
Υδραγωγεία, κανάλια, norias, foggaras και αποστραγγίσεις, συστήματα κατανομής 
δικαιωμάτων… ο κατάλογος είναι μακρύς και περιγράφει μία κληρονομιά άλλοτε μεγαλοπρεπή 
άλλοτε ταπεινή, η οποία μαρτυρεί την εφευρετικότητα των ανθρώπων σε σχέση με το νερό, 
κοινό παρανομαστή των πολιτισμών της Μεσογείου.

Πέρα από τη διατήρηση αυτής της κληρονομιάς, το πρόγραμμα REMEE – Ας ανακαλύψουμε 
μαζί εκ νέου τη μνήμη του νερού – αναδεικνύει το οικολογικό πνεύμα αυτής της χιλιετούς 
κληρονομιάς, η οποία προτείνει μία άλλη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης, θέμα κυρίαρχο 
στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο αιώνας μας. 

Τη δυνατότητα να διανύσουμε όλον αυτόν το δρόμο, γεμάτο με περιπέτειες, που μας οδηγεί 
από τη μία ανακάλυψη στην άλλη, την οφείλουμε στην Ευρωπαϊκή  Ένωση και το πρόγραμμα 
Euromed Heritage IV. Η Ευρωπαϊκή  Ένωση έδωσε τη δυνατότητα σε επτά περιοχές από την 
Αλγερία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Μαρόκο, την Τυνησία, την Τουρκία να συναντηθούνε για 
να αναλάβουν δράσεις ευαισθητοποίησης και διάσωσης σε σχέση με αυτήν την κληρονομιά, η 
παλαιότητα της οποίας δεν πρέπει να μας παραπλανεί και να ξεχνάμε ότι αυτή αντιπροσωπεύει 
ακόμα για πολλές χώρες έναν υδάτινο πολιτισμό ζωντανό μέχρι σήμερα.

Μετά από δύο χρόνια έντονων ανταλλαγών, αυτή η δουλειά που έγινε επιτόπου στις 
περιοχές, στην οποία συμμετείχαν γεωργοί, νέοι και από τις δύο όχθες της Μεσογείου, 
τοπικές οργανώσεις, απέδωσε συγκεκριμένα αποτελέσματα: απογραφές, παιδαγωγικές 
δραστηριότητες, εργοτάξια αποκατάστασης, δημιουργία διαδρομών γνωριμίας και οικο-
μουσείων, εκπόνηση εκθέσεων, βίντεο.

Τους ευχαριστούμε όλους για την εμπλοκή τους σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα του νερού, 
γιατί ο λαϊκός πολιτισμός, οι περιοχές, οι τοπικοί παράγοντες δεν πρέπει να πάψουν να 
διαδραματίζουν τον προφανή τους ρόλο και να εμπλέκονται στα σημαντικά μέσα των μεγάλων 
υδάτινων δομών.

Mario Moretti Jean-Baptiste Lanaspèze Roger Bouvier 
Πρόεδρος του APARE Πρόεδρος του CME Επίτιμος Πρόεδρος του APARE



ΑΣ ΑΝΑΚΑΛYΨΟΥΜΕ ΜΑΖΊ ΕΚ ΝΈΟΥ 
ΤΗ ΜΝHΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟY ΣΤΗ ΜΕΣΌΓΕΙΟ: 
μία ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση για τη 
διάσωση της υδάτινης κληρονομιάς

7 μεσογειακές οργανώσεις σε 6 χώρες: 
 Αλγερία, Γαλλία, Ελλάδα, Μαρόκο, Τυνησία, Τουρκία

Κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών: μία εταιρική σχέση που 
κινητοποιεί 6 ευρωμεσογειακές μη κυβερνητικές οργανώσεις, πολλούς 
τοπικούς φορείς που συμμετέχουν ενεργά στις περιοχές υλοποίησης του 
έργου: οργανώσεις νέων, εκπαιδευτικών, προστασίας του περιβάλλοντος ή της 
κληρονομιάς, υπηρεσίες τουρισμού, κλπ.

Συνεργασία με τους θεσμικούς εταίρους: την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της 
Κορσικής, εταίρο που συμμετέχει στη διάσωση της μεσογειακής κληρονομιάς, 
πολυάριθμους τοπικούς φορείς και θεσμούς που δραστηριοποιούνται ενεργά 
στις περιοχές υλοποίησης του έργου: δήμοι, επαρχίες, willaya (βιλαέτια), 
εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις αρμόδιες για τον πολιτισμό ή το 
περιβάλλον, πανεπιστήμια, μουσεία κλπ.

Τρεις θεμελιώδεις αρχές

Η υδάτινη κληρονομιά: κοινός παρανομαστής των μεσογειακών πολιτισμών

Από την κληρονομιά στο περιβάλλον: η γνώση της κληρονομιάς μάς 
βοηθάει να καταλάβουμε τις προκλήσεις που ενέχει η διαχείριση του νερού στη 
Μεσόγειο σήμερα.

Η δέσμευση των πολιτών: κινητοποίηση των κατοίκων της Μεσογείου, των 
τουριστών, των νέων, των οικονομικών και κοινωνικών φορέων των περιοχών 
υπέρ της διάσωσης της υδάτινης κληρονομιάς

Τρεις άξονες εργασίας:

• Γνώση, αναγνώριση, μελέτη

• Εκπαίδευση, κατάρτιση, μετάδοση

• Βιώσιμη διάσωση
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Mobilising civil society: an experienced and dynamic par-
tnership of 6 Mediterranean non-governmental organisations 
and numerous stakeholders in the participating territories 
(youth associations, teachers, environmental protection and 
heritage groups, tourist offi ces, etc.

Working with institutional partners: including the Offi ce of the 
Environment in Corsica, just one of the partners active in the 
safeguard of Mediterranean heritage, but also with many local 
authorities and institutions working in the regions covered by 
the project including municipalities, provinces, wilayas, regio-
nal and national cultural or environmental administrations, 
universities, museums. 

Three founding principles
Water heritage: an element that unites the different cultures 
of the Mediterranean.
Heritage and the environment: learning about heritage to 
understand the issues of water management in the Mediter-
ranean today.
Citizen engagement: enlisting the help of the Mediterranean 
people, tourists, young people, social and economic stakeholders 
to safeguard water heritage.

Three key areas of work
Learn, recognise, study / Educate, train, knowledge 
transfer / Safeguard in a sustainable way

REDISCOVERING TOGETHER THE MEMORIES OF WATER 
IN THE MEDITERRANEAN: A EURO-MEDITERRANEAN PARTNERSHIP 
TO SAFEGUARD WATER HERITAGE 
7 Mediterranean organisations in 6 countries: Algeria, France, Greece, Morocco, Tunisia and Turkey

Γνώση, αναγνώριση, μελέτη

Εκπαίδευση, κατάρτιση, μετάδοση

Βιώσιμη διάσωση



DANSER SUR L’EAU Les larmes de la pluie
Yann Calves  Parmi des océans de la nuit

Ont effacé un soleil mauve
Les fl euves aux couleurs fauves

De temps en temps, la pluie
Danse, dans mes mains, sans bruit.



Αναζήτηση / Χωροταξία
seek and develop



Το κλίμα της λεκάνης της Μεσογείου είναι ένα κλίμα μετάβασης από το εύκρατο κλίμα 
στο υποτροπικό ξηρό κλίμα. Χαρακτηρίζεται από θερμά και ξηρά καλοκαίρια, και ήπιους 
και πιο βροχερούς χειμώνες, αλλά παρουσιάζει διαφορές ανά γεωγραφικές περιοχές ανά-
λογα με το πόσο ισχυρές είναι οι επιρροές του Ατλαντικού Ωκεανού, των ερήμων ή των 
ορεινών όγκων. 
Οι επιρροές του υποτροπικού ξηρού, ίσως και ερημικού, κλίματος γίνονται αισθητές νότια 
και ανατολικά στη λεκάνη της Μεσογείου, και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη Λιβύη, την 
Αίγυπτο, την Τυνησία ή την Αλγερία στις απομακρυσμένες από τη θάλασσα περιοχές. Η 
Ghardaïa, στο κέντρο της Αλγερίας, έχει γύρω στα 60 χιλιοστά βροχόπτωσης το χρόνο. 
Παρότι μιλάμε για μεσογειακές χώρες, και όντως βρισκόμαστε στην πολιτιστική και γεω-
γραφική περιοχή της Μεσογείου, αυτές οι ηπειρωτικές περιοχές βιώνουν περισσότερο την 
επίδραση της ερήμου σε σχέση με τις παραθαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου.

ΕΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

« Οι µεσογειακές χώρες είναι έτσι φτιαγµένες ώστε για πολύ µικρό 
χρονικό διάστηµα να υπάρχει υπερβολικά πολύ νερό, και για πολύ 

καιρό όχι αρκετό » Jacques Bethemont

Marrakech

Athènes

Antalya

Avignon

Ghardaïa
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SIZE 100%

SIZE 200%

P(mm)

Antalya
Marrakech

Avignon
Ghardaia

Athènes

Précipitations

50 mm

100 mm

150 mm

200 mm

J F M A M J J A S O N D

Antalya Avignon
Marrakech Ghardaia Athènes

Températures

Mois

T(°C)

10°C

20°C

30°C

J F M A M J J A S O N D

Mois

Il n’est pas décomposé donc si tu l’agrandit ou le 
diminus tu vas le modifier.

Celui-ci est décomposé tu peux le mettre à la 
dimention que tu veux.

A CONSTRAINING ENVIRONMENT

“Mediterranean countries have to cope with too much water in too little time and not enough water for long 
periods.” Jacques Bethemont

The weather of the Mediterranean basin is characterised by 
a transition between temperate and subtropical arid climates. 
Summers are typically hot and dry while winters are mild and 
wet, both with geographical variations due to differing degrees 
of influence from the Atlantic Ocean, deserts or mountainous 
massifs.

The influence of a subtropical arid climate, even a desert cli-
mate, is felt in the south and the east of the Mediterranean ba-
sin and broadly prevails in inland areas of Libya, Egypt, Tunisia 
and Algeria. Ghardaïa, in the centre of Algeria, has an annual 
average rainfall of only 60 mm, so when we refer to Mediter-
ranean countries in both a cultural and geographical sense, it 
is true to say that these inland areas are more influenced by 
the desert than the Mediterranean Sea.

Rainfall is both irregular and intense, falling in short peri-
ods. It requires constant adaptation to the two extremes of 
drought and flooding. On one hand, dry periods can last up to 
6 months and typically, it rains on average less than 100 days 
per year (less than 81 days per year in Marseille, 50-60 days 
per year in Marrakesh, Hammamet (Tunisia) or Tipasa (Alge-
ria) and only 15 days per year in Ghardaïa). Both agricultural 
production and the organisation and distribution of water for 
people and crops must be adapted accordingly to these long 
periods of drought. 

On the other hand, rainfall events can be extremely intense 
over short periods. Half the annual average rainfall can fall in 
less than a day. Most of the rainwater is lost to human uses 
and storing it is often difficult to organise. Heavy downpours 

Στην Αθήνα ή το Μαρακές οι μέσες ετήσιες βροχοπτώσεις πλησιάζουν τα 300 
χιλιοστά, ή και λιγότερα, ενώ οι βροχοπτώσεις στη Vaucluse (Γαλλία) ανέρχονται 
σε περίπου 500 χιλιοστά το χρόνο. Στην Αττάλεια, στη νότια Τουρκία, ο ετήσιος 
μέσος όρος ξεπερνάει τα 1000 χιλιοστά / Average annual rainfall figures for 
Athens and Marrakesh are close to 300 mm, sometimes even less, while 
rainfall in Vaucluse (France) reaches about 500 mm per year. At Antalya in 
Southern Turkey, average annual rainfall is over 1000 mm. 

   Υπερβολικά πολύ νερό ή όχι αρκετό...η προσαρμογή στο περιβάλλον / too much 
water or too little… adapting to one’s surroundings



Η μικρή συχνότητα βροχοπτώσεων και η έντασή τους για μικρή χρονική περίοδο επιβάλ-
λουν τη διαρκή προσαρμογή σε αυτές τις δύο ακραίες καταστάσεις: τις ξηρασίες και τις 
πλημμύρες. Από τη μία, οι περίοδοι ξηρασίας μπορεί να διαρκέσουν πάνω από 6 μήνες 
και βρέχει κατά μέσο όρο λιγότερο από 100 ημέρες το χρόνο - 81 ημέρες στη Μασσαλία, 
50 με 60 ημέρες στο Μαρακές, στη Hammamet (Τυνησία) ή στην Tipaza (Αλγερία) και 
μόνο 15 ημέρες στην Ghardaïa. Αυτή η μεγάλη περίοδος ξηρασίας θα οδηγήσει στην προ-
σαρμογή της αγροτικής παραγωγής και στην οργάνωση της κατανομής του νερού μεταξύ 
ανθρώπων και καλλιεργειών. 
Από την άλλη, οι βροχοπτώσεις μπορεί να γίνουν πολύ ισχυρές για σύντομη χρονική περίο-
δο: το ήμισυ της ετήσια μάζας βρόχινου νερού μπορεί να πέσει σε λιγότερο από μία ημέρα. 
Το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας νερού που πέφτει με αυτόν τον τρόπο, ξαφνικά και 
απότομα, δεν αξιοποιείται για τις ανθρώπινες χρήσεις: η ανάκτηση και η αποθήκευσή του 
είναι συχνά δύσκολο να οργανωθεί. Λόγω της σφοδρότητας με την οποία πέφτει, το νερό 
τρέχει μόνο επιφανειακά, επιταχύνοντας τη διάβρωση, διεισδύει ελάχιστα στο έδαφος και 
έτσι δεν είναι καθόλου ευεργετικό για τη βλάστηση.

Τα περισσότερα υδάτινα ρεύματα στη Μεσόγειο αντικατοπτρίζουν αυτόν τον μη ομαλό 
χαρακτήρα των βροχών, παρουσιάζοντας και τα ίδια πολλές ανωμαλίες. Αναφέρονται τα 
« oueds » - τα wadi, ποταμός στα αραβικά: η ροή είναι ασθενής, ίσως και ανύπαρκτη σε 
περίοδο ξηρασίας, αλλά οι υπερχειλίσεις είναι θεαματικές σε περιόδους ισχυρών βροχο-
πτώσεων. Το νερό βγαίνει από την κυρίως κοίτη, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στα 
παρακείμενα αγαθά και ανθρώπους. Η ιστορία των μεσογειακών λαών συνδέεται άρρη-
κτα με αυτά τα φαινόμενα πλημμυρών, που πολλές φορές, όταν τροφοδοτούν με νερό και 
λάσπη τις καλλιέργειες, είναι ευεργετικές, όμως συχνά αποτελούν συνώνυμο καταστρο-
φών για τα αγαθά και τους ανθρώπους.

Τα υδάτινα ρεύματα με ομαλή ροή που επιτρέπουν τη διασφάλιση διαρκούς εφοδιασμού 
με νερό και, ορισμένες φορές, συνθήκες ευνοϊκές για τις μεταφορές ή την παραγωγή 
ενέργειας, είναι σχετικά σπάνια, αν εξαιρέσουμε τα μεγάλα ηπειρώτικα ποτάμια όπως ο 
Ροδανός, ο Πάδος ή ο Νείλος.
Η παρουσία τους εξηγείται από δύο γεωφυσικά φαινόμενα: την παρουσία βουνών με 
κανονικότητα βροχοπτώσεων που τροφοδοτούν τις πηγές, και την ύπαρξη καρστικών 
φαινομένων.

Τα όρια της φύσης

Η περίπλοκη γεωλογική ιστορία της λεκάνης της Μεσογείου και τα μη ομαλά υδρολογικά 
της συστήματα δημιουργούν πολλά προβλήματα στις ανθρώπινες δραστηριότητες, ήδη 
από την αρχαιότητα: το σύστημα της μεσογειακής διάβρωσης παρασέρνει φυσικά το έδα-
φος των ορεινών όγκων, οι οποίοι συχνά ελαττώνονται και, προς τις κοιλάδες, καταλήγουν 
να είναι βραχώδεις σκελετοί. Για αυτό το λόγο, πολλές φορές η ενδοχώρα χαρακτηρίζε-
ται από βραχώδες και διαβρωμένο ανάγλυφο, δύσκολα καλλιεργήσιμο. Οι πεδιάδες και 
οι κοιλάδες που προσφέρονται περισσότερο για εγκατάσταση, τελικά είναι ακατάλληλες, 
καθώς πλημμυρίζουν συχνά ή υπόκεινται φαινόμενα συγκέντρωσης ή διάχυσης των υδά-
των. Για να καθυποτάξει λοιπόν κανείς τη γη χρειάζονται συχνά χωροταξικές ρυθμίσεις εκ 
των προτέρων ώστε να τιθασευτούν τα ύδατα και τα εδάφη.

1 Χαρακτηριστικό μεσογειακό τοπίο – Τήνος, Ελλάδα 
/ Typical Mediterranean landscape – Tinos, Greece

2 Ο Gardon φουσκωμένος στη Γέφυρα του Gard - 
Γαλλία / The Gardon in spate at the Pont du Gard – 
France
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3 - 4 Το oued (υδάτινο ρεύμα) Mohamed Fakhir πριν και κατά τη διάρκεια πλημμύρας – Αλγερία / Tiout wadi before and during rising floodwaters – Algeria

   trop d’eau ou pas assez… s’adapter au milieu / too much water 
or too little… adapting to one’s s urroundings

cause surface runoff which accelerates erosion processes al-
lowing little penetration into the bare soil.

Most water courses in the Mediterranean reflect the irregu-
larity of rainfall displaying very erratic flows. When we refer 
to “wadis”, or rivers in Arabic, the flow is normally very low, 
sometimes inexistent during periods of drought but water lev-
els can rise spectacularly during downpours. The water over-
flows from the river channel exposing people and property 
nearby to considerable danger and damage. Human history in 
the Mediterranean is closely linked to floods. Sometimes these 
are beneficial such as bringing silt and water for crops but they 
are often synonymous with human and material catastrophes. 

