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Το έργο LIFE TERRACESCAPE: 
ένα υπερβολικά φιλόδοξο έργο για την Ελλάδα; 

Θεοδώρα Πετανίδου, Συντονίστρια του Έργου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

«Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε 
πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης 

για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» 

LIFE16 CCA/GR/00050 (LIFE TERRACESCAPE)

Εργαστήριο Ξερολιθιάς, Ανεμώτια, 19–21 Νοεμβρίου 2021

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
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Σύρος

Χρησιμότητα: καλλιέργεια των προς το ζην

• Δημιουργία επιπέδων χώρων καλλιέργειας

• Απομάκρυνση λίθων – αύξηση παραγωγικότητας χωραφιού

• Υποστήριξη καλλιεργητικών και μετα-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



22/11/2021

3

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 –
ακραιότητες και επιπτώσεις τους

• Γιατί να μην χρησιμοποιηθούν ως 
ασπίδα για την κλιματική αλλαγή;

Μελισσόσπιτο Ζαχαριά, Άνδρος

Εκκλησάκι, Σίφνος

Περιστεριώνας, Τήνος

Χρησιμότητα: υποστήριξη δόμησης χρηστικών στοιχείων

Αλώνι, Άνδρος

Μελισσοθουρίδες, Άνδρος

Μελισσοθουρίδες, Άνδρος

Τοπίο με κατοικιές και κελιά, Άνδρος
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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

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;
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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

SPS: International Scientific Society 
for Drystone interdisciplinary study

Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία 
διεπιστημονικής μελέτης της ξερολιθιάς 

Συνεργαζόμενα σχήματα

Εταίροι

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

Land Stewardship Network

Δίκτυο Επιστασίας Γης

Managing land as commons
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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

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

Γιατί στην Άνδρο;
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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

Γιατί στην Άνδρο;

Μελισσόσπιτο, Άνδρος

Χωράφι με μελισσοθουρίδες, Άνδρος

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

Γιατί στην Άνδρο;

Μελισσόσπιτο, Άνδρος

Χωράφι με μελισσοθουρίδες, Άνδρος
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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

• 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;

Μελισσόσπιτο, Άνδρος

Χωράφι με μελισσοθουρίδες, Άνδρος

Να αποδείξει ότι είναι εφικτή & 
βιώσιμη η:

1. κλιματική προσαρμογή στα 
νησιά, χρησιμοποιώντας:
• αναβαθμίδες ως πράσινες υποδομές

• έξυπνες γεωργικές πρακτικές για τη 
βελτίωση της οικοσυστημικής
προσαρμοστικότητας

• Παραδοσιακές τοπικές ποικιλίες

2. αποκατάσταση & 
επανακαλλιέργεια μεγάλης 
κλίμακας (>1000+500 στρ.) 
εγκαταλειμμένων αναβαθμίδων

Κύριοι στόχοι του έργου LIFE TERRACESCAPE
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Κύρια εργαλεία για την επίτευξη των στόχων

 Σύσταση Συμμετοχικής 
Επιστασίας Γης: Καινοτόμα, 
προσέγγιση για τη χώρα μας

ΣΕΕ: λειτουργικό σχήμα, στο 
οποίο 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

 Συνεργασία με ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς επιστασίας γης με μεγάλη 
εμπειρία στην υλοποίηση σχετικών 
δράσεων, για απόκτηση τεχνογνωσίας

http://custodiaterritori.org/

Διαχείριση γης ως 
από κοινού πόρο

Δράσεις-κλειδιά για την επίτευξη των στόχων

 Καλλιέργεια & παραγωγή κλιματικά-έξυπνων 
προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, 
με συμμετοχή ντόπιων αγροτών και για 
επίτευξη της βιωσιμότητας & συνέχισης του 
εγχειρήματος

 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

 Δημιουργία ετικέτας πιστοποίησης για 
προϊόντα αναβαθμίδων παραγμένα με 
κλιματικά έξυπνες πρακτικές

 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/
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Αλυσίδα δράσεων για επίτευξη τοπικής ανάπτυξης

 Δημιουργία τοπικής ομάδας διαχείρισης της γης –
παραγωγής προϊόντων στην οποία θα μεταβιβασθούν
εργαλεία & τεχνογνωσία (ΚΟΙΝΣΕΠ)

 Δημιουργία Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

 Πιστοποίηση και προώθηση στην αγορά
– «προϊόντων αναβαθμίδων»
– προϊόντων φιλικών προς το κλίμα & τη βιοποικιλότητα

