
Αποκατάσταση του τοπίου στο Αιγαίο:

το παράδειγμα της Άνδρου μέσω του έργου LIFE TERRACESCAPE
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«Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε 

πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης 

για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» 

LIFE16 CCA/GR/00050 (LIFE TERRACESCAPE)



Αναβαθμίδες, πεζούλες, αιμασιές ….

• Ανθρωπογενή οριζόντια εδάφη με σκοπό την καλλιέργεια επί επικλινών εκτάσεων,

υποβασταζόμενα, συνήθως, με απλούς αναλημματικούς (αντιστηρικτικούς) τοίχους

• Ξερολιθικοί τοίχοι (ξερολιθιά), χωρίς χρήση κονιάματος

• Το σημαντικότερο διαχρονικό εργαλείο διαχείρισης γης στο Αιγαίο από άποψη 

παραγωγική και περιβαλλοντική

• Το πλέον ανακυκλώσιμο στοιχείο του περιβάλλοντος από την αρχαιότητα

• Παλίμψηστο του διαχρονικού αγροτικού μόχθου

• Σχεδόν ολοκληρωτική εγκατάλειψη στο σημερινό Αιγαίο



Σύρος

Χρησιμότητα: καλλιέργεια των προς το ζην

• Δημιουργία επιπέδων χώρων καλλιέργειας

• Απομάκρυνση λίθων – αύξηση παραγωγικότητας χωραφιού

• Υποστήριξη καλλιεργητικών δραστηριοτήτων

• Διευκόλυνση προσπέλασης προς τα ανωφερώς επικλινή

Η ανάγκη της στοιχειώδους συντήρησης

«Σπίτι όσο χωρείς και χωράφι όσο θωρείς»



Κάρπαθος

Χρησιμότητα: βελτίωση κατάστασης περιβάλλοντος

• Δημιουργία – Συγκράτηση εδαφών vs. διάβρωση

• Διαχείριση επιφανειακών υδάτων – εμπλουτισμός 

υδροφορέων

• Διαχρονική Πράσινη Υποδομή … απαραίτητη 

για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή



Μελισσόσπιτο, Άνδρος

Εκκλησάκι, Σίφνος

Περιστεριώνας, Τήνος

Χρησιμότητα: υποστήριξη δόμησης στοιχείων

Αλώνι, Άνδρος

Μελισσοθουρίδες, Άνδρος

Μελισσοθουρίδες, Άνδρος

Τοπίο με κατοικιές και κελιά, Άνδρος



Αναβαθμίδες: προστατευτέα πολιτιστική/πολιτισμική κληρονομιά!

Χτίζοντας σπασμάδες, Αμοργός

Το μεγαλειωδέστερο των ανθρώπινων έργων, 

φτιαγμένο με τα ταπεινότερα υλικά

http://ayla.culture.gr/i_texni_tis_xerolithias

/

Πολιτισμικό τοπίο: αισθητική, τεχνογνωσία

http://ayla.culture.gr/i_texni_tis_xerolithias/


Οι αναβαθμίδες αποτελούν διαχρονικές Πράσινες Υποδομές

• Δίκτυα από φυσικές & ημιφυσικές

περιοχές & πράσινους χώρους 

που παρέχουν οικοσυστημικές

υπηρεσίες στις οποίες στηρίζεται 

η ανθρώπινη ευημερία και 

ποιότητα ζωής

• Οι καλλιεργούμενες αναβαθμίδες, 

ως πράσινοι χώροι, έχουν 

διαχρονικά υποστηρίξει τις 

ανθρώπινες εγκαταστάσεις, 

δρώντας ανασχετικοί παράγοντες 

στις κλιματικές διακυμάνσεις –

ακεραιότητες και επιπτώσεις τους

• Γιατί να μην χρησιμοποιηθούν ως 

ασπίδα για την κλιματική αλλαγή;



Σύνοψη: αξίες του αναβαθμιδωμένου τοπίου

Έξω Γωνιά – Σαντορίνη

Φυσική – Οικολογική αξία 

βιοποικιλότητα

Περιβαλλοντική αξία 
ανάσχεση διάβρωσης

εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων

διαχρονική πράσινη υποδομή

Οικονομική αξία

κλασσικές καλλιέργειες (δενδρώδεις, αμπέλια)

εναλλακτικές καλλιέργειες (κάππαρη, αρωματικά φυτά…..)