Water courses with regular regimes that enable constant 
water supply and sometimes create the right conditions for 
transport or for energy production, are relatively rare (with the 
exception of the major continental rivers such as the Rhône, 
the Pô or the Nile).

Their existence is explained by two geophysical phenomena: 
the presence of mountains which experience regular rainfall, 
feeding springs and the existence of karstic phenomenon.

Physical constraints

The complex geological history of the Mediterranean Basin 
and its erratic river regimes has constituted major barriers to 
human activity since antiquity. The system of erosion in the 
Mediterranean naturally carries away the soil in the moun-
tains, frequently reducing them to a rocky skeleton. The soil 
is deposited in depressions. The back country is often marked 
by steeply sloping and eroded relief which is difficult to culti-
vate. Plains and valleys are easier to farm but prone to flooding 
or other events where water accumulates or spreads thereby 
making them unsuitable for settlement. In most cases, the 
conquest of land requires infrastructure to manage water and 
soils before farming can take place.



Το καρστ, ένα σύνηθες γεωλογικό αξιοθέατο της Μεσογείου  
Η λέξη « καρστ » προέρχεται από το όνομα της επαρχίας Kras στη Σλοβενία. Πρόκειται για γεω-
λογικό σχηματισμό που προκύπτει από τη διάβρωση του ασβεστόλιθου από το νερό: η διάλυση 
του βράχου προξενεί επιφανειακή φθορά, η οποία μπορεί να πάρει εντυπωσιακά σχήματα, όταν 
ο βράχος είναι εμφανής (λαπιάζ), αλλά 
και ανάπτυξη απορροών υποεπιφανει-
ακά. Επιφανειακά, σπάνια συναντάμε 
ποτάμια, ίσως να μην υπάρχουν καν, και 
η συγκράτηση του βρόχινου νερού είναι 
προβληματική. Η διάβρωση μπορεί να 
οδηγήσει ακριβώς στη δημιουργία φα-
κοειδών σχηματισμών που συγκρατούν 
τα αργιλώδη σωματίδια. Τότε πρόκειται 
για πιο γόνιμες περιοχές που ονομάζου-
με δολίνες. 

Υπόγεια, οι απορροές τείνουν να οργα-
νώνονται σε ένα ιεραρχημένο σύνολο 
αποστράγγισης, όπως συμβαίνει και σε 
ένα επιφανειακό υδρολογικό δίκτυο. Τα 
σπήλαια, τα έγκοιλα, τα βάραθρα απο-
τελούν το προσβάσιμο κομμάτι αυτών 
των φυσικών αγωγών αποστράγγισης. 
Το νερό μπορεί τότε να συγκεντρωθεί 
διαμέσου αυτού του υπόγειου δικτύου 
και να ξαναβγεί στην επιφάνεια σε ένα 
ή δύο σημεία, με τη μορφή ποταμού με 
διαρκή και σχετικά ομαλή ροή. Τότε μι-
λάμε για καρστικές πηγές. 

Στη Μεσόγειο υπάρχουν πολλές καρστικές περιοχές: το οροπέδιο της Vaucluse (Γαλλία), οι ορεινοί 
όγκοι στο Νότο της Τουρκίας, η Κρήτη και η Ανατολική Μακεδονία (Ελλάδα), το οροπέδιο της Cheria 
(Αλγερία), κλπ.

Σχεδιάγραμμα ενός καρστικού συστήματος σε τομή / 
Cross section of a karstic system

Καρστική πηγή / 
Karstic spring

Καταβόθρα / Cavern

Υπόγειος ποταμός / 
Subterranean river

Δολίνη / Doline
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Karst, a common geological formation in the 
Mediterranean comes from the Province of Kras in Slovenia. 
It refers to a geological formation derived from the erosion of lime-
stone by water. The dissolution of the rock creates surface erosion 
which can create spectacular shapes and forms when the rock is 
exposed (Limestone Pavements). Water also percolates through 
the rock underground. On the surface, rivers are rare or inexistent 
and retaining rainwater is difficult. Erosion can lead to the peri-
odic formation of lenses which collect clay particles making more  
fertile areas called Dolines. 

At depth, water percolation tends to fall into a hierarchy of drain-
age channels much like a (river) water system on the surface. 
Caves, Avens, and Caverns represent the accessible parts of 
these drainage systems. Water can therefore be collected in this 
subterranean network and come to the surface at one or several 
locations in the form of a permanent river with a relatively regular 
flow which is called a resurgence. There are many Karstic regions 
in the Mediterranean such as the Plateau de Vaucluse (France), 
the mountainous massifs of Southern Turkey, Crete, Eastern 
Macedonia (Greece) and the Cheria Plateau in Algeria, etc.

    trop d’eau ou pas assez… s’adapter au milieu / too much water 
or too little… adapting to one’s surroundings

5 - 6 - 7 - 8 - 9 Φαράγγια της Nesque – Γαλλία / Gorges de la Nesque – 
France

10 Ο ποταμός Akcapinar, καρστική πηγή – Τουρκία / 
The Akçapınar River, a karstic spring – Turkey



Η Μεσόγειος, ανά τους αιώνες, υπήρξε μάρτυρας μεγάλων μετακινήσεων πληθυ-
σμών: αποικισμοί, εισβολές ή πιο σταδιακές μεταναστεύσεις άφησαν ανεξίτηλα τα 
ίχνη τους στην περιοχή. 
Στους πολιτισμούς των αυτόχθων λαών θα έρθουν να προστεθούν οι επιρροές των 
Φοινίκων, και ιδίως των Καρχηδόνιων που έλεγχαν τις στάσεις των πλοίων στην 
ακτή της Βόρειας Αφρικής: Αλγέρι, Cherchell, Gouraya. Ύστερα, οι Ετρούσκοι και 
οι  Έλληνες θα προηγηθούν της ρωμαϊκής εξάπλωσης, πριν την έλευση του Χριστια-
νισμού, ο οποίος θα επικρατήσει σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Από τον 7ο αιώνα, οι 
Άραβες καταφτάνουν από τις ερήμους της Εγγύς Ανατολής. Κι ύστερα οι Τούρκοι 
στην Ανατολία, από τον 11ο αιώνα, ακτινοβολούν σε όλη την Ανατολική και Δυτι-
κή Μεσόγειο. Όλοι οι αυτοί λαοί φέρουν μαζί τους το δικό τους πολιτισμό και τους 
τρόπους ζωής τους, τις μεθόδους καλλιέργειας τους, τα πιστεύω τους, τις τεχνικές 
τους δεξιότητες, τις επιστήμες τους, πράγματα που συχνά έχουν κληρονομήσει από 
παλαιότερους πολιτισμούς.

« Ένας λαός συνετών κηπουρών » F. Braudel

Οι περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο που υποδέχονται αυτούς τους πολιτισμούς, 
παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ τους ως προς το κλίμα, τα τοπία, τους τρό-
πους ζωής. Με τις μεταναστεύσεις θα προκύψουν νέες πρακτικές καλλιέργειας της 
γης, νέες παραγωγές, ορισμένες από τις οποίες χρειάζονται περισσότερο νερό. Η πολύ 
συνετή διαχείριση του νερού, που χαρακτηρίζει τη μεσογειακή κοινωνία, θα εξελιχθεί 
λοιπόν, θα εμπλουτιστεί με νέες τεχνικές, θα τελειοποιηθεί.

Όσον αφορά τα υδραυλικά συστήματα, ξεχωρίζουμε τρεις σημαντικές επιρροές: την 
ελληνο-ρωμαϊκή, την αραβική, την επιρροή της Ανδαλουσίας.
Βέβαια, οι ντόπιοι πληθυσμοί ήξεραν ήδη να χειρίζονται κάποιες τεχνικές, αλλά μπο-
ρούμε να αποδώσουμε στους  Έλληνες, και μετά στους Ρωμαίους, τις τεχνικές απο-
στράγγισης και τα υδραυλικά έργα που στόχο είχαν την υδροδότηση των πόλεων και την 
άρδευση των περιαστικών κήπων. Τα μεγάλα υδραγωγεία στηρίζονται στην τεχνογνωσία 
μηχανικών που είχαν επηρεαστεί από τους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας. Οι πολιτισμοί 
αυτοί ήξεραν να υπολογίζουν σωστά την κλίση των δικτύων, να κατασκευάζουν θόλους, 
να επιτυγχάνουν στεγανότητα.

Η Μεσόγειος είναι ένα σταυροδρόµι επικοινωνίας. Στη Μεσό-
γειο κυκλοφορούσαν πάντα άνθρωποι, ιδέες, άνθιζε το εµπό-
ριο, αναπτύσσονταν τρόποι ζωής, αλλά γίνονταν και ανταλλαγές 

φυτών, εµπορευµάτων, τεχνικών.

11 Ρωμαϊκές στέρνες στην Καρχηδόνα – Τυνησία / 
Roman cisterns in Carthage – Tunisia

12 Υδραγωγείο του Σινάν, που κατασκευάστηκε 
τη Βυζαντινή εποχή από τον αρχιτέκτονα Σινάν – 
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία / The Sinan aqueduct, 
built during the Byzantine period by the architect, 
Sinan – Istanbul, Turkey

ΚΑΘΩΣ ΚΥΛΟΥΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
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14 Νυμφαίο – Tipasa, Αλγερία / The Nymphaeum – Tipasa, Algeria13 Στέρνα της Εφέσου, πόλη που ίδρυσαν οι  Ίωνες τον 10ο αι. π.Χ. – Τουρκία / 
The Ephesus cistern, a town built by the Ionians in the 10th century BC – Turkey

THE COURSE OF HISTORY

The Mediterranean is a crossroads of transport routes which has seen the passage of people, ideas and 
inventions, trade and different ways of life but also plants, merchandise and technology.

Through the centuries, it has been the scene of large move-
ments of people from colonisation, invasion or large-scale 
migration which have all left their marks. 

The native populations benefited from the contributions of the 
Phoenicians, especially the town of Carthage which once control-
led the ports of call along the North African coast such as Algiers, 
Chercell and Gouraya. Then the Etruscans and the Greeks came, 
followed by the expansion of the Roman Empire and the arrival of 
Christianity which would spread its influence in the Latin world. 
From the 7th century, the Arabs crossed the deserts from the Mid-
dle East, and then the Turks expanded into Asia Minor from the 
11th century eventually reaching the farthest points of the Eastern 
and Western Mediterranean. All these people brought their own 
civilisation with their different ways of living, farming the land, their 
beliefs, their technical know-how and their sciences which were 
often inherited from even more ancient cultures.

“A population of caring and considerate 
gardeners” Fernand Braudel
The different lands bordering the Mediterranean Sea are well 
populated and present many similarities in terms of climate, 

landscape and ways of life. Migration brought new agricultural 
practices and new methods of production, some of which re-
quired more advanced irrigation techniques. The meticulous 
attention to water management so typical of Mediterranean 
society therefore began to evolve, constantly improving and 
perfected with the addition of new techniques.

As concerns water systems, three principle phases can be identi-
fied: the contribution of the Greco-Romans, Arabs, Andalusians.
Of course, the local populations had already mastered a cer-
tain number of techniques but we can attribute the Greeks 
and then the Romans with drainage techniques and hydraulic 
infrastructure designed to supply cities with water as well as 
irrigation for agriculture on the urban fringe. The large aque-
ducts came from the know-how of engineers who were them-
selves influenced by the work of Mesopotamian civilisations 
who mastered the gradient of networks, the building of arches 
and watertight construction.

Even though it took existing urban water infrastructure, Arab 
civilisation marked a high point in agricultural irrigation. No-
rias, Qanats, water raising wheels and certain types of dams 
are all linked to the advance in irrigation techniques and the 

   μία κοινή τεχνική κληρονομία / a common technical heritage

11 Ρωμαϊκές στέρνες στην Καρχηδόνα – Τυνησία / 
Roman cisterns in Carthage – Tunisia

12 Υδραγωγείο του Σινάν, που κατασκευάστηκε 
τη Βυζαντινή εποχή από τον αρχιτέκτονα Σινάν – 
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία / The Sinan aqueduct, 
built during the Byzantine period by the architect, 
Sinan – Istanbul, Turkey



Ο αραβικός πολιτισμός, παρότι συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα προηγούμενα αστικά 
έργα, απογειώνει τις γεωργικές αρδεύσεις. Τα norias (μαγκανοπήγαδα), τα qanats 
(υπόγειες σήραγγες διήθησης), ο ανυψωτικός τροχός, ορισμένα είδη φραγμάτων 
συνδέονται με την πρόοδο των τεχνικών άρδευσης και την εισαγωγή νέων καλλιεργει-
ών, όπως το ζαχαροκάλαμο, το βαμβάκι, το ρύζι, οι πορτοκαλιές κλπ. Ο οθωμανικός 
πολιτισμός, που τον διαδέχεται, φέρει μαζί του και άλλες τεχνικές. Από αυτές, σήμερα, 
συγκρατούμε κυρίως τα χαμάμ, τα οποία αποτελούν τελειοποίηση των ελληνικών και 
ρωμαϊκών λουτρών που είχαν υιοθετήσει και οι  Άραβες.
Ως προς την ανδαλουσιανή επιρροή, αυτή στηρίζεται στα προϋπάρχοντα ρωμαϊκά 
έργα, εμπλουτίζεται από τον αραβικό πολιτισμό, και ωθεί τα προϋπάρχοντα ρωμαϊκά 
έργα σε υψηλό επίπεδο τελειοποίησης σε θέματα γεωπονίας, ιδίως όσον αφορά την 
κηποτεχνική.
Αυτά τα φαινόμενα αλληλοδανεισμού και καινοτομίας θα δημιουργήσουν κοινή 
κληρονομιά και κοινές τεχνικές: διάχυση επιφανειακών υδάτων, συστήματα με 
στέρνες, φράγματα εκτροπής και φράγματα-ταμιευτήρες, διευθέτηση των ποτα-
μών, αποστράγγιση και σύστημα συλλογής-άντλησης των υπόγειων υδάτων, δίκτυο 
μεταφοράς του νερού κλπ απαντιούνται από άκρη σ’ άκρη σε όλη τη Μεσόγειο. Τα 
συστήματα αυτά είναι πάρα πολύ παλαιά: η ποτάμια υδραυλική μηχανική χρονολο-
γείται την 5η χιλιετία π.X., τα δίκτυα άρδευσης που βασίζονται στη βαρύτητα την 
6η χιλιετία.

Τον 19ο και 20ο αιώνα, η αποικιακή περίοδος και ύστερα η περίοδος της ανεξαρ-
τησίας των χωρών του Μαγκρέμπ θα συμπέσουν με την παρέμβαση του κράτους και 
τις μεγάλες υδραυλικές ανακατατάξεις, όπως τα μεγάλα φράγματα, τα οποία συχνά 
αγνοούν την τεχνική κληρονομιά και τις τεχνογνωσίες τού παρελθόντος.

Εξάπλωση των τεχνικών ή τοπική προέλευση;

Οι ερευνητές για πολύ καιρό ασχολήθηκαν με την προέλευση των διαφόρων τεχνι-
κών: εξάπλωση της καινοτομίας από ένα συγκεκριμένο σημείο προέλευσης ή παρό-
μοια αντίδραση σε παρόμοια προβλήματα και ανάγκες;  Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο 
για να δώσουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
Για παράδειγμα, όσον αφορά το περίπλοκο σύστημα των αποστραγγιστικών στοών, 
το οποίο συναντάμε με διάφορες ονομασίες σε όλη την περιοχή της Μεσογείου, 
φαίνεται ότι σήμερα όλοι συμφωνούν ότι προέρχεται από την Περσία -το συναντά-
με στην Περσία ήδη την 11η χιλιετία π.Χ.- και ότι εξαπλώθηκε σταδιακά από τους 
Άραβες προς τη Δύση, προς τη Βόρεια Αφρική και μετά στην Ευρώπη. Ωστόσο, δεν 
αποκλείεται και η εξάπλωσή του προς την Προβηγκία μέσω των Ρωμαίων.
Η sanya (κοινώς « νώρια » ή μαγκανοπήγαδο) που συναντάμε από την Αίγυπτο μέχρι 
το Μαρόκο καθώς και στην Ισπανία, την Ελλάδα ή την Προβηγκία, προέρχεται επί-
σης από τη Μεσοποταμία.

15 Υδραγωγείο της Hamma, 1830 – Αλγέρι, Αλγερία 
/ The Hamma Aqueduct, 1830 – Algiers, Algeria

16 Φράγμα ρύθμισης της απορροής, σύγχρονη εποχή 
– Beysehir, Τουρκία / A modern dam– Beysehir, 
Turkey 

17 Περιφερειακό κανάλι – Περιφέρεια του Μαρακές, 
Μαρόκο / Canal de Rocade – Region of Marrakesh, 
Morocco

18 Αποικιακό φράγμα – Meurad, Αλγερία.
Η αποικιακή περίοδος είναι περίοδος μεγάλων 
κρατικών χωροταξικών προσαρμογών βάσει του 
τεχνοκρατικού μοντέλου τής μητρόπολης / Colonial 
dam – Meurad, Algeria. First type of dam built 
during the colonial period, a time of major state-
backed infrastructure projects based on a French 
technocratic model
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introduction of new crops such as sugar cane, cotton, rice, 
orange trees, etc. The Ottoman Empire succeeded the Arabs 
and brought with it other techniques. Today, we are most fa-
miliar with Turkish Baths which perfected Greek and Roman 
technology, originally adopted by the Arabs themselves.

As concerns Andalusian heritage, it used existing Roman in-
frastructure and was enhanced by Arab civilisation to bring 
new levels of performance in the field of agronomy and par-
ticularly in the art of creating gardens.
These common and innovative phenomena were to give rise 
to universal techniques and heritage such as the channelling 
of streams, cisterns, relief dams and reservoir dams, fluvial 
infrastructure, drainage and systems that collect and channel 
subterranean water, water distribution networks, etc. These are 
all found in one shape of form in the Mediterranean region. They 
are ancient systems with the first hydraulic power schemes dat-
ing back to the 5th millennium BC and gravitational irrigation 
networks from the 6th millennium BC.

