
Το έργο του “πλοηγού” πάνω 
στον οποίο θα στηριχθούν μια 
σειρά από προτάσεις για την 
αγροτική παραγωγή, τον τουρι-
σμό και τον δευτερογενή τομέα 
φιλοδοξεί να παίξει για την επό-
μενη δεκαετία το Παρατηρητήριο 
Υπαίθρου Κρήτης. 

 

Πρόκειται για μια δομή που συ-
στάθηκε πρόσφατα στα πρότυπα 
ανάλογων Παρατηρητηρίων σε 

όλη την Ευρώπη που στόχο και σκοπό έχει 
να συγκεντρώσει δεδομένα και στοιχεία 
της Κρητικής Υπαίθρου, να τα επεξεργα-
στεί και να διατυπώσει συγκεκριμένες 
προτάσεις στους φορείς του νησιού για το 
πως θα παρέμβουν οργανωμένα σε όλους 
τους τομείς της καθημερινότητας. 

O επιστημονικά 
υπεύθυνος του 
Παρατηρητηρίου 
Υπαίθρου Κρήτης 
καθηγητής αρχιτε-
κτονικής στο Πολυ-
τεχνείο Κρήτης κ. Νί-
κος Σκουτέλης μιλώντας 
στα “Χ.Ν.” επισημαίνει πως 
«μέσα από το Παρατηρη-
τήριο μπορούμε να επεξερ-
γαστούμε προτάσεις πολύ 
συγκεκριμένες ώστε να χρημα-
τοδοτηθούν δράσεις  για να προσελ-
κύσουν νέους ανθρώπους στην ύπαι-
θρο. Μοιάζει ουτοπικό αλλά πρέπει να επι-
μείνουμε». 

Το Παρατηρητήριο στηρίζεται οικονο-
μικά από την Περιφέρεια Κρήτης και σύμ-
φωνα με τον καθηγητή οι επιστήμονες δεν 
θέλουν να επαναληφθούν λάθη του πα-

ρελθόντος.  «Είδα-
με π.χ.  ότι σε πολ-
λές περιοχές όπως 

στο Ηράκλειο ο κό-
σμος άφησε τις πα-

λιές καλλιέργειες, ξερί-
ζωσε τα αμπέλια και γέ-

μισαν τα χωράφια τους με 
φραγκοσυκιές και αλόη, καλ-
λιέργειες που σε λίγα χρόνια 
αποδείχθηκαν λάθος.    
Είναι μεγάλο στοίχημα η 

αγροτική παραγωγή, η ενίσχυση 
των παραδοσιακών καλλιεργειών και η 
ένταξη νέων μετά από μελέτη και έρευνα. 
Έχουμε και το παράδειγμα του Κρουσώ-
να πάλι στο Ηράκλειο όπου έγιναν πάρα 
πολλές ταβέρνες με χρηματοδοτήσεις από 
το πρόγραμμα  Leader  και αφέθηκαν άλ-
λοι κρίσιμοι τομείς της οικονομίας.  Ένα 
ένα θέμα που   συζητάμε είναι η εκτός σχε-

δίου δόμησης. Δεν μπορεί να μιλάμε γι α 
ύπαιθρο όταν συνεχώς γεμίζει από τσι-
μεντένια καρκινώματα, μεγάλης κλίμακας 
ξενοδοχεία κ.λπ.  Όταν ως κοινωνίες 
έχουμε συμφωνήσει σε μια μικρής κλί-
μακας ανάπτυξη, που να είναι ήπια και 
αειφόρος» αναφέρει ο κ. Σκουτέλης. 

Η δράση του Παρατηρητηρίου  θα επε-
κταθεί σε βάθος 10ετίας προκειμένου να  
μπορέσει να προτείνει δράσεις που να 
εντάσσονται σε προγράμματα με βάση και 
τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ ξε-
κινάει πιλοτικά την μελέτη και καταγρα-
φή του από το Οροπέδιο Λασιθίου. 

Σύμφωνα με τους επιστήμονες το Πα-
ρατηρητήριο μπορεί να αποτελέσει ένα νέο 
στρατηγικό εργαλείο σύγχρονο και ικανό 
να κωδικοποιήσεις αλλά και να ερμη-
νεύσει  τόσο τις δυναμικές της υπαίθρου 
όσο και τις απειλές που την αφορούν. 

Γ. ΚΩΝ. 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  

“Πυξίδα” για την τοπική οικονομία 

Τοπικά | 7Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 | Χανιώτικα νέα

Συλλογή 
δεδομένων και 
προτάσεις για 

αγρότες, τουρισμό 
και δευτερογενή 

τομέα

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Εκδήλωση για  
τη γύρη  

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου και 
ώρα 7μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο 
Χανίων, η πολιτική συλλογικό-
τητα “χωριά βδ Κρήτης” και η 
Συλλογικότητα εναλλακτικού και 
αλληλέγγυου εμπορίου “Terra 
Verde” (Γη Πράσινη) οργανώ-
νουν εκδήλωση με θέμα “Γύρη 

λουλουδιών, γύρη μελισσών”στο 
πλαίσιο των “Αλληλοδιδακτι-
κών Κύκλων Γεωργίας”. 
 Η Γώτσιου Παναγιώτα, βιο-

λόγος-ερευνήτρια στο Μεσο-
γειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο 
Χανίων (ΜΑΙΧ) θα δώσει πλη-
ροφορίες για τη γύρη των φυ-
τών, την επιστήμη που την με-
λετά (παλυνολογία) και τη σύν-
δεσή της με διάφορους κλάδους 
επιστημών (όπως αρχαιοβο-

τανική, ιστορική γεωλογία, 
παλαιοντολογία, εξελικτική βιο-
λογία, αεροβιολογίαλλεργιολο-
γία, εγκληματολογία/ιατροδι-
καστική).  
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 

στη σχέση της γύρης με τις μέ-
λισσες, την επικονίαση των φυ-
τών και τη μελισσοπαλυνολογία 
(μελέτη της γύρης στο μέλι).  
Η Μπροκαλάκη Μαρία, δι-

αιτολόγος διατροφολόγος, θα 

μιλήσει για τη χημική σύσταση, 
τις ιδιότητες και τη διατροφική 
αξία της γύρης των μελισσών.   

Ο μελισσοκόμος Αντώνης 
Παπαγιαννάκης θα μιλήσει 
και θα δείξει στην πράξη με ποιο 
τρόπο λαμβάνεται η γύρη από τη 
γυρεοπαγίδα της κυψέλης των 
μελισσών και για το τι θα πρέ-
πει να προσέχει ο παραγωγός 
και ο καταναλωτής.  Θα ακο-
λουθήσει ανοιχτή συζήτηση.

 
Η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων 

για την ενδοχώρα του νησιού αποτελεί 
το βασικό αντικείμενο εργασία 

του Παρατηρητηρίου Υπαίθρου Κρήτης.

 
Για τη σημασία 

του Παρατηρητηρίου 
Υπαίθρου Κρήτης μιλάει 

στα “Χ.Ν.” 
ο επιστημονικός 

υπεύθυνός του κ. Ν. 
Σκουτέλης.


