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Στρούμπος - Αμοργός 11.10.2021

Εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς το «Μιτάτο της Αμοργού» για την πρόσκληση

συμμετοχής μου στο Εργαστήριο Ξερολιθιάς «Η Αμοργιανή Μαστοριά». Η πρόσκληση 

με τιμά ιδιαίτερα και με συγκινεί, δεδομένου ότι η Αμοργός είναι για μένα ένας αγαπημέ-

νος νησιωτικός προορισμός...



Σίφνος 2009

Μαθράκι 2008

Σάμος 2009
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Κεφαλονιά 2016

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στις ξερολιθικές κατασκευές οι οποίες, παρά την 

παλαιότητα και την πολυεπίπεδη σημασία τους, δεν έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία. 



Ωστόσο, αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία του τοπίου, είτε ως σύνολα, είτε ως 

αυτόνομα κτίσματα, πάντα μέσα στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού ζητήματος. 

Σίκινος 2010 Ασφοντυλίτης - Αμοργός 2009



Κάστρο 4ου αι. π.Χ. – Νίσυρος 2008 

Αντιθέτως, oι χαρακτηρισμένες ως μνημεία ξερολιθικές κατασκευές, τυγχάνουν της

φροντίδας των απανταχού αρχαιολογικών υπηρεσιών, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 

βαθμό. 



The Crooklands Wall – U.K. 2010

Αναπόφευκτα, επιχειρείται η σύγκριση της μεταχείρισης που τυγχάνουν οι ξερολιθικές 

κατασκευές στις αναπτυγμένες χώρες, με τη μεταχείριση που τυγχάνουν στον τόπο μας.

Dry Stone Walls as part of the Cultural Landscape, 12th International Dry Stone

Walling Congress, Wales 4-6 September 2010.



Ο λίθος, σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα αλλά και την ιστορία της  αρχιτεκτονικής, 

αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βασικά δομικά υλικά των ανθρωπίνων 

κατασκευών, σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Κάλυμνος 2010



Ινδία 1991 Ιαπωνία 2005

Μινόρκα 1994 Ελλάδα 1997

Ειδικότερα η χρήση του λίθου «εν ξηρώ», χωρίς συνδετικό κονίαμα, ήταν η κυρίαρχη 

τεχνική για την ανοικοδόμηση των αρχαιοτέρων μνημείων του πλανήτη.



Σχινούσα 2006

Όμως, με την πάροδο του χρόνου και τη μεταγενέστερη χρήση μεταλλικών συνδέσμων 

και κονιαμάτων, η τεχνική της ξερολιθιάς περιορίστηκε σε απλούστερες κατασκευές και 

κυρίως σε κτίσματα στην υπαίθρο. 



Ιταλία 1996

Ιαπωνία 2005

Μαρόκο 1995

Η γεωμορφολογία του εδάφους στις περιοχές με επικλινή εδάφη και η ανάγκη για 

δημιουργία καλλιεργήσιμων εκτάσεων στο πλαίσιο των γεωργοκτηνοτροφικών 

δραστηριοτήτων του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα, είχαν ως αποτέλεσμα την 

κατασκευή αναβαθμίδων. 



Η πλέον πρόσφορη λύση για τη στήριξη των αναβαθμίδων ήταν το κτίσιμο αναλημματι-

κών τοίχων από ξερολιθιά, με πρώτη ύλη τα πετρώματα της κάθε περιοχής. 

Γαλλία

Ισπανία Ιταλία

Ελλάδα



Η αξία των ξερολιθικών κατασκευών

Κύθνος 2008



Μαγιόρκα 1994 Κύπρος 2010

Σύρος 2005

Η συνηθέστερη ξερολιθική κατασκευή είναι οι αναβαθμίδες, οι οποίες παρά τη σημερινή 

εγκατάλειψή τους σε πολλά μέρη της γης, χαρακτηρίζουν με καθοριστικό τρόπο το 

αγροτικό τοπίο, προσδίδοντάς του υψηλή αισθητική και πολιτισμική αξία. 

αααααααααααααααααααααα



Σίκινος 2010

Νίσυρος 2008 Λέσβος 2010

Ικαρία 2008

Η αφθονία και η ποικιλία των πετρωμάτων, της πρώτης ύλης, σε συνδυασμό με τις 

ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και την τοπική παράδοση στην κατασκευή, οδήγησαν σε 

αξιοθαύμαστα κατασκευαστικά αποτελέσματα από τεχνικής και αισθητικής πλευράς. 



Φολέγανδρος 2009

Ικαρία

Ανάφη 2009

Ικαρία 2008

Οποιοδήποτε πέτρωμα βρισκόταν επί τόπου και αναλόγως των δυνατοτήτων 

κατεργασίας του, κατέληγε σε χρηστικούς αναλημματικούς τοίχους, φανερώνοντας 

τη δεξιοτεχνία των μαστόρων και τη σοφή χρήση του υλικού, αλλά και το σεβασμό 

του ανθρώπου προς τη φύση. 

Κανάρια Νησιά 2019



Η διαρκής χρήση των αναβαθμίδων από αρχαιοτάτων χρόνων, τις καθιστά φορείς 

ιστορικής μνήμης, αλλά και φορείς πληροφόρησης για ποικίλες τεχνικές.

