TO ΠΡΟΒΑΤΟ
Ζώο από παιηά δεκέλο κε ηελ Κρήηε

Σν ζεκεξηλό νηθνδίαηην πξόβαην Ovis Amnion Aries αλήθεη ζηελ ηάμε ησλ
αξηηνόαθηύισλ, ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Bovidae , ην γέλνο Ovis, ην είδνο ammon, πξνήιζε δε
από εμεκέξσζε θαη δηαζηαύξσζε αηόκσλ ηνπ ππνείδνπο Ammon, πνιιά από ηα νπνία δνπλ
αθόκε θαη ζήκεξα ζε άγξηα θαηάζηαζε.
Σν πξόβαην γεληθά είλαη πιάζκα ήζπρν, θαξηεξηθό, δνπιηθό, ρσξίο βνύιεζε θαη
πεξίθνβν, ζα εμέιηπε δε εάλ ν άλζξσπνο δελ ην έζεηε ππό ηελ πξνζηαζία ηνπ. Ο θόβνο ηνπ
είλαη γεινίνο. Ο ειάρηζηνο ζόξπβνο, -ν αέξαο, ε βξνρή θ.ι.π. ηξέπνπλ ηα θνπάδηα ζε θπγή.
ύκθσλα κε αλαζθαθηθά επξήκαηα ην πξόβαην θαίλεηαη όηη εμεκεξώζεθε γηα πξώηε θνξά
ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ( Ηξάθ θν < Ηξάλ ) ηελ ελάηε ρηιηεηία π. Υ. θη' απ' εθεί
μεθίλεζε ε εμάπισζε ηνπ.
ηελ Κξήηε ην εμεκεξνκέλν πξόβαην εκθαλίδεηαη ηα κέζα ηεο εβδόκεο π.Υ. ρηιηεηίαο,
όπσο καξηπξνύλ δηάθνξα ζηνηρεία θαη αλαζθαθηθά επξήκαηα. Μεηαμύ ησλ ηειεπηαίσλ
ελδεηθηηθά αλαθέξσ ηα επξήκαηα ησλ αλαζθαθώλ από ηελ Κλσζό, ην Οξνπέδην ηνπ
Καζαξνύ, ην ζπήιαην ηεο Σξαπέδαο θ.ι.π. (Νενιηζηθήο θαη ππνλενιηζηθήο επνρήο), ην
ζπήιαην Μηθξό Καησθύγη εηείαο, ιόθνο Βξνληά Καβνπζίνπ θ.ι.π. ησλ ακέζσο λεσηέξσλ
πεξηόδσλ.
Πιήζνο όκσο ελδηαθεξνπζώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ πξνβαηνηξνθία ηεο Κξήηεο θαηά ηελ
Μηλσηθή επνρή βξίζθνπκε ζηηο πήιηλεο πηλαθίδεο ηεο Κλσζνύ. Όπσο είλαη γλσζηό νη
πηλαθίδεο απηέο είλαη είδνο θαηαιόγσλ κε νλόκαηα θαηαγξαθήο θνπαδηώλ, γεσξγηθώλ
πξντόλησλ θ.ι.π. πνπ ηεξνύζαλ νη ινγηζηηθνί ππάιιεινη ηνπ Αλαθηόξνπ. Από ηηο 3.000
ινηπόλ πηλαθίδεο πνπ έρνπλ ζσζεί, γύξσ ζηηο 800 αλαθέξνληαη ζε πξόβαηα θαη ην γεγνλόο
απηό θαη κόλν δείρλεη ηελ ζεκαζία πνπ είρε ε πξνβαηνηξνθία ζηελ Κξεηε.
Από ηελ κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πηλαθίδσλ πξνθύπηεη όηη απηέο αθνξνύζαλ ζε
100.000 πεξίπνπ δώα, όηη ην Παιάηη ήιεγρε ηελ παξαγσγή 80.000 πξνβάησλ, ην θαζέλα από
ηα νπνία έδηλε θαηά κέζνλ όξν 750 γξ καιιί.
Ζ ύπαξμε θνπαδηώλ είλαη γλσζηή από ηα ηέιε ηεο πξναλαθηνξηθήο πεξηόδνπ (γύξσ ζηα
2.000 π. Υ. ), ελώ ηνλ 15° π.Υ. αηώλα ππάξρνπλ νξγαλσκέλα θνπάδηα ππό ηελ επηηήξεζε
βνζθνύ. Σα θνπάδηα απηά πεξλνύλ ην θαινθαίξη ζηα βνπλά, ελώ ην ρεηκώλα παξαρεηκάδνπλ
ζηα ρακειά. Σν πήμηκν ηνπ γάιαθηνο γίλεηαη κε νπό ζπθηάο θαη θαηά κηα πιεξνθνξία
θαίλεηαη όηη νη βνζθνί ηεο επνρήο ήζαλ νξγαλσκέλνη ζε έλα είδνο «ζπιιόγνπ», όπσο ήζαλ νη
πνιεκηζηέο, ,.ητ ηεξείο θ.ά.
Ζ παξαγσγηθή θαηεύζπλζε ηεο πξνβαηνηξόθίαο ηελ Μηλσηθή επνρή ήηαλ
πξνζαλαηνιηζκέλε θπξίσο πξνο ηελ παξαγηνγή καιιηνύ αιιά θαη δεξκάηίνλ, ελώ ε
γαιαθηνπαξαγσγή απνηεινύζε δεπηεξεπνύζεο ζεκαζίαο ζηόρν. ην ζπκπέξαζκα απηό
θαηαιήγνπκε από ηε κειέηε ηεο ζύλζεζεο ησλ θνπαδηώλ, όπσο θαηαγξάθεηαη ζηηο πηλαθίδεο.