During the 19th and the 20th centuries, the period of colonial 
power followed by independence for the North African coun-

tries coincided with State intervention and large-scale hydrau-
lic power schemes such as huge dams which often ignored 
acquired know-how and technical heritage.

Dissemination of techniques or local origins?

Researchers have long debated the origin of different techniques. 
Was there a dissemination of innovative methods from one single 
location or was it more of an analogical response to constraints 
and similar needs? The question is far from being answered.

If we take the complexity of cisterns which are known by differ-
ent names in countries bordering the Mediterranean, evidence 
seems to point to Persian origins. We find them in Persia from 
the 2nd millennium BC and their gradual expansion by the Arabs 
to the West, to North Africa, then Europe. However, their devel-
opment in Provence through the Romans cannot be ruled out.

The Sanya (commonly referred to as a Noria or Scoop Wheel) 
found in Egypt and Morocco may have originated from Mesopo-
tamia but is also found in Spain as well as Greece and Provence.

   μία κοινή τεχνική κληρονομία / a common technical heritage



19 Υγρότοπος – Gökce, Τουρκία / Wetlands – 
Gökçe, Turkey 

20 Λερναία  Ύδρα – Ελλάδα: συμβολίζει τις 
βαλτώδεις περιοχές στη συλλογική φαντασία 
της Μεσογείου / The Lernaean Hydra – 
Greece: symbolising marshes in an imaginary 
Mediterranean

ΤΟΠΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Η καθυπόταξη των γαιών χαμηλού υψόμετρου 
μέσα από την αποστράγγιση 

Οι εύφορες αλλουβιακές πεδιάδες της λεκάνης της Μεσογείου υπήρξαν κοιτίδες 

αρχαίων πολιτισμών: η πεδιάδα του Νείλου είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα.

Συνεπώς, η σε μεγάλο βαθμό προσαρμογή στις πλημμύρες και στα φαινόμενα σώρευ-

σης των υδάτων στις ελώδεις κοιλάδες, οι οποίες συνορεύουν με τα υδάτινα ρεύματα 

και φτάνουν μέχρι τις εκβολές τους, είναι μία από τις προϋποθέσεις για να εγκαταστα-

θούν άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές.

Αυτοί οι υγρότοποι, τους οποίους σήμερα προσπαθούμε να προστατεύσουμε λόγω της 

βαρύνουσας οικολογικής σημασίας τους, για πολύ καιρό ήταν συνώνυμο κουνουπιών, 

αρρωστιών και φτώχειας, αφού δεν μπορούσαν σχεδόν καθόλου να αξιοποιηθούν για 

τη γεωργία. 

Έτσι, η ιστορία της Μεσογείου, ήδη από την αρχαιότητα, χαρακτηρίζεται από περιό-

δους κατά τις οποίες οι ελώδεις πεδιάδες ή οι παράκτιοι υγρότοποι αναδιαμορφώ-

νονταν. Οι χωροταξικές αυτές προσαρμογές, που ήταν κοπιώδεις και για τις οποίες 

χρειαζόταν να γίνουν πολλές εργασίες, τις περισσότερες φορές ήταν αποτέλεσμα 

μεγάλων πολιτικών οραμάτων, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, στις οποίες συμμετείχαν 

οι οργανωμένες κοινωνίες.

Μνημεία των Ετρούσκων ή αργότερα των Ρωμαίων, μαρτυρούν, για παράδειγμα, τις 

πρώτες εργασίες αποστράγγισης στην πεδιάδα του Τίβερη τον 7ο αιώνα π.Χ..  Όμως 

ήδη από τη Μυκηναϊκή εποχή, δηλαδή πάνω από 1.000 χρόνια π.Χ., στην αρχαία 

Ελλάδα, συναντάμε εργασίες αποστράγγισης υγροτόπων στις παρυφές της λίμνης 

Κωπαΐδας, στην Κεντρική Ελλάδα.

Η πεδιάδα της Sorgues στο Vaucluse, η πεδιάδα της Gökova στην Τουρκία, η Mitidja 

στην Αλγερία είναι όλες παραδείγματα τέτοιων προσπαθειών υπέρ διαδοχικών χωρο-

ταξικών προσαρμογών που ξεκίνησαν από την αρχαιότητα και στόχο είχαν να απο-

στραγγίσουν τις ελώδεις περιοχές ώστε να τις μετατρέψουν σε αγροτικές περιοχές, 

αλλά και να κατανείμουν σωστά το νερό. 

Στη Μεσόγειο, η ιστορία της διαμόρφωσης του χώρου από τους 
ανθρώπους χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια αντιμετώπισης των 
δυσκολιών που δημιουργούσαν το νερό και η μορφολογία, οι οποίες 
μάλιστα συνδέονται μεταξύ τους.
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SHAPING LANDSCAPES
The history of built infrastructure in the Mediterranean is strongly influenced by adjusting to constraints linked 
to water and relief.

The conquest of the lowlands by drainage and 
water treatment
The fertile alluvial plains of the lower Mediterranean Basin 
form the seat of ancient civilisations. The flood plain of the 
Nile in Egypt is perhaps the best known example of this.
One essential for human settlement in these regions is there-
fore a strong adaptation to rising water levels and problems 
linked to water accumulating in marshy depressions bordering 
water courses stretching to the river mouths.
Today, these wetlands are protected for their ecological impor-
tance but for a long time they were synonymous with mosquitoes, 
illness and poverty as they were totally unsuited to agriculture.

Since antiquity, Mediterranean history has been marked by 
periods of development in marshy plains or coastal wetlands. 
The resulting infrastructure is often quite onerous and requires 

major construction projects with local or national political 
backing and involving organised societies.
Etruscan and Roman relics, for example, bear witness to the 
first major drainage and decontamination projects undertaken 
to develop the Tiber River plain in the 7th century BC. But from 
the beginning of the Mycenaean period in Greek Antiquity, 
some 1000 years BC, remains of drainage and water treat-
ment works in wetlands have been identified on land bordering 
Lake Copais in Central Greece.

The Sorgues Plain in the Vaucluse, The Gökova Plain in Turkey 
and the Mitidja in Algeria are other examples of successive land 
development projects since the time of antiquity which sought 
not only to drain and clean up marshland for agricultural use but 
also to create a better redistribution of water. The plain Sorgue 
in the Vaucluse, the plain of Gokova Turkey Mitidja in Algeria are 

    conquérir les terres / conquering the land

21 Αρδευτική τάφρος – Monteux, Γαλλία / Drainage ditch – Monteux, France 22 Πεδιάδα της Gökova: γεωργική έκταση που προήλθε από την αναδιαμόρφωση 
ελωδών περιοχών – Τουρκία / The Gökova Plain: agricultural lands created from 
the drainage of marshes – Turkey



23 Κατασκευή ενός καναλιού αποστράγγισης 
και άρδευσης (μεταξύ 1920 και 1940) – Λίμνη 
Κωπαΐδα, Ελλάδα / Construction of a drainage 
and irrigation channel (between 1920-1940) 
Lake Copais, Greece

24 Αρδευτικό κανάλι - πεδιάδα της Erzincan, 
Τουρκία / Drainage channel – Erzincan Plain, 
Turkey

Η πεδιάδα της Mitidja, στην Αλγερία, είναι ένα πρόσφατο 
παράδειγμα διαμόρφωσης γεωργικών γαιών σε μεγάλη κλίμακα εις βάρος 
των αρχικών υγροτόπων. Η τεράστια αυτή πεδιάδα ήταν προφανώς αντικεί-
μενο παλαιότερων χωροταξικών προσαρμογών και θεωρούνταν αγροτική 
περιοχή ήδη από τη ρωμαϊκή εποχή. Τον 19ο αι., κατά τη γαλλική κατοχή, 
παραμένει εν μέρει ελώδης. Εξάλλου, τα έλη αυτά χρησιμεύουν ως καταφύ-
γιο στους αυτόχθονες που αντιστέκονται στην αποίκιση.

Για αυτό οι Γάλλοι κυβερνήτες στην Αλγερία ξεκινούν, από τα τέλη του 19ου 
αι., πολύ μεγάλες εκστρατείες υπέρ της αποστράγγισης και της χωροταξικής 
αναπροσαρμογής, που στόχο είχαν να αυξήσουν σημαντικά τις καλλιεργήσι-
μες ζώνες και να μοιράσουν τη γόνιμη γη στους άποικους.

Οι υγρότοποι εξαφανίζονται τελείως και η Mitidja αποτελεί ένα τεράστιο αγρο-
τικό σύνολο με πάνω από 1.000 km² που το διατρέχει ένα περίπλοκο δίκτυο 
έργων αποστράγγισης και άρδευσης. Ο αγροτικός χαρακτήρας της πεδιάδας 
παραμένει έντονα χαραγμένος στο τοπίο ακόμα και σήμερα.

25 - 26 - 27

Για τις εργασίες αυτές επιβάλλεται οργάνωση των δικτύων αποστράγγισης, λαμβά-
νοντας υπόψη τις κλίσεις, οι οποίες είναι πολύ μικρές σε αυτές τις περιοχές των 
πεδιάδων. Τα νερά που συλλέγονται οδηγούνται προς συλλεκτήριους αγωγούς για 
να απορριφθούν σε κάποιο υδάτινο ρεύμα, σε ένα κανάλι, να επανεισαχθούν σε ένα 
αρδευτικό δίκτυο ή να κατευθυνθούν απευθείας προς τη θάλασσα. 
Τα τοπία που προκύπτουν μετά από όλα αυτά, χαρακτηρίζονται από τεράστια επί-
πεδα αγροκτήματα, περιτριγυρισμένα από κανάλια, δέντρα και καλαμιές. Τα αγρο-
κτήματα αυτά εξακολουθούν συχνά να πλημμυρίζουν σε περιόδους έντονων βρο-
χοπτώσεων.
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examples of these campaigns successive developments since 
ancient times, to both clean and drain the swampy areas into 
zones Agricultural and properly distribute water.

This kind of work requires the laying out of drainage systems 
which allow for very shallow gradients in these low, flat lands. 
The water collected is channelled to a collector to be trans-
ferred to a water course and then into an irrigation system or 
directly to the sea. 

The resulting landscapes are characterised by vast flat fields 
bordered by ditches and reeds which are still liable to flooding 
during periods of heavy rainfall.

The Mitidja Plain in Algeria is an example of a more 
recent large-scale agricultural drainage project to rid the 
area of natural wetlands. The plain was considered to be an 
farming area during Roman times and probably saw some 
ancient drainage works to improve it but this vast plain was 
still partially a marsh in the 19th century during the time of 

French occupation. The marshes also served as a sanctuary 
for native people who resisted colonisation.

In addition, at the end of the 19th century, successive French 
Governors in Algeria launched huge drainage and development 
projects seeking large increases in the cultivable surface area 
and to distribute fertile land to colonists.

Wetlands disappeared totally and the Mitidja Plain now constitutes 
a vast agricultural area of more than 1000 km². It is accommodates 
a complex network of drainage and irrigation installations and its 
farming vocation remains a strong presence in the landscape today.

The conquest of the uplands  
by the development of terraces
When slopes previously used for unrestricted grazing or forest 
must be cultivated, specific installations are required. Slopes 
make farming operations and irrigation difficult and rainfall can 
cause soil erosion after forests have been felled and cleared.

    conquérir les terres / conquering the land



Η καθυπόταξη των γαιών μεγαλύτερου υψόμετρου μέσα 
από την κατασκευή αναβαθμίδων

Όταν οι πλαγιές ελεύθερης βοσκής ή το δάσος πρέπει να καλλιεργηθούν, τούτο απαιτεί 
ειδικές χωροταξικές προσαρμογές: οι πλαγιές καθιστούν δύσκολη την οργάνωση των 
αγροτικών εργασιών και της άρδευσης και οι βροχοπτώσεις ευνοούν τη διάβρωση των 
επικλινών χωραφιών μετά την αποψίλωση. 
Η ανάγκη συγκράτησης χώματος και νερού για τη λίπανση του εδάφους και απομά-
κρυνσης των νερών των χείμαρρων οδηγούν στη δημιουργία αναβαθμίδων καλλιέρ-
γειας, που πραγματικά αποτελούν τον κοινό παρανομαστή των αγροτικών τοπίων της 
Μεσογείου μέχρι και σήμερα.

Η τεχνική αυτή επιπλήρωσης, πολύ διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο, συνίσταται στη 
χωροταξική προσαρμογή των επίπεδων επιφανειών μίας πλαγίας μέσω της στήριξης 
με τοιχία, συνήθως ξερολιθικά, ή της ανύψωσης της γης. Οι αντηρίδες αυτές ευνοούν 
τη συσσώρευση του χώματος επιτόπου, εμποδίζουν τη διάβρωση και επιταχύνουν τη 
διείσδυση των επιφανειακών υδάτων στο έδαφος. Στη βάση των αναβαθμίδων μπο-
ρούν να διαμορφωθούν κανάλια απόρριψης των υδάτων, τα οποία οδηγούν ενίοτε σε 
δεξαμενές συλλογής του νερού που επιτρέπουν τη μεταγενέστερη χρήση του.
Τα τοιχία συνδέονται μεταξύ τους με μονοπάτια πρόσβασης, προεξέχοντα τμήματα ή 
σκαλοπάτια εντοιχισμένα μέσα στα τοιχία. 

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται επίσης στις κοιλάδες όπου μπορεί να ευνοηθεί η 
σώρευση χωμάτων με σκοπό να τιθασευτούν τα επιφανειακά ύδατα ή το νερό των 
oueds (υδάτινα ρεύματα) και να διαμορφωθούν νέα αγροτεμάχια. Τότε μιλάμε για 
jessour, τα οποία συναντάμε συχνά στις πιο ξηρές περιοχές της λεκάνης της Μεσογεί-
ου, για παράδειγμα στις κοιλάδες με καρστικό ανάγλυφο ή στους λόφους της Τυνη-
σίας ή της Αλγερίας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αναβαθμίδες δίνουν σχήμα σε τεράστιες εκτάσεις 
πλαγιών, διαμορφώνοντας περίπλοκα τοπία, φτιαγμένα από τοιχία και ενδιάμεσα 
μονοπάτια, τα οποία είναι χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών της Μεσογείου από 
την Προβηγκία μέχρι το Μέγα  Άτλαντα στο Μαρόκο, από την Ισπανία μέχρι την Ελλάδα.

Η κατασκευή των αναβαθμίδων, η συντήρησή τους και η διεξαγωγή των καλλιεργειών 
πάνω σε διαμορφωμένες πλαγιές παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες: ανάγκη για 
πολλά εργατικά χέρια, οριοθέτηση των καλλιεργησίμων επιφανειών, δυσκολίες μηχα-
νοποίησης κλπ. 

28 Αναβαθμίδες στην Belgodère – Κορσική / 
Terraces at Belgodère – Corsica, France

29 Εναέρια ή ιπτάμενη σκάλα σε τοιχίο 
υποστήριξης – Saumane, Γαλλία / ‘Floating’ 
or overhead steps set into a retaining wall – 
Saumane, Vaucluse, France

30 Καλλιέργεια σε αναβαθμίδες – Κύπρος / 
Terrace farming – Cyprus

31 Εγκαταλελειμμένες αναβαθμίδες – Ελλάδα / 
Abandoned terraces – Greece
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Farming requirements of retaining soils and water for a fertile 
environment while evacuating torrential rainwater have resulted 
in the use of agricultural terraces which remain a common fea-
ture of Mediterranean landscapes right up to the present day.

This technique of soil conservation on lower slopes is very com-
mon throughout the world and involves creating flat surfaces 
on a slope through low retaining walls often built in dry stone or 
earth banks. These foot slopes favour the accumulation of soil 
in situ, impeding erosion and speeding up the penetration of 
surface runoff into the soil. Drainage channels can be built at the 
foot of the terraces and sometimes channel water to drainage 
basins which allow additional use of any water collected.
The low walls are often linked to each other by access paths, 
gaps or steps built into the walls.

This technique is also employed in small valleys where the ac-
cumulation of soil can be beneficial to prevent surface runoff 
or wadis and encourage the development of new farming land. 
Here, we refer to “jessours” (low dams) which are frequently 
found in the most arid areas of the Mediterranean Basin such 

as in the small valleys in karstic landscapes or in the arid hills 
of Tunisia or Algeria. 

In most cases, terraces shape the slopes over vast areas, cre-
ating complex landscapes of low walls intertwined with tracks 
and paths which are so characteristic of rural Mediterranean 
regions from Provence to the Atlas Mountains in Morocco or 
from Spain to Greece. 

The construction of terraces, their maintenance and the cul-
tivation of crops on the modified slopes does come with very 
real constraints such as the need for a lot of labour, limited cul-
tivable surface area and difficulties for mechanised operations. 

The use and maintenance of terraces are linked to press-
ing demographic and agronomic needs. Today, advances in 
agriculture such as the improvement and standardisation of 
techniques, mechanisation, reduction in labour requirements 
and resulting costs has, in many cases, led to the abandoning 
of terraced farming bringing with it a transformation in rural 
Mediterranean landscapes.

     conquérir les terres / conquering the land

Η δημιουργία και η συντήρηση των αναβαθμίδων συνδέο-
νται με δημογραφικές ή καλλιεργητικές επιτακτικές ανάγκες. 
Σήμερα, οι γεωργικές εξελίξεις (βελτίωση και τυποποίηση των 
τεχνικών, μηχανοποίηση, μείωση και κόστος εργατικού δυνα-
μικού...) οδηγούν ολοένα και συχνότερα στην εγκατάλειψη των 
καλλιεργειών των αναβαθμίδων, πράγμα που επιφέρει αλλαγές 
στα μεσογειακά αγροτικά τοπία. 