Αισθητική – Πολιτισμική αξία

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή;



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υποστήριξη 

πράσινης υποδομής + αξιών 

(περιβαλλοντική, οικολογική, 

αισθητική)

προϊόντα 

που ικανοποιούν 

σημερινές ανάγκες 

Επώνυμα προϊόντα υψηλής 

ποιότητας

Καθετοποίηση παραγωγής

X

Προϊόντα για 

απαιτητικούς καταναλωτές

(τουρίστες κ.ά. αγοραστές)

Για μια βιώσιμη αποκατάσταση αναβαθμίδων



Το έργο LIFE TERRACESCAPE

Τοποθεσία έργου: Νήσος Άνδρος

Εταιρικό Σχήμα:

Συντονιστής

Διάρκεια: 01/07/2017 – 31/08/2021 … 31/10/2022

Π/υ: 2,694,038 €

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση: 1,562,964 € (60%)
LIFE Δράση για το Κλίμα «παραδοσιακά έργα»

Τομέας προτεραιότητας «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»

Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Κορθίου

International Scientific Society 

for Drystone interdisciplinary study

Συνεργαζόμενα σχήματα

Εταίροι

Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων 

σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας 

γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή)



Ένα νησί καλυμμένο με αναβαθμίδες …

- συνολικού μήκους 2,723 km (15.5× των ακτών του)

- Ν-Β γεωγραφικής διαβάθμισης

… ιδιαίτερης κατασκευής και αισθητικής
- μίξη στημάτων και άλλων λίθων

…with particular structures on them (melissospita,

melissothourides)

υψόμετρο %

s< 200 41,64

200<s<300 24,01

300<s<400 16,96

400<s<500 10,32

s>500 7,07

κλίση %

5 3,90

10 18,45

15 32,29

20 26,25

25 12,85

30 4,47

35 1,29

40 0,27

45 0,07

90 0,03

Γιατί στην Άνδρο;



Ένα νησί καλυμμένο με αναβαθμίδες …

- συνολικού μήκους 2,723 km (15.5× των ακτών του)

- Ν-Β γεωγραφικής διαβάθμισης

… ιδιαίτερης κατασκευής και αισθητικής
- μίξη στημάτων και άλλων λίθων

… με ιδιαίτερα δομικά στοιχεία
- μελισσόσπιτα

- μελισσοθουρίδες

Στοιχεία του 

αναβαθμιδωμένου

πολυλειτουργικού τοπίου 

της Άνδρου • Έντονο τοπικό ενδιαφέρον στην προοπτική 

τέτοιου έργου από Ανδριώτες (γεωργούς, 

επαγγελματίες τουρισμού, εστίασης, 

δευτερογενούς παραγωγής) και Δήμο 

Άνδρου 

• Το πρόγραμμα LIFE ANDROSSPA έδειξε 

ότι είναι εφικτή & επιθυμητή η 

επανακαλλιέργεια των αναβαθμίδων

Γιατί στην Άνδρο;



Να αποδείξει ότι είναι εφικτή η:

1. κλιματική προσαρμογή στα 

νησιά μέσω χρησιμοποίησης:

• των αναβαθμίδων ως πράσινων 

υποδομών

• έξυπνων γεωργικών πρακτικών για 

την βελτίωση της οικοσυστημικής

προσαρμοστικότητας

• Παραδοσιακών τοπικών ποικιλιών

2. αποκατάσταση & 

επανακαλλιέργεια μεγάλης 

κλίμακας (>1000+500 στρ.) 

εγκαταλειμμένων αναβαθμίδων

Κύριοι στόχοι του έργου LIFE TERRACESCAPE



• Εγκατάσταση ενός λειτουργικού σχήματος 

Συμμετοχικής Επιστασίας Γης, στην 

οποία θα συνεργάζονται εθελοντικά

μικρο-ιδιοκτήτες γης, αγρότες, τοπική 

αυτοδιοίκηση, ερευνητικοί φορείς, καθώς 

και τοπικές επιχειρήσεις, για την εφαρμογή 

περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών 

καλλιέργειας και προστασίας του αγροτικού 

τοπίου, με σύγχρονες, κοινωνικά και 

οικονομικά βιώσιμες πρακτικές

• Καλλιέργεια & παραγωγή κλιματικά-

έξυπνων προϊόντων με υψηλή 

προστιθέμενη αξία, με συμμετοχή ντόπιων 

αγροτών και για επίτευξη της βιωσιμότητας 

& συνέχισης του εγχειρήματος

• Δημιουργία ετικέτας πιστοποίησης για 

προϊόντα αναβαθμίδων παραγμένα με 

κλιματικά έξυπνες πρακτικές

Κύρια εργαλεία για την επίτευξη των στόχων



Εργαλείο 1: Συμμετοχική Επιστασία Γης (Land Stewardship) 

