
  
 

 

 

 

 

 
LIFE TERRACESCAPE 

“Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές 
μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή” 

Το έργο LIFE16 CCA/GR/000050 υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με τον Δήμο Άνδρου, το Πράσινο 
Ταμείο, το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον  ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 
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Εκλαϊκευμένη Αναφορά  
δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου  

LIFE TERRACESCAPE 
 

   



Πληροφορίες για το έργο 
 
LIFE Ref. No: LIFE 16 CCA/GR/000050 
 
Διάρκεια: 64 μήνες (01/07/2017 – 31/10/2022) 
 
Προϋπολογισμός: 2.694.038 € 
 
Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση: 1.562.964 € (60%) 
 
Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 
Εταίροι: Δήμος Άνδρου, Πράσινο Ταμείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΛΓΟ 
Δήμητρα, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
 
Το TERRACESCAPE συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
Πράσινο Ταμείο.  
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*Φωτογραφία εξωφύλλου: Εγκαταλειμμένες αναβαθμίδες στη Νότια Άνδρο, NCC   
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1. Εισαγωγή 
Η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου, αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα 
ερημοποίησης, με τα νησιά του Αιγαίου να συγκαταλέγονται μεταξύ των περιοχών υψηλού 
κινδύνου. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συγκεκριμένα η μείωση του ποσού και της 
διάρκειας βροχόπτωσης, η αύξηση της θερμοκρασίας, όπως και η περαιτέρω επιδείνωση ακραίων 
καιρικών φαινομένων, είναι όχι μόνον αισθητές, αλλά και επιστημονικά τεκμηριωμένες, 
αποτελώντας απειλή για τα νησιωτικά οικοσυστήματα. Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να 
επηρεάσει ιδιαίτερα την βιοποικιλότητα, την σύνθεση και λειτουργία των οικοσυστημάτων, τα 
εδάφη, τους υδάτινους πόρου, το τοπίο και, κατά συνέπεια, τις παραγωγικές και οικονομικές 
δραστηριότητες, όπως η γεωργία και ο τουρισμός. 

Η ανάσχεση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μπορεί να επιτευχθεί μέσω των Πράσινων 
Υποδομών. Ο όρος αυτός αποδίδεται σε ένα δίκτυο από φυσικές και ημι-φυσικές περιοχές και 
πράσινους χώρους που παρέχει οικοσυστημικές υπηρεσίες στις οποίες στηρίζεται η ανθρώπινη 
ευημερία και ποιότητα ζωής. Τον ρόλο των Πράσινων Υποδομών στα νησιά του Αιγαίου μπορούν να 
τον διαδραματίσουν οι αναβαθμίδες, αιμασιές στο νησί της Άνδρου. Αυτές αποτελούν οριζόντιες 
εδαφικές λουρίδες που έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο στις επικλινείς εκτάσεις του 
Αρχιπελάγους. Σημαντικό τους δομικό στοιχείο είναι τα τοιχία υποστήριξης του εδάφους, συνήθως 
από ξερολιθιά. 

Οι αναβαθμίδες αναγνωρίζονται ως αισθητικά στοιχεία υψηλής πολιτιστικής αξίας του 
Μεσογειακού τοπίου και, από το 2018, η UNESCO έχει εγγράψει την τέχνη της ξερολιθιάς στον 
Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Ωστόσο, οι 
βασικοί λόγοι για τους οποίους δημιουργήθηκαν ήταν η ανάγκη δημιουργίας καλλιεργήσιμης γης 
σε επικλινείς εκτάσεις και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της διάβρωσης του εδάφους. 
Ταυτόχρονα, οι αναβαθμίδες έχουν πολλαπλά οφέλη, όπως η καλύτερη εκμετάλλευση των 
βροχοπτώσεων και η αποφυγή της απορροής σε ξηρές εκτάσεις. Τις τελευταίες δεκαετίες οι 
αναβαθμίδες έχουν εγκαταλειφθεί, μαζί με το παραδοσιακό παραγωγικό μοντέλο διαχείρισης της 
γης.  

