
Συμπεράσματα-προτάσεις και πρακτικά 
των τριών διαδικτυακών επιστημονικών 

ημερίδων του Πράσινου Ινστιτούτου   
3, 18 και 30 Μαρτίου 2021

Παραγωγικές αναδασώσεις
για την κτηνοτροφία, την 

γεωργία, την μελισσοκομία, 
για να αντιμετωπιστούν η 

ερημοποίηση, η διάβρωση 
και η κλιματική αλλαγή



               Προσκεκλημένοι της εκδήλωσης είναι οι

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Τίτλος εισήγησης

Δρ. Χρίστος Τσαντήλας
Γεωπόνος - Εδαφολόγος, πρ. Δντής 
Ινστιτούτου Χαρτογράφησης & 
Ταξινόμησης Εδαφών ΕΘΙΑΓΕ (νυν 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

Έδαφος και Ερημοποίηση.
Η περίπτωση της Ελλάδας.

Δρ. Διονύσιος Καλύβας Καθηγητής Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Γεωχωρικές τεχνολογίες στην μελέτη της 
διάβρωσης και της ερημοποίησης.

Δρ. Βασίλης Παπαναστάσης
Δασολόγος-Λιβαδοπόνος τ. Καθ. 
Λιβαδοπονίας Σχολής Δασολογίας & 
Φυσ. Περ/ντος ΑΠΘ

Αειφορική Λιβαδοπονία ενάντια στην 
ερημοποίηση: καλές πρακτικές εφαρμογής

Δρ. Γιάννης Καζόγλου
Γεωπόνος-Λιβαδοπόνος, Αναπλ. 
Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας & Γεν. 
Γραμματέας Ένωσης Εκτροφέων 
Βραχυκερατικής φυλής

Αυτόχθονες φυλές και ερημοποίηση:  
πώς θα ξανα-πρασινίσουν τα νησιά μας;

Δρ. Σπύρος Καρκαμπούνας*
τ. Καθηγητής Περιβαλλοντικής 
Φυσιολογίας, Ιατρικό τμ. 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η 30χρονη εμπειρία της μεθόδου «Καλλίδενδρον»  
για την επιτυχή φύτευση και ανάπτυξη δέντρων 
σε ερημικά και άνυδρα περιβάλλοντα 

Δρ.  Θεοδώρα Πετανίδου
Καθηγήτρια Οικολογίας & 
Οικογεωγραφίας, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου

Αποκατάσταση του τοπίου στο Αιγαίο: το 
παράδειγμα της Άνδρου μέσω του έργου LIFE 
TERRACESCAPE

Τιμητικό εισαγωγικό χαιρετισμό απεύθυναν 

ο ομότιμος καθηγητής του Γ.Π.Α. Νικόλαος Γιάσογλου, πρ. Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής  
για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης.

και ο Πάνος Πανάγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών,  
Διεύθυνση Δ΄ - “Αειφόροι πόροι”

Την συζήτηση συντόνισε εκ μέρους της επιστημονικής επιτροπής του Πράσινου Ινστιτούτου  

ο Δρ. Ρήγας Τσιακίρης Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος
* δεν στάθηκε δυνατόν να παραβρεθεί και έτσι απουσιάζει από τα πρακτικά
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Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

18 :00

Η εκδήλωση οργανώνεται από το Πράσινο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα, με την υποστήριξη του Αυστριακού Οργανισμού FREDA,  
του Πράσινου Ινστιτούτου και την οικονομική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Πράσινο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα.

Εδαφική ερημοποίηση 
- διάβρωση και  
παραγωγικές αναδασώσεις*

*Η εκδήλωση αυτή αποτελεί δράση του υποπρογράμματος: «Ελλάδα: Κλιματική 
Αλλαγή - ερημοποίηση- διάβρωση και παραγωγικές αναδασώσεις» που είναι μέρος 
του προγράμματος με τίτλο: «Αποδάσωση και Κλιματική Αλλαγή» (GEF-20-28).
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2η Διαδικτυακή εκδήλωση



Έχοντας υποστηρίξει για χιλιετίες τις νησιωτικές κοινότητες, οι 
αναβαθμίδες καλλιέργειας του Αιγαίου αποτελούν σήμερα, ως πράσινες 
υποδομές, το σημαντικότερο διαθέσιμο όπλο κατά της κλιματικής αλλαγής «
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Αποκατάσταση του 
τοπίου στο Αιγαίο: 

το παράδειγμα 
δράσεων του έργου 

LIFE TERRACESCAPE 
στην Άνδρο

Πέρα από τις όποιες χρησιμότητές τους και λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκαν 
(δημιουργία χώρων καλλιέργειας, υποστήριξη καλλιεργητικών και μετα-καλλιεργητι-
κών δραστηριοτήτων, ξεπέτρωμα του εδάφους, δημιουργία εδάφους), οι αναβαθμίδες 
(κν. πεζούλες), δεν έπαψαν να αποτελούν διαχρονικές πράσινες υποδομές αποτρέπο-
ντας τη διάβρωση, βοηθώντας την κατείσδυση των ομβρίων και εμπλουτίζοντας τους 
υπόγειους υδροφορείς, δρώντας ως ανασχετικοί παράγοντες στις κλιματικές ακρότη-
τες και διακυμάνσεις. Η έρευνα δείχνει ότι η αποτελεσματικότητά τους ως πράσινες 
υποδομές είναι συνυφασμένη με τη συνεχή τους λειτουργία ως χώροι καλλιέργειας, 
σε αντίθεση με τη σημερινή κατάσταση εγκατάλειψης και υπερβόσκησης του Αιγαίου. 

Τα παραπάνω αποτελούν την σπερματική ιδέα του έργου LIFE TERRACESCAPE (Μετα-
τροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμε-
τοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, LIFE16 CCA/
GR/00050) που υλοποιείται στην Άνδρο (2017-2022). Άμεσος στόχος του έργου είναι η 
αποκατάσταση και επανακαλλιέργεια μεγάλης κλίμακας εγκαταλειμμένων αναβαθμί-
δων (τουλάχιστον 1500 στρεμμάτων), χρησιμοποιώντας έξυπνες γεωργικές πρακτικές 
για την βελτίωση της οικοσυστημικής προσαρμοστικότητας και παράγοντας προϊόντα 
τοπικών ποικιλιών, συνεισφέροντας έτσι και στην διατήρηση της παραδοσιακής γεωρ-
γικής κληρονομιάς. Έμμεσος στόχος, να αποδείξει ότι η κλιματική προσαρμογή στα νη-
σιά είναι εφικτή μέσω χρησιμοποίησης των αναβαθμίδων ως πράσινων υποδομών. 

Στο έργο γίνεται χρήση μιας καινοτόμου, για τη χώρα μας, προσέγγισης, της Συμμετο-
χικής Επιστασίας Γης (Land Stewardship) που αφορά στην εθελοντική συνεργασία μι-
κρο-ιδιοκτητών γης, αγροτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικών φορέων, καθώς 
και τοπικών επιχειρήσεων, για την ενιαία διαχείριση του αγροτικού τοπίου, με σύγχρο-
νες, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμες πρακτικές.

Βιολόγος, Καθηγήτρια Οικολογίας και Οικογεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δρ. Θεοδώρα Πετανίδου

https://drive.google.com/file/d/1ARdU4Yv0IyDLlfR2sw83LfmY7Glw9sri/view?usp=sharing