Παξαηεξνύκε έηζη όηη ζε έλα θνπάδη πνπ βόζθεη ζηελ πεξηνρή ηεο Φαηζηνύ θαη ην νπνίν
αξηζκεί 90 δώα, 63 απ' απηά ήηαλ αξζεληθά, 25 ζειπθά θαη 2 γέξηθα πξνο αληηθαηάζηαζε.
Σα πεξηζζόηεξα θνπάδηα αλήθαλ ζην Παιάηη, πνπ ήιεγρε νιόθιεξε ηελ θεληξηθή Κξήηε.
Τπήξραλ όκσο θαη θνπάδηα πνπ αλήθαλ ν°. θάπνηνπο ηηηινύρνπο θαη άιια πνπ ήζαλ
αθηεξσκέλα ζε δηάθνξεο ζεόηεηεο θαη ηα αζνδήκαηά ησλ δηεηίζελην γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ
αληηζηνηρνύλ ηεξώλ.
Μεηά ηηο ελδηαθέξνπζεο απηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πξνβαηνηξνθίαο ζηε Μηλσηθή Κξήηε,
αο ξίμνπκε κηα ζύληνκε καηηά ζηελ εμέιημή ηεο ζηηο επόκελεο πεξηόδνπο, γηα κεξηθέο από ηηο νπνίεο δπζηπρώο
δηαζέηνπκε πνιύ ιηγόηεξα ζηνηρεία από ηελ απνκαθξπζκέλε Μηλσηθή επνρή.
Οπσζδήπνηε όκσο, όπσο ζπλάγεηαη θαη από άιια ζηνηρεία, ε πξνβαηνηξνθία κε ηελ εθηαηηθή ηεο κνξθή
(θνπαδηαζηή), εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε ζηελ θηελνηξνθία ηεο Κξήηεο κε δηαθνξνπνίεζε,

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο, ηεο παξαγσγηθήο ηεο θαηεύζπλζεο (εξηνπαξαγσγή, γαιαθηνπαξαγσγή
θ,ι,π,).
Λόγσ ηνπ εθηαηηθνύ ραξαθηήξα ηεο πξνβαηνηξνθίαο ζηελ Κξήηε, ε θαηά θαηξνύο πνξεία ηεο ήηαλ ζηελά
ζπλδεδεκέλε κε ηε γεληθόηεξε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε ζην λεζί. Δίλαη επλόεην ινηπόλ όηη ζε πεξηόδνπο
αλαηαξαρώλ θαη επαλαζηάζεσλ ε θηελνηξνθία γεληθά, ηδηαίηεξα δε ε πξνβαηνηξνθία δνθηκαδόηαλε πνιύ. Ζ
Γσξηθή θαηάθηεζε είρε σο απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή κείσζε ησλ πξνβαηνπνηκλίσλ, ιόγσ ησλ ζθιεξώλ
αγώλσλ πνπ αθνινύζεζαλ κεηαμύ θαηαθηεηώλ θαη παιαηώλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνύ. Μηθξή αλάθακςε
ζεκεηώζεθε ηελ πξώηε πεξίνδν πνπ αθνινύζεζε ηελ εκθάληζε ησλ Διιεληθώλ πόιεσλ, ε νπνία όκσο δελ είρε
κεγάιε δηάξθεηα, επεηδή ζηε ζπλέρεηα μέζπαζαλ εκθύιηεο δηακάρεο, πνπ θξάηεζαλ κέρξη ηε Ρσκατθή
θαηάθηεζε
Ζ «Ρσκατθή Δηξήλε» κε ηελ παγίσζε ηεο εζσηεξηθήο αζθαιείαο επέηξεςε ζηνπο πξνβαηνηξόθνπο λα
μαλαγπξίζνπλ ζηα βνζθνηόπηα ηνπο.
Αθνινύζεζε κηα γεληθόηεξε νηθνλνκηθή πξόνδνο πνπ καξηπξείηαη από ην πιήζνο θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ
παιαηνρξηζηηαληθώλ κλεκείσλ πνπ έρνπλ απνθαιπθζεί ζηελ Κξήηε. Ζ Αξαβνθξαηία είλαη γεληθά κηα από ηηο
πην ζθνηεηλέο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο ηεο Κξήηεο θαη γηα ηελ νπνία, κέρξη ζήκεξα ηνπιάρηζην, ειάρηζηεο
πιεξνθνξίεο δηαζέηνπκε. Πεληρξέο είλαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο καο γηα ηελ Β. Βπδαληηλή πεξίνδν (11°* θαη
12°s κ.Υ. αηώλεο). ύκθσλα κε έγγξαθα ησλ αξρώλ ηνπ 12νπ αηώλα ππήξρε ζεκαληηθή εκπνξηθή δξάζε ζηα
θηελνηξνθηθά πξντόληα κεηαμύ Δλεηώλ θαη Κξεηώλ. Σα πξώηα ρξόληα ηεο Δλεηνθξαηίαο, πνπ είλαη κηα
πεξίνδνο ζπλερώλ εμεγέξζεν^λ (γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ νπνίσλ νη Δλεηνί έιαβαλ πνιύ ζθιεξά κέηξα, πνπ
θάπνηε έθζαζαλ ζηελ επηβνιή εξήκσζεο νξηζκέλσλ πεξηνρώλ), ε πξνβαηνηξνθία ππέζηε κεγάιε θαζίδεζε.