2. Το έργο LIFE TERRACESCAPE 
To έργο LIFE TERRACESCAPE αφορά στη λειτουργική αποκατάσταση των αναβαθμίδων, με σκοπό 
την επανακαλλιέργειά τους. Άμεσος σκοπός του έργου είναι η επίδειξη των ωφελειών που θα 
προκύψουν από μια τέτοια προοπτική και η εφεξής πολλαπλασιαστική του εφαρμογή σε επιτόπια 
κλίμακα. Απώτερος στόχος, πάντως, είναι η δημιουργία και λειτουργία «Πράσινων Υποδομών», ως 
αντιστάθμισμα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η όλη δράση λαμβάνει χώρα στο νησί της 
Άνδρου, με στόχο να επεκταθεί σε άλλα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου. 

3. Οι αιμασιές της Άνδρου ως Πράσινη Υποδομή 
Στο πλαίσιο του έργου LIFE TERRACESCAPE επιχειρείται η επανακαλλιέργεια τους των αναβαθμίδων 
της Άνδρου με σκοπό να λειτουργούν ως Πράσινες Υποδομές, με πολλαπλά οφέλη για την 
προσαρμογή των νησιωτικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή.  
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Ειδικότερα, οι αναβαθμίδες συμβάλλουν: 

• στη μείωση του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων, 

• στη συγκράτηση εδαφών και μείωση της διάβρωσης, 

• στη διευκόλυνση της κατείσδυσης του νερού και στον εμπλουτισμό των υδροφορέων, 

• στην βελτίωση της γονιμότητας εδάφους μέσω κατάλληλης διαχείρισης, 

• στη παροχή καταφυγίου και τροφής για την άγρια ζωή. 

Κατά την διάρκεια του έργου καλλιεργούνται περίπου 100 ha γης διαμορφωμένης σε αναβαθμίδες. 
Για την πραγματοποίηση αυτής της δράσης χρησιμοποιούνται τοπικές ποικιλίες. Ο ρόλος των 
τελευταίων κρίνεται σημαντικός καθώς είναι προσαρμοσμένες στις κλιματικές και εδαφικές 
ιδιαιτερότητες των νησιών (ξηρασία, υψηλή θερμοκρασία), καθώς και στις αναμενόμενες συνθήκες 
που θα επικρατήσουν λόγω κλιματικής αλλαγής, απαιτώντας μικρές εισροές σε νερό και λίπανση. 
Τα καλλιεργούμενα είδη που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο είναι κυρίως κριθάρι και σε μικρότερες 
εκτάσεις ρίγανη, κρεμμύδι, βρώμη και λούπινο. 

 

Εικόνα 1: Θερισμός κριθαριού σε αναβαθμίδες της Άνδρου, 2021 (φωτο: NCC) 

 

Η καλλιέργεια των αναβαθμίδων πραγματοποιείται με κλιματικά έξυπνες πρακτικές με σκοπό την 
κλιματική προσαρμογή. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς βελτιώνεται η κατάσταση των βιοτόπων και της 
βιοποικιλότητας, ιδιαιτέρως κάποιων απειλούμενων ειδών που ευνοούνται, και βελτιώνεται το 
μικροκλίμα (μείωση θερμοκρασίας, αύξηση υγρασίας). Μερικές από τις πρακτικές που 
εφαρμόζονται είναι η διατήρηση φυτοφρακτών στα όρια του χωραφιού, η ήπια παρέμβαση στο 
έδαφος, η συντήρηση των αναβαθμίδων και η αποφυγή χρήσης αγροχημικών. Το σύνολο των 
πρακτικών περιγράφονται στον «Οδηγό Καλών Πρακτικών» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
έργου και διατίθεται στους ενδιαφερόμενους αγρότες και από το site. 

4. Οργανισμός Συμμετοχικής Επιστασίας Γης «Αγρότες του Αιγαίου» 
Με στόχο την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων στην υλοποίηση δράσεων 
στην υλοποίηση δράσεων διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Άνδρου, 
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συμβάλλοντας στη βιωσιμότητά τους, δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Συμμετοχικής Επιστασίας Γης 
«Αγρότες του Αιγαίου» (www.landstewardship.gr). Ο οργανισμός αυτός συστάθηκε μέσω 
προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Πράσινο Ταμείο, τον Δήμο Άνδρου, και τη φερώνυμη 
Κοιν.Σ.Επ. «Αγρότες του Αιγαίου». Σκοπός είναι η παροχή στήριξης στους εμπλεκόμενους αγρότες 
μέσω της ικανότητας του Οργανισμού να είναι οικονομικά αυτοσυντηρούμενος, υποστηριζόμενος 
από τα έσοδα που προέρχονται από την παραγωγή και διάθεση των παραγόμενων προϊόντων.  