32 Jessour στο Font Margot – Vaucluse, Γαλλία / The Font Margot Jessour 
(earth dam) – Vaucluse, France



33 Φράγμα σε λόφους – Αμοργός, Ελλάδα /
Hill dam – Amorgos, Greece

34 Φράγμα στην κοιλάδα της Çine – Τουρκία / 
A dam in the Çine Valley – Turkey

35 Αυλάκι διάνοιξης απορροής – Ghardaia, 
Αλγερία / Inspection slot to calibrate flow – 
Ghardaia, Algeria

Διοχέτευση και έλεγχος της ορμής του νερού

Η πιθανή παρουσία υδάτινων ρευμάτων, μόνιμων ή προσωρινών, αποτελεί σημαντικό πλε-
ονέκτημα για τη χωροταξία των μεσογειακών περιοχών. Αλλά πώς να χρησιμοποιήσουμε 
ό,τι θετικό έχουν να προσφέρουν αυτά τα ρεύματα, όσον αφορά το πόσιμο νερό, τη γεωρ-
γία ή την ενέργεια, ενώ παράλληλα ελέγχουμε τις ιδιοτροπίες τους;

Υπάρχουν μαρτυρίες ότι στην πρώιμη αρχαιότητα έγιναν υδραυλικές εργασίες που στό-
χο είχαν να ανταποκριθούν σε αυτή τη διττή πρόκληση: για παράδειγμα, στην Jawa της 
Ιορδανίας έχουν βρεθεί ίχνη ενός από τα αρχαιότερα γνωστά φράγματα, το οποίο χρο-
νολογείται στα 3.000 χρόνια π.Χ.. Πρόκειται, προφανώς, για προσπάθεια οργανωμένης 
συγκράτησης των τοπικών επιφανειακών υδάτων και του oued (υδάτινο ρεύμα). Τέτοιου 
είδους χωροταξικές προσαρμογές έχουν καταγραφεί επίσης στην Τουρκία ή στην Ελλάδα: 
περίπου 1.200 χρόνια π.Χ., έχουν καταγραφεί ίχνη ενός φράγματος που προστάτευε την 
πόλη της Τίρυνθας στην Πελοπόννησο από τις πλημμύρες του χειμάρρου Λάκισσα, και 
οργάνωνε τη διανομή του νερού. Το φράγμα αυτό συνδέεται με ένα κανάλι εκτροπής που 
φαίνεται ότι είχε χρησιμοποιηθεί για την άρδευση αλλά και για τις μεταφορές.

Στην Προβηγκία, στην Ελλάδα, στο Μαγκρέμπ τα νερά που εκχύνονται σε κοιλάδες με επι-
φάνειες γεμάτες φυσικά προσκόμματα και ανωμαλίες, είναι χειμαρρώδη την εποχή των 
ισχυρών βροχοπτώσεων, παρασέρνοντας συχνά χώματα και δημιουργώντας διαβρώσεις 
κατά χαραδρώσεων. Η βασική τεχνική για την αποκατάσταση αυτών των χαραδρώσεων 
είναι η κατασκευή μικρών εγκάρσιων φραγμάτων που αναδιαμορφώνουν την όψη κατά 
μήκος των υδάτινων ρευμάτων, δημιουργώντας σειρά επίπεδων τμημάτων, όπως οι ανα-
βαθμίδες αναδιαμορφώνουν τις πλαγιές. Το νερό, που κυλάει πιο αργά, είναι λιγότερο δια-
βρωτικό και είναι το νερό που μένει στάσιμο στα ανάντη και ανατροφοδοτεί τον υδροφόρο 
ορίζοντα.

Η κατασκευή φραγμάτων ή οι επιχωματώσεις χαρακτηρίζουν την ιστορία της Μεσογείου 
μέχρι και σήμερα. Η δε σύγχρονη ιστορία έρχεται να προσθέσει ένα νέο ρόλο στα φράγ-
ματα: την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μεγαλύτερα τέτοια έργα προκύπτουν από 
μεγάλης εμβέλειας μελέτες μηχανικών, οι οποίες υλοποιούνται με πρωτοβουλία μίας 
κεντρικής εξουσίας.
Ωστόσο, τοπικά, κατασκευάζονται πολλές εγκαταστάσεις μικρότερης κλίμακας, από την 
κοινότητα ενός χωριού ή από μία οικογένεια, με στόχο τη ρύθμιση της απορροής των υδά-
τινων ρευμάτων και την οργανωμένη διαχείριση όλων των θετικών που έχει να προσφέρει 
το νερό στην κοινότητα.

Σε άλλη κλίμακα, εντοπίζουμε γύρω από τη Μεσόγειο μεγάλο αριθμό τοπικών προσαρ-
μογών που αφορούν τους κινδύνους μίας πλημμύρας και βασίζονται συχνά σε απλές 
τεχνικές που είναι ευρέως διαδεδομένες: κατακλυζόμενες γέφυρες ή γέφυρες με ενισχυ-
μένους πυλώνες, με στόχο να αντέχουν στην ισχυρότατη ορμή του νερού, δοκοί έμφραξης 
που προστατεύουν την είσοδο ενός χωριού ή ενός σπιτιού κλπ.
Στην Ghardaia, συναντούμε ένα ευφυέστατο σύστημα διάτρητων τοίχων που αποστολή 
τους είναι να προστατεύουν τους κήπους από τις καταστροφές που προκαλούν οι χεί-
μαρροι (οι οποίοι φτάνουν να καλύπτουν το δρόμο όταν έχει έντονες βροχοπτώσεις) ενώ 
παράλληλα συλλέγουν ένα μέρος αυτού του νερού... 



23

Channelling and controlling the force of water
The possible presence of permanent or temporary water 
courses is a significant asset for development in Mediterra-
nean regions but how can one take advantage of them for 
drinking water, for farming or for energy while controlling their 
drawbacks?

From the furthest period of antiquity, hydraulic power schemes 
bear witness to man’s efforts to find a solution to this twofold 
problem. At Jawa, in Jordan, for example, there are remains 
of one of the oldest dams known to man, thought to date back 
to 3000 years BC. It was almost certainly used to manage 
water storage from stream flow and from the local wadi. Such 
installations have also been found in Turkey or in Greece. The 
relics of a dam protecting the town of Tiryntha in the Pelopon-
nese from the Lakissa River while supplying it with water date 
back to nearly 1200 years BC. Adjoining this dam is a spillway 
which seems to have been used for irrigation but was perhaps 
also used for transport.

In Provence, Greece and the Maghreb, water flowing into small 
valleys along uneven stream beds becomes torrential during 
heavy downpours and takes with it alluvium creating gullies 
and ravines. The main techniques for stabilising these ravines 
are by constructing small transversal dams which remodel the 
slope profile with a series of flat sections. Their advantage is 
in their capacity to absorb waves of rising water while letting 
surplus water through. Water which flows more slowly is less 
erosive and, if held upstream, will recharge the water table.

That said, there are numerous small-scale installations con-
structed at a local level by rural communities or families to 
regulate the flow of rivers and manage water supply for the 
local people. Some of the largest dams come from large-scale 
engineering projects delivered by a state authority. 
That said, there are numerous small-scale installations construct-
ed at a local level by rural communities or families to regulate the 
flow of rivers and manage water supply for the local community.

At another level, a large number of local adaptations to flood 
risks can be identified around the Mediterranean. These are 
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37 Αντερείσματα της ιστορικής γέφυρας Youssef Ben Tachefine, προσαρμοσμένα 
στις πλημμύρες – Μαρακές, Μαρόκο / Foundations around the historic Youssef Ben 
Tachefine Bridge adapted to flood waters – Marrakesh, Morocco

36  Έργα έμφραξης στα τείχη της Αβινιόν κατά των πλημμυρών του Ροδανού – 
Γαλλία / Cofferdams in the ramparts at Avignon, used to protect against the 
flood waters of the Rhône – France



Δέσμευση της υδραυλικής ενέργειας

Η παρουσία ενός ομαλού, φυσικού ή διοχετευμένου, υδάτινου ρεύματος αποτελεί μία 
φυσική πηγή ενέργειας που είναι σχετικά σπάνια και που την εποφθαλμιούν πολλοί 
στη Μεσόγειο. Αυτός ο φυσικός πόρος μεταμορφώνεται, όποτε αυτό είναι δυνατό, σε 
μηχανική ενέργεια ή χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ανθρώπων και υλικών. 

Το σύστημα των noria, αλλιώς των υδραυλικών τροχών, αποτελεί μία τεχνική 
ανύψωσης και διανομής του νερού που δείχνει εύγλωττα τη χρήση αυτή της 
υδραυλικής ενέργειας: ένας τροχός με πτερύγια εφοδιασμένος με μικρούς κάδους 
κινείται γύρω από έναν μικρό οριζόντιο άξονα χάρη στο ρεύμα του νερού, το οποίο 
παράγει με αυτόν τον τρόπο ενέργεια και εφοδιάζει με νερό. 
Τα noria χρονολογούνται τουλάχιστον από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 
και η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε ιδιαιτέρως το Μεσαίωνα, χάρη στην επιρροή 
των Αράβων υδραυλικών μηχανικών που είχαν τελειοποιήσει το σύστημα για να 
βελτιώσουν την απόδοσή του, καθώς αυξανόταν ο πληθυσμός των πόλεων και 
αναπτύσσονταν η αρδευόμενη γεωργία. 

Η αρχή της φυσικής που χρησιμοποιούν τα noria είναι ίδια με αυτή των νερόμυλων: 
ένας τροχός με κουπιά, που συχνά στη Μεσόγειο είναι οριζόντιος, μπαίνει σε κίνηση 
με το νερό. Η μηχανική ενέργεια που παράγεται με αυτόν τον τρόπο μεταδίδεται 
και πολλαπλασιάζεται από συστήματα αξόνων και γραναζιών. Οι κάθετοι τροχοί 
αναπτύσσονται το 19ο αι.: χρειάζονται μεγαλύτερη επένδυση, αλλά αποδίδουν 
περισσότερο ενεργειακά.

38 Μαγκανοπήγαδο, Οθωμανική περίοδος – Αλγέρι, Αλγερία / Noria, Ottoman 
Period – Algiers, Algeria

39 Νώρια της Adapazari – Τουρκία / Noria in Adapazari – Turkey
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often based on simple and well-known techniques such as 
submersible bridges or bridges on reinforced pillars so that 
they withstand the strongest forces of water. Stop-log dams 
protect the gateway to a village or the front door of a house. 
At Ghardaia, there is an ingenious system of perforated walls 
which protect gardens from damage caused by torrential rain 
flooding the road during heavy downpours and also collect 
some of the water.

Capturing hydraulic energy 
The presence of regular flows of water, whether natural or 
channelled, constitutes a source of physical energy which is 
relatively rare and much sought after in the Mediterranean 
region. This resource is transformed whenever possible into 
mechanical energy or for the transport of people or materials.

The system of norias or water wheels is an emblematic tech-
nique of using hydraulic energy by raising water and distributing 
it. The wheel has fins fitted with scoops and turns on a horizon-
tal axis by the current which provides both energy and water. 

Norias date back to at least the Roman Empire and the tech-
nique further developed during the Middle Ages through the 
influence of Arabian hydraulic engineers who perfected the 
system to be more efficient in line with the growth of towns 
and irrigated agriculture.

The physical principle illustrated by the noria is identical to 
that of watermills. A paddle wheel, commonly horizontal in 
the Mediterranean, is powered by water. The mechanical en-
ergy produced is transmitted and multiplied by a system of 
shafts and gears. Vertical wheels were developed during the 
19th century. These required greater investment but delivered 
more power.

The oldest signs of watermills in the Mediterranean go as far 
back as the 3rd century BC and are taken from bas reliefs dis-
covered in Turkey. Water power expanded to take in all of the 
Mediterranean wherever the availability of water allowed for 
it. There were farm mills (producing flour and oil), artisanal or 
industrial mills including sawmills, forges and then from the 
Middle Ages paper, weaving and metal works. 
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40 - 41 Νώρια της Hama – Συρία / Noria in Hama – Syria



42 Σχέδιο σε τομή του νερόμυλου στο Μπουραζάνι 
– Ελλάδα / Cross section of the Borazani 
watermill – Greece

43 Οριζόντιος τροχός νερόμυλου – Κορσική / 
Horizontal mill wheel – Corsica, France

Οι παλαιότερες μαρτυρίες για υδραυλικούς μύλους στη Μεσόγειο χρονολογούνται 
το 3ο αι. π.Χ. και εμφανίζονται σε ανάγλυφες παραστάσεις που ανακαλύφθηκαν 
στην Τυνησία. Η τεχνική αυτή θα εξαπλωθεί παντού στη Μεσόγειο, όπου το επιτρέ-
πει η διαθεσιμότητα νερού: γεωργικοί μύλοι (παραγωγή αλευριού, λαδιού κλπ) ή 
μύλοι για βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση (πριονιστήρια, σιδεράδικα, και ύστερα, 
από το Μεσαίωνα και μετά, χαρτοποιία, υφαντουργία, μεταλλουργία κλπ).
Η λειτουργία των μύλων δεν είναι δυνατή χωρίς συνεχή υδραυλική ώθηση: είναι 
απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι τυχόν ανωμαλίες στη ροή των υδάτινων ρευμά-
των, ειδικά κατά τις περιόδους ξηρασίας, οι οποίες και αδειάζουν τα ποτάμια. Η 
κατασκευή μικρών φραγμάτων, καναλιών ή αυλακιών είναι αναγκαία παντού όπου 
οι απορροές δεν είναι σταθερές, δηλαδή στα περισσότερα μεσογειακά υδάτινα 
ρεύματα: οι μύλοι βρίσκονται λοιπόν στο επίκεντρο υδραυλικών μικροσυστημάτων, 
πολλές φορές περίπλοκων, που απαιτούν συχνή συντήρηση. Στα ποτάμια που προ-
κύπτουν από τα καρστικά συστήματα, όπως γύρω από τη Sorgue, στη Vaucluse, η 
ομαλότητα της απορροής και ο πολλαπλασιασμός των εκτροπών του ποταμού υπό 
τη μορφή καναλιών, δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχτεί το Μεσαίωνα ένα τεράστιο 
δίκτυο νερόμυλων για γεωργική ή βιομηχανική χρήση.

Το 19ο αι., η εφεύρεση του υδραυλικού στρόβιλου (τουρμπίνας) παρέχει τη δυνα-
τότητα να μεταβληθεί η ενέργεια του νερού σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι μύλοι τότε 
κατασκευάζονται σαν πραγματικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, 
στο κέντρο μικρών βιομηχανικών συμπλεγμάτων που συναντάμε στις κοιλάδες της 
ενδοχώρας της Μεσογείου. Οι κοιλάδες της οροσειράς Cévennes στη Γαλλία και τα 
βιομηχανικά τους κτίρια, σήμερα εγκαταλελειμμένα, είναι μάρτυρες της ανάπτυξης 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας στην αρχή της βιομηχανικής εποχής.

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των νερόμυλων στη Μεσόγειο έχουν εγκαταλειφτεί 
και αντικατασταθεί από συστήματα πολύ πιο παραγωγικά και αποδοτικά, αλλά 
σίγουρα και πιο ενεργοβόρα.

44 - 45 - 46 Λεπτομέρειες του νερόμυλου της 
Imeghdassen – Αλγερία / Detail of watermill at 
Imeghdassen – Algeria
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The operation of mills is only possible with continuous hydrau-
lic force. Any potential irregularities in water courses must be 
overcome, especially during periods of drought which empty the 
rivers. The construction of small dams, canals or mill races is 
required wherever water flow fluctuates, which is pretty much 
the case for most Mediterranean water courses. Watermills are 
therefore at the heart of hydraulic micro systems which are of-
ten highly complex in nature and require regular maintenance. In 
rivers that originate in karstic areas such as the Sorgue in Vau-
cluse, the regular flow and the multiple spillways and channels 
of the river enabled a huge network of agricultural and industrial 
watermills to develop in the Middle Ages.

During the 19th century, the invention of the water turbine ena-
bled electricity to be generated from water. Watermills were 
therefore designed as real power stations at the heart of small 
industrial sites often located in the valleys of the Mediterranean 
back country. The valleys of the Cevennes in France and their 
now abandoned industrial buildings bear witness to the growth of 
hydro-electric energy at the beginning of the industrial revolution.

Today, most watermills in the Mediterranean have been 
abandoned and replaced by vastly more efficient and prof-
itable systems, albeit far less economic in terms of energy 
consumption.

    τιθασεύοντας την ορμή του νερού / taming the force of water

47 - 48 Νερόμυλος της Serra και μηχανισμοί του – Κορσική / Watermill at 
Bocognano – Corsica, France 



L’hà portu in e so acque

Περί ανέµων και υδάτων

 Ξέρει το µάθηµα νεράκι

Il est sorti de son eau

S’assumiglianu cum’è 
duie gocce d’acqua



συλλογή / αποθήκευση
collect and store

Şarabına su kattı

L’hà portu in e so acque

Περί ανέµων και υδάτωνS’assumiglianu cum’è 
duie gocce d’acqua



49 Πηγάδια με αντένα (γερανό) – περιοχή 
Isparta – Τουρκία / Shadoof well – Region of 

Isparta, Turkey

50 Μαγκανοπήγαδο – Σύρος, Ελλάδα / Noria 
wells – Syros, Greece

Οι τεχνικές συλλογής, διοχέτευσης και αποθήκευσης του νερού είναι πολλές: 
μαρτυρούν την εφευρετικότητα των ανθρώπων, οι οποίοι πήγαν και έψαξαν το νερό 
όπου κι αν αυτό βρισκόταν–συχνά μάλιστα ήταν κρυμμένο- και το φυλάκισαν ώστε 
να εξασφαλίσουν ότι θα μπορούν να εξασφαλίσουν έναν εφοδιασμό διευρυμένο ως 
προς το χρόνο και χώρο. 