Φολέγανδρος 2009



Σέριφος 2009

Αδιαμφισβήτητη είναι και η οικολογική αξία των αναβαθμίδων, αφού συμβάλλουν τα 

μέγιστα στη βιοποικιλότητα, αποτελώντας βασικό βιότοπο πολλών ειδών πανίδας και 

χλωρίδας, ενώ ταυτοχρόνως αποτρέπουν τη διάβρωση του εδάφους. 



Οι αναλημματικοί τοίχοι από ξερολιθιά αποτελούν καταφύγιο για διάφορα είδη ερπε-

τών και εντόμων, με τα οποία διατρέφονται πτηνά και μικρά θηλαστικά, τα οποία με

τη σειρά τους αποτελούν τροφή για μεγαλύτερα θηλαστικά. 



Ποικίλα φυτά αναπτύσσονται μέσα στα κενά των αναλημματικών τοίχων από 

ξερολιθιά, ενώ κάποια άλλα ευνοούνται στην ανάπτυξή τους από το μικροκλίμα 

που δημιουργείται στις παρυφές των τοίχων. 

Νίσυρος 2008

Ικαρία 2008 Ικαρία 2008

Φολέγανδρος 2008



Ανάφη 2009

Τονίζεται ιδιαιτέρως η σημασία των αναβαθμίδων για την προστασία των

επικλινών εδαφών από τη διάβρωση, δεδομένων των κλιματικών αλλαγών και της

επαπειλούμενης ερημοποίησης ολόκληρων γεωγραφικών περιοχών.



Κύθνος 2008

Ωστόσο, κατά το παρελθόν οι γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες στις περιοχές με

επικλινή εδάφη, εκτός από τη δημιουργία αναβαθμίδων, απαιτούσαν την κατασκευή

ποικίλων έργων και κτισμάτων.



Σάμος 2008

Σέριφος 2009 Φολέγανδρος 2009

Ζαγόρι 1996

Με την ίδια πρώτη ύλη, δηλαδή τα πετρώματα της κάθε περιοχής και με την τεχνική 

της ξερολιθιάς, δημιουργήθηκαν δίκτυα λιθόστρωτων και πλακόστρωτων διόδων, 

κατασκευάστηκαν γεφύρια και αναλημματικοί τοίχοι σε έργα οδοποιϊας, ολοκληρώ-

θηκαν έργα διευθέτησης χειμάρρων και ρεμάτων καθώς και έργων διαχείρισης του 

νερού.



Αστυπάλαια 2007Κύθνος 2008

Φολέγανδρος 2009Ίος 2010

Kτίστηκαν τοίχοι για την οριοθέτηση ιδιοκτησιών, την περίφραξη καλλιεργειών και 

βοσκοτόπων, την ανέγερση μαντρών και σταύλων, καθώς και μόνιμων ή εποχικών 

καταλυμάτων. 



Φολέγανδρος 2009

Κατασκευάστηκαν ακόμη και καλύβια από ξερολιθιά για την προφύλαξη των μικρών

αλιευτικών σκαφών – τα αποκαλούμενα σύρματα – στις ακτές πολυάριθμων νησιών.



Σύρματα απαντώνται σε μεγάλους αριθμούς στη Μήλο και στην Κίμωλο, όπου

χρησιμοποιούνται και κονιάματα για την κατασκευή τους. Αντιθέτως, στη Φολέγανδρο,

στη Σχινούσα και στην Πάτμο κατασκευάζονται αποκλειστικώς από ξερολιθιά.

Πάτμος 1992



Αποσκίνου - Κάρπαθος 2006

Στις περιπτώσεις απομακρυσμένων και δύσβατων περιοχών, δημιουργήθηκαν ολόκλη-

ροι εποχικοί οικισμοί από ξερολιθιά (π.χ. η Εγκλουβή στη Λευκάδα και τ’ Αποσκίνου στην 

Κάρπαθο) ή σε συνδυασμό με μικτές κατασκευές από λιθοδομή  και κονίαμα (π.χ. το 

Άργος στη Σαρία και η Αυλώνα στην Κάρπαθο). 



Δεκάδες μικρότερες πολυπίκοιλες κατασκευές, όπως μελισσόσπιτα, κυψέλες, πηγάδια 

και στέρνες, συμπλήρωναν το σύνολο των ξερολιθικών κατασκευών.

Φολέγανδρος 2009 Σίφνος 2009

Αμοργός 2009Λέσβος 2010



Πέτρινα πατητήρια – Σύμη 2000

Επιπλέον, στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς παραγω-

γικού τομέα και πριν από την εμφάνιση του οπλισμένου σκυροδέματος, οι περισσότερες

προβιομηχανικές εγκαταστάσεις ή μεγάλα τμήματά τους (στην περίπτωση των ανεμομύ-

λων και των νερομύλων), κατασκευάζονταν από ξερολιθιά.



Ανάφη 2009 Κως 2009

Κύθνος 2008 Ίος 2010

Εκτός, λοιπόν από τις αναβαθμίδες και τα ποικίλα ξερολιθικά κτίσματα που κατά κανόνα 

τις συνόδευαν, το σύνολο συμπληρωνόταν από ασβεστοκάμινα, νερόμυλους (μυλαύλα-

κα και τοίχοι αντιστήριξης), ανεμόμυλους (τοίχοι αντιστήριξης) και πατητήρια. 