Η Συμμετοχική Επιστασία Γης αποτελεί στρατηγική για τη διατήρηση των αξιών του τοπίου και του 
περιβάλλοντος εν γένει, θέτοντας ως προτεραιότητα την λειτουργική αποκατάσταση των αγρο-
οικοσυστημάτων, την ικανότητα απόκρισης σε περιβαλλοντικές διαταραχές, και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, χωρίς να εξαιρούνται οι απολαβές του ανθρώπου, καλλιεργητή ή/και ιδιοκτήτη 
γης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι «Αγρότες του Αιγαίου» αποτελούν τον πρώτο Οργανισμό Επιστασίας Γης 
που συστάθηκε στην Ελλάδα. 

5. Δομικές παρεμβάσεις και Σχολεία Ξερολιθιάς 
Το Νοέμβριο του 2021 και τον Μάρτιο του 2022 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία δύο Σχολεία 
Ξερολιθιάς, στο πλαίσιο των οποίων εκπαιδεύτηκαν περισσότερα από 40 άτομα από την Ελλάδα και 
άλλες χώρες της Μεσογείου. Την εκπαίδευση ανέλαβαν τεχνίτες από την Άνδρο και την Ήπειρο, 
διακεκριμένοι καθηγητές, μηχανικοί και αρχιτέκτονες, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους 
πρακτικά και θεωρητικά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια των δύο Σχολείων αποκαταστάθηκαν 70 
μέτρα του ξερολιθικού τοιχίου αναβαθμίδας στην περιοχή του Κορθίου, καθώς και 1000 μέτρα 
τοιχίων του μονοπατιού που οδηγεί προς τον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ζαγοράς. 

 

 

   
Εικόνα 2: Εργασίες κατά τη διάρκεια 
του 1ου Σχολείου Ξερολιθιάς Άνδρου, 
Νοέμβριος 2021 (φωτο: Παν. 
Αιγαίου) 

Εικόνα 3: Εργασίες κατά τη διάρκεια 
του 1ου Σχολείου Ξερολιθιάς Άνδρου, 
Νοέμβριος 2021 (φωτο: Παν. 
Αιγαίου) 

Εικόνα 4: Εργασίες κατά τη διάρκεια 
του 2ου Σχολείου Ξερολιθιάς Άνδρου, 
Μάρτιος 2022 (φωτο: Παν. Αιγαίου) 

 
Επίσης, στο πλαίσιο του ίδιου έργου αποκαταστάθηκαν ξερολιθικές δομές σε έξι διαφορετικά 
χωράφια. Συγκεκριμένα, τοιχία αναβαθμίδων, δύο πέτρινα αλώνια, και ένα παραδοσιακό πατητήρι 
ενσωματωμένο σε ένα αγροτόσπιτο. 

http://www.landstewardship.gr/
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Εικόνα 5: Αποκατάσταση σε παραδοσιακό πατητήρι σταφυλιών στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής, Άνδρος (φωτο: Πράσινο 
Ταμείο) 

 

6. Εκπαίδευση Νέων και Διάχυση του TERRACESCAPE 
Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, δημιουργήθηκε μεγάλος όγκος ενημερωτικού υλικού 
προς ενήλικες και μαθητές. Εκδόθηκαν τέσσερα βιβλία που αφορούν στην γεωγραφία και τις αξίες 
των αναβαθμίδων καλλιέργειας, την βιοποικιλότητα σε αυτές, τις διαχρονικές αναφορές των 
αναβαθμίδων στη λογοτεχνία, καθώς και ένας οδηγός για δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου 
αναβαθμίδων καλλιέργειας. Το τελευταίο αποσκοπεί στην άσκηση των μαθητών στο πλαίσιο των 
σχολικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον κυκλοφόρησε διαδικτυακά το ηλεκτρονικό παιχνίδι «Φτιάχνω 
πεζούλες» που απευθύνεται κυρίως σε μαθητές δημοτικού. 
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Εικόνα 6: Το ηλεκτρονικό παιχνίδι «Φτιάχνω 
Πεζούλες» 