Αξγόηεξα όκσο ε θαηάζηαζε βειηηώζεθε ζεκαληηθά θαη όπως καο πιεξνθνξεί ν Buondelmonti ζηηο αξρέο ηνπ
15°° αηώλα ε πξνβαηνηξνθία ήηαλ ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε. Ο ίδηνο ζην έξγν ηνπ θάλεη ζπρλά ιόγν γηα ην
κεγάιν πξνβαηνπνίκλην θαη γηα ηνπο βνζθνύο πνπ ζπλαληνύζε ζηηο πεξηνδείεο ηνπ. Από ηνλ ίδην έρνπκε ηελ
πιεξνθνξία όηη ηα θνπάδηα γηα vu πάλε ζηα βνζθνηόπηα ή ηηο πεγέο έπξεπε λα αθνινπζνύλ ζπγθεθξηκέλν
δξνκνιόγην γηα λα κελ πξνθαινύλ δεκίεο ζηηο θαιιηέξγεηεο. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπλεπαγόηαλ
επηβνιή πξνζηίκνπ. Έρνπλ δηαζσζεί έγγξαθεο ζπκθσλίεο παξαρώξεζεο δηθαηώκαηνο δηέιεπζεο δώσλ. Ο ίδηνο
πεξηεγεηήο αλαθεξόκελνο ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ιηκαληνύ ηνπ Ζξαθιείνπ καο πιεξνθνξεί όηη
απ' απηό θνξησλόηαλε γύξσ ζηα 30.000 βαξέιηα (1 βαξέιη=1,43 θπβηθά κέηξα) γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ
(όζν θαη Μαιεβπδηώηηθν θξαζί), έκκεζε καξηπξία ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηεο πξνβαηνηξνθίαο. Παξόκνηα
πιεξνθνξία δίδεη θαη ν Δλεηόο Πξνβιεπηήο Φξ. Μνξεδίλε, ν νπνίνο ην 1629 αλαθέξεη όηη ε Κξήηε «
............................................... ηπξί βγάδεη (παξάγεη) νιόθιεξεο θαξαβηέο.».
Ο Μεγάινο Κξεηηθόο Πόιεκνο (1645-1669) δηέιπζε θπξηνιεθηηθά ηελ θξεηηθή πξνβαηνηξνθία, ε νπνία
ηελ πξώηε πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ππερώξεζε ζε ππνηππώδε κνξθή. ηελ απνγξαθή ηνπ 1699 νη 1 η
Αλαηνιηθέο Δπαξρίεο είραλ κόλν 109.845 αηγνπξόβαηα, ηα θαθηά 11.000, θαη' εθηίκεζε δε νιόθιεξν ην λεζί
200.000 πεξίπνπ.
Με ηνλ θαηξό όκσο, όπσο ζπλέβαηλε ζπλήζσο, ε θαηάζηαζε άξρηζε λα βειηηώλεηαη θαη ζύληνκα κεηαμύ
ησλ ιίγσλ πξντόλησλ πνπ εμάγνληαλ από ηελ Κξήηε πεξηιακβάλεηαη θαη ην ηπξί, παξά ηε κεγάιε ηνπηθή
θαηαλάισζε, πνπ νθεηιόηαλε ζηνπο Σνύξθνπο θαηαθηεηέο. ηα κέζα ηνπ 18 νπ αηώλα νη εμαγσγέο ηπξηνύ από
ηελ Κξήηε θπκαίλνληαλ γύξσ ζηηο 50.000 νθάδεο ηνλ ρξόλν, ελώ ε θηελνηξνθία εμαθνινπζεί λα βαζίδεηαη ζηα
«ςηιά δώα» θαη ν ξόινο ηεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθόο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Μόλν ζηελ πεξηνρή ησλ θαθίσλ
θύξηα απαζρόιεζε ησλ θαηνίθσλ είλαη ε πξνβαηνηξνθία, πνπ απνηειεί ηνλ θπξηόηεξν θιάδν ηεο θαθηαλήο
νηθνλνκίαο.
Καηά ηε δεύηεξε πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, δει. κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, θπξίσο δε ηελ πεξίνδν
ηεο Αηγππηηνθξαηίαο, ε ήδε βαξηά θνξνινγία ηεο γεο απμήζεθε ζεκαληηθά, κε απνηέιεζκα πνιιέο γεσξγηθέο
εθηάζεηο λα εγθαηαιεηθζνύλ θαη έηζη λα κεηαηξαπνύλ ζε βνζθνηόπηα, κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο
πξνβαηνηξνθίαο, όπσο δείρλνπλ άιισζηε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 1837, νπόηε ε Κξήηε είρε 600.000
αηγνπξόβαηα πνπ ζε ιίγν, ην 1844, έθζαζαλ ηηο 908.000. Γηα ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο κπνξνύκε λα
πνύκε όηη θαη' αξρήλ ζεκεηώλεηαη κεγάιε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αηγνπξνβάησλ θαη δεύηεξν παξαηεξείηαη
ζηξνθή ηεο παξαγσγηθήο θαηεύζπλζεο πξνο ηελ γαιαθηνπαξαγσγή, ιόγσ αδπλακίαο ησλ Σνύξθσλ πξνο ηα
γαιαθηνθνκηθά πξντόληα.

Καηά ηα πξώηα ρξόληα ηνπ ειεύζεξνπ βίνπ ε πξνβαηνηξνθία ζηελ Κξήηε, ζύκθσλα κε αλεπίζεκεο
εθηηκήζεηο, γλώξηζε ζεκαληηθή αλάπηπμε Μεξηθνί αλεβάδνπλ ηνλ αξηζκό ησλ αηγνπξνβάησλ ζε δύν
εθαηνκκύξηα ην 1922, αξηζκόο νπνηνδήπνηε ππεξβνιηθόο. ύκθσλα κε άιια ζηνηρεία ην 1927 ηα αηγνπξόβαηα
ηεο Κξήηεο θζάλνπλ ηηο 700.000 θεθαιέο. Δπίζεκα ζηνηρεία καο δίλνπλ γηα ηηο παξακνλέο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ 435.401 πξόβαηα θαη 255.943 αίγεο. Δίθνζη ρξόληα αξγόηεξα (31.12.60) 523.186 πξόβαηα θαη
325.682 αίγεο. Σν κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 είρε ζρεηηθά κηθξή επίδξαζε ζηελ Κξεηηθή
πξνβαηνηξνθία. Σν έηνο 1972 ππήξραλ
πξόβαηα θαη 238.000 αίγεο.
