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ΡΗΓΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ



Πρόκειται για χαμηλά λίθινα φράγματα, τα
οποια ‘σκαλοπατιάζουν' την κλίση της
κοίτης, ελαττώνοντας την ταχύτητα της ροής
του νερού. 
Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούν μικρές
γούρνες, οι οποίες καθιστούν το νερό
άμεσα διαθέσιμο για καλλιέργειες και
άλλες χρήσεις.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ
ΜΙΚΡΟΙ ΛΙΘΙΝΟΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ
ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΡΕΜΑΤΑ
ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ



ένα από τα  πρώτα
παραδείγματα 1900-

1700 πΧ

ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΧΟΙΡΟΜΑΝΔΡΕΣ ΖΑΚΡΟΥ

Hydria Virtual Museum 2022b



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ
 

 
άρδευση καλλιεργειών
προστασία από εποχιακούς
χειμάρρους
περιορισμός διάβρωσης
χρήση νερού για βιοτεχνικές
δραστηριότητες

Hydria Virtual Museum 2022a, b



ΑΝΕΡΑΤΖΑ, ΠΑΡΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΑ ΡΕΜΑΤΑ



ΙΟΣ & ΠΑΡΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΑ ΡΕΜΑΤΑ



1987-1989
Οραματικό έργο του Μανώλη

Γλέζου

ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ, ΝΑΞΟΣ
ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ

Hydria Virtual Museum 2022c, Γλέζος 1992, 1997



ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΕΣΕΙΣ ΦΥΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΡΑΒΑΣ 2020



Σ ΚΥΘΗΡΑΪΚΌ ΙΔΊΩΜΑ, «ΔΈΣΕΙΣ» ΕΊΝΑΙ ΟΙ
ΛΊΘΙΝΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΊ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΧΤΊΖΟΝΤΑΙ
ΕΓΚΆΡΣΙΑ ΣΤΗ ΡΟΉ ΕΝΌΣ ΡΈΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ 

Στο κυθηραϊκό ιδίωμα, «δέσεις» είναι οι
λίθινοι αναβαθμοί, οι οποίοι χτίζονται
εγκάρσια στη ροή ενός ρέματος, για την

καλύτερη αξιοποίηση του νερού 



ΔΕΣΕΙΣ

Οι δέσεις, κατασκευάζονταν από την τοπική
κοινωνία σε συνδυασμό με άλλα παραδοσιακά
υδραυλικά έργα, όπως ξερολιθικοί τοίχοι
διευθέτησης, νεραύλακα, νερόμυλοι, πεζούλες,
στέρνες κ.α. Τα λιθόκτιστα αυτά συμπλέγματα,
συνέβαλαν στην ολοκληρωμένη διαχείριση του
νερού.



κρίση νερού ως αποτέλεσμα
κλιματικής αλλαγής,
τουριστικής ανάπτυξης &
διαχειριστικού ελλείμματος

Πηγή στα Τριφυλλιάνικα Κυθήρων που έχει σταματήσει να ρέει



Η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι
μόνο κληροδότημα του παρελθόντος,

αλλά και πόρος για το μέλλον μας

T I B O R  N A V R A C S I C S  –  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ί Ο Σ  Ε Π Ί Τ Ρ Ο Π Ο Σ



ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Πιλοτική & επιδεικτική δράση ανακατασκευής των
αναβαθμών κατά μήκος της ρεματιάς του Καραβά
Κυθήρων, με σκοπό να συμβάλλει στην άμβλυνση του
υδατικού ελλείμματος.

ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΡΕΜΑΤΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΑΒΑ ΚΥΘΗΡΩΝ



Εντοπισμός και
καταγραφή θέσεων
Τεχνική έκθεση
Αδειοδοτήσεις

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ



ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΡΑΒΑΣ 2020



ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΝ ΞΗΡΩ
Επισκευές στους ξερολιθικούς τοίχους διευθέτησης του
ρέματος.

ΛΙΘΙΝΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ 
Κυρτό σχήμα για αυξημένη αντοχή, ύψους μέχρι 60 εκ με
μικρή ποσότητα σκυροδέματος ως συνδετικού υλικού.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
Ράμπες, σκαλιά και άλλες κατασκευές με πρόβλεψη την
αύξηση της στάθμης του νερού. λόγω των αναβαθμών.



ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Παλαιότερα, οι δέσεις κατασκευάζονταν με
ξερολιθιά, η οποία ωστόσο χαλούσε σχεδόν σε
κάθε «ποτάμι» και συντηρούνταν από τους
παρακείμενους γεωργούς ή και οργανωμένα
από όλη την κοινότητα. 
Στη συνέχεια, οι λίθοι άρχισαν να πατούν πάνω
σε συνδετικό υλικό που αποτελούνταν κυρίως
από άργιλο. Αργότερα αντικαταστάθηκε από
σκυρόδεμα, όταν αυτό έγινε διαθέσιμο και
φθηνό και χρησιμοποιούνταν και ανάμεσα από
τις πέτρες.
Το σκυρόδεμα επικράτησε ως κυρίαρχο υλικό,
το οποίο δεν αφήνει να περνά νερό από το
σώμα του έργου.