Εικόνα 7: Στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ του έργου 
«Ξερολιθιά» 

 
Το ντοκιμαντέρ «Ξερολιθιά» (βλ. σχετικό σποτ: https://youtu.be/OsduE-2GI-o) ολοκληρώθηκε τον 
Σεπτέμβριο του 2022 και προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 10/09/2022 την ημέρα των εγκαινίων 
της έκθεσης «Αναβαθμίδες του Αιγαίου: Εικόνες από το Παρελθόν έως το Μέλλον», η οποία 
πραγματοποιείται στην Καΐρειο Βιβλιοθήκη της Χώρας Άνδρου (10/9/2022-31/01/2023). Το 
ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί τη διαχρονική σχέση των νησιωτών με το τοπίο του Αιγαίου, εστιάζοντας 
στην κατασκευή και καλλιέργεια αναβαθμίδων, απόλυτα συνυφασμένων με τη νησιώτικη ζωή. 
Παρουσιάζεται το παρελθόν, παρόν και μέλλον της καλλιέργειας σε αναβαθμίδες, η πολιτιστική και 
οικολογική τους αξία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική σημασία τους, μέσα από τη 
διαχρονική λειτουργία τους ως Πράσινες Υποδομές, οι οποίες σήμερα αποτελούν εργαλείο 
ανυπέρβλητο για την ανάσχεση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που απειλούν το Αιγαίο. Η 
παραγωγή είναι του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και η σκηνοθεσία του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου. 

7. Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων 
Τον Οκτώβριο του 2022 κατέστη λειτουργικό το Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων, το οποίο είναι 
διαθέσιμο από τον ιστότοπο του έργου και αποτελεί ένα βοηθητικό όργανο για την επιλογή 
αναβαθμιδωμένων περιοχών για επανακαλλιέργεια συγκεκριμένων προϊόντων και εφαρμογή 
κλιματικά έξυπνων αγροτικών πρακτικών. Το Εργαλείο αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει τους 
ενδιαφερόμενους, παρέχοντάς τους πληροφορίες για τις κλιματικές και εδαφικές συνθήκες στο νησί 
της Άνδρου, καθώς και για το ποιες τοπικές ποικιλίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τις 
εφαρμοστέες πρακτικές. 

8. Η βιοποικιλότητα στις αναβαθμίδες και η επίδραση του 
TERRACESCAPE 

Το θέμα θεραπεύτηκε από δύο πανεπιστημιακές ομάδες: του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Η ομάδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανέλαβε την καταγραφή και 
αξιολόγηση της σύνθεσης και της δομής των κοινοτήτων της πανίδας στην περιοχή μελέτης, με 
σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης πριν την έναρξη των δράσεων του έργου, και 

https://youtu.be/OsduE-2GI-o
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στη συνέχεια την αξιολόγηση της επίδρασης των εν λόγω δράσεων στην πανίδα της περιοχής. Πιο 
συγκεκριμένα, μελετήθηκε η βιοποικιλότητα των ξερολιθιών και αναβαθμίδων σε επιλεγμένα από 
το έργο χωράφια, στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες καλλιεργητικές παρεμβάσεις, 
με έμφαση (όσον αφορά την πανίδα που αποτελούσε αντικείμενο του ΕΚΠΑ) τη βιοποικιλότητα 
ερπετών, μικρών θηλαστικών, ασπονδύλων και της ορνιθοπανίδας. καθώς και του αβιοτικού 
περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης.  