Συλλογή
Το πηγάδι είναι το πιο διαδεδομένο μέσο για την ανεύρεση νερού στα βάθη της 
γης, στον υδροφόρο ορίζοντα. Οι τεχνικές βελτιώσεις που έχουν επέλθει σε αυτή 
την απλή αρχή, και οι οποίες επιτρέπουν εξοικονόμηση δυνάμεων για την άντληση 
νερού, είναι πολλές: πηγάδια με γερανό (αντένα) – αιγυπτιακού τύπου chadouf 
–, αρτεσιανό πηγάδι, χρήση αντλιών με κινητήρια δύναμη την αιολική ενέργεια. 
Τα saniyas, αποκαλούμενα, κακώς, μαγκανοπήγαδα, λειτουργούν χάρη σε έναν 
περιστρεφόμενο τροχό, τον οποίο θέτει σε κίνηση ένα ζώο ή μία μηχανική δύναμη, 
όπως η αιολική. Ο τροχός αυτός βοηθάει να συρθεί μία αλυσίδα με μικρούς 
κουβάδες.

Το νερό, από τις πηγές μέχρι τα σημεία όπου χρησιμοποιείται, διατρέχει πραγ-
ματικά αξιόλογα υδραυλικά συστήματα που αποτελούνται από αλληλοεξαρ-
τούμενα έργα.

ΣΥΛΛΟΓΗ-ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πόλεις και χωριά, Μικρο-βιομηχανίες / 
Towns and villages, Micro businesses (mills)

Η κυκλοφορία του νερού από την πηγή στα σημεία χρήσης του 
/ The water journey – from source to point of use

Κήποι / GardensΚαλλιέργειες / Culture

Διανομή / Κατανάλωση
Distribute / Consume

Αποθήκευση
Storage

Διοχέτευση
Conveyance

Συλλογή
Collection



   σε αναζήτηση του νερού / in search of water

There are many techniques of collecting, transporting and 
storing water. They reflect the ingenuity of their inventors to 
go and look for water where it was to be found (often hidden) 
and retain it in order to guarantee a steady supply of water in 
both time and space. 

Collecting
The well is the commonest means of collecting water deep 
down in an aquifer. There are many technical improvements 
to this simple principle that reduce the amount of work re-
quired to draw water such as counterpoise wells like Egyp-
tian shadoofs, artesian wells, wind-powered pumps. Saniyas, 
incorrectly called noria wells, work thanks to a drive wheel 
turned by an animal or by mechanical (wind) force and set a 
chain of buckets or scoops in action.

When there is no surface water, as is the case on limestone 
plateaus, and water is inaccessible, each drop that falls must 
be collected.

Rainwater is collected from the roofs and channelled into 
tanks, cisterns or “majels” for private or collective use. In the 
hills, water is channelled into cisterns (called aiguiers or im-
pluviums). These installations have a dual purpose of collect-
ing and storing water. 

In very arid areas like the Mzab Valley in Algeria, one can find 
complex systems of small dikes, collector wells and channels 
which have transformed the once dry valley into a giant reser-
voir of rainwater.

Aiguiers, or cisterns found in Provence, are tanks that have 
been hollowed out of rock by hand in order to collect runoff. 

COLLECTING-CONVEYING-STORING
From its source to its points of use, water travels through hydraulic systems made up of interdependent 
components.

51 Πηγάδι – Djerba, Τυνησία / Wells – Djerba, Tunisia 

52 Πηγάδι σε βοσκοτόπι με ανεμογεννήτρια – Ain-Benkhellil, Αλγερία / Farm 
wells with wind pumps – Ain-Benkhellil, Algeria
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53 Δεξαμενές των Aghlabides – Kairouan, 
Τυνησία / Aghlabides storage basins – Kairouan, 
Tunisia

Όταν δεν υπάρχουν επιφανειακά ύδατα, όπως στα ασβεστολιθικά οροπέδια, και τα 
υπόγεια ύδατα δεν είναι προσβάσιμα, πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι κάθε σταγόνα 
νερού που πέφτει, επαναχρησιμοποιείται. 

Το βρόχινο νερό συλλέγεται στις στέγες των σπιτιών σε δεξαμενές, στέρνες, majeuls, 
ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, ενώ στους λόφους, το νερό διοχετεύεται σε υδρίες ή 
κατάκλυστρα. Τα έργα αυτά έχουν λοιπόν διπλή λειτουργία: να συλλέγουν, αλλά και 
να αποθηκεύουν το νερό.

Σε πολύ ξηρές περιοχές, όπως στην κοιλάδα του Mzab στην Αλγερία, συναντούμε 
περίπλοκα συστήματα με μικρά φράγματα, φρεάτια συλλογής και κανάλια, τα οποία 
μεταμορφώνουν μία αποξηραμένη κοιλάδα σε γιγάντια δεξαμενή βρόχινου νερού.

Οι υδρίες της Προβηγκίας είναι δεξαμενές που έσκαψαν οι άνθρωποι με τα χέρια 
τους πάνω στον ίδιο το βράχο για να μαζέψουν τα επιφανειακά ύδατα. Πολλές φορές με 
βάθος πάνω από δύο μέτρα, βρίσκονται επάνω σε μεγάλες ασβεστολιθικές πλάκες, μέσα 
στις οποίες έχουν σμιλευτεί αύλακες που κατευθύνουν το νερό.  54 - 55 - 56
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   σε αναζήτηση του νερού / in search of water

57 Στέρνα ενός σπιτιού της Καρχηδόνας – Καρχηδόνα, Τυνησία: Κάθε σπίτι της 
Καρχηδόνας είχε μία ιδιωτική στέρνα για να καλύψει τις ανάγκες σε νερό της 
οικογένειας / Cistern in a Punic house – Carthage, Tunisia: each Punic house 
had a its own private cistern to cater for the family’s water requirements 

58 Ιδιωτική στέρνα – Selçuk, Τουρκία / Private cistern – Selçuk, Turkey

Sometimes as deep as 2 metres, they are found on large 
limestone slabs into which small channels have been carved 
to channel rainwater to the cistern.

Cisterns in the Mediterranean
Subterranean water is sometimes collected through a system 
of cisterns at a point that is far away from where it will be used. 
These “water mines” (“mines d’eau” in French), constitute a 
collection technique draining water from the water table into 
underground reservoirs then conveying it to the open air sim-
ply by gravity. The big advantage of these systems is to ensure 
a constant supply of water without being too onerous.

Cisterns are genuine works of civil engineering. Their excava-
tion requires considerable investment in terms of labour and 
must be supervised by qualified technicians. 
They are composed of an upper section which penetrates the 
water table or aquifer, collects the water, then conveys it to a 
storage basin in the open air.

At the surface, the gallery can be identified by aeration wells 
which were used to remove rubble during its excavation. Once 
the cistern is completed, these wells do not collect water but 
serve as inspection holes for any necessary maintenance of 
the installation such as dredging and evacuation of alluvium 
which periodically builds up and obstructs the underground 
channels.

There has been a marked decrease in the number of working 
cisterns over the last few decades. Maintenance costs and 
competition from modern water supply systems together with 
the increasing water consumption and the drop in water tables 
has gradually reduced their use, or stopped it altogether.

In Morocco, for example, in the Haouz of Marrakesh, 500 working 
khettaras were recorded in 1974. Today there are no more 
than 20 and most with much reduced throughputs.

Nevertheless, these ingenious hydraulic structures have re-
tained, or are once again finding, their place in the Mediter-
ranean Basin. In Turkey, most cistern systems still satisfy the 



Οι αποστραγγιστικές στοές στη Μεσόγειο 

Μερικές φορές, τα υπόγεια ύδατα αποθηκεύονται σε κάποιο σημείο πολύ μακριά 
από τον τόπο χρήσης τους: αυτό είναι το σύστημα των αποστραγγιστικών στοών. 
Αυτά τα «ορυχεία νερού» είναι μια τεχνική συλλογής νερού που συνίσταται στην 
αποστράγγιση των υδάτων του υδροφόρου ορίζοντα σε υπόγειες στοές, και στη διο-
χέτευσή τους έξω, στην επιφάνεια, μόνο και μόνο μέσω της βαρύτητας. Το μεγάλο 
τους πλεονέκτημα είναι ότι εξασφαλίζουν διαρκή και τακτικό εφοδιασμό.

Οι αποστραγγιστικές στοές είναι πραγματικά έργα υψηλής μηχανικής: η εκσκαφή 
τους απαιτεί σημαντική επένδυση σε εργατικό δυναμικό και πρέπει να την εποπτεύ-
ουν εξειδικευμένοι άνθρωποι. 

Αποτελούνται από ένα υπόγειο τμήμα στα ανάντη, το οποίο εισέρχεται στον υδροφό-
ρο ορίζοντα και έχει αρχικά μία λειτουργία αποστράγγισης και ύστερα μία λειτουργία 
μεταφοράς του νερού, και από μία υπαίθρια δεξαμενή αποθήκευσης.

Στην επιφάνεια του εδάφους μπορούμε να καταλάβουμε ότι από κάτω υπάρχει στοά 
χάρη στις οπές εξαερισμού για τις σήραγγες. Οι οπές αυτές χρησιμοποιήθηκαν για 
να απομακρυνθούν τα μπάζα κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Αφού ολοκληρωθεί η 
στοά, οι σήραγγες αυτές δε μεταφέρουν νερό, αλλά χρησιμεύουν ως στόμια παρατή-
ρησης που επιτρέπουν την πρόσβαση στην υπόγεια στοά για την αναγκαία συντήρηση 
του έργου -καθαρισμός, απομάκρυνση των προσχωμάτων που φράσσουν κατά περι-
όδους το υπόγειο κανάλι. 

Ο αριθμός των εν λειτουργία αποστραγγιστικών στοών έχει σαφώς μειωθεί εδώ και 
πολλές δεκαετίες. Το κόστος συντήρησης των στοών, ο ανταγωνισμός των σύγχρονων 
έργων μεταφοράς νερού, η αύξηση των αναγκών σε νερό και η ελάττωση των υδρο-
φόρων οριζόντων συνέβαλαν στο να γίνεται σιγά-σιγά δύσκολη ή και να τερματιστεί η 
λειτουργία τους.

Για παράδειγμα, στο Μαρόκο, στο Haouz του Μαρακές, είχαν καταγραφεί 500 
khettaras (υπόγειες σήραγγες διήθησης) εν λειτουργία το 1974. Σήμερα, δεν είναι 
περισσότερα από είκοσι, ενώ η πλειοψηφία τους έχουν ασθενή ροή νερού.

Πηγές /
Spring

Αποστραγγιστική στοά /
Infiltration gallery

Οπές εξαερισμού (εξαερισμός και 
συντήρηση) / Aeration wells

Υδατοστεγή πετρώματα 
/ Impermeable rockΕπιφάνεια του υδροφόρου 

ορίζοντα / Aquifer surface
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   σε αναζήτηση του νερού / in search of water

Ωστόσο, τα έργα αυτά υδραυλικής μηχανικής παραμένουν ή 
γίνονται και πάλι επίκαιρα στη λεκάνη της Μεσογείου: στην 
Τουρκία οι περισσότερες αποστραγγιστικές στοές εξυπηρε-
τούν ακόμη τις ανάγκες ύδρευσης, ενώ στο Μαρόκο, την 
Αλγερία ή στο Ιράν πραγματοποιούνται όλο και περισσότερες 
τοπικές πρωτοβουλίες αποκατάστασης των στοών, επιτρέπο-
ντας σε ορισμένες περιοχές την επανεμφάνιση της γεωργικής 
δραστηριότητας στις οάσεις.

59 Πηγή μίας αποστραγγιστικής στοάς – Tamesloht, Μαρόκο / Spring from an 
infiltration gallery – Tamesloht, Morocco

60 Πηγή μίας αποστραγγιστικής στοάς – Valensole, Γαλλία / Spring from an 
infiltration gallery – Valensole, France

61 Στη σειρά οπές εξαερισμού ενός foggara – Timimoun, Αλγερία: όταν η στοά 
έχει πια ολοκληρωθεί, τα φρεάτια αυτά χρησιμοποιούνται όχι για την άντληση 
νερού, αλλά επιτρέπουν τον εξαερισμό και δίνουν πρόσβαση στη στοά για τις 
εργασίες συντήρησης / Series of aeration wells for a foggara – Timimoun, 
Algérie: once the gallery is finished, these wells are not used to draw water, 
but provide aeration and access to the gallery for maintenance work

demand for water while in Morocco and Algeria or Iran, there 
are more and more local initiatives to rehabilitate cisterns ena-
bling some areas to revive oasis agricultural systems.

Conveying water
Each installation to collect water is connected to a distribu-
tion network. 
Aqueducts are amazing technological achievements. They are 
canals built from stone that convey water by means of gravity 
from a spring to a town tens of kilometres away for use in 
thermal baths, latrines and public fountains. 
Although some aqueducts are still visible, most are no longer 
in use due in particular to their high maintenance costs.

The conveyance and distribution of water to fields is achieved by 
a network of channels or canals. These are called “beals”, “fili-

oles” or “rigoles” in Provence (according to their importance and 
their location), “seguias” in the Maghreb or “acequias” in Spain. 
The channels are fairly rudimentary in nature, mostly open 
air and operating on the simple principle that water circulates 
by gravity. 

These networks have multiple branches or offshoots. Sec-
ondary channels are grafted to the main channel then other 
channels convey the water to each field or each tree. At each 
branch, a spillway enables water to be redirected to smaller 
channels, the flow in each channel being regulated by a series 
of stop-log dams. In this way, a network of channels can ir-
rigate a considerable area.

Apart from their main function of transporting water, chan-
nels also play other important roles in the surrounding envi-
ronment. They collect and evacuate rainwater, recharge the 



62 Μικρό χειροκίνητο θυρόφραγμα στο κανάλι 
του Carpentras – Προβηγκία, Γαλλία / Sluice 
gate on an irrigation channel – Provence, 
France

63 Υδραγωγείο της Cherchell – Αλγερία: είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα στο ρωμαϊκό κόσμο 
και το μεγαλύτερο στην Αλγερία, με μήκος που 
εκτιμάται σε περίπου 40 χιλιόμετρα / The Cherchell 
Aqueduct (Algeria) is among the biggest 
aqueducts built in Roman times and the biggest 
aqueduct in Algeria, stretching some 40km

Διοχέτευση του νερού 
Κάθε έργο συλλογής συνδέεται με ένα δίκτυο διοχέτευσης του νερού. 
Τα υδραγωγεία, αξιοπρόσεχτα λόγω της τεχνικής τους αρτιότητας, είναι χτιστές σωληνώ-
σεις που εξασφάλιζαν, μέσω της βαρύτητας, τη μεταφορά του νερού μίας πηγής προς 
μία πόλη, η οποία βρίσκεται σε απόσταση δεκάδων χιλιόμετρων. Με αυτόν τον τρόπο, 
εφοδίαζαν με νερό τα θερμά λουτρά, τις δημόσιες τουαλέτες και τις δημόσιες βρύσες.
Παρότι μπορούμε ακόμη να δούμε ορισμένα από αυτά, τα περισσότερα δεν λειτουργούν 
πια, λόγω κυρίως της δαπανηρής συντήρησής τους. 

Η διοχέτευση και η διανομή του νερού στα χωράφια γίνεται χάρη σε ένα δίκτυο καναλιών, 
που ονομάζονται beals, filioles ή rigoles στην Προβηγκία (ανάλογα με το πόσο σημαντικά 
είναι τα κανάλια και το πού βρίσκονται), seguia στο Μαγκρέμπ, acequia στην Ισπανία. 
Πρόκειται για έργα απλής κατασκευής, πολύ συχνά υπαίθρια, που βασίζονται σε μία απλή 
αρχή: το νερό κυκλοφορεί λόγω της βαρύτητας.
Τα δίκτυα αυτά έχουν διάφορες διακλαδώσεις: δευτερεύοντα κανάλια ξεκινούν από το 
κυρίως κανάλι, και ύστερα άλλα προσαρτημένα κανάλια οδηγούν το νερό μέχρι κάθε 
χωράφι ή κάθε δέντρο. Σε κάθε διακλάδωση, ένα ανάχωμα εκτροπής δίνει τη δυνατό-
τητα να αλλάζει η πορεία του νερού προς ένα κανάλι μικρότερης σημασίας, ενώ η ροή 
κάθε καναλιού ρυθμίζεται χάρη στο σύστημα των δοκών έμφραξης.  Ένα δίκτυο καναλιών 
μπορεί έτσι να τροφοδοτήσει μία τεράστια περιοχή.

Εκτός από το ρόλο τους σε σχέση με τη μεταφορά του νερού, τα κανάλια διαδραματίζουν 
επίσης και άλλους σημαντικούς ρόλους: συλλογή και απομάκρυνση του βρόχινου νερού, 
ανατροφοδότηση του υδροφόρου ορίζοντα, εξυγίανση των ρύπων, διατήρηση των αγρο-
τικών και φυσικών οικοσυστημάτων (θάμνοι, παρόχθια δασική βλάστηση). Οι λειτουργίες 
αυτές φθίνουν σιγά-σιγά αφού δε χρησιμοποιούνται πια τα κανάλια.

ACEQUIA ΙΣΠΑΝΙΑ

SEGUIA ΜΑΓΚΡΕΜΠ

BEALS, FILIOLES,
RIGOLES 
ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ

∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

64 Seguia – Ghardaïa, Αλγερία / 
Seguia (open channel) – Ghardaïa, Algeria

65 Κανάλι διοχέτευσης νερού – Luri, Κορσική / 
Water supply channel – Luri, Corsica, France



water table, dissipate pollutants and maintain agricultural and 
natural ecosystems such as hedges or riparian forests. These 
functions do however gradually diminish with the abandoning 
of such systems.

The water towers of Tamesloht, a unique system
Water towers are both ingenious and unique in the annals of 
water power. They enable water to be transported up a shallow 
slope thanks to the principle of connected vessels. 

The inventor of this system was a mâalem (or master crafts-
man) who answered a call from the Commanding Chief of the 
Zaouia of Tamesloht. He was looking to overcome difficulties 
presented by the local terrain to irrigate more than 100 hec-
tares of olive groves. 