Ζ εμαζθάιηζε ελόο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθνύ εηζνδήκαηνο ζηνλ πξνβαηνηξόθν από ηελ απμεκέλε παξαγσγή
ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ε -ηζρύζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλζεζεο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ
εθηξεθνκέλσλ κηθξώλ κεξπθαζηηθώλ ζηελ Κξήηε, πνπ έθζαζαλ ην 1991: πξόβαηα 750.000 θαη αίγεο 220.000
θεθαιέο, αξηζκνί πνπ αλακθίβνια μεπεξλνύζαλ ηα όξηα βνζθντθαλόηεηαο ησλ Κξεηηθώλ βνζθνηόπσλ θαη ην
γεγνλόο απηό πξέπεη λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ αξκνδίσλ.
Το πρόβαηο ζηελ Ειιεληθή Μσζοιογία, ζηελ Αζηροιογία θαη ζηελ Γραθή.
Καηά ηελ Διιεληθή Μπζνινγία ηξεηο από ηνπο Οιπκπίνπο ζενύο, ν Απόιισλ, ν Δξκήο θαη ε Άξηεκηο είραλ
αλαιάβεη, καδί κε *.α άιια θαζήθνληά ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πνηκλίσλ θαη ησλ πνηκέλσλ ηεο
αξραηόηεηαο. Όκσο θαη άιινη ζενί, όπσο ν Παλ, ν Αξηζηαίνο, ν Πξίαπνο, ε Μνύζα Θάιεηα είραλ επίζεο
πνηκεληθέο αξκνδηόηεηεο. Γλσζηόηεξνο απ' όινπο ν Σξαγνπόδαξνο Παλ, ν νπνίνο είρε ηελ έδξα ηνπ ζηελ
Πεινπνλλεζηαθή Αξθαδία, θαη' εμνρήλ πεξηνρή κε πνηκεληθά ελδηαθέξνληα.
Δίλαη επίζεο γλσζηόο ν κύζνο ηνπ ρξπζόκαιινπ θξηαξηνύ, πνπ δώξηζε ν Δξκήο ζηελ Νεθέιε θη' εθείλε ην
ρξεζηκνπνίεζε γηα λα δηώμεη ηα αδέιθηα ηεο, ηνλ Φξίμν θαη ηελ Έιιε, καθξηά από ηελ θαθή ηνπο κεηξηά. Οηαλ
έθζαζε ζηνλ πξννξηζκό ηνπ κόλνο ν Φξίμνο, αθνύ ε Έιιε έραζε ηελ δσή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ,
ζπζίαζε ην θξηάξη ζην ζεό θαη αθηέξσζε ην δέξκα ηνπ ζην Γία. Σν ρξπζόκαιιν απηό δέξαο ήξζε θαη πήξε
αξγόηεξα ν κνλνζάλδαιν^ Ηάζσλ θαη ην γύξηζε πίζσ ζηελ Διιάδα. Ο γιαθπξόο απηόο κύζνο γνήηεπζε θαη
ηνπο Αζηξνλόκνπο, νη νπνίνη έδσζαλ ην όλνκα «Κξηόο» ζηνλ πξώην αζηεξνεηδή ηνπ δσδηαθνύ θύθινπ,
ηηκώληαο έηζη ην πξώην ηπηάκελν θξηάξη ηεο Ηζηνξίαο.
Ζ Αγία Γξαθή είλαη γεκάηε από αλαθνξέο ζε πξόβαηα, θξηάξηα, θνπάδηα, βνζθέο θαη άιια βνπθνιηθά
ζέκαηα, όια πξνζθηιή θαη νηθεία ζην Λαό ηνπ Ηζξαήι. Παξαζέηνπκε ζηελ ζπλέρεηα, επηιέγνληαο ηπραία,
θάπνηα ρσξία ηεο Αγίαο Γξαθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα καο. Α. Από ηελ Παιαηά Γηαζήθε:
• «Ο Αβξαάκ θνίηαμε ηξηγύξσ θαη είδε έλα θξηάξη πηαζκέλν από ηα θέξαηα ζ' έλα ζάκλν. Έηξεμε, ην πήξε
θαη ην ζπζίαζε αληί γηα ην γην ηνπ.» Γέλεο. 22,13.
• «... .θαζέλαο λα πάξεη από έλα αξλί ή θαηζίθη ληα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ .................ην αξλί ή
ην θαηζίθη πνπ ζα δηαιέμεηε πξέπεη λα είλαη αξηηκειέο, αξζεληθό ελόο έηνπο.» Πξώην Πάζρα ησλ Δβξαίσλ
Έμνδ. 12 3, 5.