 Δημιουργία τοπικού brand name, που θα αναδεικνύει 
όλες τις εμπεριεχόμενες αξίες (τοπιακές, πολιτιστικές,  
περιβαλλοντικές)

Παραγωγή, 
Πιστοποίηση, 
Προώθηση 
Προϊόντων
(τοπικών, υψηλής 
προστιθέμενης αξίας)

ΚΟΙΝΣΕΠ

Τί έχει μέχρι σήμερα επιτευχθεί;  (7/2017… 10/2021 …10/2022)

 Επανακαλλιέργεια περ. 1.000 (700) στρεμμ. 
αναβαθμίδων (κριθάρι, αρακάς, κρεμμύδι, ρίγανη)

 Σύσταση Οργανισμού Επιστασίας Γης

 Δημιουργία μιας ΚΟΙΝΣΕΠ

 Αγορά (μέρους) του καλλιεργητικού εξοπλισμού 
που θα παραμείνει στην ΚΟΙΝΣΕΠ

 Πώληση προϊόντων (ζωοτροφές 2020, ζωοτροφές + 
κρεμμύδι 2021)

 Σεμινάριο για Πιστοποίηση προϊόντων 
αναβαθμίδων (11/2020)

 Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για αναβαθμίδες 
(4 βιβλία, ηλεκτρονικό παιχνίδι, εγχειρίδια)

 Διάφορες μελέτες (συμπ. παρακολούθηση 
κλιματικών & οικολογικών δεικτών, π.χ. 
βιοποικιλότητας)
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Τί ΔΕΝ έχει μέχρι σήμερα επιτευχθεί;  (7/2017… 10/2021 …10/2022)

• Καλλιέργεια περ. 300 + 500 στρεμμ. αναβαθμίδων 
και σε άλλα νησιά 

• Αγορά μέρους του καλλιεργητικού εξοπλισμού 
(ευέλικτη θεριζοαλωνιστική)

• ΄Λειτουργία 1ου Σχολείου Ξερολιθιάς

• Αγροδιατροφική Σύμπραξη, συνεργασία με 
δευτερογενή – τριτογενή τομέα

• Αποκατάσταση ξερολιθικών τοιχίων αναβαθμίδων

• Αποκαταστάσεις δομικών στοιχείων: 
μελισσόσπιτου, νερόμυλου και δημιουργία 
μικρών υδατοσυλλογών

• ΄Λειτουργία 2ου Σχολείου Ξερολιθιάς

Επί τον τύπο των ήλων

Τα αναμενόμενα Τα αποτελέσματα

Σχεδιασμός: Θεωρητικά 
καλοσχεδιασμένο έργο, που απαιτεί 
καλή συνεργασία

… Η συνεργασία τύπου σκυταλοδρομίας ήταν αδύνατο 
να επιτευχθεί!

Καινοτομία 1: καλλιέργεια
1000+500 στρ.

Αντικειμενικές δυσχέρειες: αδυναμία εξεύρεσης 
θεριζοαλωνιστικής, μειωμένη παραγωγικότητα εδάφους …

Υποκειμενικές δυσχέρειες: καθυστερημένες σπορές… 
χρησιμοποίηση εργολάβων αντί εργατών με αυτεπιστασία

Καινοτομία 2: Εφαρμογή 
Επιστασίας Γης

Τύπος συμβολαίων – διαφωνία μεταξύ εταίρων: 
2 τύποι επιστασίας: κανονικά (απαιτητικά) γραπτά συμβόλαια
(ΠΤ), απλές συμφωνίες (ΔΑ)

Καινοτομία 3: Δημιουργία 
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης
(καθετοποίηση & προώθηση προϊόντων)

….
Τελικά, συμφωνία με τοπικό Αγροτικό Συνεταιρισμό για 
αγορά των όποιων προϊόντων… 

Καινοτομία 4: Σχολεία ξερολιθιάς 1ο: 6‐13 Νοεμβρίου 2021, 2ο: άνοιξη 2022, αλλού?