Τήλος 2009 Φολέγανδρος 2009

Κύθνος 2008 Αστυπάλαια 2007

Αλλά και από ελαιοτριβεία, αλώνια και φούρνους. 



Κρήτη 1992

Ιταλία 1996

Ισπανία 2000

Κεφαλονιά 2004

Οι κοινές ανάγκες για την άσκηση των γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων στις 

διάφορες χώρες του κόσμου, κατά κανόνα οδηγούσαν σε παρεμφερείς κατασκευα-

στικές λύσεις (π.χ. η χρήση του εκφορικού συστήματος δόμησης για τα βοηθητικά 

κτίσματα εποχικής χρήσης). 



Ουαλία 2010

Γαλλία 1998

Ιταλία 2008

Εντούτοις, συχνά απαντώνται ιδιαίτερες ξερολιθικές κατασκευές που χαρακτηρίζουν

ολόκληρα γεωγραφικά διαμερίσματα ή μεμονωμένες περιοχές, όπως οι «τρούλοι» στην

Πούλια της Νότιας Ιταλίας, οι γιγάντιες ξερολιθικές κατασκευές της Βιομηχανίας Σχιστο-

λίθων στη Βόρεια Ουαλία, οι τοίχοι ανακοπής της πορείας των χιονοστιβάδων στην

Ελβετία και οι αποθηκευτικοί χώροι για το χιόνι στη Γαλλία και την Ισπανία.

Ελβετία 2002



Φολέγανδρος 2009

Με την πάροδο του χρόνου και τις αλλαγές που επέφερε η εκμηχάνιση στον

πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγικό τομέα, οι αναβαθμίδες εγκαταλεί-

φθηκαν σταδιακά, ώστε σήμερα να κινδυνεύουν με πλήρη αφανισμό.



Ίος 2010

Λειψοί 1994

Πάτμος 2003

Κύπρος 2010

Την ίδια πορεία ακολούθησαν και όλες οι άλλες ξερολιθικές κατασκευές, οι οποίες είναι 

φορείς ιστορικής μνήμης και πληροφόρησης για παρελθόντα παραγωγικά συστήματα 

και τεχνογνωσία – όπως και οι αναβαθμίδες – προσδίδοντάς τους ιστορική και πολιτι-

σμική αξία. 



Σε μια πρώτη ανάλυση, στην ιστορική και πολιτισμική αξία των ξερολιθικών 

κατασκευών εμπεριέχονται και: 

• η Αρχαιολογική

• η Κοινωνιολογική

• η Εθνολογική

• η Συμβολική

• η Αρχιτεκτονική

• η Τεχνολογική

• η Γεωπονική και

• η Οικονομική αξία

Άνδρος 1994



Γαλλία 1998

Ουαλία 2010Ισπανία 2000

Μαγιόρκα 1994

Απολύτως δικαιολογημένα, λοιπόν, το αναβαθμιδωμένο τοπίο και οι ποικίλες ξερολιθικές 

κατασκευές, αποτελούν αντικείμενα μεγάλου ερευνητικού ενδιαφέροντος – τουλάχιστον 

σε διεθνές επίπεδο – τα οποία διεισδύοντας σε βάθος χρόνου, απαιτούν διαχρονική και 

διεπιστημονική προσέγγιση, αφού άπτονται σχεδόν όλων των εκδηλώσεων της ανθρώπι-

νης ζωής.



Θα ήταν παράλειψη να μη γίνει αναφορά στην υψηλή συναισθηματική αξία που  έχει 

το σύνολο των  ξερολιθικών κατασκευών, για κάθε υποψιασμένο παρατηρητή. 

Σίκινος 2010



Σίφνος

Είναι δεδομένο ότι «…με την πρώτη προσέγγιση, οι χώροι των αναβαθμίδων γίνονται 

αντιληπτοί ως σύνολο, ως τοπίο, που προκαλεί αμέσως την έκπληξη και το θαυμασμό.» 

Παγκρατίου, Ε., «Για ένα κομμάτι γης: Οι αναβαθμίδες στις Κυκλάδες», Ανακοίνωση σε 

ημερίδα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 11.02.2003.



Νίσυρος

Δεν μένει κανείς ασυγκίνητος από τα αναβαθμιδωμένα τοπία που μπορούν να καθιστούν 

ένα ολόκληρο νησί χειροποίητο: «…οι Νισύριοι εκμεταλλεύθηκαν όλες τις διαθέσιμες 

εκτάσεις του νησιού για καλλιέργεια μέσω αναβαθμίδωσης, κάνοντας το νησί τους, σε 

μεγάλο βαθμό, ένα νησί χειροποίητο.»

Πετανίδου, Θ., «Βαστάδια και τάβλες: Λαξεύοντας το τοπίο της Νισύρου», Νισυριακά, τ. 

15, Αθήνα: Εταιρεία Νισυριακών Μελετών, 2005, σ. 212–255.



Από «… την ανεπανάληπτη ομορφιά των χρυσαφένιων γυμνών τοπίων με τους 

αρχέγονους τοίχους». 