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



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

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

ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ



ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ

...πριν φτάσει στα άγρια θαλάσσια και φρυγανικά
τοπία του βορρά

ΤΟΠΙΟΥ





Τα 5 πιο χαρακτηριστικά
από τα
ανακατασκευασμένα
μικροφράγματα έχουν
χαρακτηριστεί 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.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

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. 

Ωστόσο, θέλαμε να αποδείξουμε και επιστημονικά
αυτά που έχουμε παρατηρήσει εμπειρικά σχετικά με
τις θετικές επιπτώσεις των αναβαθμών.





ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΠΑΡΟΥ

ΚΑΒΟΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2021

© Thanos Giannakakis / WWF Ελλάς



ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΠΑΡΟΥ
 

 
 

Μήκος ρεματιάς 5 χλμ
Μήκος παρέμβασης 1,3 χλμ
Λεκάνη απορροής 5,5 τ.χλμ

 



εποχικότητα ροής
γεωλογικά δεδομένα
κλίση εδάφους
προσβασιμότητα
γειτνίαση με καλλιέργειες
τοπικές ομάδες πολιτών
συλλογή δεδομένων για παρακολούθηση

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ



ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΧΑΡΤΗΣ

υδατοπερατά & μη πέρατα πετρώματα
Σχιστολιθικά πετρώματα 800 μέτρα
Ασβεστολιθικά πετρώματα 500 μέτρα
100-210 μέτρα υψόμετρο
Κλίση, υψόμετρο και απόσταση από τη θάλασσα

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ



ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΠΑΡΟΥ
 

 
 

34 αναβαθμοί 
μέσο ύψος 40 εκ, μέσο μήκος 1,5 μ

1,3 χλμ μήκος
φάση κατασκευής: 10 μέρες

εκπαιδευτικό εργαστήρι: 4 μέρες
 
 



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ &
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ



 

 
Αβιοτικοί Παράμετροι

 
Βροχόπτωση
Θερμοκρασία

Στάθμη νερού σε πηγάδια &
γεωτρήσεις

 
 

 
Βιοτικοί Παράμετροι

 
Ενδιαιτήματα & χλωρίδα 
Ερπετοπανίδα & νυχτερίδες

Ασπόνδυλα
Ποταμοκάβουρας (Potamon

hippocrate)
Βαλκανικός βάτραχος (Pelophylax

kurtmuelleri)
 
 



Χαμηλού κόστους,
μικρής κλίμακας, απλή
λύση
Πολιτιστική αξία
Μια «Πράσινη
υποδομή» με τοπικά
υλικά, σε αρμονία με
το τοπίο και το
περιβάλλον
Επιδεικτικά/
εκπαιδευτικά έργα για
την παραδοσιακή
διαχείριση υδάτων
Σημεία ενδιαφέροντος,
επισκεψιμότητα

ΜΙΚΡΟΙ ΛΙΘΙΝΟΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ



ΘΕΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Ενισχύουν τη βιοποικιλότητα 
Υποστηρίζουν τη γεωργία
Υποστηρίζουν την άγρια ζωή, ειδικά τα
μεταναστευτικά πουλιά
Αναζωογονούν τους υδροφορείς
Εμπλουτίζουν τους τουριστικούς προορισμούς & τις
περιηγητικές διαδρομές

ΛΙΘΙΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ



ΣΥΝΕΧΕΙΑ &
ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κύθηρα
Νάξος.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
Πάρος

ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Ίος
Σίφνος
Κάρπαθος
Σίκινος
Κύθηρα
Ικαρία



ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΡΕΜΑΤΑ
Έχουν εντοπιστεί κατάλληλες θέσεις, κατά μήκος της
ίδιας ρεματιάς αλλά και σε άλλα σημεία του νησιού,
για την ανακατασκευή περαιτέρω αναβαθμών. 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
θα αναζωογονήσουν τους υδροφορείς και θα
υποστηρίξουν την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού
που θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια.



© Thanos Giannakakis / WWF Ελλάς



AQUA VITA
Πρόγραμμα για την Προστασία &

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Στρατηγικό πλάνο MedINA 2022-2024
Προστατεύοντας τη γη και το νερό μας

για να διαφυλάξουμε τη ζωή

 



AQUA VITA
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2022-2024

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Έρευνα για αποθέματα υδατικών πόρων & τοπική
γνώση
Ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης επιπτώσεων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Κατασκευή παραδοσιακών υδραυλικών υποδομών,
εμπλουτισμόςβεντάλιας λύσεων (στέρνες, πηγάδια,
γκιόλες, δεξαμενές κ.α.)
Εκπαίδευση για τη διαχείριση νερού

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Εκδηλώσεις
Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία
Θεσμική δέσμευση
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


