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Τμήμα 1

Εισαγωγή



Τα τοπία της Ελλάδας είναι λιθόκτιστα, 
σμιλεμένα από τον άνθρωπο πέτρα-πέτρα

“





Οι αναβαθμίδες 
κυριαρχούν στο τοπίο 
αποτελώντας το 
μεγαλύτερο σε έκταση 
και αξία γεωτεχνικό 
έργο της χώρας

“

Κέα 2021 – © Ρήγας Ζαφειρίου



Στα νησιά, αξιοποιώντας το λιγοστο χώρο και
τιθασεύοντας τον άγονο και άνυδρο τόπο οι 
κάτοικοι κατάφεραν να αυτοπαράγουν 
κριθάρι, στάρι, λαθίρια και ό,τι άλλο 
απαραίτητο για τη διαβίωσή τους.

“



Δημιουργώντας τεχνητές οριζόντιες εκτάσεις 
σε επικλινή εδάφη, εξοικονομείται ωφέλιμος 
χώρος για καλλιέργεια, συγκρατείται το 
λιγοστό και πολύτιμο χώμα και αξιοποιείται το 
νερό της βροχής, αφού διηθείται και 
αποθηκεύεται στη γη.

“



Κρυμμένες κάτω από τη 
βλάστηση, αποκαλύπτονται 
μαζικά μετά από πυρκαγιές 

“

Κυψέλη, Μέθανα 2021 – © Ρήγας Ζαφειρίου



Όρια, σύνορα, 
επεξεργασία 
καρπού στα αλώνια

Κέα 2021 – © Ρήγας Ζαφειρίου

πολλές διαφορετικές 
κατασκευές



Οδικό δίκτυο από 
μουλαρόστρατες και 
μικρότερα μονοπάτια 
Στάνες για τα ζώα

Κέα 2021 – © Ρήγας Ζαφειρίου



γεφύρια

Μυλοπόταμος, Κύθηρα 2020 – © Ρήγας Ζαφειρίου



βιοτεχνική χρήση -
ασβεστοκάμινα

Κύθηρα 2018 – © Νίκος Γεωργιάδης



• διευθέτηση πρανών ρέματος
• μικρά φράγματα

Ποταμός, Κύθηρα 2018 – © Ρήγας Ζαφειρίου

υδραυλικά έργα





νεραύλακα, μυλαύλακα

υδραυλικά έργα

Μυλοποταμος, Κύθηρα 2018 – © Νίκος Γεωργιάδης



υδατόπυργοι (βουτσιά) και 
άλλα μέρη των νερόμυλων

Μυλοποταμος, Κύθηρα 2018 – © Νίκος Γεωργιάδης

υδραυλικά έργα



Σε πολλά μέρη της χώρας, 
τα ξερολιθικά συμπλέγματα 
χρησιμοποιούνται ακόμα με 
τον παραδοσιακό τρόπο 

Κέα 2021 – © Ρήγας Ζαφειρίου



Τα ξερολιθικά συμπλέγματα κατασκευάστηκαν 
για την επιβίωση του ανθρώπου. Αποτελούν 
μέρος του πολιτιστικού πλούτου που 
κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες γενιές.

“

Βερνίκος et al 2002, Cornu et al 2019, Αναστασίου et al 2020



Παίζουν όμως και έναν σημαντικότατο θετικό 
ρόλο στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον



Η αξία τους για το περιβάλλον τονίστηκε πρόσφατα και επίσημα από 
την «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο»

-> η οποία καταλήγει στην αναγκαιότητα προστασίας, διατήρησης και 
ενίσχυσης των ξερολιθικών κατασκευών

Cornu et al 2019



Τμήμα 2

ξερολιθιές & 
βιοποικιλότητα

(βιοτικό περιβάλλον)



Ξερολιθιές γεμάτες ζωή

Cornu et al 2019

“



Στη Μεσόγειο οι ξερολιθιές αποτελούν 
μια όαση στα άνυδρα τοπία κάτω από 
τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού

Cornu et al 2019

“



Παφίλης et al 2014, Cornu et al 2019, Αναστασίου κ.ά. 2020

• φυσικό υλικό από το τοπικό περιβάλλον
• σχετίζονται με ήπιες δραστηριότητες
• αυξάνουν το ανάγλυφο και τη μωσαϊκότητα του τοπίου
• γεμάτο σχισμές και εσοχές με 16% - 25% κενό χώρο 

ανάλογα το χτίσιμο  -> φιλοξενεί χλωρίδα και πανίδα
• ρυθμιστές θερμοκρασίας – διαμορφώνουν μικροκλίμα 

(υψηλή θερμική μάζα) – ήπιες θερμοκρασίες
• το πορώδες της πέτρας και η τιμή του pH καθιστούν 

επίσης τον τοίχο ικανό να διατηρήσει υγρασία και 
θερμότητα.