• «Ο Κύξηνο ν Θεόο ιέγεη :" Σώξα εγώ ν ίδηνο ζα ςάμσ γηα ην θνπάδη κνπ θαη ζα θξνληίζσ γη' απηό. Θ'
αλαδεηήζσ ηα πξόβαηά κνπ, όπσο ν βνζθόο πξνζπαζεί λα
μαλακαδέςεη ην ζθνξπηζκέλν θνπάδη ηνπ ................ ζα θάλσ δηάθξηζε αλάκεζα ζηα
πξόβαηα, ηα θξηάξηα θαη ηα ηξαγηά. Γελ θηάλεη ζ' εζάο θξηάξηα θαη ηξαγηά πνπ βόζθεηε ζε θαιά
βνζθνηόπηα ; είλαη αλάγθε λα παηάηε ην ππόινηπν ηεο βνζθήο ζαο κε ηα πόδηα ζαο ; Γελ ζαο θζάλεη πνπ
πίνετε από θαζαξό λεξό; πξέπεη λα ζνιώλεηε κε ηα πόδηα ζαο ην ππόινηπν ; Γηαηί: Δίλαη ππνρξεσκέλν ην
θνπάδη κνπ λα ηξώεη ό,ηη εζείο έρεηε παηήζεη θαη λα πίλεη ό,ηη εζείο έρεηε ζνιώζεη κε ηα πόδηα
ζαο; ......... Δγώ ζα πξνζηαηέςσ ην θνπάδη κνπ θαη δελ ζα είλαη πηα ιάθπξν. Θ'
απνδώζσ ζε θάζε πξόβαην ην δίθην ηνπ.» Ο θαιόο πνηκέλαο θξνληίδεη ην θνπάδη ηνπ.Ηεδεθ. 34, 11
• « Θα ρηππήζσ ηνλ βνζθό θαη ηα πξόβαηα ζα ζθνξπηζζνύλ.» Ο Ααόο θνπάδη ρνξίο βνζθό. Εαραξ. 13, 7.
?

•

•

Σν δεύηεξν όξακα ηνπ Γαληήι : Μνλνκαρία ησλ θξηαξηώλ θαη ηνπ ηξάγνπ, όπνπ ηα θξηάξηα είλαη νη
Βαζηιείο ησλ Μήδσλ θαη ησλ Πεξζώλ θαη ν ηξάγνο ν Βαζηιεύο ησλ Διιήλσλ Μέγαο Αιέμαλδξνο. Γαληήι
8, 1-27.
εκ. : Αόγσ κεγάιεο εθηάζεσο ηνπ ρσξίνπ παξαζέηνπκε ζύληνκε πεξίιεςε.
« Καζώο βνζθόο βνζθάεη ην θνπάδη ηνπ, ην ζπλαζξνίδεη κε ην ρέξη ηνπ, βαζηάεη ζην ζηήζνο ηνπ ηα
αξλάθηα θαη ηηο καλάδεο ηνπο πξνζεθηηθά ηηο νδεγεί» Ζ ραξκόζπλε αγγειία. Ζζαΐαο 40, I I .

•

Πεξηπιαλήζεθα ζαλ πξόβαην ρακέλν, έια ηνλ δνύιν ζνπ λα αλαδεηήζεηο γηαηί ηηο εληνιέο ζνπ δελ ηηο
μέραζα» Φαικ. 119, 176.
Β. Από ηελ Καηλή Γηαζήθε .
• « Φπιαρζείηε από ηνπο ςεπδνπξνθήηεο πνπ ζαο έξρνληαη ληπκέλνη ζαλ πξόβαηα, από κέζα ηνπο όκσο
είλαη ιύθνη αξπαθηηθνί» Μαηζ. 7, 15
• « Ση λνκίδεηε; Αλ θάπνηνο έρεη εθαηό πξόβαην θαη ηνπ ραζεί απ' απηά ην έλα, δελ ζ' αθήζεη ηα ελελήληα
ελληά ζηα βνπλά γηα λα πάεη λα αλαδεηήζεη ην ρακέλν;» Μαηζ. 18, 12. « ...Απηόο είλαη ν Ακλόο ηνπ Θενύ
πνπ παίξλεη πάλσ ηνπ ηελ ακαξηία ηνπ Κόζκνπ » Ησάλ. 1, 29.
• Ζ παξαβνιή ηνπ πνηκέλα πνπ αλαγλσξίδεηαη από ηα πξόβαηα, ηα νπνία ηνλ αθνινπζνύλ θαη βεβαίσζε όηη
ν Υξηζηόο είλαη ν θαιόο πνηκέλαο. Ησάλ. 10, 1-18
• Δκθάληζε ηνπ Υξηζηνύ κεηά ηελ αλάζηαζε θαη δηάινγνο κε ηνλ Πέηξν «... Βόζθε ηα αξλία κνπ .. Πνίκελε
ηα πξόβαηά κνπ.. Βόζθε ηα πξόβαηά κνπ..» Ησάλ. 2 1 , 1 5
• « Δίδα ηόηε κπξνζηά ζηνλ ζξόλν ... .λα ζηέθεηαη έλα Αξλίν. Έκνηαδε λα ην έρνπλ ζπζηάζεη θ.ι.π. » ηελ
Απνθάιπςε ν Υξηζηόο παξνπζηάδεηαη ζαλ Αξλίν. Απνθάι Ησάλ. 5, 6 θαη αιινύ.
εκ. Σα θείκελα πνπ παξαζέζακε πξνέξρνληαη από ηελ Αγία Γξαθή, κεηάθξαζε από ηα πξσηόηππα
θείκελα. Έθδνζε ηεο Διιεληθήο Βηβιηθήο Δηαηξίαο, Δκκ Μπελάθε 50, Αζήλα 1997.
Κάποηα ιαογραθηθά ζηοητεία
Σα πξόβαηα (πξάηα, δα, σδά) ζηελ Κξήηε δνπλ σο επί ην πιείζηνλ νκαδηθά ζε πνίκληα, θνπάδηα ή
θνπξάδηα, πνπ αλήθνπλ ζε έλα ηδηνθηήηε θαη μερσξίδνπλ κεηαμύ ηνπο από ηα θπζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά
ή από ηερλεηά ζεκάδηα πνπ θέξνπλ ζηα απηηά ή ην πξόζσπν, ηα ιεγόκελα «ζακηέο».