Μεταλληνού, Β., «Οι αρχέγονοι τοίχοι», δικτυακός τόπος (πρόσβαση: 17.02.2011)

www.diktioaigaiou.gr/contents/media/File/Arxegonoi%20Toixoi.doc

Αμοργός

http://www.diktioaigaiou.gr/contents/media/File/Arxegonoi Toixoi.doc


Από «… αυτά τα κοσμήματα του πετρώδους και αυχμηρού τοπίου.»

Μαρτίνος, Ν., «Αγροτικό τοπίο: Προσαρμογές στο μέτρο της ανάγκης», στο Λουλού-

δης, Λ. – Μπεόπουλος, Ν. – Τρούμπης, Α. (επιμ.), Το αγροτικό Τοπίο: Το παλίμψηστο 

αιώνων γεωργικού μόχθου, Αθήνα: Κτήμα Μερκούρη, Κορακοχώρι Ηλείας, 2005, σ. 147-

152. Αλλά και στο: «Το νησιώτικο τοπίο που χάνεται», Αθήνα: Περιοδικό Άρδην, τ. 54, 

Ιούνιος – Ιούλιος 2005, σ. 71-74.

Κύθνος



Από μια «… ύπαιθρο συγκινητικά όμορφη όπως είναι κεντημένη με πέτρα και ανθρώπινο 

μόχθο.»

Παπαευτυχίου Ι.Κ., «Κτίσματα στην ύπαιθρο της Χάλκης», Περιοδική Επιστημονική 

Έκδοση Δωδεκανησιακά Χρονικά, τ. ΚΒ΄, Ρόδος: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδε-

κανήσου, 2008, σ.σ. 316-355.

Χάλκη



Η διαχείριση των ξερολιθικών κατασκευών

Ουαλία 2010



Ιταλία 2008

Στις αναπτυγμένες χώρες είναι δεδομένο των ενδιαφέρον φορέων και πολιτών για την 

προστασία, την ανάδειξη, αλλά και την αξιοποίηση των ξερολιθικών κατασκευών, είτε ως 

συστατικών στοιχείων του τοπίου, είτε ως αυτόνομων κατασκευών. 



Στην Ευρώπη, τα πολυάριθμα χρηματοδοτικά προγράμματα που σχετίζονται με τις 

ξερολιθικές κατασκευές, βρίσκουν πλήρη εφαρμογή μέσα από τη συνεργασία ποικίλων 

φορέων. 



Savoir/Paysages/Structures. Saberes/Paisajes/ e Structuras, 10ème Congrès 

International sur la Pierre Sèche, Montalban (Espagne) 22-24 September 2006 

Ισπανία 2006

Το φάσμα αυτών των προγραμμάτων είναι ευρύτατο, καλύπτοντας κάθε ενέργεια σχετι-

κή με τις ξερολιθικές κατασκευές, από την έρευνα πεδίου για την καταγραφή και συντή-

ρησή τους, έως και την κατασκευή σύγχρονων έργων τέχνης. 



Ουαλία 2010

Σύγχρονο έργο τέχνης από ξερολιθιά, τοποθετημένο σε υπαίθριο χώρο κωμόπολης 

στην Ουαλία.

Dry Stone Walls as part of the Cultural Landscape, 12th International Dry Stone 

Walling Congress, Held at the University of Cumbria, Ambleside Campus, 4-6 

September 2010



Θεωρείται σημαντική η αναφορά σε δύο διεθνείς φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται

ποικιλοτρόπως, με αντικείμενο το αναβαθμιδωμένο τοπίο και τις ξερολιθικές κατασκευές:

• I.T.L.A. (Διεθνής Συμμαχία Αναβαθμιδωμένων Τοπίων)

• S.P.S. (Διεθνής Εταιρεία για τη Διεπιστημονική Μελέτη της Ξερολιθιάς) 



Συνολικά η S.P.S. έχει διοργανώσει 17 Διεθνή Συνέδρια σε διάφορες χώρες

από το 1987 έως και το 2021, όπως εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα. Το 

17ο πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2021 στην Κροατία.



Σχηματική παρουσίαση του Philippe Hameau. Εικονοθήκη της S.P.S.



Επί πλέον, σε πολλές χώρες δραστηριοποιούνται σύλλογοι, συντεχνίες και κάθε 

είδους οργανωμένη ομάδα με αντικείμενο της ξερολιθικές κατασκευές. Παρατίθενται 

ενδεικτικά μερικοί δικτυακοί τόποι, χρήσιμοι για τη συνοπτική εικόνα του τρόπου 

διαχείρισης των ξερολιθικών κατασκευών στις αναπτυγμένες χώρες:

• Ευρώπη: 

• pierresecheinternational.org (FR), 

• pierreseche.net (FR),

• pierresecheinternational.org (FR), 

• Drystone heritage,Dry Stone Walling Association of Great Britain (GB), 

• SalveWeb.it (IT), 

• Casetas y casetones (ES), 

• REPS: Réseau Européen de la Pierre Sèche, 

• Fondation Actions en Faveur de l'Environnement (Suisse), 

• Αυστραλία: 

• A Stone Upon A Stone, 

• Αμερική: Dry Stone Conservancy (USA), The Dry Stone Wall 

• Association of Canada (DSWA - Canada), 

• Άλλες χώρες: D'autres sites étrangers.

http://www.pierresecheinternational.org/
http://www.pierreseche.net/
http://www.pierresecheinternational.org/
http://www.pierreseche.net/anglais.htm
http://www.dswa.org.uk/
http://www.salveweb.it/pajare.htm
http://www.radiquero.com/casetas/
http://www.conselldemallorca.net/mediambient/reps
http://www.umwelteinsatz.ch/
http://www.astoneuponastone.com/
http://www.drystoneusa.org/
http://www.jboyweb.com/drystonewall/
http://www.jboyweb.com/drystonewall/
http://www.pierreseche.net/sitint.htm


Κρήτη 1992

Μεγάλης σημασίας για τη διατήρηση της παράδοσης που σχετίζεται με τις ξερολιθικές 

κατασκευές, είναι η εκπαίδευση νέων ανθρώπων στην άσκηση της τέχνης της ξερολιθιάς.