• υψηλότερη υγρασία και μικρότερη διακύμανση αυτής
• η βάση της ξερολιθιάς είναι πιο παχιά και υγρή ενώ η 

κορυφή της πιο ξηρή – προσελκύονται διαφορετικά είδη

ένα ημιφυσικό μικροενδιαίτημα

Κέα 2021 - © Gina Laubstein



Παφίλης et al 2014 , Αγγελίδης κ.ά 2016, Cornu et al 2019, 
Αναστασίου κ.ά. 2020

διάδρομοι βιοποικιλότητας

• ζεστο καταφύγιο τη νύχτα και δροσερό την 
ημέρα

• προστασία από θηρευτές - διάδρομοι που 
επιτρέπουν την κίνηση ειδών χωρίς τον κίνδυνο 
να εντοπιστούν από αρπακτικά

• μεταναστευτικός διάδρομος για φίδια, σαύρες, 
σαλαμάνδρες και άλλα ποικιλόθερμα ζώα

• θέσεις κατάλληλες για αναπαραγωγή ή 
τροφοληψία. 

• προστασία από δυνατό αέρα
• καταφύγιο φυτικών ειδών

Αμοργός 2021 - © Ρήγας Ζαφειρίου

κατάλληλες αβιοτικές συνθήκες για πολλά είδη



σκόνη & 
βακτήρια

βρύα, 
λειχήνες 
και 
μύκητες

διάφορα 
είδη 
φυτών

έντομα, 
ερπετά 
και άλλα 
ζώα

μια νέα ξερολιθιά μετατρέπεται σε θώκο βιοποικιλότητας

Cornu et al 2019



Αναστασίου et al 2020

τα είδη φυτών και ο βαθμός κάλυψης των τοιχίων 
διαφέρουν ανάλογα με:
• το βαθμό σκίασης
• τον προσανατολισμό 
• την παλαιότητα των ξερολιθικών κτισμάτων

πλούσια βλάστηση

Σαλιγκάρια Albinaria caerulea – Ανάφη 2009, Wikipedia

• υγρασία & φυτική κάλυψη προσελκύουν σαλιγκάρια, 
αράχνες και φαλάγγια

• τα κολεόπτερα είναι σε αφθονία στη βάση των 
ξερολιθιών

• θέσεις φωλιάσματος για επικονιαστές

έντομα

αποτελούν πολύτιμα καταφύγια για 
τα ασπόνδυλα



Cornu et al 2019, Αναστασίου et al 2020

ερπετά & μικρά θηλαστικά

Σαμιαμίδι (Mediodactylus kotschyi) – Benny Trapp, Πελοπόννησος 2011

• τροφή και καταφύγιο για μικρά τρωκτικά και μυγαλές
• ζωτικής σημασίας για φίδια και σαύρες αφού δεν 

μπορουν από μόνες τους να ρυθμίσουν τη 
θερμοκρασίας του σώματός τους (προστασία από 
θηρευτές, διαθεσιμότητα τροφής – κυρίως 
ασπόνδυλα)

ζωτικής σημασίας για 
ποικιλόθερμα ζώα



Η σύνδεση των ξερολιθικών κατασκευών με τη 
βιοποικιλότητα έχει μελετηθεί επισταμένα, 
αλλά από λίγους

“



Τμήμα 3
ξερολιθιές

χώμα & νερό 
(αβιοτικό περιβάλλον)



βαστούν το λιγοστό χώμα και 
το νερό

“



Αγγελίδης κ.ά 2016, Cornu et al 2019

• δεν είναι αδιάβροχες το νερό αποστραγγίζεται 
ελεύθερα και ομαλά σε όλο το μήκος της 
ξερολιθικής κατασκευής (πρόληψη ζημιάς της 
κατασκευής)

• ανάσχεση της διάβρωσης του εδάφους 
επιβραδύνοντας την ταχεία απορροή.