Σα πξόβαηα ηα μερσξίδνπκε αλάινγα κε : ηελ ειηθία ζε :
• Κξηγηαξάθηα θαη καξόπεο, πνπ είλαη ηα αξζεληθά ή ζειπθά κηθξά αξλάθηα
• ηεηξάξλη ή θξηγηαξάθη , πνπ είλαη ην «ζαθαζκέλν» αξλάθη ή θξηγηαξάθη. άθαζκα είλαη ε δηαθνπή ηνπ
ζειαζκνύ, πνπ γίλεηαη ζπλήζσο ηνλ κήλα Μάξηην θαη γη' απηό ηα δώα απηά ιέγνληαη καξηηά ή καξηαξέο.
• Μαξνππνγθάιηα είλαη ηα πξόβαηα πνπ γέλλεζαλ κέζα ζηελ ρξνληά.
• Πξσηόγελλα είλαη ηα πξόβαηα πνπ γελλνύλ όηαλ κπαίλνπλ ζηνλ δεύηεξν ρξόλν ηεο δσήο ησλ. Αλ δελ
γελλήζνπλ ιέγνληαη πξσηνζηείξα
ηελ εξγαζία πνπ πξνζθέξνπλ ζην θνπάδη :
• Μπξνζηαξνθξηγηόο : Ο θξηόο πνπ νδεγεί ην θνπάδη
• Βαξβαηνθξηγηόο : Ο θξηόο νρείαο
• Αξλνθόπαλνο : Κξηόο πνπ επλνπρήζεθε κε «θνπάληζκα» ζε κηθξή ειηθία.
• Μεγαινθόπαλνο : Κξηόο πνπ επλνπρήζεθε κε «θνπάληζκα» ζε κεγάιε ειηθία. Σα θέξαηα :
• Κνύηνπια : Σα δώα πνπ δελ έρνπλ θέξαηα
• θνξδαιά : Σα δώα πνπ έρνπλ κηθξά θέξαηα, ζε κέγεζνο θαη ζρήκα ζθειίδαο ζθόξδνπ.
• Θξνπιόθεξεο : Εώα πνπ έρνπλ καιαθά θέξαηα πνπ «ζξνπινύλ». ηηο ζακηέο :
Δπεηδή ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζε ζακηέο επόκελν είλαη όηη θαη νη νλνκαζίεο αλάινγα κε ην ραξαθηεξηζηηθό
απηό είλαη πάξα πνιιέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε κεξηθέο απ' απηέο
• Κνπηζαύηη : δεμηό ή δεξβό όηαλ είλαη θνκκέλν ην αληίζηνηρν απηί από ηε κέζε θαη πάλσ
• θηδαύηη: δεμηό ή δεξβό όηαλ είλαη ζθηζκέλν ην αληίζηνηρν απηί
• Πηξνύλη : δεμηό ή δεξβό όηαλ είλαη θνκκέλν ην αληίζηνηρν απηί ζε ζρήκα πηξνπληνύ
• Βνύια : δεμή ή δεξβή όηαλ ην δών θέξεη ζεκάδη ζηξνγγπιό ζην δεμηό ή αξηζηεξό κάγνπιν, πνπ γίλεηαη κε
θαπηό ζίδεξν.
Γηάθνξεο θαηεγνξίεο δώσλ
1) Έκπνια (από ην ξήκα κπνιηάδσ=ζεκαδεύσΗ Δίλαη ηα δώα πνπ παίξλεη ζαλ ακνηβή ν βνζθόο από ηνλ
θνπξαδάξε ηνπ γηα ηελ εξγαζία πνπ πξόζθεξε Έκπνια είλαη επίζεο ηα δώα πνπ θάλεη δώξν ν θνπξαδάξεο
ζε θηιηθά ηνπ πξόζσπα, αλαδεθηό, θνπκπάξν θ.ι.π. Ζ έθθξαζε «βγαίλεη ζηα έκπνια» ή «θάλεη
αξλνθιήζε» ζεκαίλεη όηη γηα λα βνεζεζεί θάπνηνο θηελνηξόθνο πνπ έραζε ην θνπάδη ηνπ, θάπνηνη
ζπγγελείο ή θίινη παίξλνπλ ηελ πξσηνβνπιία θαη ζπγθεληξώλνπλ κεξηθά δώα ηα νπνία ηνπ παξαδίδνπλ,
γηα λα κπνξέζεη λα μεθηλήζεη κηα λέα πξνζπάζεηα.

2) Σαζηκάξηθα. Δίλαη ηα δώα πνπ θάπνηνη θηελνηξόθνη πξνζθέξνπλ ύζηεξα από ηάκα ζηνπο Αγίνπο. Σα
ηαζηκάξηθα είλαη ζπλήζσο ηα θαιύηεξα δώα, ηδίσο θξηγηνί ή ηξάγνη, ηνπο νπνίνπο νη βνζθνί ζθάδνπλ η ε λ
εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ, βξάδνπλ ην θξέαο θαη ην δηαλέκνπλ ζην θνηλό. Σν έζηκν απηό ζπκίδεη έληνλα ηηο
ζπζίεο ηεο αξραηόηεηνο. Σν κπόιηαζκα : Μπνιηάδνληαη ζπλήζσο ηα αξζεληθά δώα αλαπαξαγσγήο, γηα λα
κεηαβηβάζνπλ ζηνπο απνγόλνπο ησλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ κπνιηνύ.
Δάλ ην κπόιη πξνέξρεηαη από :
• θπιί, κεηαβηβάδεηαη ε αληνρή, ε ζθιεξαγσγία
• Αγξίκη, ε αγξηάδα γηα λα κε γίλνληαη ιεία ησλ θιεπηώλ
• Υνίξν, ε εύθνιε πάρπλζε
• Φάξη, ε νκαδηθόηεηα
• Πέξδηθα, ε δηαζπνξά ηεο νκάδνο ηελ εκέξ:.· θαη αληίζεηα ε ζπγθέληξσζε ηελ λύθηα.