Πραγματοποιήθηκαν κατά τα πρώτα έτη του προγράμματος καταγραφές βάσης για την αποτύπωση 
της υφιστάμενης κατάσταση της πανίδας (αρθρόποδα, θηλαστικά, ερπετά και ορνιθοπανίδα) και 
των αβιοτικών παραγόντων των μικροενδιαιτημάτων τους. Ο σκοπός ήταν να καταγραφεί η 
υφιστάμενη κατάσταση της βιοποικιλότητας ούτως ώστε να μπορέσει να αξιολογηθεί η επίδραση 
της επανακαλλιέργειας των εγκαταλειμμένων αναβαθμίδων στη βιοποικιλότητα. Τέλος, στο πλαίσιο 
της παρακολούθησης της επίδρασης του έργου στην βιοποικιλότητα, η ομάδα εργασίας του ΕΚΠΑ 
πραγματοποίησε παρακολούθηση των δεικτών (ποικιλότητα και αφθονία πληθυσμών, αβιοτικοί 
παράγοντες) στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις από το έργο (αποκατάσταση 
αναβαθμίδων και επανακαλλιέργεια) καθώς και σε γειτονικές περιοχές-μάρτυρες, για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του έργου.  

Όσον αφορά στα χερσαία έντομα, φάνηκε ότι οι καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν στο 
πλαίσιο του έργου είχαν θετική επίδραση στην αφθονία των εντόμων, δηλαδή επιβεβαιώθηκε 
στατιστικά ότι η αναβίωση των παραδοσιακών καλλιεργητικών πρακτικών οδήγησε σε χωράφια με 
υψηλότερες αφθονίες εντόμων. Αντίθετα, στους πληθυσμούς των σαυρών που μελετήθηκαν, αν και 
καταγράφηκαν ελαφρώς αυξημένες πληθυσμιακές πυκνότητες στα χωράφια που 
πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο του έργου, οι διαφορές αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν 
στατιστικά. 

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρακολούθησε την εξέλιξη των πληθυσμών των 
επικονιαστών, καθώς και των ανθοφόρων φυτών με τα οποία σχετίζονται λειτουργικά και τροφικά, 
στις καλλιεργημένες εκτάσεις του έργου. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε 9 
καλλιεργημένα χωράφια του έργου και σε 6 ακαλλιέργητα για σύγκριση.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν πως τόσο οι πληθυσμοί των επικονιαστών, όσο και οι αριθμοί ειδών 
μελισσών και ανθοφόρων φυτών επηρεάστηκαν θετικά στις περιπτώσεις των καλλιεργούμενων 
αναβαθμίδων. Αν και κατά τη διάρκεια του έργου καλλιεργήθηκε κυρίως κριθάρι, το οποίο δεν 
συμβάλλει στην αύξηση της διαθέσιμης τροφής για τους επικονιαστές, οι καλλιέργειες ήταν μικρής 
κλίμακας και έγιναν σε τμήματα των χωραφιών, καθώς στα περιθώρια αυτών συντηρήθηκε η 
προϋπάρχουσα βλάστηση με επιλεκτική απομάκρυνση φυτικών ειδών που δεν συμβάλλουν στην 
επικονίαση. Επιπρόσθετα, για τις καλλιέργειες χρησιμοποιήθηκαν φιλικές προς το περιβάλλον 
μέθοδοι, χωρίς αγροχημικά, κάτι που επέτρεψε τη διατήρηση μεγάλου αριθμού εντόμων και φυτών. 