• πρόληψη κινδύνων - περιορισμός φυσικων 
καταστροφών από ορμητικούς χειμάρρους 

• συγκράτηση νερού -> εμπλουτισμός 
υδροφορέων

πρώτη ημέρα κατασκευής μικροφραγμάτων Αμιριαλή, 
Καραβάς, Κύθηρα, Σεπτέμβριος 2020 - © Ρήγας Ζαφειρίου

πλεονεκτήματα



οι αναβαθμίδες στις πλαγιές λειτουργούν σαν ένα 
ενιαίο σύστημα: όλοι οι τοίχοι και τα δίκτυα 
αποστράγγισης συνδέονται, σχηματίζοντας ένα 
σύνολο

“

Cornu et al 2019



Αγγελίδης κ.ά 2016, Αναστασίου κ.ά. 2020

προστασία εδάφους επιτυγχάνεται λόγω 
της:

• μείωσης της κλίσης του εδάφους 
• μείωσης του μήκους της κεκλιμένης 

επιφάνειας
• απομάκρυνσης της περίσσειας νερού 

που απορρέει επιφανειακά.

Αναβαθμίδες στη Χώρα Αμοργού 2021 - © Ρήγας Ζαφειρίου

σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 25%, η 
εγκατάλειψη της καλλιέργειας και η υποβάθμιση των 
αναβαθμίδων οδηγεί σε σημαντική διάβρωση



επιτυγχάνεται εμπλουτισμός των υδροφορέων:
• ως πρωτογενής στόχος (πχ φράγματα 

ανάσχεσης, λιθοδομές πρανών) 
• ως δευτερογενής στόχος (πχ καλλιεργήσιμες 

αναβαθμίδες)

ξερολιθικά συμπλέγματα, Ιουλίδα, Κέα 2021 
- © Ρήγας Ζαφειρίου

ξερολιθικά συμπλέγματα ως 
ολοκληρωμένα συστήματα 
διαχείρισης υδατικών πόρων



η αξία των ξερολιθικών κατασκευών στη 
συγκράτηση του εδάφους και στον εμπλουτισμό 
των υδροφορέων, είναι ευρέως γνωστή, αλλά 
λιγότερο μελετημένη

“



Τμήμα 4

αειφόρες πράσινες 
υποδομές



απόλυτη προσαρμογή στο μικροκλίμα, το 
ανάγλυφο και τους φυσικούς πόρους της κάθε 
περιοχης

Cornu et al 2019Κέα 2021 – © Ρήγας Ζαφειρίου



Warren et al 2013, Cornu et al 2019

φτιαγμένες από ένα και μόνο υλικό: την πέτρα

τοπικό, άφθονο, φυσικό και υγιεινό υλικό που το
προμηθευόμαστε:
• ξεπετριάζοντας τα χωράφια
• από προηγούμενες κατασκευές (επαναχρησιμοποίηση υλικού)
• από τοπικα λατομεία

❖ Η μεταφορά των υλικών είναι ελάχιστη 
❖ Σε περίπτωση που χαλάσει ένας τοίχος, γίνεται τοπική 

αποκατάσταση
❖ Χρειάζονται λίγα ή καθόλου νέα υλικά, για την επισκευή ενός 

τοίχου
❖ Ελάχιστα εργαλεία και μηχανήματα

-> ελαχιστοποιείται  το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

δομές χαμηλού ανθρακικού και 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Στρούμπος, Αμοργός 2021 – © Ρήγας Ζαφειρίου



Ξερολιθιές & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιβάλλον

• η πέτρα αποτελεί τοπικό, άφθονο, φυσικό, υγιεινό και 
επαναχρησιμοποιούμενο υλικό

• κατασκευές χαμηλού αποτυπώματος

• ενισχύει τη βιοποικιλότητα

• ανάσχεση διάβρωσης εδάφους

• πρόληψη και περιορισμός φυσικών καταστροφών

• εμπλουτισμός υδροφορέων

Κοινωνία

• δημιουργία θέσεων εργασίας που είναι τοπικές και δεν μπορούν 
να εκμηχανοποιηθούν

• ενισχύεται η κοινωνική συνοχή

• αναγνώριση του επαγγέλματος ως τέχνη και ζωντανή κληρονομιά

• διατήρηση παραδοσιακών τοπίων – η ταυτότητα της κοινωνίας 
καθρεφτίζεται στο τοπίο