• ΣΕΕ: Καινοτόμα, για τη χώρα μας, προσέγγιση, που αφορά στην εθελοντική συνεργασία μικρο-

ιδιοκτητών γης, αγροτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικών φορέων, καθώς και τοπικών 

επιχειρήσεων, για την εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών καλλιέργειας και προστασίας 

του αγροτικού τοπίου, με σύγχρονες, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμες πρακτικές

• Σύσταση Οργανισμού Επιστασίας Γης με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης ιδιοκτητών και

χρηστών γης αναβαθμίδων στο πρόγραμμα, τη νομική και τεχνική υποστήριξη των σχετικών

δράσεων και τη δημιουργία του πλαισίου συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους δημόσιους και

ιδιωτικούς φορείς

• Συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς επιστασίας γης με μεγάλη εμπειρία στην

υλοποίηση σχετικών δράσεων, για μεταφορά τεχνογνωσίας (Οργάνωση XTC – Xarxa de

Custodia der Territori)

• Επικοινωνία με τοπικές ομάδες άλλων νησιών του Αιγαίου για επέκταση της βιώσιμης αυτής

προσέγγισης

http://www.lifeterracescape.aegean.gr/symmetoxiki-epistasia-gis-w-20686

http://landstewardship.gr/index.php/el/

http://custodiaterritori.org/

http://www.lifeterracescape.aegean.gr/symmetoxiki-epistasia-gis-w-20686
http://landstewardship.gr/index.php/el/
http://custodiaterritori.org/


Επιπλέον εργαλεία για την επίτευξη τοπικής ανάπτυξης

1. Δημιουργία τοπικής ομάδας διαχείρισης της γης – παραγωγής προϊόντων στην οποία θα

μεταβιβασθούν εργαλεία & τεχνογνωσία (ΚΟΙΝΣΕΠ)

2. Δημιουργία Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

3. Πιστοποίηση και προώθηση στην αγορά

• «προϊόντων αναβαθμίδων»

• προϊόντων φιλικών προς το κλίμα & τη βιοποικιλότητα

4. Δημιουργία τοπικού brand name, που θα αναδεικνύει όλες τις εμπεριεχόμενες αξίες (τοπιακές, 

πολιτιστικές,  περιβαλλοντικές)

5. Παραγωγή, Πιστοποίηση, Προώθηση υψηλής προστιθέμενης αξίας τοπικών προϊόντων



Τί έχει μέχρι σήμερα επιτευχθεί;  (7/2017… 3/2021 …9/2022)

• Επανακαλλιέργεια περ. 1.000 (700) στρεμμ. 

αναβαθμίδων (κριθάρι, αρακάς)

• Σύσταση Οργανισμού Επιστασίας Γης

• Δημιουργία μιας ΚΟΙΝΣΕΠ

• Αγορά (μέρους) του καλλιεργητικού εξοπλισμού 

που θα παραμείνει στην ΚΟΙΝΣΕΠ

• Πρώτη πώληση πρώτων προϊόντων (ζωοτροφές, 

2020)

• Σεμινάριο για Πιστοποίηση προϊόντων 

αναβαθμίδων

• Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις 

αναβαθμίδες

• Διάφορες μελέτες (συν. παρακολούθηση 

κλιματικών & οικολογικών δεικτών, π.χ. 

βιοποικιλότητας)



Τί ΔΕΝ έχει μέχρι σήμερα επιτευχθεί;  (7/2017… 3/2021 …9/2022)

• Καλλιέργεια περ. 500 στρεμμ. αναβαθμίδων σε άλλα νησιά 

• Αγορά (μέρους) του καλλιεργητικού εξοπλισμού (π.χ. ευέλικτη θεριζοαλωνιστική)

• Αγροδιατροφική Σύμπραξη, συνεργασία με δευτερογενή – τριτογενή τομέα

• Αποκατάσταση ξερολιθικών τοιχίων αναβαθμίδων

• Αποκατάσταση παραδοσιακών μονοπατιών

• Αποκαταστάσεις δομικών στοιχείων: μελισσόσπιτου, νερόμυλου και δημιουργία μικρών 

υδατοσυλλογών

• Λειτουργία Σχολείου Ξερολιθιάς

Μελισσόσπιτο Ζαχαριά, Άνδρος



Σας ευχαριστώ 

Εν αρχή ήν αγρός ερειπ(μ)ωμένος…

http://www.lifeterracescape.aegean.gr/

terracescape@aegean.gr