Η συνέχιση της καλλιέργειας με τις ίδιες μεθόδους, η εγκατάσταση κάποιων ανθοφόρων φυτών, η 
ενίσχυση των φυτών που υπάρχουν στα περιθώρια των χωραφιών και η απομάκρυνση φυτών όπως 
η αστοιβή, είναι κάποια από τα μέτρα που θα συμβάλλουν στην διατήρηση μεγάλου αριθμού 
εντόμων επικονιαστών και ανθοφόρων φυτών και τα επόμενα χρόνια, μετά την ολοκλήρωση του 
έργου.   
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9. Κλιματικές συνθήκες και η επόμενη ημέρα 
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΕΑ) κατέγραψε τις βασικές (μικρο-)κλιματικές συνθήκες σε 
επιλεγμένες θέσεις με ή χωρίς τις παρεμβάσεις του έργου μέσω της εγκατάστασης ενός δικτύου 13 
μετεωρολογικών σταθμών του TERRACESCAPE. Οι κλιματικές πληροφορίες των επιλεγμένων 
αναβαθμίδων /αγροτεμαχίων καταγράφονται από το καλοκαίρι του 2018  από  12 αυτόνομους 
σταθμούς που καλύπτουν τη θερμοκρασία αέρα και την σχετική υγρασία και έχουν εγκατασταθεί 
σε όλη την Άνδρο, καθώς και από 1 αυτόματο online μετεωρολογικό σταθμό που έχει εγκατασταθεί 
στην ταράτσα του Μουστακείου κτιρίου (Κόρθι, ΝΑ Άνδρος) και καταγράφει θερμοκρασία, υγρασία, 
βροχόπτωση, ταχύτητα / κατεύθυνση ανέμου, ατμοσφαιρική πίεση, ηλιακή ακτινοβολία. Τα 
δεδομένα συλλέχθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς 2018-2022, επεξεργάζονται και αναλύονται  
από την ομάδα για την ευρύτερη περιοχή μελέτης, με έμφαση στα ακραία γεγονότα όπως καύσωνες 
και έντονες βροχοπτώσεις με στόχο να χρησιμοποιούνται (και μετά το τέλος του έργου) ώστε να 
παρέχουν μια σταθερή βάση για συγκρίσεις με τις προβλεπόμενες  αλλαγές  στο κλίμα των νησιών 
του Αιγαίου. Στο Σχήμα 1 (αριστερά)  διαπιστώνεται το ετήσιο εύρος, η εποχική μεταβλητότητα της 
θερμοκρασίας του αέρα με μέσες τιμές περίπου στους 18°C. Οι σταθμοί με μεγαλύτερο υψόμετρο 
(Μονή Παναχράντου, Γιαννισαίο,  Κάστρο Κοχύλου) εμφανίζουν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σε 
αντίθεση με τους σταθμούς στον Όρμο Κορθίου, ενώ η ολική ετήσια βροχόπτωση καταγράφηκε (από 
τον online σταθμό, https://tinyurl.com/7vy3emk9) αρκετά υψηλότερη κατά την καλλιεργητική 
περίοδο 2018-2019 (Σχήμα 1 δεξιά) σε σχέση με τον κλιματικό μέσο (~508mm). Εξετάζονται επίσης 
οι (προκαταρκτικές) αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία μεταξύ των μετεωρολογικών 
αισθητήρων σε τοποθεσίες που είχαν (σημειώνονται με πορτοκαλί τόξο)/ή δεν είχαν καλλιέργεια σε 
αναβαθμίδα (Σχήμα 1 αριστερά). 

 

 

 

Σχήμα 1. Αριστερά: Στατιστική παρουσίαση των παρατηρήσεων θερμοκρασίας από τους 12 μετεωρολογικούς σταθμούς για 
την περίοδο μετρήσεων 2018-2022. Σημειώνονται ακραίες μέγιστες  και ελάχιστες τιμές, με κόκκινο ρόμβο η μέση τιμή και 
στο παραλληλόγραμμο το 50 % των τιμών. Δεξιά: Βροχόπτωση  για τις 4 τελευταίες  καλλιεργητικές περιόδους μετρήσεις 
αυτόματου online σταθμού στο Μουστάκειο Άνδρου 

 
Επιπλέον αναλύθηκαν από το ΕΑΑ οι αλλαγές σε κλιματικούς δείκτες, σχετικούς με τη γεωργία, με 
σκοπό την αξιολόγηση της ευπάθειας των νησιών του Αιγαίου στην κλιματική αλλαγή και για τον 
εντοπισμό των πιο ευάλωτων περιοχών, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στις μελλοντικές 
παρεμβάσεις.  Έγινε εκτίμηση μελλοντικών κλιματικών μεταβολών για δυο μελλοντικές περιόδους, 