Ακολουθούν παραδείγματα κατασκευής νέων ξερολιθικών κατασκευών ή επισκευής 

παλαιότερων (εργαστήρια ξερολιθιάς), στο πλαίσιο Διεθνών Συνεδρίων για τη Ξερολιθιά. 

Κατασκευή μιτάτου στην Κρήτη, 3ο Διεθνές Συνέδριο Ξερολιθιάς, Ανώγεια 1992



Μαγιόρκα 1994

Κατασκευή νέου λιθόστρωτου μονοπατιού, 4ο Διεθνές Συνέδριο Ξερολιθιάς, Palma

(Mallorca), Ισπανία 1994



Ισπανία 2006

Νέο κτίσμα από ξερολιθιά, σε ανάμνηση των εργασιών του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου 

Ξερολιθιάς της Διεθνούς Ένωσης για τη Διεπιστημονική Μελέτη της Ξερολιθιάς (S.P.S.), 

Montalban (Aragon), Ισπανία 2006



Ιταλία 2008

Επίδειξη της τεχνικής για την κατασκευή «τρούλου» από ξερολιθιά, 11ο Διεθνές Συνέδριο 

Ξερολιθιάς, Locorotondo (Puglia), Ιταλία 2008



Ουαλία 2010

Κατασκευή νέου καθιστικού από ξερολιθιά, 12ο Διεθνές Συνέδριο Ξερολιθιάς, Ambleside 

(Cumbria), Ουαλία 2010



Ουαλία 2010

Το ολοκληρωμένο νέο καθιστικό από ξερολιθιά, 12ο Διεθνές Συνέδριο Ξερολιθιάς,

Ambleside (Cumbria), Ουαλία 2010



Μινόρκα 2018

Επισκευή αγροτικού κτίσματος από ξερολιθιά, 16ο Διεθνές Συνέδριο Ξερολιθιάς,

Ciutandella (Menorca, Balears), Ισπανία 2018



Κροατία 29.09 2021

Επισκευή ανοικτής δεξαμενής από ξερολιθιά, 17ο Διεθνές Συνέδριο Ξερολιθιάς, (Cavtat, 

Konavle), Κροατία 2021



Κροατία 04.10.2021

Το ολοκληρωμένο έργο επισκευής της ανοικτής δεξαμενής από ξερολιθιά, 17ο Διεθνές 

Συνέδριο Ξερολιθιάς, (Cavtat, Konavle), Κροατία 2021



Δυστυχώς, έως πρόσφατα στην Ελλάδα δεν εκδηλωνόταν ανάλογο ενδιαφέρον για τις 

ξερολιθικές κατασκευές, παρά μόνον περιστασιακά και από μεμονωμένους φορείς και 

άτομα. 

Κρήτη 1992 Ίος 2010

Χρήση κονιάματος

Μακεδονία 2005

Χρήση κονιάματος

Θετικό παράδειγμα: κατασκευή μιτάτου Αρνητικά παραδείγματα:



Η δραστηριοποίηση φορέων και ατόμων προς την κατεύθυνση του τοπίου άρχισε μόλις 

το 2003, ενώ η διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων για τις ξερολιθικές κατασκευές το 1992 

στην Κρήτη και το 2004 στη Λέσβο, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα για την ευαισθητοποί-

ηση του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού και των πολιτών.  Αντιθέτως, το Διεθνές 

Συνέδριο που έγινε στην Κεφαλονιά το 2016, είχε ιδιαίτερη απήχηση δεδομένης της 

ένταξης της τέχνης της ξερολιθιάς στον Εθνικό Κατάλογο Στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της Ελλάδας, της UNESCO, τον Ιούνιο του 2015. 



MEDITERRANEAN ACTION DAY 2009 του MIO-ECSDE, σε συνδυασμό με το 

Πρόγραμμα GEWAMED, Τοπική Επιτροπή Αμοργού της Ελληνικής Εταιρείας 

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Δήμος Αμοργού, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Κυκλάδων και ΄Ιδρυμα Α.Γ. Λεβέντη. 

Πολιτιστική Διαδρομή «Αμοργού Ύδατα»(21.11.2009) και Ημερίδα με θέμα «Αμοργός –

Διαδρομές νερού: Παραδοσιακή Διαχείριση Υδατικών Πόρων και η Βιώσιμη Προοπτική 

τους» (22.11.2009).

Όσον αφορά στα ευρωπαϊκά προγράμματα με αντικείμενο τις ξερολιθικές κατασκευές, 

σε κάποια από αυτά η Ελλάδα είναι παρούσα ως εταίρος, είτε με τη συμμετοχή εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων, είτε με τη συμμετοχή αναπτυξιακών εταιρειών και τοπικών φορέων. 



