μαντρών, αξιοποιώντας το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που έχει
προετοιμάσει η Ανεμόεσσα, αλλά και την εμπειρία των πιο πάνω μελετών και εφαρμογών.
Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
Η δεύτερη δέσμη δράσεων αφορά στην καταγραφή των υλικών καταλοίπων, δηλαδή των μαντρών αλλά
και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου – δράσεις οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει με πόρους του
Προγράμματος εντός του 2019. Πρόκειται για:
 Τη δημιουργία ενός αρχείου καταγραφής στοιχείων και χαρακτηριστικών των παραδοσιακών
μαντρών – εργασία που διενεργείται από τις αρχές του 2019 σε τέσσερεις περιοχές της Λήμνου και
σύντομα πρόκειται να ολοκληρωθεί. Η δράση αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί στο σύνολο του
νησιού εφόσον βρεθούν σχετικοί επιπλέον πόροι.
 Την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, εντός του 2020, όπου θα παρουσιάζονται τα
ευρήματα της, εν εξελίξει, επιτόπιας καταγραφής, επισημαίνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά στο
χώρο, αναφέροντας τα τοπωνύμια –όπου είναι γνωστά– και άλλες σχετικές πληροφορίες που
συλλέχθηκαν κατά την τρέχουσα καταγραφή. Η πλατφόρμα αυτή, εφόσον βρεθούν σχετικοί πόροι,
θα μπορούσε να αποκτήσει ανοιχτό, διαδραστικό, χαρακτήρα, δίδοντας τη δυνατότητα
συμπλήρωσης στοιχείων σε πραγματικό χρόνο –με τη χρήση ειδικής φόρμας καταγραφής– από
ενδιαφερόμενους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, στα πρότυπα αντίστοιχων εφαρμογών της
Ευρώπης (citizen science).
 Την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (συνεντεύξεις, φωτογραφία και βίντεο) για την ανάδειξη
της ζωής στις μάντρες της Λήμνου περιλαμβανομένης της διαδικασίας της παραδοσιακής
τυροκόμησης και την αξιοποίηση του υλικού αυτού για την ένταξη των στοιχείων αυτών της
ζώσας παράδοσης του τόπου στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του
Υπουργείου Πολιτισμού. Η σχετική εργασία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019 σε συνεργασία με
παραγωγούς του νησιού, έχοντας ως πρώτο στόχο τη συμπλήρωση και υποβολή το φθινόπωρο
του 2019 του φακέλου ένταξης του ‘μελίχλωρου / μελίπαστου’ στο εθνικό ευρετήριο. Το 2020
στοχεύουμε στη συμπλήρωση και υποβολή του αντίστοιχου φακέλου που θα αφορά τις
παραδοσιακές μάντρες της Λήμνου.
Τη διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας στη Λήμνο με θέμα «Η μάντρα της Λήμνου, χτες, σήμερα,
αύριο» το καλοκαίρι του 2020 – και την εξέταση της δυνατότητας έκδοσης έντυπου καταλόγου της έκθεσης
και πιθανής μεταφοράς της στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, εφόσον βρεθούν οι σχετικοί π
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Μπορείτε να χρησιμοποιείστε τον Χάρτη για να σημειώστε τη θέση της μάντρας σας
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