Σν θόθαιν πνπ ζα παίμεη ηνλ ξόιν κπνιηνύ επεμεξγάδεηαη θαη παίξλεη κνξθή βειόλαο, πνπ ηνπνζεηείηαη ζην
πίζσ αξηζηεξό πόδη
Ζ δσνθινπή. Φαηλόκελν παλάξραην όζν θαη ε ύπαξμε ησλ θνπαδηώλ δει. ηεο νξγαλσκέλεο θηελνηξνθίαο.
Ζ Διιεληθή Μπζνινγία αλαθέξεη ηελ θινπή ησλ αγειάδσλ ηνπ Απόιισλνο από ηνλ Δξκή, ησλ ηεξώλ
θνπαδηώλ ηνπ Ζιίνπ από ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ Οδπζζέα θ ι π Αιιά θαη ε Γξαθή αλαθέξεη πεξηπηώζεηο
δσνθινπήο, όπσο ησλ βνζθώλ ηνπ Αβξαάκ πνπ έθιεςαλ ηα θνπάδηα ηνπ Αση θαη ησλ βνζθώλ ηνπ Αση πνπ
έθιεςαλ ηα θνπάδηα ηνπ Αβξαάκ θ.ι.π.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ε δσνθινπή εζεσξείην πξάμε γελλαία θαη άμηα επαίλνπ γηαηί εζηξέθεην
ελαληίνλ ηνπ δπλάζηνπ. Γπζηπρώο όκσο θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζε ε δσνθινπή ζπλερίζηεθε θαη ζήκεξα, κε
ηα ζύγρξνλα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί, έρεη θαηαληήζεη κάζηηγα ηεο θηελνηξνθίαο θαη κεγάιν θνηλσληθό
πξόβιεκα. ηελ Κξήηε ε δσνθινπή έρεη ηνπο δηθνύο ηεο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο. Οη δηαθνξέο πνπ αθνξνύζαλ
ζηελ δσνθινπή ιύλνληαλ παιαηόηεξα, ίζσο δε θαη ζήκεξα ζπαληόηεξα, κε ηελ επηβνιή όξθνπ, ν νπνίνο ζα
δίλνληαλ ζε νξηζκέλα εμσκνλάζηεξα πνπ εζεσξνύλην εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν όξθνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο γηα ην
«μεθαζάξηζκα» πνπ θάλεη ν ύπνπηνο γηα ηε δσνθινπή κπξνζηά ζηνλ θνπξαδάξε πνπ έπεζε ζύκα θινπήο
«Νή Εα (ηζε) θάζθσ ζνπ ην θαη θάηερε ην δελ ζνπ ηάθαγα εγνν ηα πξόβαηά ζνπ» ( Μα ηνλ Γία ζνπ ην
ιέγσ θαη μέξε ην θαιά όηη δελ ζνπ ηα πήξα εγώ ηα πξόβαηά ζνπ) εκ.: Σα πεξηζζόηεξα Λανγξαθηθά ζηνηρεία
πάξζεθαλ από ην βηβιίν ηνπ θ. Γηάλλε Μαπξαθάθε, Φηινιόγνπ, η. Γπκλαζηάξρνπ, Λανγξάθνπ, κε ηίηιν «Σα
πνηκεληθά» Ηζηνξηθέο Δθδόζεηο Βαζηιόπνπινο Αζήλα 1985.
Το πρόβαηο ζήκερα ζηελ Κρήηε.
Σα πξόβαηα πνπ εθηξέθνληαη ζήκεξα ζηελ Κξήηε αλήθνπλ ζηνλ νξεηλό ηύπν ηεο Διιεληθήο θπιήο θαη είλαη
δώα αλζεθηηθά, ιηηνδίαηηα, ρακειώλ απαηηήζεσλ θαη απνδόζεσλ, πνπ αμηνπνηνύλ όκσο θαηά ηνλ θαιύηεξν
ηξόπν ηνπο νξεηλνύο, πεηξώδεηο θαη ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο βνζθνηόπνπο.
Τπό ηελ επίδξαζε ησλ εηδηθώλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ δηακνξθώζεθαλ ηξεηο πνηθηιίεο, θπιέο ηηο απνθαινύλ νη
θηελνηξόθνη, ρσξίο όκσο ζεκαληηθέο γελνηππηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο.
1) Φπιή θαθίσλ.
Τα ταραθηερηζηηθά ηωλ δώωλ ηες θσιής ασηής είλαη:
Μέζν ύςνο 40 εθ., κέζν βάξνο 30 θηιά. Πξνβαηίλεο αθέξαηεο, θξηάξηα κε ειηθνεηδή θέξαηα. Σξίρσκα
αξαηό, ρξώκαηνο πνπ πνηθίιεη από ην ιεπθό ζην καύξν κε καθξνύο θαη νμείο πινθάκνπο. Δπηξξίλην θπξηό,
νπξά καθξηά θαη ιεπηή. Πιενλεθηήκαηα: Καιή απόδνζε ζε γάια, πνπ θπκαίλεηαη από 30-100 θηιά θαηά
γαιαθηνθνκηθή πεξίνδν. Απόδνζε ζε καιιί από 0,5-1 θηιό Μεηνλεθηήκαηα: Γπζρέξεηα πξνζαξκνγήο ζε
άιιεο εθηόο θαθίσλ πεξηνρέο. Δπαηζζεζία ζηελ πηξνπιάζκσζε θαη πξντνύζα πλεπκνλία.
2) Φπιή Κνθθηλόκαην Αζηεξνπζίσλ.
Μηθξόζσκν. Μέζν βάξνο 20-25 θηιά. Πξνβαηίλεο αθέξαηεο ή ζπαλίνπο κε θέξαηα ζε κνξθή ζπαζηνύ.