Aπό τον Οκτώβριο του 2018, αμέσως, μετά από την ένταξη της τέχνης

της ξερολιθιάς στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Στοιχείων Άυλης

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, της UNESCO,

παρατηρήθηκε έκρηξη του ενδιαφέροντος των Μέσων Μαζικής Ενημέ-

ρωσης, με αποτέλεσμα την εκδήλωση ανάλογου ενδιαφέροντος από

φορείς και άτομα.

Αποτελεί ευτύχημα το διεπιστημονικό ενδιαφέρον πουπαρατηρείται τα

τελευταία χρόνια για το τοπίο, κυρίως από γεωγράφους, γεωπόνους, 

βιολόγους, πολεοδόμους-χωροτάκτες, ιστορικούς περιβάλλοντος και 

αρχιτέκτονες τοπίου. Παλαιότερα, το ενδιαφέρον αυτό παρέμενε θεωρητικό, 

αφού μόλις τον Φεβρουάριο του 2010 κυρώθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 

το Τοπίο από το Κοινοβούλιο. 



Σίκινος 2010

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο
• Νόμος 3827/2010 (Φ.Ε.Κ. 30 Α΄/25.02.2010) : Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

για το Τοπίο

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο θα μπορούσε να θεωρηθεί συμπληρωματική 

της Σύμβασης της UNESCO, η οποία αφορά στην προστασία της Παγκόσμιας

Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και έχει ήδη υπογραφεί από 35 Χώρες Μέλη 

του Συμβουλίου της Ευρώπης (Φλωρεντία 20.10.2000).

Στόχοι της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο αποτελούν, η προώθηση της προ-

στασίας των τοπίων, η διαχείριση και ο σχεδιασμός τους και η οργάνωση της

Ευρωπαϊκής συνεργασίας σε ζητήματα τοπίων. 



Ο ορισμός του αγροτικού τοπίου στην Ελλάδα (σύμφωνα με την 

τυπολογία των αγροτικών τοπίων στην Ευρώπη, Lebeau, R. 1979) 

διατυπώνεται ως εξής:

«Ανοικτοί κάμποι δημητριακών στη Μεσόγειο, ενίοτε με ζώνες 

δενδρώδους καλλιέργειας, συμπαγείς οικισμούς και διάσπαρτη δόμηση 

ενδιάμεσα, καθώς και θύλακες αρδευόμενων / εντατικών καλλιεργειών, 

περιβολιών»

Πρβλ. Μπεριάτος, Η., «Το τοπίο και η πολιτική του τοπίου στην 

Ελλάδα», στο: Παπαγιάννης, Θ. – Σορώτου, Α. (επιμ.), Mediterranean 

Institute for Nature and Anthropos (Med-INA), Σε αναζήτηση του 

ελληνικού τοπίου, Αθήνα: Med-INA, 2010, σ. 24. 



Όμως, η τυπολογία αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί γενικευμένη και ελλειπής, 

στον βαθμό που αγνοεί παντελώς τον νησιωτικό χώρο και το ορεινό τοπίο, τα οποία 

ως κυρίαρχο συστατικό στοιχείο τους έχουν τις αναβαθμίδες. 

Σάμος 2000 Σίφνος 2009

Λέσβος 2010 Σίκινος 2010



Άνδρος 1994 Σαρία 2006

Κύθνος 2008 Ίος 2010

Ο πλούτος των ξερολιθικών κατασκευών στην Ελλάδα, από μορφολογική και

τυπολογική προσέγγιση, είναι εντυπωσιακότατος. 



Ζαγόρι 1996

Λήμνος 1998Κύθηρα 2000

Πήλιο 2009

Εντούτοις, πλήρης καταγραφή αυτών των κατασκευών δεν έχει γίνει ακόμη για τον Eλλα-

δικό χώρο και η σχετική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία τώρα αρχίζει να εμπλουτίζεται. 



Η πιό πρόσφατη σχετική έκδοση του έτους 2021



Λαμπρό παράδειγμα από το παρελθόν αποτελεί το Εγχειρίδιο Ξερολιθικών 
Κατασκευών (Ιωάννινα 2009).

Αποτελεί επανέκδοση του εγχειριδίου που εκδόθηκε το 2001 στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Λίθος» του INTERREG II. 

Ομάδα Μελέτης: 

Γιάννης Μιχαήλ: αρχιτέκτων 

Ελένη Παγκρατίου: αρχιτέκτων–γεωγράφος 

Νατάσσα Πουλογιάννη: αρχιτέκτων 

Συν/σμός–Επιμέλεια Έργου: Ελένη Παγκρατίου 

(Διαδίκτυο: tcast.oec.fr/dades σε μορφή pdf )



Αντιθέτως, η ξενόγλωσση βιβλιογραφία είναι πλουσιότατη. Ενδεικτικά παρατίθενται 

μερικοί τίτλοι από τους τόμους των Πρακτικών των Διεθνών Συνεδρίων της S.P.S. 

(Société Pierre Sèche: Société scientifique internationale pour l’ étude 

pluridisciplinaire de la Pierre Sèche )

E-mail: contact@pierreseche-international.org, 

Website: www.pierresecheinternational.org

Συνολικά έχουν διεξαχθεί 17 Διεθνή Συνέδρια από το 1987 έως και το 2021.