• διαμορφώνει αρχέγονα μοναδικά τοπία – ανάχωμα στην 
τυποποίηση του τοπίου

• διαχείριση νερού και εδάφους

Cornu et al 2019



Ξερολιθιές & Αειφόρος Ανάπτυξη

Οικονομία

• υψηλής ποιότητας, φιλική προς το περιβάλλον οικονομία 
ξερολιθιάς

• πράσινη υποδομή, οικολογική δόμηση

• ενδυνάμωση τοπικής οικονομίας, τοπικές θέσεις εργασίας

• οικοσύστημα συνεργασίας μεταξύ τεχνιτών, ερευνητών, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τοπικής κοινωνίας και αιρετών

• αρχές κυκλικής οικονομίας

• αναζωογόνηση παραγωγικών δομών (πεζούλες, 
υδραυλικά έργα)– υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα 
προϊόντα ΠΟΠ κτλ.

• ξερολιθικά τοπία που προσελκύουν τουρισμό (υπαίθρια 
οικομουσεία) – γαστρονομικός αγροτουρισμός 

Cornu et al 2019, Αναστασίου κ.α. 2020



Οι τουρίστες προτιμούν ξεκάθαρα τα 
παραδοσιακά τοπία, δηλαδή μεικτά μωσαϊκά 
από ξερολιθικά συμπλέγματα αναβαθμίδων 
και άγριας βλάστησης

“

Santoro et al 2020

Διαφοροποίηση τοπίου όπως ήταν 180 χρόνια πριν στο 
Κιάντι, Ιταλία
Οι τουρίστες απαιτούν δίκτυα μονοπατιών για να 
μπορούν να βιώσουν αυτά τα τοπία



Στην περιοχή του Κιάντι στην Ιταλία, 
παραγωγοί ανακατασκεύασαν τις 
αναβαθμίδες για την ποιότητα του 
κρασιού και την προσέλκυση 
τουριστών

“

Santoro et al 2020



Αποκτούν και πάλι αξία, 
από νέους χρήστες

Κέα 2021 – © Ρήγας Ζαφειρίου



Οι ξερολιθιές, σε συνδυασμό με μικρής 
κλίμακας τεχνολογικες εφαρμογές, αποκτούν 
νέα ζωή 

φωτοβολταϊκές εφαρμογές σε διατηρεμένες αναβαθμίδες, Κέα 2021 – © Ρήγας 
Ζαφειρίου



Τμήμα 5

Μικροφράγματα 
Κυθήρων



Μικροφράγματα 
Κυθήρων

«Δέσεις» φύσης & 
πολιτισμού



* Στο κυθηραϊκό ιδίωμα, «δέσεις» είναι οι 
λίθινοι αναβαθμοί, οι οποίοι χτίζονται 
εγκάρσια στη ροή ενός ρέματος, για την 
καλύτερη αξιοποίηση του νερού 
(μικροφράγματα)



Τα χαμηλά αυτά φράγματα ‘σκαλοπατιάζουν’ 
την κλίση της κοίτης, ελαττώνοντας έτσι την 
ταχύτητα της ροής του νερού, δημιουργώντας 
έτσι μικρές γούρνες, που καθιστούν το νερό 
άμεσα διαθέσιμο για τις καλλιέργειες, και 
άλλες χρήσεις.

Οι δέσεις, χτίζονταν σε συνδυασμό με άλλα 
παραδοσιακά υδραυλικά έργα, όπως 
ξερολιθιές διευθέτησης, νεραύλακα, 
νερόμυλοι, πεζούλες κ.α. Τα λιθόκτιστα αυτά 
συμπλέγματα, συνέβαλαν στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση του νερού



Κλιματική Κρίση & Τουρισμός & 
Έλλειψη διαχείρισης 

-> Κρίση Νερού

Πολλές πηγές στα Κύθηρα, όπως 
αυτή στα Τριφυλλιάνικα, 
σταμάτησαν να ρέουν ή έχει 
μειωθεί σημαντικά η ροή τους



Οι δύο φορείς υλοποίησαν 
την πιλοτική και επιδεικτική 
δράση της ανακατασκευής 
των αναβαθμών κατά μήκος 
της ρεματιάς του Καραβά 
Κυθήρων, η οποία συμβάλλει 
στην άμβλυνση του υδατικού 
ελλείμματος.