Σξίρσκα αξαηό, ρξώκαηνο θπξίσο ιεπθνύ αιιά. θάπνηε θαη καύξν. Παξνπζηάδεη κεγάιε αλζεθηηθόηεηα.
Υακειώλ απαηηήζεσλ θαη κηθξώλ απνδόζεσλ (60-70 θηιά γάια). Γηδπκία ζπρλή. Γεσγξαθηθά
εληνπηζκέλν ζηελ πεξηνρή Αζηεξνπζίσλ. Υαξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα: Καζηαλέξπζξε πεξηνθζαικηθή
θειίδα, πνπ ηνπ έδσζε ην όλνκα «θνθθηλνκάηα».
3) Φπιή εηείαο.

Μηθξόζσκν, κέζν ύςνο 55 εθαη. κέζν βάξνο 20-25 θηιά. Μνηάδεη κε ην πξόβαην ησλ Αζηεξνπζίσλ.
Δθηόο από ηηο ηξεηο απηέο θπιέο αλαθέξεηαη θαη
• Ζ θπιή κεηαμόκαιιν Μεζζαξάο ή Φεινξείηε κε ραξαθηεξηζηηθό ηελ θαιή πνηόηεηα καιιηνύ θαη
• Σν Μειακπηαλό πξόβαην κε πνιύ θαιύηεξεο απνδόζεηο από ηηο άιιεο θπιέο Όιεο νη ληόπηεο θπιέο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ, δηαηεξήζεθαλ ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε από απόςεσο
θαζαξόηεηαο θπιήο, ιόγσ ηεο θπζηθήο απνκόλσζεο ηνπ λεζηνύ καο.
Οη θπιέο απηέο, απόιπηα πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, παξνπζηάδνπλ κεγάιε αληνρή, αμηνπνηνύλ
θαηά ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηνπο ηνπηθνύο πόξνπο θαη απνηεινύλ κεγάιεο αμίαο γελεηηθό πιηθό γηα αμηνπνίεζε.
Δθηόο ηνύηνπ όκσο θάπνηεο θπιέο δώσλ πνπ επηβηώλνπλ ζηελ Κξήηε, ζύκθσλα κε ηζηνξηθέο καξηπξίεο αθόκε
θαη από ηελ Μηλσηθή επνρή, απνηεινύλ δσληαλά κλεκεία ηνπ ηόπνπ καο θαη κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο καο
θιεξνλνκηάο. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο νη ληόπηεο θπιέο πξέπεη λα πξνζηαηεπζνύλ θαη λα δηαηεξεζνύλ. Από ηελ
άιιε πιεπξά πνιινί ήηαλ νη ιόγνη πνπ ώζεζαλ ηελ επηζηήκε λα αληηκεησπίζεη κε κεγαιύηεξε πξνζνρή ην
ζέκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηνο, δει. ησλ ρηιηάδσλ κνξθώλ δσήο πνπ ε ίδηα ε θύζε δεκηνύξγεζε. Ζ
βηνπνηθηιόηεηα απηή απνηειεί ζεκαληηθή πεγή πινύηνπ, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα δσήο θαη απνηειεί
κέξνο ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ αλζξώπνπ. Λόγσ ηεο αλζξσπηλήο δξαζηεξηόηεηνο παξαηεξείηαη
ηειεπηαία κεγάιε κείσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηνο, ε νπνία κείσζε αλ ζπλερηζηεί ζα έρεη ζνβαξέο επηπηώζεηο
γεληθά ζην κέιινλ ηεο δσήο.
Ζ δπζκελήο απηή πξννπηηθή ώζεζε θξάηε θαη δηεζλείο νξγαληζκνύο λα ιάβνπλ εηδηθά κέηξα. ηα πιαίζηα απηά
θαη κε ζηόρν ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηνο ε ηόηε ΔΟΚ ηώξα Δπξσπατθή Έλσζε, πηνζέηεζε ηνλ
Καλνληζκό ΔΟΚ 2078/92. ε εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ Καλνληζκνύ ε Υώξα καο ππέβαιε ην Δζληθό
Πξόγξακκα δηαηήξεζεο ηεο Βηνπνηθηιόηεηνο θαη ηεο γελεηηθή, πνηθηινκνξθίαο (Γεθ. 1994), ζε έλα
πξόγξακκα ηνπ νπνίνπ εληάρζεθαλ νη Διιεληθέο θπιέο δν')ν;)λ πνπ απεηινύληαη κε εμαθάληζε θαη ε
δηαηήξεζε ησλ νπνίσλ θξίζεθε αλαγθαία.
Γπζηπρώο ζην ππνπξόγξακκα απηό δελ εληάρζεθαλ νη 3 θξεηηθέο θπιέο πξνβάησλ, ε κελ θπιή θαθίσλ γηαηί
ν αξηζκόο ησλ ππαξρόλησλ δώσλ ηεο θπιήο ηελ ελέηαμε ζηελ θαηεγνξία «θαηάζηαζε θαλνληθή» γηα ηελ νπνία
δελ πξνβιέπεηαη ε ιήςε επλντθώλ κέηξσλ, γηα δε ηηο άιιεο δύν θπιέο δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά, πηζαλόλ
γηαηί νη θπιέο απηέο δελ ζεσξνύληαη ζαλ μερσξηζηέο θπιέο.
Ίζσο κε αθνξκή ην πεξηζηαηηθό απηό ην ζέκα ησ\ θπιώλ ηνπ πξνβάηνπ ζηελ Κξήηε ζα έπξεπε λα κειεηεζεί ζε
βάζνο.
Γεληθόηεξα ηα ζέκαηα ηεο Κηελνηξνθίαο ζηελ ρώξα καο ρξεηάδνληαη θαιύηεξε κειέηε θαη πην ζνβαξή
αληηκεηώπηζε.