La pedra en sec. Obra, paisatge i patrimoni, IV Congrés Internacional de 

Construcció de Pedra en Sec, Mallorca, del 28 al 30 de setembre de 1994, 

Mallorca: Edita: Consell Insular de Mallorca. FODESMA-LEADER. Grup Serra de 

Tramuntana, 1997.

Pierre Sèche-Regards Croisés, Actes du VIe Congrès International sur la Pierre 

Sèche, Carcès, Le Val (France) – 24 au 27 septembre 1998, Textes réunis par ‘Ada 

Acovitsioti-Hameau, Supplement No 8 au Cahier de L’ Aser, Publié avec le 

concours du Conseil Général du Var et des Villes de Brignoles et  Le Val, A.S.E.R. 

du Centre-Var, 2000 . 

Arquitecturas de Pietra en Seco, Actas del VII Congreso Internacional de 

Arquitecturas de Piedra en Seco. Peñiscola (España), del 12 al 14 de Octubre de 

2000, Edición a cargo de Vicente Meseguer Folch y Arturo Zaragozá Catalán, 

Benicarló: Publicaciones del Centro de Estudios del Maestrazgo, 2004.

mailto:contact@pierreseche-international.org
http://www.pierresecheinternational.org/


Trockenmauerbau im Berggebiet, (Drystone Walls in Alpine Regions), 

Internationaler Trockenmauerkogress, 29 bis 31 August 2002, Visp, Schweiz. 

Tagungsband, Redaktion und Layaut: Theodor Schmidt and Marianne Hassenstein, 

CH-3612 Steffisburg: Herausgeberin (Publisher) Stiftung Umwelt Einsatz Schweiz 

Sus, 2004. 

Savoir/Paysages/Structures. Saberes/Paisajes/ e Structuras, 

10ème Congrès International sur la Pierre Sèche, Montalban (Espagne) 

22-24 September 2006, A.S.E.R. du Centre-Var: Suppléments no 13 au 

Cahier de l’ Aser, 2010. 

Dry Stone Walls as part of the Cultural Landscape, Proceedings of the 

12th International Dry Stone Walling Congress, Held at the University of Cumbria, 

Ambleside Campus, 4-6 September 2010, Kendal/Cumbria: Dry Stone Walling 

Association of Great Britain, 2010 . 

Ξηρολιθικές κατασκευές και κτισμένη κληρονομιά /Dry Stone Constructions

and Built Heritage, Ανακοινώσεις του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Ξηρολιθικών

κατασκευών, Αργοστόλι (Κεφαλονιά – Ελλάδα), Σεπτέμβριος 2016,

Επιμέλεια: Μάνια Μπεριάτου και Ιουλία Κ. Παπαευτυχίου, Διεθνής Εταιρεία για τη

Διεπιστημονική Μελέτη των Ξηρολιθικών Κατασκευών / S.P.S. Société Pierre

Sèche: Société scientifique internationale pour l’ étude pluridisciplinaire de la Pierre

Sèche) και Ίδρυμα Κεφαλονιάς Ιθάκης.



Εγκλουβή - Λευκάδα

Photo by Vitessa

Photo by Mark Bijwaard

Αποστόλου Μ.– Κουτελάκης Χ., «Αγροτικά συγκροτήματα, 

σύνθετα μνημεία της φύσης και του ανθρώπου. Είδη υπό 

εξαφάνιση. Η περίπτωση των βόλτων-αλωνιών στην 

Εγκλουβή Λευκάδας», επιστολή στο τριμηνιαίο περιοδικό 

Αρχαιολογία-Τέχνες, τχ. 103, Αθήνα: Αθηναϊκά Νέα Α.Ε.-

Ίδρυμα Λαμπράκη, Ιούνιος 2007, σ. 132-133. 

Το πλέον λυπηρό είναι η ηθελημένη καταστροφή 

συγκροτημάτων ξερολιθικών κατασκευών, στο 

όνομα της ανάπτυξης, για την ανέγερση σύγχρο-

νων καταλυμάτων.



Ικαρία 2008

Αξίζει να μνημονευθεί η εμφάνιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διπλωματικών ερ-

γασιών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και δημοσιεύματων στον ημερήσιο 

και περιοδικό τύπο ή σε διαδικτυακές αναρτήσεις, με θέμα τις ξερολιθικές κατασκευές. 

Συνήθως, τα δημοσιεύματα αυτά συνδέουν την ανάγκη για διατήρηση των ξερολιθικών 

κατασκευών με την οικολογική τους αξία και το περιβαλλοντικό ζήτημα. 



Ωστόσο, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που γίνονται από διάφορους μεμονωμέ-

νους φορείς, συμβάλλουν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

Ίος 2010

Ίος 2010

Ίος 2010



Φολέγανδρος 2009

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην επισημανθεί το ευνοϊκό κλίμα που είχε

αρχίσει να διαμορφώνεται για τις ξερολιθικές κατασκευές στην Ελλάδα,

μεσούσης της οικονομικής κρίσης, όσο οξύμωρο και αν φαίνεται. Οικονομικά

δεδομένα του 2010, δείχνουν αύξηση του αγροτικού πληθυσμού κατά 8%

μέσα στο ίδιο έτος, με κυριότερο προσανατολισμό τις βιολογικές

καλλιέργειες. Σε απόλυτους αριθμούς, υπολογίστηκε ότι είχαν αυξηθεί κατά

περίπου 60.000 όσοι ασκούσαν το αγροτικό επάγγελμα και κατά κανόνα

μετακινήθηκαν για εγκατάσταση εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της

χώρας.