The towers were aligned and spaced out every 50 metres, 
each holding two cylinders of different diameters. Water ar-
rived at the base of the towers via an underground channel. It 
then flowed into a first cylinder (or tube) and once it arrived at 
the top, it then spilled into the second cylinder with a larger di-
ameter. This created a pressurised ‘siphon’ effect forcing the 
water to a neighbouring tower where the mechanism repeated 
itself from tower to tower until water arrived in a retaining ba-
sin which then fed irrigation channels to the trees.

Storing
In order to compensate for irregular water supply while not 
exhausting the water table unnecessarily, and having water on 
command when and where it is needed, water is conveyed from 
its source and stored in tanks or cisterns, in fields or in towns.

   σε αναζήτηση του νερού / in search of water
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Mimar Sinan 
Τουρκία 
Τα συστήματα άντλησης 
νερού που κατασκευάστηκαν 
από τον Mimar Sinan 
(Οθωμανό αρχιτέκτονα 
του Σουλτάνου Σουλεϊμάν 
του Μεγαλοπρεπούς, του 
Σελίμ Β΄ και του Μοχάμετ 
Γ΄) θεωρούνται από τα 
σημαντικότερα που έχουν 
χτιστεί από τη ρωμαϊκή 
εποχή μέχρι τον 20ο αι. Τα 
συστήματα της Edirne και 
της Κωνσταντινούπολης 
λειτουργούν ακόμη μερικώς.

Mimar Sinan (Turkey): The systems for water conveyance designed 
by the Ottoman architect Mimar Sinan for the Sultans Soliman the 
Magnificent, Selim II and Mehmet III are among the largest built after 
the Roman Empire until the 20th century. The systems at Edirne and 
Istanbul are still partially used today 67

66 Κανάλι διοχέτευσης νερού από μία αποστραγγιστική στοά – Περιοχή της 
Van, Τουρκία / Canal transferring water from an infiltration gallery – Van 
Region, Turkey

ACEQUIA ΙΣΠΑΝΙΑ

SEGUIA ΜΑΓΚΡΕΜΠ

BEALS, FILIOLES,
RIGOLES 
ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ

∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 



Αποθήκευση
Οι άνθρωποι για να ανταπεξέλ-
θουν στον ακανόνιστο χαρακτή-
ρα του εφοδιασμού με νερό, για 
να μη χρησιμοποιούν άδικα τα 
υπόγεια ύδατα και συγχρόνως 
να έχουν στη διάθεσή τους νερό 
τη στιγμή που το θέλουν και στο 
μέρος που το θέλουν, φρόντισαν, 
μετά τη διοχέτευση του νερού, να 
το αποθηκεύουν σε δεξαμενές 
ή στέρνες, στους αγρούς ή στις 
πόλεις.

Οι πύργοι νερού της Tameslot (Μαρόκο), ένα πρωτότυπο σύστημα 

Οι πύργοι ανύψωσης νερού είναι ένα πολύ έξυπνο και μονα-

δικό σύστημα στα χρονικά της υδραυλικής, που επιτρέπει τη 

διοχέτευση του νερού σε μία ελαφρώς επικλινή επιφάνεια, 

χάρη στην αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. 

Αυτός που επινόησε το σύστημα ήταν ένας mâalem (πρωτο-

μάστορας), και το έκανε για να ανταποκριθεί σε μία παραγγε-

λία τού επικεφαλής της zaouia (ισλαμική σχολή ή μοναστήρι) 

στην Tamesloht, ο οποίος ήθελε να υπερνικήσει τις δυσκολίες 

της μορφολογίας τού εδάφους για να ποτίσει πάνω από εκατό 

εκτάρια με ελιές.

Οι πύργοι βαλμένοι στη σειρά, σε απόσταση περίπου 50m 

μεταξύ τους, αποτελούνται από δύο κυλίνδρους διαφορετι-

Ταμιευτήρας /
Storage basin 

Tamesloht / 
Village of Tamesloht
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   σε αναζήτηση του νερού / in search of water

69 Δεξαμενή, madjen στο φοινικώνα του Βούδα – 
Adrar, Αλγερία / Storage basin – Algeria

70 Βασιλική Δεξαμενή (Yerebatan Sarnıcı) – 
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία: με μήκος 140 μ. και 
πλάτος 70 μ., κατασκευάστηκε τη Βυζαντινή εποχή 
στο υπόγειο ενός κτιρίου από τον Αυτοκράτορα 
Ιουστινιανό που ήθελε να δημιουργήσει «μία δεξαμενή 
κατάλληλη για το καλοκαίρι, η οποία θα μάζευε το 
πλεονάζον νερό των άλλων εποχών» / The Basilica 
Cistern (Yerebatan Sarnıcı), Istanbul, Turkey is 140m 
long and 70m wide. Constructed by the Emperor 
Justinian during the Byzantine period, it lies 
beneath an existing building. He wanted to create “a 
reservoir suitable for the summer containing surplus 
water from the other seasons”

κών διαμέτρων ο καθένας. Το νερό φτάνει στη βάση του 
πύργου από ένα υπόγειο σύστημα αγωγών. Μπαίνει στον 
πρώτο σωλήνα, και αφού φτάσει στην κορυφή χύνεται 
στον δεύτερο που είναι μεγαλύτερης διαμέτρου. Δημι-
ουργείται μία κίνηση πίεσης μέσα από ένα σιφόνι, η οποία 

σπρώχνει το νερό με δύναμη στο διπλανό πύργο, και ο 
ίδιος μηχανισμός επαναλαμβάνεται από πύργο σε πύργο 
μέχρι που το νερό φτάνει σε έναν ταμιευτήρα, που είναι 
και το σημείο αφετηρίας για την άρδευση των δέντρων.
 68





Διανομή
distribute

Οι ναϊάδες ήταν νύµφες των 
γλυκών νερών. Σπίτι τους 
ήταν οι πηγές, τα ρυάκια και 
οι κρήνες.



71 Αμπέλια σε αναβαθμίδα - Beaumes-de-
Venise, Γαλλία / Terraced vineyards – Beaumes-
de-Venise, France

72 Καλλιέργεια σιταριού – Κοιλάδα των 
Ρόδων, Μαρόκο / Wheat farming – Valley of the 
Roses, Morocco

73 Μάζεμα της μαστίχας – Χίος, Ελλάδα / 
Harvesting mastiha – Chios, Greece

Η μεσογειακή γεωργία συνίσταται στην αντιπαράθεση δύο τύπων 
γεωργίας: την ξηρική γεωργία, που ονομάζεται και μη αρδευόμενη, 
η οποία βασίζεται σε καλλιέργειες προσαρμοσμένες στην έλλειψη 
νερού, και στην αρδευόμενη γεωργία, για την οποία χρειάζεται νερό 
σε όλο τον κύκλο ζωής των φυτών.

ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

71
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Καλλιέργειες και τεχνικές προσαρμοσμένες στην 
έλλειψη νερού

Πολύ συχνά, σύμβολο της γεωργίας στη Μεσόγειο είναι το τρίπτυχο «αμπέλι, σκλη-
ρός σίτος, ελιά», καλλιέργειες που συναντάμε στη Μεσόγειο από την αρχαιότητα. 
Αυτά τα φυτά είναι χαρακτηριστικά της μη αρδευόμενης γεωργίας: όταν οι ετήσιες 
βροχοπτώσεις υπερβαίνουν τα 300 χιλιοστά, οι καλλιέργειες δεν απαιτούν μόνιμη 
άρδευση. Το νερό των βροχοπτώσεων του χειμώνα και η αποθήκευση των πλεονα-
σματικών υδάτων για τις ξηρασίες του καλοκαιριού επαρκούν - εκτός κλιματολογι-
κής καταστροφής - να καλύψουν τις ετήσιες ανάγκες τους. 

Οι αναγκαίες χωροταξικές προσαρμογές για τις καλλιέργειες αυτές έχουν ως στόχο:
• Τη βελτίωση της ποιότητας και της διαπερατότητας των εδαφών: το όργωμα 
εις βάθος, ή η κατακρήμνιση, όταν το υπέδαφος είναι πετρώδες, συνίσταται στο να 
φτάνει βαθύτερα ο ρώγος, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα του εδάφους.
Με τον εκβραχισμό, απομακρύνουμε τις πιο μεγάλες πέτρες, που προέκυψαν από 
την κατακρήμνιση. Πρόκειται για μία εργασία που επαναλαμβάνεται κάθε εποχή: 
απομακρύνουμε πέτρες αδιάκοπα. Απόδειξη οι μεγάλοι σωροί βράχων, τεχνητό 
ανάγλυφο των αγρών.
• Την αποθήκευση του βρόχινου νερού (δεξαμενές, στέρνες) για να διοχετευθεί 
στις καλλιέργειες όταν γίνεται αισθητή η ανάγκη για νερό (μικρά κανάλια και αυλά-
κια, αναβαθμίδες καλλιέργειας για παράδειγμα για τα επικλινή αγροτεμάχια) 
• Την αποφυγή της συσσώρευσης νερού όταν βρέχει (τάφροι, αποστραγγιστικά 
κανάλια, ξερολιθιές για τις αναβαθμίδες).

Συναντάμε επίσης τεχνικές εκτροπής ή ρύθμισης της απορροής των υδάτινων 
ρευμάτων που βρίσκονται σε υπερχείλιση, οι οποίες επιτρέπουν την ανάκτηση του 
νερού και της μεταφερόμενης ιλύος, ενώ συγχρόνως ελέγχουμε την ορμή των 
πλημμυρών. Τις τεχνικές αυτές που βασίζονται σε βυθιζόμενα φράγματα, διάτρη-
τους τοίχους ή ανοίγματα στα αρδευτικά κανάλια, τις συναντούμε τόσο στις ημιά-
γονες περιοχές της Αλγερίας όσο και στις καρστικές κοιλάδες στη Νότια Ευρώπη. 

73
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   κάναμε από το νερό κάθε ζωντανό πράγμα
 / we have made things come to life with water

CULTIVATING IN THE MEDITERRANEAN
Mediterranean agriculture is a juxtaposition of two farming models. One is dryland farming (sometimes called 
pluvial farming because it is centred on maximising rainwater) which uses crops adapted to a lack of water. The 
other is irrigated agriculture which requires the provision of water throughout the growth cycle. 

Crops and farming techniques adapted 
to a lack of water

Mediterranean agriculture is often symbolised by the three-
some of “vines, durum wheat and olives” which have been 
grown since antiquity. These plants are characteristic of dry-
land agriculture. When annual average precipitation is above 
300 mm, crops do not require permanent irrigation. The con-
tribution of winter rains and the storage of excess water to 
counter summer droughts are sufficient to provide water re-
quirements all year round, with the exception of freak weather 
events, of course. 

The requirements to grow these crops focus on: 
• Improving soil quality and permeability: deep ploughing or 
breaking up stony subsoil helps deepen the soil profile and 
improve the quality of the soil. 
The largest stones are removed after ploughing and this  
process continues each year, becoming an eternal de-stoning 
exercise that can be seen from the large piles of stones at the 
edge of the fields.

• Storing rainwater in tanks or cisterns to supply crops when 
required by the use of small channels or agricultural terraces 
for sloping land. 
• Avoiding build-ups of water during rainstorms by the use of 
ditches, drainage channels and dry stone walls for terraces.

There are also techniques to redirect or cap water courses in 
full flow thus enabling water and sediments to be collected 
while controlling the force of flood water. These techniques 
based on submersible dams, walls or openings in irrigation 
canals are just as common in the semi-arid regions of Algeria 
as they are in the karst valleys of Southern Europe.

In arid hilly or mountainous regions, terraces or “jessours” al-
low sediments linked to water distribution systems supplying 
cultivable areas to be collected. Water storage is optimised 
wherever possible. For example, the “meskat” systems seen 
in the Maghreb enable water to be collected in a huge implu-
vium which overhangs the crops and is distributed to them 
by gravity. Crops are grown on fields bordered by low walls 
enabling water to be retained and facilitate its infiltration into 
the soil.

Καλλιέργειες 
/ Cultures

Τοιχίο / Low wall 

Νερό της βροχής / 
Stormwater

Κατάκλυστρο: ζώνη συλλογής του νερού 
ή manka / Rainwater: collection area 
for water or manka

Λειτουργία ενός meskat / Operating 
principles of a meskat

Στις άγονες λοφώδεις ή ορεινές περιοχές, οι αναβαθμίδες ή 
τα jessour που επιτρέπουν τη σώρευση ιζημάτων συνδέονται 
με συστήματα διανομής του νερού που βρίσκονται μεταξύ 
των καλλιεργήσιμων επιφανειών. Οι τρόποι αποθήκευσης 
του νερού έχουν βελτιωθεί παντού όπου αυτό ήταν δυνατό. 
Το σύστημα των meskat, τα οποία συναντάμε στο Μαγκρέμπ, 
μας επιτρέπουν με αυτόν τον τρόπο να συλλέξουμε νερό σε 
ένα τεράστιο impluvium (κατάκλυστρο), που δεσπόζει πάνω 
από τις καλλιέργειες, και ύστερα να το κατανείμουμε στις 
καλλιέργειες μέσω της βαρύτητας. Οι καλλιέργειες γίνονται 
σε αγροτεμάχια που περιτριγυρίζονται από τοιχία, τα οποία 
συγκρατούν το νερό και ευνοούν τη διήθηση του στο έδαφος.
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74 Άρδευση μέσω της βαρύτητας – Hammamet, 

Τυνησία / Gravity irrigation – Hammamet, Tunisia 

75 Ανάχωμα μεταξύ του seguia και του 
αγροκτήματος, πριν την άρδευση – Κοιλάδα των 
Ρόδων, Μαρόκο / Earth bank separating a seguia 
and a field before irrigation – Valley of the Roses, 
Morocco 

76 Άρδευση μέσω της βαρύτητας – Hammamet, 
Τυνησία / Gravity irrigation – Hammamet, Tunisia 

Οι άραβες και ανδαλουσιανοί γεωπόνοι, από τον 8ο και 9ο αι., είναι αυτοί που εξή-
γησαν θεωρητικά με τον καλύτερο τρόπο τις τεχνικές αρχές της μεσογειακής γεωρ-
γίας, στηριζόμενοι σε όσα είχαν ήδη κατακτήσει οι Ρωμαίοι, οι   Έλληνες, αλλά και οι 
λαοί της Αιγύπτου ή της Μεσοποταμίας. Ευνόησαν τη διάδοση των τεχνικών ακόμη 
και στο δυτικό μεσαιωνικό κόσμο. 

Η διαρκής άρδευση: μία στρατηγική επιβίωσης σε 
ημιάγονες περιοχές

Σε άγονες περιοχές, οι οποίες βρίσκονται στα όρια του μεσογειακού κλίματος, 
πόσο μάλλον δε σε περιοχές της ερήμου, οι βροχοπτώσεις ετησίως είναι λιγότερο 
από 300 χιλιοστά και δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των καλλιεργειών, 
ούτε καν το χειμώνα. Χρειάζεται επιπλέον εξωτερικό νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς, για την εξασφάλιση του οποίου η αποθήκευση του βρόχινου νερού δεν 
επαρκεί πάντα από μόνη της. Η γεωργία που αναπτύσσεται υπό αυτές τις κλιματικές 
συνθήκες είναι η αρδευόμενη γεωργία που απαιτεί υποδομές διανομής νερού ανά 
αγροτεμάχιο, οι οποίες χρειάζονται διαρκώς συντήρηση. 
Αυτό το γεωργικό πρότυπο προέρχεται από την αρχαιότητα: στην αρχαία Αίγυπτο, 
αφού οι ετήσιες υπερχειλίσεις του Νείλου αποτελούν τη βάση της γεωργικής παρα-
γωγής, οι αγρότες κατασκευάζουν από πολύ νωρίς συστήματα άρδευσης με αφε-
τηρία το ποτάμι, προκειμένου να ομαλοποιήσουν την κατανομή του νερού και να 
βελτιώσουν τις αποδόσεις του. 

Το νερό για αρδευτικούς σκοπούς μπορεί να προέρθει από την εκτροπή ενός oued 
(υδάτινου ρεύματος) ή ενός ποταμού με διαρκή ροή ή να έχει συλλεχθεί μέσω των 
khettaras (πηγάδια που συνδέονται υπογείως με στοές) ή φρεατίων που οδηγούν 
στον υδροφόρο ορίζοντα. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, η διανομή του βρόχι-
νου νερού στο δίκτυο γίνεται χάρη στα chadoufs -πηγάδια με γερανό (αντένα)- στα 
sâqiya ή sâniya, δηλαδή σε ανυψωτικούς τροχούς που σέρνουν ζώα ή οι άνθρωποι. 
Στις σαχάριες περιοχές, συμβαίνει καμία φορά το έδαφος να έχει σκαφτεί σε σχή-
μα χοάνης ώστε να επιτρέπει την άμεση εκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων. Τότε 
μιλάμε για το σύστημα των ghouts.

Η πιο παλαιά τεχνική, αυτή που χρησιμοποιείται περισσότερο σήμερα στη λεκάνη 
της Μεσογείου, είναι η άρδευση μέσω της βαρύτητας: το νερό κατανέμεται μέσα 
από συστήματα μικρών καναλιών για να φτάσει μέχρι το κάθε αγρόκτημα. Το αγρό-
κτημα αρδεύεται από ένα άνοιγμα στο τροφοδοτικό κανάλι. Το άνοιγμα αυτό μπο-
ρεί να κλείσει με μία βάνα ή απλώς με μια πέτρα, ένα ανάχωμα... Οι καλλιέργειες 
πλημμυρίζουν κυριολεκτικά, και το νερό διεισδύει αργά στο χώμα. Μερικές φορές, 
έχουν διαμορφωθεί αυλάκια επάνω στο αγρόκτημα για να κατανέμεται το νερό πιο 
αποτελεσματικά.

Η οριοθέτηση των αγροτεμαχίων λαμβάνει υπόψη το δίκτυο των καναλιών διανομής 
νερού και, φυσικά, την κλίση. Σε γενικές γραμμές, αυτοί οι παραδοσιακοί τρόποι 
άρδευσης έχουν ως αποτέλεσμα πολύ κατακερματισμένα αγροκτήματα.
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From the 8th and the 9th centuries, it was Arab and Anda-
lusian agronomists who were the best thinkers concerning 
technical principles of Mediterranean agriculture. They used 
the knowledge gained from the Romans and Greeks but also 
from Egyptian and Mesopotamian societies. They encouraged 
the dissemination of techniques which reached as far as the 
Medieval Western Europe.

