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Αναβαθμίδες για καλλιέργεια
Αναβαθμίδες (κν. πεζούλες), είναι τα οριζόντια εδάφη, που δημιουργούνται από τον άνθρωπο πάνω σε επικλινείς 
εκτάσεις, με σκοπό την καλλιέργεια. Υποβαστάζονται, συνήθως, με υποστηρικτικούς τοίχους, φτιαγμένους κατά 
κανόνα από απλή ξερολιθιά, χωρίς τη χρήση κονιάματος. 
Οι αναβαθμίδες αποτελούν σημαντικής κλίμακας παρέμβαση του ανθρώπου στο τοπίο της Μεσογείου, με έντονη 
παρουσία στο νησιωτικό τμήμα της λεκάνης. Η ευρύτητα της χρήσης τους υποδηλώνει την αποτελεσματικότητά τους 
ως τεχνική διαχείρισης του τοπίου, συνιστώντας ταυτόχρονα ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. 
Στην Ελλάδα, τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα αναβαθμιδωμένων εκτάσεων συνιστούν τα νησιά του 
κεντρικού αρχιπελάγους, όπως οι Κυκλάδες. Αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι σπαρμένα με πυκνές κι 
εκτεταμένες αναβαθμίδες. Όλα αυτά τα νησιά στηρίχθηκαν στο παραδοσιακό πρότυπο διαχείρισης της γης, βασισμένο 
στην αναβαθμίδωση, όπως και στη διατήρηση της γονιμότητας του καλλιεργήσιμου εδάφους με την εφαρμογή της 
αμειψισποράς, της κυκλικής, δηλαδή, εναλλαγής των πλέον απαραίτητων για τη διατροφή του ανθρώπου καλλιεργειών 
(σιτηρών, οσπρίων και κηπευτικών), ενίοτε δε και της αγρανάπαυσης. Αυτά, σε γενικές γραμμές, έως τις πρώτες 
μεταπολεμικές δεκαετίες. Γιατί, η σταδιακή εγκατάλειψη που άρχισε στις αρχές του αιώνα, και ολοκληρώθηκε στη 
δεκαετία του ’60, άλλαξε τα πάντα: τα πρότυπα, τις μεθόδους, και, μαζί μ’ αυτά, το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό.
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Στόχοι της έρευνας επί των αναβαθμίδων του Αιγαίου
Η αγάπη για το παλίμψηστο του αναβαθμιδωμένου τοπίου, που χρησιμοποιήθηκε διαχρονικά από τον άνθρωπο του 
Αιγαίου, και η δυνατότητα χρήσης σύγχρονων εργαλείων έρευνας (π.χ. τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών 
Πληροφοριών), οδήγησαν το Εργαστήριο Βιογεωγραφίας & Οικολογίας στη συστηματική ενασχόληση με το 
ερευνητικό αντικείμενο των αναβαθμίδων στα νησιά του Αιγαίου.  Στόχοι ήταν:

Η χαρτογράφηση και ποσοτική εκτίμηση του καλλιεργήσιμου εδάφους σε αναβαθμίδες, καθώς και της εγκατάλειψης 
της καλλιέργειας σε αυτές.
Η ολοκληρωμένη μελέτη των συνθηκών και αιτίων που σχετίζονται με τη δημιουργία, διαχρονική διαχείριση 
και εγκατάλειψη των αναβαθμίδων, συνθεωρώντας ταυτόχρονα το φυσικογεωγραφικό υπόβαθρο και τη συνεχώς 
μεταβαλλόμενη ανθρωπογεωγραφία, ειδικότερα δε τη δημογραφία, τις γεωργικές πρακτικές, αλλά και τις κοινωνικο-
οικονομικές αλλαγές.
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Το παρόν χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα "Φεστιβάλ Επιστήμης & Τεχνολογίας 
2008" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 /ΕΠΑΝ ΙΙ, από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.  

Το παρόν χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα "Φεστιβάλ Επιστήμης & Τεχνολογίας 
2008" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 /ΕΠΑΝ ΙΙ, από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.  

Ερευνητικά έργα σχετικά με τις αναβαθμίδες
Έως σήμερα το Εργαστήριο Βιογεωγραφίας & Οικολογίας έχει υλοποιήσει τα εξής ερευνητικά έργα: 

Επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες σχετικές με τις αναβαθμίδες 
Στα πλαίσια των παραπάνω ερευνητικών έργων, και ως απόρροια αυτών, από το Εργαστήριο Βιογεωγραφίας & 
Οικολογίας πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

Η τεχνική υποστήριξη σε φορείς δημόσιους και τοπικής αυτοδιοίκησης, σχετικά με τη διαχείριση και διατήρηση του 
αναβαθμιδωμένου τοπίου και την πιθανή μελλοντική χρήση του για παραγωγικούς και τουριστικούς σκοπούς. 
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, εστιάζοντας στην αισθητική, πολιτισμική και οικονομική 
διάσταση των αναβαθμίδων.
Η διερεύνηση και πρόταση τρόπων αειφορικής διαχείρισης, με σκοπό τη διατήρηση του αναβαθμιδωμένου τοπίου 
του Αιγαίου, μέσα από αναδυόμενες, σύγχρονες, παραγωγικές και καταναλωτικές ανάγκες, σε κάθε περίπτωση 
πέρα από προοπτικές εφήμερων επιδοτήσεων.

•

•

•

Εγκατάλειψη των αναβαθμίδων της Λέσβου: Δομή και δυναμική των οικοσυστημάτων – εξέλιξη και χαρτογράφηση 
του τοπίου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, στα πλαίσια του Προγράμματος 
«EΠEAEK II – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια», και υλοποιήθηκε κατά το 
διάστημα 2004–2007.
Χαρτογράφηση των αναβαθμιδωμένων εκτάσεων των νήσων Λέσβου και Σάμου για την εφαρμογή του 
γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 3.12 του Άξονα 3 του ΕΠΑΑ. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, και υλοποιήθηκε κατά το διάστημα 2005–2006.
Ο ρόλος των αναβαθμίδων στο παρελθόν και η σημασία τους για το μέλλον των νησιών σε σχέση με την οικονομία, 
την οικολογία και τον πολιτισμό. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Αιγαίου, 
στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg II, και υλοποιήθηκε κατά το διάστημα 1999–2001.
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Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, καθώς και Τεχνικές Εκθέσεις προς τους χρηματοδότες 
των ερευνητικών έργων. Επίσης, διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων.
Διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας και ερευνητικού υλικού με τίτλο «Αναβαθμίδες του ΝΑ Αιγαίου: κάνοντας την 
ανάγκη πολιτισμό». Την έκθεση συνόδευαν κείμενα (ερμηνευτικά των φωτογραφιών, αφίσες, τρίπτυχο ενημερωτικό 
φυλλάδιο), καθώς και εναρκτήριες ομιλίες σε έξι συνολικά κατά τόπους διοργανώσεις (Λέσβο, Αθήνα, νησιά του 
Αιγαίου) από το Νοέμβριο 2000 έως τον Αύγουστο 2002.
Υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της δημιουργίας ψηφιακού χάρτη 
των αναβαθμιδωμένων εκτάσεων των νησιών Λέσβου και Σάμου, με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή του 
γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 3.12 του Άξονα 3 του ΕΠΑΑ.
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