Αποκατάσταση τοιχίων κ.ά. δομικών 
στοιχείων 
(μελισσόσπιτο, μύλος, περιστεριώνας, 
αλώνια)

….
Τραυματισμένο από την γραφειοκρατία υλοποιείται, 
ευτυχώς, μέρος αυτών
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Επί τον τύπο των ήλων

Τα αναμενόμενα Τα αποτελέσματα

Πιστοποίηση Εσωτερική πιστοποίηση

Εκπαιδευτικό υλικό 1. Ηλεκτρονικό παιχνίδι
http://www.lifeterracescape.aegean.gr/ftiaxno‐pezoules‐ena‐
ilektroniko‐paixnidi‐gia‐tis‐anavathmides‐tou‐aigaiou‐n‐59

2. 4 βιβλιαράκια έτοιμα
3. 1 εγχειρίδιο για Σχολείο Ξερολιθιάς
4. Πανελλήνιος διαγωνισμός ζωγραφικής (125 έργα)
5. 2 βιβλία (ετοιμάζονται, συμπ. μελισσόσπιτα)

Εκπαιδευτικό υλικό - 1

«Φτιάχνω πεζούλες»: ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι για τις αναβαθμίδες του Αιγαίου
http://www.lifeterracescape.aegean.gr/
http://www.lifeterracescape.aegean.gr/ftiaxno-pezoules-ena-ilektroniko-paixnidi-gia-tis-anavathmides-tou-aigaiou-n-59
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Εκπαιδευτικό υλικό - 2

Βιβλίο 
«Πεζούλες του Αιγαίου» (κείμενο που συνομιλεί με υδατογραφίες) 

Βιβλίο 
«Αναβαθμίδες καλλιέργειας 
– μια περιήγηση στα χωράφια του πολιτισμού του Αιγαίου, της Μεσογείου»

Μικρό βιβλίο 
«Λαξεύοντας αναβαθμίδες στο νησιωτικό τοπίο 
– Οδηγός κατασκευής μακέτας αναβαθμίδων με 
καλλιέργειες»

Μικρό βιβλίο 
«Εικονογραφώντας τις αναβαθμίδες της λογοτεχνίας 
– για μια δημιουργική μετουσίωση του λόγου σε εικόνα»

• Προσκλήσεις συμμετοχής στα 
Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια 
της χώρας 

• Ανταπόκριση: 22 σχολεία
- 125 μαθητές με ισάριθμα έργα
- 3 ομάδες: Α-Γ Δημ., Δ-ΣΤ Δημ., 
Α-Γ Γυμν.

- καθόλου λύκειο!

Πανελλήνιος διαγωνισμός ζωγραφικής – Η συμμετοχή σχολείων
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• Προσκλήσεις συμμετοχής στα 
Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια 
της χώρας 

• Ανταπόκριση: 22 σχολεία
- 125 μαθητές με ισάριθμα έργα
- 3 ομάδες: Α-Γ Δημ., Δ-ΣΤ Δημ., 
Α-Γ Γυμν.

- καθόλου λύκειο!

Πανελλήνιος διαγωνισμός ζωγραφικής – Η συμμετοχή σχολείων

Ο γιαλός είναι στραβός· και απαιτεί επίγνωση και εναλλακτικές

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Γραφειοκρατική αντίληψη και 
διαχείριση του έργου! Και οι 6 
εταίροι είναι δημόσιοι φορείς!

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΡΓΑ? 
Αναθεώρηση του ρόλου των δημόσιων/δημοτικών φορέων 
ώστε να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις πολύπλοκων και 
φιλόδοξων έργων!

Προβληματική συνεργασία, 
ΑΛΛΑ
καταφέραμε να καλλιεργήσουμε 
εγκαταλειμμένα χωράφια 
και να έχουμε παραγωγή!

Η εμπειρία θα αποκρυσταλλωθεί σε προτάσεις 
βελτιστοποίησης ανάλογων έργων προς την ΕΕ

Η ιδέα του έργου μας ενθουσιάζει ακόμη!

Προσδοκώ ότι έως το τέλος του, το έργο TERRACESCAPE θα έχει 
συμβάλει στην ωρίμαση της ιδέας σε κοινότητες και νησιά! 
Στην Ελλάδα!
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Κοιτάζοντας γύρω, ατενίζοντας το μέλλον

https://www.facebook.com/
udrugadragodid/

http://www.dragodid.org/

http://pierreseche-
international.org/en/
17-international-
congress-on-dry-
stone-walling/

Συμβαίνει και στην Ελλάδα: Σχολείο Ξερολιθιάς Άνδρου, 6-13/11/2021
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Συμβαίνει και στην Ελλάδα: Σχολείο Ξερολιθιάς Άνδρου, 6-13/11/2021

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

Σας ευχαριστώ 

Εν αρχή ήν αγρός ερειπ(μ)ωμένος…

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

https://www.facebook.com/LifeTERRACESCAPE/

terracescape@aegean.gr