Permanent irrigation: a strategy for survival in 
semi-arid lands

At the extreme of the Mediterranean weather, where a semi-
arid climate prevails bordering on desert conditions, rainfall is 
less than 300 mm per year and insufficient for farming even 
in winter. Water from elsewhere is essential all year round as 
storage of rainwater alone cannot always satisfy crop require-
ments. The type of farming that develops in these conditions 
is irrigated farming and requires permanent water distribution 
equipment to fields in question. 
This farming model is very old. In ancient Egypt, although the 
floodwaters of the Nile were fundamental to agricultural pro-
duction, farmers wasted no time in installing irrigation systems 
fed by the river to stabilise water supply and improve yields.

Irrigation water can come from the diversion of a wadi, a 
permanent river or from water collected by khettaras, or even 
wells sunk into the water table. In this latter case, the distri-
bution of rainwater in a network requires shadoofs, or coun-

terpoise wells, sâqiyas or sâniyas, i.e., structures with water 
raising wheels driven by animal or human power. 
In areas of the Sahara, cavities are dug into the soil to gain 
direct access to underground water reserves. This is referred 
to as a system of “Ghouts”.
The oldest technique,still used widely today in the Mediterranean 
Basin, is gravity irrigation where water is distributed by a system 
of small channels to the field requiring irrigation. This is watered 
by an opening in the feeder channel which can be closed by a 
sluice gate or simply by a stone or an earth bank. The crops are lit-
erally flooded and the water soaks slowly into the soil. Sometimes 
channels are made in the field to distribute water more efficiently.

The field boundaries take account of the network of distribu-
tion channels and of course, the slope. In general, these types 
of traditional irrigation systems lead to lots of small fields.

The hydric yield of gravity irrigation is relatively low as part of 
the water conveyed to the crops soaks, or simply evaporates, 
into the soils bordering the channels or into the field before 
it reaches the plant. This water is lost to the crops but does 
benefit the natural environment by recharging the water table 
or feeding riverside vegetation bordering the fields such as 
tree lines or bushes following the channels. 

The rarity of water and the mediocre yields from watering leads to 
methods of organising water distribution governed by specific rules. 
These rules, customs and techniques constitute in themselves an 
important part of the water heritage in the Mediterranean.

77 Αρδευτικά αυλάκια – Moghrar, Αλγερία / Irrigation furrows – Moghrar, Algeria 

Η απόδοση σε νερό της άρδευσης μέσω της βαρύτητας είναι 
σχετικά μικρή: ένα μέρος του νερού που οδηγείται τις καλλι-
έργειες διηθείται στο έδαφος από τα κανάλια ή από το ίδιο 
το αγροτεμάχιο πριν φτάσει στο φυτό, ή εξατμίζεται. Αυτό το 
νερό που χάνεται και δε φτάνει στις καλλιέργειες είναι παρό-
λα αυτά επωφελές για το φυσικό περιβάλλον, γιατί ανατρο-
φοδοτεί τον υδροφόρο ορίζοντα ή τρέφει τη βλάστηση που 
βρίσκεται δίπλα στα αγροτεμάχια (δέντρα ευθυγράμμισης των 
καναλιών, θάμνοι...). 

Το γεγονός ότι το νερό είναι σπάνιο και οι αποδόσεις της 
άρδευσης μέτριες οδηγεί σε τρόπους οργάνωσης της διανο-
μής του νερού που διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες. 
Οι κανόνες αυτοί, τα έθιμα και οι τεχνικές αποτελούν από 
μόνα τους ένα σημαντικό κομμάτι της υδάτινης κληρονομιάς 
της Μεσογείου.



78 Εξέλιξη της γεωργικής κάλυψης στην Comtat 
Venaissin από το 1830: πριν την εμφάνιση της 
άρδευσης μέχρι την σημερινή αστικοποίηση / 
Development of farming in the Comtat Venaissin 
since 1830 before the arrival of irrigation up to 
present day urban development of the area – 
France

1830

1960

2001

Μία μικρή ιστορία για την άρδευση στη Μεσόγειο 

Η άρδευση, εκτός από τις περιοχές όπου αποτελεί εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση 
για την επιβίωση των πληθυσμών, έχει εξαπλωθεί ευρέως, παντού στη Μεσόγειο.

Οι αρχαίοι  Έλληνες, ύστερα οι Ρωμαίοι, δίνουν σημασία στην ποικιλομορφία των 
καλλιεργειών και τη βελτίωση της κηποτεχνίας, εξαιτίας της επιρροής των Αιγύπτιων 
και των λαών της Μεσοποταμίας. Ο μύθος των κρεμαστών κήπων της Βαβυλώνας 
διαδόθηκε μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η εισαγωγή φυτών, 
σπόρων και βολβών που προέρχονται από την Κεντρική Ασία ή τις κοιλάδες του 
Τίγρη και του Ευφράτη, και η ανάπτυξη της υδραυλικής μηχανικής προσφέρουν τη 
δυνατότητα να οργανωθεί μία άρδευση «αναψυχής» που ευνοεί την κηποτεχνία στις 
ελληνικές και ρωμαϊκές αποικίες

Η υιοθέτηση από τους Άραβες γεωργικών σπόρων πιο απαιτητικών σε νερό, προ-
ερχόμενων από την Ινδία, τη Μεσοποταμία ή την Αφρική, και η διάδοση αυτών των 
καλλιεργειών εξαιτίας της αραβο-ανδαλουσιανής εξάπλωσης, έχει ως αποτέλεσμα 
την αύξηση των αρδευόμενων επιφανειών που χρειάζονται μόνιμη διάθεση νερού, 
και ειδικά το καλοκαίρι. Τέτοιες ζώνες διαρθρώνονται αρχικά κοντά στις πόλεις, στις 
οποίες στη συνέχεια καταναλώνονται και μεταποιούνται τα τρόφιμα, τα φυτά που 
περιέχουν χρωστικές ή τα υφάσματα. Οι ζώνες αυτές είναι πολυάριθμες αλλά ευτυ-
χώς σχετικά μικρής έκτασης η καθεμία.
Η πιο χαρακτηριστική εικόνα της αραβο-ανδαλουσιανής αρδευόμενης γεωργίας 
είναι η εικόνα της huerta, την οποία συναντάμε ακόμη στην Ισπανία, κοντά στη 
Βαλένθια: μικρές εκτάσεις περιτριγυρισμένες από κανάλια, όπου συνυπάρχουν τα 
οπωροφόρα δέντρα -εσπεριδοειδή κυρίως- με τα λαχανικά. Οι τεχνικές που χρησι-
μοποιούνται είναι πανομοιότυπες από τη μία περιοχή στην άλλη: séguia, αυλάκια, 
άρδευση μέσω της βαρύτητας...

Το Μεσαίωνα, στη νότια, χριστιανική Ευρώπη, η άρδευση, η οποία μέχρι τότε αφο-
ρούσε μόνο την κηπουρική, αναπτύσσεται, κυρίως χάρη στην αφομοίωση αραβικών 
γεωργικών τεχνικών. Πολλαπλασιάζονται τα αρδευόμενα λιβάδια για την παραγω-
γή χορτονομής, και έτσι δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης της ζωικής έλξης για τις 
αγροτικές δουλειές. Τα κανάλια και τα άλλα έργα διοχέτευσης του νερού παρα-
μένουν ωστόσο αφιερωμένα πρωτίστως στις βιομηχανικές χρήσεις: εφοδιασμός 
μύλων, βιοτεχνιών υφασμάτων και σιδεράδικων.

Η ανάπτυξη μεγάλων εκτάσεων για τις αρδευόμενες καλλιέργειες όπως τις συναντά-
με σήμερα, είναι ένα φαινόμενο σχετικά πρόσφατο. Από τον 19ο αι., η δημογραφική 
ανάπτυξη, η επινόηση του τρένου, η ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας 
επιφέρουν βαθιές αλλαγές στη γεωργία των μεσογειακών περιοχών: τη γεωργία για 
την επιβίωση, η οποία προορίζονταν κυρίως για τοπική κατανάλωση, αντικαθιστά 
μία αγροτική οικονομία που απευθύνεται στις περιφερειακές και εθνικές αγορές. 
Περιοχές ολόκληρες εξειδικεύονται: καλλιέργεια εσπεριδοειδών στη Hammamet 
(Τυνησία), οπωροκομία στην Προβηγκία (Γαλλία), βαμβάκι στην πεδιάδα της Θεσ-
σαλίας (Ελλάδα).



A potted history of irrigation in the Mediterranean
Excluding areas where it was a prerequisite for the subsist-
ence of the local population, irrigated farming spread widely 
throughout the Mediterranean Basin.

The ancient Greeks, then the Romans set out to diversify crops 
and improve the art of creating gardens under the influence of 
the Egyptians and the Mesopotamian people. The myth of the 
Hanging Gardens of Babylon became widespread after the con-
quests of Alexander the Great. Plants, seeds and bulbs were 
imported from Central Asia or the valleys of the Tigris and the 
Euphrates leading to the development of hydraulic engineering. 
This brought irrigation for leisure purposes thus encouraging the 
art of creating gardens in the Greek and Roman colonies.

It was the Arabs who introduced farming seeds from India, 
Mesopotamia and Africa. These required more water and the 
spread of these crops coincided with the Arabic-Andalusian 
expansion, bringing with it a rise in the irrigated surface area 
with permanent access to water, particularly in the summer. 
The perimeters of these new farming systems were initially 
structured around towns where foodstuffs, plant dyes or tex-
tiles were processed and then consumed. There were many 
examples of this type of farming but they were not particularly 
extensive in any given case.
The most distinctive landscape associated with irrigated Ara-
bic-Andalusian farming is the Huerta which can still be found 
close to Valencia in Spain. It comprises small fields bordered 

by canals where fruit trees (citrus groves) grow together with 
market gardening crops. The techniques used are identical 
from one region to another with the use of seguias, small 
channels and gravity irrigation.

During the Middle Ages in Christianised Southern Europe, 
agricultural irrigation, which was up to then mainly reserved 
for gardening, began to develop thanks to the assimilation of 
Arabian farming techniques. Irrigated pastures for fodder mul-
tiplied and enabled animal-drawn transport for labour require-
ments. The water channels and other structures carrying wa-
ter nevertheless remained principally dedicated to industrial 
uses such as supplying watermills, textile factories or forges.

The growth of wide open spaces given over to irrigated crops 
such as we know today is a relatively recent phenomenon. 
From the 19th century, demographic growth, the arrival of the 
railway coupled with the development of trade and industry 
brought about a profound transformation in Mediterranean ag-
riculture. Subsistence farming focusing on local consumption 
was replaced with an agricultural economy geared towards 
regional and national markets. 
Entire regions specialised in certain crops such as citrus groves 
in Hammamet, Tunisia, market gardening and fruit trees in Pro-
vence, France or cotton from the Thessaly Plain in Greece.

These radical changes in farming practices required consider-
able hydraulic construction work, especially the development 
of water distribution canals. Some of these developments 
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79 Καλλιέργειες λαχανικών στην περιοχή 
της Tipasa – Αλγερία / Market gardening 
crops in the region of Tipasa – Algeria



80 Κανάλι του Carpentras – Γαλλία / 
Canal de Carpentras – France 

81 Εγκαταλελειμμένο αρδευτικό κανάλι – Αλγερία 
/ Abandoned irrigation channel – Algeria 

82 Άρδευση σταγόνα-σταγόνα στη Mitidja – 
Αλγερία / Drip irrigation in the Mitidja Plain 
– Algeria

Αυτές οι ριζικές αλλαγές στις αγροτικές πρακτικές απαιτούν σημαντικές εργασίες 
χωροταξικής υδραυλικής προσαρμογής, και ιδίως ανάπτυξη των καναλιών διασύν-
δεσης. Ορισμένες από αυτές τις προσαρμογές στηρίζονται στις προϋπάρχουσες 
υποδομές.  Έτσι, το κανάλι του Saint-Julien, στη Vaucluse, που αρχικά εξυπηρε-
τούσε βιομηχανικές χρήσεις στρέφεται σταδιακά προς την άρδευση. Άλλα έργα 
κατασκευάζονται εξαρχής για την άρδευση, όπως το κανάλι του Carpentras, γύρω 
στο 1860, το οποίο εκτρέπει τα ύδατα του ποταμού Durance για να ενισχύσει την 
άρδευση της πεδιάδας του Comtat Venaissin και την ανάπτυξη της λαχανοκομίας. 
Στο εποικισμένο Μαγκρέμπ, η προσφορά γαιών στους άποικους και η επιθυμία να 
αναπτύξουν στη γη αυτή μία γεωργία προσανατολισμένη προς τις εξαγωγές, οδηγεί 
επίσης στον πολλαπλασιασμό των αρδευόμενων ζωνών και σε συναφή έργα. 

Τη δεκαετία του ‘50 και του ‘60, παντού στη Μεσόγειο, οι μεγάλες υδραυλικές 
υποδομές πολλαπλασιάζονται, για την παραγωγή ενέργειας, τον εφοδιασμό των 
αστικών κέντρων με πόσιμο νερό και την αγροτική ανάπτυξη: οι μεγάλες ποσότητες 
νερού που μπορούν πλέον να περισυλλεχθούν, σε συνδυασμό με τα μεγάλα κανάλια 
που επιτρέπουν τη μεταφορά μεγάλου όγκου νερού, ένα μέρος του οποίου χρησιμο-
ποιείται στη γεωργία, επιτρέπουν μία οικονομική ανάπτυξη γύρω από τη δενδροκαλ-
λιέργεια και τη λαχανοκομία στη νότια Ευρώπη και το Μαγκρέμπ.

Η αυξανόμενη ζήτηση νερού για όλες τις χρήσεις, και η στασιμότητα, ίσως και η 
μείωση, των διαθέσιμων υδάτινων πόρων οδηγούν σε μια τροποποίηση των τεχνι-
κών και των χρήσεων της άρδευσης: η παραδοσιακή άρδευση μέσω της βαρύτητας 
αμφισβητείται σταδιακά.  Έτσι, αναπτύσσονται οι αρδευτικές τεχνικές ψεκασμού, ή 
ακόμη και η άρδευση σταγόνα-σταγόνα. 

Τα κανάλια διανομής μεταβάλλονται και αυτά: συχνά είναι πλέον σκεπαστά ή τίθενται 
υπό πίεση. Ξεκινούν να λειτουργούν τα θερμοκήπια και οι καλλιέργειες σε κλειστό 
χώρο. Τα αγροκτήματα ομαδοποιούνται. Το τοπίο και τα τοπικά υδραυλικά συστή-
ματα αλλάζουν ριζικά: οι συστοιχίες των δέντρων που εξαρτιούνται από τα κανάλια 
μειώνονται, και το επίπεδο του υδροφόρου ορίζοντα που τροφοδοτείται από το νερό 
της άρδευσης μέσω της βαρύτητας τείνει να ελαττωθεί. Οι μεταβολές αυτές γίνονται 
πιο έντονα αισθητές σήμερα λόγω των δημογραφικών και οικονομικών κρίσεων με 
τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η μεσογειακή γεωργία.
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incorporated pre-existing infrastructure. For example, the 
Saint-Julien Canal in Vaucluse, which was initially dedicated to 
industry became increasingly used for irrigation. Other instal-
lations were built specifically for irrigation such as the Canal 
de Carpentras, built in 1860, which diverts water from the 
Durance River to the Comtat-Venaissin Plain and encouraged 
the growth of market gardening.

In colonised parts of the Maghreb, the allocation of land to 
colonists and the push to develop farming geared to exporta-
tion also contributed to the multiplication of irrigated areas and 
associated infrastructure.

During the 1950’s and 1960’s, there was a multitude of large-
scale hydraulic infrastructure projects to provide energy, sup-
ply urban areas with drinking water and to support agricultural 
development. The huge reservoirs associated with large ca-
nals ensured the supply of enormous volumes of water, some 
of which went to agriculture which in turn led to the economic 
development based on arboriculture and market gardening in 
Southern Europe and the Maghreb.

The growing demand for water whatever its use together with 
the stagnation, indeed decrease, in available resources is 
leading to a change in techniques and use of irrigation. Tra-
ditional gravity irrigation is coming under increasing scrutiny 
while new watering methods such as spraying or even drip 
irrigation are expanding.

Distribution canals and channels are also changing. It is in-
creasingly common to see them covered or pressurised. 
Glasshouses and polytunnels using hydroponic methods 
are on the increase. Fields are being amalgamated and the 
landscape and local water powered systems are experiencing 
radical change. Tree lines associated with water channels or 
canals are decreasing while water table levels used for gravity 
irrigation seem to be falling. Today, in Europe, these changes 
are accentuated by the economic and demographic difficulties 
which are impacting on Mediterranean agriculture.
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Adam de Craponne 
(1525-1576), Γαλλία
Ο Adam de Craponne γεννήθηκε 
στην Προβηγκία (Γαλλία) το 1525 και 
ήταν ένας από τους λαμπρότερους 
μηχανικούς της εποχής του. Αυτός 
συνέλαβε και σχεδίασε το κανάλι 
του Craponne, μήκους 23 χλμ., 
στο οποίο «18 κοινότητες της 
Bouches-du-Rhône οφείλουν το ότι 
τα χωράφια τους είναι εύφορα» /
Adam de Craponne was born 
in Salon de Provence (France) 
in 1525. He was one of the 
most brilliant engineers of his 
generation. He designed the 
23 km long Craponne Canal 
to which “18 districts in the 
Bouches-du-Rhône department 
owe the fertility of their land”. 83



Οι μνημειακοί κήποι παραπέμπουν παραδοσιακά σε μία μυθική αναπαράσταση του 
κόσμου, όπως την ονειρεύονται οι αρχιτέκτονες και οι παραγγελιοδόχοι τους.  Έτσι, 
οι μεσογειακοί κήποι εξυμνούν μία οργιώδη, φαντασμαγορική φύση η οποία διέπεται 
από τους νόμους του σύμπαντος και τιθασεύεται με σύνεση από τον άνθρωπο. Το νερό, 
πολύτιμο και σπάνιο αγαθό, παρουσιάζεται ιδιοφυώς μέσα σε αυτό το σκηνικό.