Πραγματοποιήθηκαν και 
σημειακές επισκευές σε 
λιθοδομές πρανών



MedINA 2019

• Εντοπισμός και καταγραφή 
θέσεων

• Τεχνική έκθεση
• Αδειοδοτήσεις

προετοιμασία





λιθοδομές πρανών -> εν ξηρώ

μικροφράγματα -> μικρή ποσότητα 
σκυροδέματος ως συνδετικού υλικού

το σκυρόδεμα χρησιμοποιήθηκε με τέτοιον 
τρόπο που δεν εμποδίζει την διαπερατότητα 
του σώματος σε όλο το μήκος και πλάτος του 
κάθε φράγματος. Η επιλογή αυτή έγινε με 
γνώμονα τη συντήρηση του έργου. 

αποκατάσταση 
& ανακατασκευή



❖ Παλαιότερα, οι κατασκευές αυτές γινόντουσαν με ξερολιθιά, η 
οποία ωστόσο χαλούσε σχεδόν σε κάθε «ποτάμι» και συντηρούνταν 
από τους παρακείμεκάθενους γεωργούς.

❖ Στη συνέχεια, οι λίθοι άρχισαν να πατούν πάνω σε συνδετικό υλικό 
που αποτελούνταν κυρίως από άργιλο

παλαιότερη δέση στη ρεματιά του Μυλοποτάμου, Κυθηρα 
2018 - © Νίκος Γεωργιάδης



❖όταν το σκυρόδεμα έφτασε στο νησί και 
έγινε οικονομικά ανεκτή η απόκτησή του 
αντικατέστησε σταδιακά την άργιλο στη 
δέση ως συνδετικό υλικό ανάμεσα στις 
πέτρες

❖τελική επικράτηση του σκυροδέματος σαν 
κυρίαρχο δομικό υλικό, το οποίο δεν 
αφήνει καθόλου νερό να περνά από το 
σώμα του έργου.

παλαιότερη δέση στη ρεματιά του Καραβά, Κυθηρα 2020 
- © Ρήγας Ζαφειρίου



Μία Λύση βασισμένη στη Φύση 
(Nature-based Solution)

• Χαμηλού κόστους, μικρής κλίμακας, απλή λύση
• Πολιτιστική αξία
• Μια «Πράσινη υποδομή» με τοπικά υλικά, σε 

αρμονία με το τοπίο και το περιβάλλον
• Επιδεικτικό/εκπαιδευτικό έργο για την

παραδοσιακή διαχείριση υδάτων
• Πλήρως ενσωματωμένα  στο δίκτυο 

μονοπατιών

Γιατί μικροφράγματα;



Τα παραδοσιακά μικροφράγματα:
• Υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα
• Υποστηρίζουν τη γεωργία
• Υποστηρίζουν την άγρια ζωή, 

ειδικά τα μεταναστευτικά πουλιά
• Αναζωογονούν τους υδροφορείς

Θετικές επιπτώσεις



Τα μικροφράγματα 
βρίσκονται στο τμήμα της 
διαδρομής Μ49Α με τίτλο 
«Φύση σε Αντιθέσεις»



Ακολουθώντας τη διαδρομή, 
ο επισκέπτης βιώνει μια 
μοναδική εμπειρία, σε ένα 
μαγευτικό σκηνικό με μικρές 
βάθρες νερού και πλούσια 
βλάστηση



πριν φτάσει στα 
άγρια θαλάσσια 
τοπία του βορρά



Τα 5 πιο χαρακτηριστικά από τα 
ανακατασευασμένα μικροφράγματα 
έχουν καταγραφεί ως Σημεία 
Ενδιαφέροντος του δικτύου 
μονοπατιών Kythera Trails και η 
εφαρμογή για κινητά περιέχει τη 
σχετική αφήγηση για αυτά. Έτσι ο 
επισκέπτης, μπορεί να έχει μια 
βαθύτερη εμπειρία κατά την 
περιήγησή του.

μια βαθύτερη εμπειρία – αφηγήσεις στα μονοπάτια



ιστορίες του νερού





Μόλις λίγους μήνες από την 
δημιουργία του έργου ένα μεγάλο 
μέρος της ροής στην κοίτη του 
ρέματος αποκαταστάθηκε ενώ 
«ξεχασμένα ζώα» όπως είδη 
καβουριών και βατράχων, έκαναν 
την εμφάνισή τους στις μικρές 
γούρνες. 

