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Παραδοσιακά Στιβάνια:

Παραπέμπουν στην ενασχόληση των κατοίκων με γεωργικές και κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες



Οι Φραγκοσυκιές στην Κάρπαθο σήμερα



Καλλιέργεια φραγκόσυκων ανά την υπόλοιπη χώρα



ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΩΝ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

•Διασφάλιση των αγροτεμαχίων τους έναντι 
καταπατήσεων. 

•Αποφυγή να χαρακτηριστούν ως δασικές λόγω 
εγκατάλειψης.

•Δημιουργία συνθηκών για ύπαρξη συμπληρωματικού 
εισοδήματος



ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΦΟΡΕΑ

•Συμπληρωματικός παράγοντας στα συμφέροντά του σε περίπτωση
αδυναμίας συγκέντρωσης απαιτουμένων ποσοτήτων.

•Διοχέτευση στην εγχώρια και τουριστική αγορά της Καρπάθου των
προϊόντων μεταποίησης.

•Μείωση λειτουργικού κόστους λόγω επίτευξης οικονομίας κλίμακας σε
μαζικότερες παραγγελίες



ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ

•Κτηνοτρόφοι

•Μελισσοκόμοι

•Κλάδος μεταφορών



Πώς να αξιοποιηθούν εκτάσεις με δύσκολη 
πρόσβαση για καλλιέργεια φραγκοσυκιάς;

Η λύση: 

ATV (All Terrain Vehicle), δηλ. τετράτροχα, 
τετρακίνητα οχήματα που προορίζονται για 
χρήση εκτός δρόμου







ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠO ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ATV 

•Σχετικά μικρό κόστος αγοράς 

•Οδηγούνται με άδεια αυτοκινήτου ή μηχανής

•Εξασφαλίζουν γρήγορη μετακίνηση σε δύσβατα εδάφη.

•Ταξινομούνται ως αγροτικά μηχανήματα, απαλλαγμένα από τέλη κυκλοφορίας 
και  έχουν χαμηλά ασφάλιστρα

•Με χρήση αγροτικών παρελκομένων, μετατρέπονται σε μίνι τρακτέρ και με 
καρότσα έχουν σχεδόν την ίδια χωρητικότητα όσο ένα ημιφορτηγό.

•Με βάση το εφαρμοσμένο εθιμικό δίκαιο μπορούν να μπαίνουν σε τυφλά 
αγροτεμάχια από όμορες ιδιοκτησίες, αφού καταλαμβάνουν τόσο χώρο όσο και 
ένα υποζύγιο φορτωμένο σε παλαιότερες εποχές



Ενδεικτικά προτεινόμενα σχετικά βιβλία για αρχάριους καλλιεργητές



«Ευχαριστώ θερμά για το υπέροχο βιβλίο, που ήλθε στην πιο καλή στιγμή. Στις αρχές 
Ιανουαρίου ε.έ. επισκέφτηκα τη Μάλτα και εντυπωσιάστηκα από την αξιοποίηση της 
φραγκοσυκιάς. Διακόσμηση, γλυκά κουταλιού, ποτό. Είχα αρχίσει την προπαγάνδα 
μου για αξιοποίηση του φραγκόσυκου στην Μάνη, που κάποτε ήταν το «εθνικό» μας 
φρούτο. Εσχάτως προπαγάνδισα υπέρ αυτού στην Πάτμο. Με το θαυμάσιο βιβλίο σας 
ανοίγετε δρόμο, αν φυσικά κάποιοι το ανοίξουν για ν’ ανοίξουν τα μάτια τους.»

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Σαράντος Ι. Καργάκος



Σας ευχαριστώ θερμά όλους!!!


