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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης  

στον Αγροτικό Αύγουστο 2018» 

 
 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης συµµετείχε στον Αγροτικό Αύγουστο του 2018 

από 24 έως 30 Αυγούστου στην πόλη των Χανίων στα πλαίσια του Προγράµµατος LIFE 

Natura2000 Value Crete. 

Η Οµάδα Έργου του Προγράµµατος LIFE Natura2000 Value Crete, έχοντας ως στόχο 

την ανάδειξη αυτής της µοναδικής σχέσης, υλοποιεί εδώ και 4 χρόνια µια εκστρατεία 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού 

αναδεικνύοντας τα οφέλη που µας προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήµατα στις 

Προστατευόµενες Περιοχές του ∆ικτύου NATURA 2000.  

Ο Συντονιστής ∆ράσεων Προγράµµατος Natura2000 Value Crete κος Παναγιώτης 

Γεωργιακάκης αναφέρει ότι «Η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν παραδοσιακά τις 

σηµαντικότερες παραγωγικές δραστηριότητες της Κρήτης και έχουν συντελέσει τα µέγιστα στη 

διαµόρφωση του κρητικού πολιτισµού. Για πολλούς αιώνες οι εκτατικές και ηµι-εντατικές 

µέθοδοι εξασφάλιζαν την ισορροπία µεταξύ των καλλιεργητικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων 

και της άγριας φύσης. Η σωστή διαχείριση των φυσικών οικοσυστηµάτων και της χλωρίδας και 

πανίδας της Κρήτης αποτελεί προϋπόθεση όχι µόνο για τη διάσωσή τους, αλλά και για την 

ποιότητα των αγρο-κτηνοτροφικών προϊόντων και τη διαφύλαξη του πολιτισµού µας». 

Από τη µεριά της η Υπεύθυνη Επικοινωνίας/Ενηµέρωσης NATURA 2000 Value Crete 

κα Γωγώ Πιλιγκότση υπογραµµίζει ότι «Η πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά της Κρήτης µας 

είναι άρρηκτα συνδεδεµένες τόσο µε τα αγρο-διατροφικά προϊόντα του νησιού µας όσο και µε 

την κρητική µουσική και το χορό. Η συνύπαρξη τους στο χώρο και στο χρόνο διαµορφώνουν 

την κοινή µας ταυτότητα και αντιπροσωπεύουν το κοινό µας σύστηµα αξιών, ενώ κάθε 

προσπάθεια για την προστασία και διατήρηση τους συµβάλει ταυτόχρονα στην διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής, στην ευηµερία και την αειφόρο ανάπτυξη κάθε τόπου». 

Στα πλαίσια λειτουργίας ενός ξεχωριστού περιπτέρου κατά τη διάρκεια της Έκθεσης 

Αγροτικός Αύγουστος 2018 στα Χανιά διανεµήθηκαν δωρεάν ενηµερωτικοί οδηγοί µε 

χρήσιµες πληροφορίες, χάρτες και φωτογραφίες από όλες τις Προστατευόµενες Περιοχές 
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NATURA 2000 της Κρήτης και ενηµερώθηκαν οι επισκέπτες για την αξία των 

οικοσυστηµάτων και τη σχέση τους µε τα παραδοσιακά προϊόντα ποιότητας και τον 

πολιτισµό του νησιού µας.    

Η ∆ιευθύντρια της Έκθεσης του ΜΦΙΚ-ΠΚ, Λένα Μπορµπουδάκη σηµειώνει: 

«Ευχαριστώ θερµά τον κ.Μιχάλη Προµπονά, Συντονιστή Έργου του Προγράµµατος LIFE 

Natura2000 Value Crete για τη δυνατότητα συµµετοχής- για πρώτη φορά- των ανθρώπων της 

έκθεσης του Μουσείου στον Αγροτικό Αύγουστο 2018 καθώς και τους κ.Παναγιώτη 

Γεωργιακάκη και κ.Γεωργία Πιλιγκότση για τη συνεργασία. Η περιβαλλοντική ευθύνη αφορά 

όλους και κρίνεται αναγκαία κάθε προσπάθεια ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής 

κοινωνίας. Η χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής είναι ευθύνη όλων και µόνο όταν υπάρχουν 

ενηµερωµένοι πολίτες είναι εφαρµόσιµη». 

Σηµειώνεται ότι στην έκθεση Αγροτικός Αύγουστος 2018 συµµετείχαν και οι κ. Ζωή 

Μαυριτσάκη, κ. Σέβη Βεργάκη και κ. Ρία Μεσσαριτάκη από την Έκθεση του ΜΦΙΚ-ΠΚ. 

 

 
 
Σας ευχαριστούµε ̟ολύ για τη συνεργασία 
 

Λένα Μπορµπουδάκη 
∆ιευθύντρια Έκθεσης ΜΦΙΚ-ΠΚ 
(lena@nhmc.uoc.gr, 2810-393260) 

 

από το Γραφείο Τύπου 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήµιο Κρήτης 
(info@nhmc.uoc.gr, 2810-393630) 
  

 