Μικροφράγματα ρεματιάς Καραβά, Κυθηρα 2020 
- © Ρήγας Ζαφειρίου



Έχουν εντοπιστεί κατάλληλες θέσεις, κατά 
μήκος της ίδιας ρεματιάς αλλά και σε άλλα 
σημεία του νησιού, για την ανακατασκευή 
περαιτέρω μικροφραγμάτων. Οι πράσινες 
αυτές υποδομές, θα αναζωογονήσουν 
τους υδροφορείς και θα υποστηρίξουν την 
αντιμετώπιση της έλλειψης νερού που θα 
ενταθεί τα επόμενα χρόνια



επιστημονική τεκμηρίωση

παραδοσιακά μικροφράγματα & περιβάλλον
συνέχεια του έργου στην Πάρο ρεματιά επιλέξιμη για κατασκευή μικροφραγμάτων, 

Πάρος 2021 - © Νίκος Γεωργιάδης



χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το

θα κατασκευάσουμε 33 μικρούς λιθόδμητους αναβαθμούς σε ρέμα 
της Πάρου

θα παρακολουθήσουμε και θα  μελετήσουμε: 
• τις αλλαγές σε είδη-δείκτες 
• τις αλλαγές στις ποσότητες επιφανειακού και υπόγειου νερού 

Τα συνολικά αποτελέσματα αυτού θα είναι διαθέσιμα σε περίπου 3 
χρόνια από τώρα.

εντοπισμός θέσεων μικροφραγμάτων, Πάρος 2021 -
© Νίκος Γεωργιάδης



Τμήμα 6

Μονοπάτια 
Κυθήρων





Βιγγοπούλου 2003; Georgiadis et al 2019

σύντομη ιστορία των 
μονοπατιών 
στα Κύθηρα

απαρχές

• το κυρίως δίκτυο κινητικότητας του 
νησιού

16ος αιώνας
• αναφέρονται από περιηγητές

20ος αιώνας
• επισκέπτες-κυνηγοί

1980 και 
μετά

• οι πρώτοι πεζοπόροι

μέσα 2000

• σποραδικές προσπάθειες για 
οργανωμένές διαδρομές

2009
• πρώτη πρόταση

2010
• υπό τη διαχείριση του ΚΙΠΑ



To Kythera Trails είναι το πρώτο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα που 
εφαρμόζει τη προσαρμοστική και 
ολοκληρωμένη διαχείριση INCREAte

MedINA 2018



Μοχλοί οικονομικής 
ανάπτυξης

1. Τουρισμός
2. Γεωργία

Κύριοι Φυσικοί Κίνδυνοι 
1. Τρωτότητα στην κλιματική κρίση
2. Εξάντληση υδατικών πόρων
3. Μεγαπυρκαγιές (όπως 
καταστροφή του 2017)

Τοπική κοινωνία

1. Μεταναστευτική έξοδος νέων
2. Γήρανση του πληθυσμού
3. Εγκατάλειψη της γης
4. Αλλαγή χρήσεων γης

Συνεργασία με τη Φύση -> Λύσεις 
για μια Αειφόρο Ανάπτυξη



Αγορά Παγκόσμιου 
Τουρισμού 2.3 Τρις 

$

Αγορά Τουρισμού 
Περιπέτειας 700 Δις 

$

100%

30%

Πόσο μεγάλη αγορά είναι;
ATTA 2021



Οι δημοφιλέστερες δραστηριότητες

ATTA 2020



Για 10.000 $ στην τοπική οικονομία χρειάζονται:

Τουρίστες κρουαζιέρας Τουρίστες πακέτο
με διανυκτέρευση

Τουρίστες 
περιπέτειας

14% στην τοπική οικονομία 65% στην τοπική οικονομία

Μαζικός Τουρισμός Τουρισμός  Περιπέτειας

ATTA 2021





11 Διαδρομές – 100 χλμ
1 Via Ferrata
425 Σημεία Ενδιαφέροντος
Καινοτομίες
Τεχνική έκθεση για Επέκταση -> 7 Διαδρομές –
68 χλμ



“425 Σημείa Φυσικής και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς”



“Εφαρμοσμένη 
εθνογραφία για τη 
διάσωση της τοπικής 
γνώσης και την 
ανάπτυξη αφηγήσεων»





ξερολιθικές
κατασκευές



Τα μονοπάτια 
είναι κληρονομιά 
μας





“Τα τρία πρώτα στην 
Ευρώπη πιστοποιημένα 
μονοπάτια για αειφόρο 
διαχείριση”
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για την προσοχή σας