Ίος 2010

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, και με δεδομένη την αξία των ξερολιθικών κατασκευών, οδηγούμαστε 

στην αβίαστη εξαγωγή συμπερασμάτων.



1. Ο πλούτος των ξερολιθικών κατασκευών στην Ελλάδα αποτελεί ανεκμετάλλευτο κε-

φάλαιο, με προοπτικές επένδυσης στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας και της 

οικονομικής ανάπτυξης (βιολογικές καλλιέργειες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού). 

Φολέγανδρος 2009 Σχινούσα 2006

Σαντορίνη 2009 Φολέγανδρος 2009



Σίκινος 2010

2. Η πορεία απαξίωσης των ξερολιθικών κατασκευών στην Ελλάδα δείχνει να αναστρέ-

φεται τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω του διεπιστημονικού ενδιαφέροντος για το 

αναβαθμιδωμένο τοπίο.



• Ν. 1469/1950 «Περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και 

έργων τέχνης μεταγενέστερων του 1830» και Π.Δ. 161/Δ/1984 (μεταφορά 

αρμοδιοτήτων στο ΥΧΟΠ) 

• Ν.1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»

• Ν. 2831/2000 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ)»

• Ν.3208/2002 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων κ.λ.π.»

• Νόμος 3827/Α/2010 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο» 

(Σύμβαση της Φλωρεντίας)

3. Το νομικό πλαίσιο για γόνιμα αποτελέσματα σε θέματα τοπίου και κατ’ 

επέκταση στους τομείς της προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης των 

ξερολιθικών κατασκευών, άρχισε να οριστικοποιείται από τη στιγμή που 

κυρώθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο από το Κοινοβούλιο, τον 

Φεβρουάριο του 2010. 



4. Η διαδικασία ευαισθητοποίησης του κοινού για τις ξερολιθικές κατασκευές βρίσκεται 

σε ανοδική πορεία, μέσα από την ενημέρωση και την τοπική δράση φορέων και ατόμων 

σε περιοχές με ξερολιθικά κτίσματα, προσβλέποντας στη ενεργό συμμετοχή του, αλλά 

και σε οφέλη από την ανάπτυξη της γεωργίας και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Λέσβος 2010



Σαντορίνη 2010

5. Η οικονομική κρίση ωθεί στην ανάκαμψη της γεωργίας, με συνακόλουθη την εγκατά-

σταση νέου ηλικιακά ανθρώπινου δυναμικού στην επαρχία, δίνοντας αναπτυξιακές προ-

οπτικές και σε περιοχές με αναβαθμιδωμένο τοπίο και ξερολιθικές κατασκεύες. 



Ίος 2010

6. Η ένταξη της τέχνης της ξερολιθιάς στον Εθνικό Κατάλογο Στοιχείων Άυλης Πολιτιστι-

κής Κληρονομιάς της Ελλάδας, της UNESCO, τον Ιούνιο του 2015 και στη συνέχεια στον 

Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ανθρωπό-

τητας, τον Οκτώβριο του 2018, δίνει άλλη διάσταση στα ξερολιθικά κτίσματα, ως το 

αποτέλεσμα εφαρμογής της συγκεκριμένης τέχνης. 



Ισπανία 2000Ιταλία 2008

Γαλλία 1998Ουαλία 2010

Συγκρίνοντας το ενδιαφέρον που απολαμβάνουν στις αναπτυγμένες χώρες οι ξερολιθικές

κατασκευές – όχι μόνο στη διεπιστημονική έρευνα του παρελθόντος και του παρόντος, 

αλλά και στη διατήρηση των νεώτερων ξερολιθικών κατασκευών στο μέλλον –



Κύθνος 2008 Ικαρία 2008

Αγαθονήσι 2008 Φούρνοι 2008

με την παραγνώριση και απαξίωση που τυγχάνουν στον ελλαδικό χώρο, γεννιέται επιτα-

κτική η ανάγκη ευαισθητοποίησης τόσο των νεότερων ερευνητών και επιστημόνων, 

όσο και των πολιτών. 



Φολέγανδρος 2009

Κλείνοντας, τονίζεται ότι αυτή η ανάγκη είναι συνυφασμένη με το μέλλον του πλανήτη και 

τις κλιματικές αλλαγές, στον βαθμό που οι συνηθέστερες και απλούστερες ξερολιθικές 

κατασκευές, οι αναλημματικοί τοίχοι των αναβαθμίδων, μπορούν να αποδειχθούν σωτή-

ριοι στην αποτροπή της διάβρωσης του εδάφους και της συνακόλουθης ερημοποίησης 

του ελλαδικού τοπίου, ιδιαιτέρως των νησιών του Αιγαίου.



Ασφοντυλίτης - Αμοργός 2009

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Πρωτογενές φωτογραφικό υλικό: Ιουλία Κ. Παπαευτυχίου