https://tinyurl.com/7vy3emk9
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άμεσο (2031-2060), και απώτερο (2071-2100) μέλλον, για τα νησιά του Αιγαίου χρησιμοποιώντας 
επιλεγμένα περιοχικά  κλιματικά μοντέλα από την βάση EURO-CORDEX , χωρικής ανάλυσης ~12 km 
(0.110), υπό τα  κλιματικά σενάρια της IPCC,  RCP4.5 (ενδιάμεσο σενάριο μετριασμού) και RCP8.5 
(ακραίο σενάριο, με πολύ υψηλές εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου). Οι προβλέψεις των 
κλιματικών μοντέλων για τα νησιά του Αιγαίου δείχνουν (Πίνακας 1) ότι η θερμοκρασία του αέρα 
και οι περίοδοι ξηρασίας  θα αυξηθούν στο μέλλον. Αυτές οι μεταβολές επηρεάζουν και 
συσχετίζονται με φαινόμενα όπως οι  πλημμύρες, η διάβρωση και η διαθεσιμότητα νερού του 
εδάφους, ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι αναβαθμίδες μπορεί να συμβάλουν στη μείωση των αρνητικών 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς μειώνουν τη διάβρωση, αυξάνουν την κατείσδυση, 
βοηθούν στην αποθήκευση των υπόγειων υδάτων, μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών και 
υποστηρίζουν έδαφος και βλάστηση. Τα πλεονεκτήματα της αποκατάστασης των αναβαθμίδων θα 
είναι πιθανώς αισθητά σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με τη συνολική έκταση 
των αναβαθμίδων που πρόκειται να επανακαλλιεργηθούν. 

 
 

Πίνακας 1. Διαφορές κλιματικών δεικτών μεταξύ του άμεσου (2031–2060) ή απώτερου (2071–2100) 
μέλλοντος και περιόδου ελέγχου (1971–2000), σύμφωνα με το σενάριο RCP4.5 και RCP8.5 

 
 

10. Οι προκλήσεις του TERRACESCAPE και η επόμενη ημέρα 
Στην πορεία των πέντε ετών υλοποίησης του έργου TERRACESCAPE, η ομάδα έργου αντιμετώπισε 
αρκετές δυσκολίες. Κάποιες ξεπεράστηκαν, άλλες όχι. Όλες όμως αποτέλεσαν ένα εξαιρετικό 
μάθημα για το μέλλον και την υλοποίηση αντίστοιχων έργων στα νησιά του Αιγαίου. 

Το κυριότερο ζήτημα αφορά στην κακή παραγωγή των αναβαθμίδων που καλλιεργήθηκαν. Αυτό 
ήλθε ως αποτέλεσμα των της χρόνιας ακαλλιεργησίας των χωραφιών που παραχωρήθηκαν στο έργο 
και ενδεχομένως της πλημμελούς φροντίδας που παρασχέθηκε σε αυτά. Τα χωράφια αυτά θα 
χρειαστούν χρόνια καλλιέργειας ώστε το έδαφος να επανέλθει σε μία κατάσταση ώστε να δώσει 
ικανή παραγωγή. Ένα επιπλέον θέμα ήταν η έλλειψη εργαλείων κατάλληλων για καλλιέργεια 
αναβαθμίδων στην ελληνική αγορά. Η εισαγωγή κατάλληλων θεριζοαλωνιστικών μηχανών δεν ήταν 
εφικτή, καθώς η γραφειοκρατία κατέστη ανυπέρβλητο εμπόδιο. Γενικότερα, η Ελληνική 
γραφειοκρατία φαίνεται να έδρασε ανασταλτικά στην εξέλιξη του έργου και στην επιτυχία 
ορισμένων δράσεων. 
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Το μέλλον του TERRACESCAPE είναι συνδεδεμένο με την βιωσιμότητα του Οργανισμού 
Συμμετοχικής Επιστασίας Γης «Αγρότες του Αιγαίου». Τα εφόδια (τεχνογνωσία, πιστοποίηση 
προϊόντων, εργαλεία κλπ.) είναι διαθέσιμα στους συμμετέχοντες αγρότες των  «Αγροτών του 
Αιγαίου», οι οποίοι θα πρέπει να κινηθούν αυτόνομα εξοικονομώντας χρήματα για τους ίδιους και 
τις καλλιέργειες των επόμενων ετών.  

Η προσπάθεια της μεταφοράς της γνώσης σε άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και ολόκληρου 
του Αρχιπελάγους, έχει ήδη ξεκινήσει, εν πρώτοις μέσω συμμετοχής σε δράσεις όπως τα Σχολεία 
Ξερολιθιάς. Στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου καλλιεργούμενων αναβαθμίδων σε ρόλο 
Πράσινων Υποδομών που θα υποστηρίξουν την τοπική βιοποικιλότητα, μετριάζοντας τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής. 

 

 

  
To έργο LIFE TERRACESCAPE (LIFE16 CCA/GR/000050) συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, με τη 
συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου. 
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