Το νερό τρέχει άφθονο από δεξαμενές και κρήνες για 
να εξυμνήσει την ισχύ τού άρχοντα ο οποίος ξέρει 
να χρησιμοποιεί σοφά τους πόρους που η φύση τού 
παρέχει φειδωλά.

Η βάση των μεσογειακών κήπων είναι η γεωμετρία. Επι-
τρέπει την εξιδανίκευση των φυσικών μορφών, χωρίς να 
τις περιορίζει, και υπενθυμίζει τους ανώτερους νόμους 
τους σύμπαντος.

THE MEDITERRANEAN GARDEN: AN IMAGE OF PARADISE ON EARTH
Historic gardens traditionally evoke the mythic representation of the world as ima- 
gined by their architects and their owners. The Mediterranean garden is a celebra-
tion of the lushness of nature and the imaginative world ruled by the laws of the 
cosmos and mastered by man with care and consideration. Precious yet so often 
unacknowledged, water becomes the star of the show through creative ingenuity. 

ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ 
 ΕΝΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 
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Water flows abundantly from basins and fountains in celebration of the sovereign who knew so well how to master the 
resources provided by nature with wisdom and parsimony. Geometry is fundamental to Mediterranean gardens. It enables 
nature’s shapes and forms to be idealised without imitating them while reminding us of higher laws governing the cosmos. In 
France and Italy, historic gardens are inspired from an imaginary antiquity as well as Arabian-Andalusian influences from Spain. 
The staging of water and vegetation was inspired from newly acquired knowledge about perspective in art. Faced with the stifling 
heat of Mediterranean cities, the water garden in the palace or country house is a source of wonder, escapism and meditation.



Το νερό τρέχει άφθονο από δεξαμενές και κρήνες για 
να εξυμνήσει την ισχύ τού άρχοντα ο οποίος ξέρει 
να χρησιμοποιεί σοφά τους πόρους που η φύση τού 
παρέχει φειδωλά.

Μπροστά στην αφόρητη ζέστη της μεσογειακής πόλης, ο 
νερόκηπος, τόσο στην αστική έπαυλη όσο και στο εξοχικό 
σπίτι, προκαλεί θαυμασμό, οδηγεί στην ονειροπόληση αλλά 
και το στοχασμό.

THE MEDITERRANEAN GARDEN: AN IMAGE OF PARADISE ON EARTH
Historic gardens traditionally evoke the mythic representation of the world as ima-
gined by their architects and their owners. The Mediterranean garden is a celebra-
tion of the lushness of nature and the imaginative world ruled by the laws of the 
cosmos and mastered by man with care and consideration. Precious yet so often 
unacknowledged, water becomes the star of the show through creative ingenuity. 

Στη Γαλλία και την Ιταλία, ο μνημειακός κήπος εμπνέεται τόσο από 
την ονειρική αρχαιότητα όσο και από τις αραβο-ανδαλουσιανές 
επιρροές που προέρχονται από την Ισπανία. Η σκηνογραφική 
τοποθέτηση του νερού και των φυτών εμπνέεται από τις καινούρ-
γιες τάσεις της προοπτικής στη ζωγραφική.

Water fl ows abundantly from basins and fountains in celebration of the sovereign who knew so well how to master the 
resources provided by nature with wisdom and parsimony. Geometry is fundamental to Mediterranean gardens. It enables 
nature’s shapes and forms to be idealised without imitating them while reminding us of higher laws governing the cosmos. In 
France and Italy, historic gardens are inspired from an imaginary antiquity as well as Arabian-Andalusian infl uences from Spain. 
The staging of water and vegetation was inspired from newly acquired knowledge about perspective in art. Faced with the stifl ing 
heat of Mediterranean cities, the water garden in the palace or country house is a source of wonder, escapism and meditation.
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84 Κρήνη – Ogliastro, Κορσική / Fountain – 
Oglistro, Corsica, France

87 Πλύσιμο των χαλιών και των σκεπασμάτων 
(νεροτριβή) – Μπουραζάνι, Ήπειρος, Ελλάδα: 
αρχικά μύλος επεξεργασίας των υφασμάτων, όπου 
«έδεναν» τα μαλλιά ώστε να γίνουν αδιάβροχα! / 
Water-powered rug washer – Brorazani-nerotrivi, 
Epirus Greece: once a felting mill where wool 
fi bres were pressed to make them impermeable

Για αιώνες, η πηγή, η δημόσια βρύση, το πηγάδι βρίσκονται στο επίκεντρο της 
κοινοτικής ζωής. Παίζουν ρόλο στην οριοθέτηση των συνοικιών μίας πόλης ή ενός 
χωριού, και συμμετέχουν στην οργάνωση των σχέσεων γειτονίας. 

Εκεί συναντιόμαστε και λέμε τα νέα μας. Στην Προβηγκία, συνηθίζεται να λένε ότι 
«το πλυσταριό είναι το καφενείο των γυναικών», ο κατ’ εξοχήν τόπος της γυναικείας 
κοινωνικότητας, εκεί όπου κυκλοφορούν οι πληροφορίες, όπου οι γυναίκες φιλιώ-
νουν πολλές φορές μετά από καυγάδες. 

Το νερό είναι απαραίτητο για να υπάρχει ζωή. Καθορίζει το πού θα 
εγκατασταθούν οι άνθρωποι, γύρω του διαρθρώνονται οι οικισμοί, 
δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν καλλιέργειες, να ξεδιψάνε τα ζώα, 
συνοδεύει τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του (να πιει, να μαγει-
ρέψει, να πλύνει...). Η προσφορά ενός ποτηριού νερού σε ένδειξη 
φιλοξενίας μαρτυρεί τη σημασία που του αποδίδουμε.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

85 Κρήνη του Ναυαρχείου, Οθωμανική περίοδος – 
Αλγέρι, Αλγερία / Fountain of the Admiralty, Ottoman 
Period – Algiers, Algeria

86 Κρήνη Μαρακές – Μαρόκο / Fountain – Marrakesh, 
Morocco
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WATER IN EVERYDAY LIFE

Water is essential for life. It determines where people live and how they live. It enables crops to grow, animals to 
be watered and is part of the everyday life of man (drinking, cooking, washing, etc.). Offering a glass of water 
as a token of hospitality symbolises the importance that we bestow on it.

Springs, fountains and wells have been at the centre of com-
munity life for centuries. They play a part in how the town or 
village is divided up into districts and provide the link between 
neighbourhood relations.

People meet and swap news with each other. In Provence, there 
is a saying that “the wash house is the café for women”, the lo-
cation “par excellence” for female social interaction where news 
circulates and quarrels are occasionally settled.

As far back as antiquity, the hygienic and remedial virtues of 
water encouraged not only the construction of bath houses but 
also the development of spas where, according to the qualities 
of the water, various ailments could be treated.

In the sanctuary of Epidaurus, the seat of the cult of Ascle-
pius, God of medicine, water played an important part in orally 

administered medicine practiced from the 4th century BC. 
This could be in washing before going to bed when the patient 
would receive divine instructions in a dream or in the baths 
used for medical treatment of the patient.

The Hammam, or Turkish, or Moorish Bath, is a steam 
bath which dates back to Roman thermal baths. It grew with 
the Ottoman Empire and then expanded into the Maghreb and 
all the way to the Middle East accompanying the growth of 
Islamism. Often found in an annex to a Mosque, the Hamman 
conforms to the precepts of hygiene associated with the 
Muslim religion. It is used according to hours reserved for men 
and for women and plays an important role in social life. They 
are places to meet and be sociable as much as for relaxation 
and purifi cation.
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88 Κρήνη Μαρακές – Μαρόκο / Fountain – Marrakesh, Morocco 89 Κρήνη – Τήνος, Ελλάδα / Fountain – Tinos, Greece



Η υγιεινή και οι ιαματικές ιδιότητες του νερού ευνόησαν ήδη από την αρχαιότητα 
όχι μόνο την κατασκευή λουτρών, αλλά και την οικοδόμηση ιαματικών θέρετρων, 
των οποίων τα νερά, ανάλογα με την ποιότητά τους, μπορούσαν να θεραπεύσουν 
διάφορες αρρώστιες. 
Στο ιερό της Επιδαύρου, κέντρο λατρείας του Ασκληπιού, θεού της ιατρικής, το 
νερό έπαιζε σημαντικό ρόλο στην άσκηση της ιατρικής μέσα από τους χρησμούς, η 
οποία εξασκείται ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ.. Σε αυτό το πλαίσιο, συναντάμε το νερό 
είτε στο προκαταρκτικό καθαρισμό πριν από την ύπνωση, όπου ο ασθενής, σαν σε 
όνειρο, δεχόταν τις θεϊκές επιταγές, είτε στα ιαματικά λουτρά που σκοπό είχαν τη 
θεραπεία του ασθενούς.

Αυτή η συνεχής παρουσία του νερού και η σημασία που του αποδίδεται φαίνεται στη 
λεπτολογία της κάθε τεχνογνωσίας, στην τέχνη του ραβδοσκόπου και του πηγαδά 
αλλά και στην τέχνη της νοικοκυράς που ξέρει να ξεχωρίζει την ποιότητα και τη γεύ-
ση του νερού και να το αξιοποιεί ανάλογα για τις καθημερινές ανάγκες. 
Ο πλούτος των τοπωνύμιων που έχουν σχέση με το νερό, και τα οποία βρίθουν σε 
διάφορες περιοχές, μαρτυρούν επίσης το πόσο σημαντικό είναι το νερό.

Το νερό αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη ζωή μίας πολιτείας. Συχνά, η απόφαση να 
αντλήσουν νερό και να δημιουργήσουν δημόσιες βρύσες στο κέντρο του χωρίου 
έχει επιτρέψει σε πολιτικούς να κατοχυρώσουν την εξουσία τους και να αυξήσουν 
το κύρος τους. 

90 Θέρετρο ιαματικών λουτρών της Sillal Bejaia – 
Αλγερία / Sillal Bejaia Spa – Algeria 

92 Λασπόλουτρο – Dalyan, Τουρκία / Mud bath – 
Dalyan, Turkey

93 Κρήνη της Reillanne – Γαλλία: η εγχάρακτη 
πλάκα μνημονεύει τη δημιουργία της κρήνης 
και αποτίνει τιμή στους εκλεγμένους άρχοντες 
και τους δωρητές στους οποίους οφείλεται η 
ανόρθωσή της / Fountain in Reillanne – France: 
engraved plaque commemorating its creation 
and rendering homage to local politicians and 
donators who enabled it to be built

91 Χαμάμ της Οθωμανικής εποχής – Αλγέρι, Αλγερία / Hammam 
dating from the time of the Ottoman Period

Το χαμάμ, που ονομάζε-
ται και μαυριτανικό ή τούρ-
κικο λουτρό, είναι ένα θερμό 
λουτρό που έχει τις ρίζες 
του στα ρωμαϊκά λουτρά. 
Αναπτύχθηκε στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία, από τις 
χώρες του Μαγκρέμπ ως 
τη Μέση Ανατολή, ακολου-
θώντας την ίδια πορεία που 
ακολούθησε και η εξάπλω-
ση του Ισλάμ. Το χαμάμ, 
συχνά προσαρτημένο στο 
τζαμί, καλύπτει τις επιτα-

γές υγιεινής της μουσουλμανικής θρησκείας. Τα χαμάμ, όπου συχνάζουν άντρες ή 
γυναίκες, ανάλογα με τις ώρες ή τις ημέρες, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
κοινωνική ζωή. Είναι τόπος συνάντησης και κοινωνικότητας, αλλά και χαλάρωσης και 
καθαρισμού.
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The presence of water and the importance that is accorded to 
it can be seen in the detailed know-how which, since the time 
of the water diviner and the well digger right up to that of the 
modern housewife, can differentiate between the quality and 
taste of water to make the most of it for everyday uses.
The variety of place names linked to water throughout different 
regions is also another indicator of its importance.

Water is a key issue of life in a city. The conveyance of water and 
the creation of fountains at the heart of villages has often helped 
politicians to assert their power and increase their prestige.

Drinking water from a tap in the home is a recent development 
which is still not common throughout the world. Even if Ottoman 
palaces had taps and there was a running water system in France 
as early as the 13th century, it was the water carrier who, right up 
until the 18th century, brought water to most townhouses.

Running water in homes improved both comfort and hygiene 
but also substituted collective practices for individual ones. 
The washing machine replaced the wash house and even if 
the bathroom has not replace public baths, it certainly reduced 

their use. The public fountain is no more than a decorative 
feature, sometimes devoid of water altogether.

Today, fountains, wash houses and wells are starting to be 
considered as heritage worth safeguarding. They belong to 
the historic and social landscape of districts that they once 
animated and sometimes still do by the sound of running 
water. Protecting these features leads to the safeguarding of 
memories but also of a source of pleasure.

Ice houses, these are simple hollows hewn into the 
ground or more complex built structures. The production 
of ice was linked to nearby towns and food conservation 
methods but also to new consumer trends like cold drinks 
which were popular during the time of the Ottoman Empire.

Rites and sacraments attached to water
Water is one of the oldest religious symbols and one of the most 
universal. It symbolises fertility, purity and renewal and its place 
in the Mediterranean culture is as important as it is rare.
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Ο κος Ρούσσος, ο 
τελευταίος πηγαδάς 
στη Σύρο, Ελλάδα

Το επάγγελμα του πηγαδά 
ήταν πολύ επικίνδυνο, 
γιατί έπρεπε να χειρίζεται 
εκρηκτικά, να κατεβαίνει 
μέχρι τα 25 μέτρα, και 
μερικές φορές να σκάβει 
στοές που ξεκινούσαν από 
το κεντρικό πηγάδι για να 
βρει νερό / M. Roussos, last 
well-digger on the Island 
of Syros in Greece: “the 
profession of well-digger 
was very dangerous as 
explosives were used, 
as well as descending 
up to 25m underground 
digging galleries out from 
central well shafts to find 
water.” 95

94 Ραβδοσκόπος – Moghrar, Αλγερία / Dowser – Moghrar, Algeria 



96 Νεροχύτες στο παλάτι του Topkapi – 
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία / Pool in the 
Topkapi Palace - Istanbul, Turkey 

97 - 98 - 99 - 100 Ο νερουλάς σε διάφορες 
χώρες – Ελλάδα, Αλγερία, Τυνησία, Τουρκία / 
Water carriers in different countries – Greece, 
Algeria, Tunisia, Turkey

Το πόσιμο νερό της βρύσης που φτάνει μέχρι τα σπίτια μας αποτελεί πρόσφατη 
εξέλιξη, και μάλιστα δεν συναντάται ακόμη παντού στον κόσμο. Ενώ τα οθωμανικά 
παλάτια είχανε βρύσες και ένα σύστημα διανομής τρεχούμενου νερού ήδη από τον 
13ο αιώνα, στη Γαλλία μέχρι το 18ο αιώνα, αυτός που έφερνε το νερό στα σπίτια των 
πόλεων ήταν ο νερουλάς.

Το νερό που φτάνει μέχρι τα σπίτια αποτελεί βελτίωση όσον αφορά την άνεση και την 
υγιεινή, αλλά αντικατέστησε τις συλλογικές πρακτικές με ατομικές. Το πλυντήριο 
αντικατέστησε το πλυσταριό· ακόμη και αν το μπάνιο του σπιτιού μας δεν οδήγησε 
στον αφανισμό των χαμάμ ή των δημόσιων λουτρών, περιόρισε παρ’ όλα αυτά τη 
χρήση τους· συχνά η δημόσια βρύση είναι πλέον μόνο διακοσμητική, και ορισμένες 
φορές δεν έχει καν νερό.

Σήμερα, οι δημόσιες βρύσες, τα πλυσταριά, τα πηγάδια έχουν αρχίσει να θεωρού-
νται κληρονομιά προς διαφύλαξη. Ανήκουν στο ιστορικό και κοινωνικό τοπίο των 
γειτονιών, στις οποίες καμιά φορά ακόμη και σήμερα δίνουν ζωή με την ηχηρή 
παρουσία τους. Η προστασία τους εκφράζει την επιθυμία να διασώσουμε μία μνήμη.

101 Κρήνη του δημόσιου κήπου της Miliana, 
Αλγερία / Fountain in a park – Miliana, Algeria 

102 Πλυσταριό – Κορσική / Wash house – 
Corsica, France

103 Κρήνη – Pernes-Les-Fontaines, Γαλλία / 
Fountain – Pernes-Les-Fontaines, France

Στην Ελλάδα, ο νερουλάς Σπύρος Λούης (φωτο αριστερά) έγινε διάσημος κερδίζοντας το μαραθώνιο στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Όταν ο βασιλιάς Γεώργιος τον ρώτησε τι δώρο ήθελε για το κατόρθωμά του, 
αυτός, λένε, ζήτησε μία καινούργια άμαξα και ένα γάιδαρο για να κουβαλάει το νερό! / The water carrier, 
Louis Spyros (photo, left) became famous by winning the marathon at the 1896 Olympic Games. 
When King Georgios asked him which prize he would like, he is understood to have asked for a 
new cart and a donkey to help him carry water!
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The Animist religions
The worship of fountains, pilgrimages to mineral water springs 
known to perform miracles or processions to beg for rain or even 
stop it are commonplace. In many instances, water that gushes 
from a spring is bestowed with healing virtues. It is used to treat 
skin complaints, poor eyesight and fevers. Water from these sourc-
es is also believed to increase fertility and protect new-born babies.

In Greek mythology, the Naiades were fresh water nymphs 
believed to be daughters of Zeus and the focus of a rather 
unique type of worship. Among them were the Danaides who 
were condemned to carry water in leaking jugs for all eternity 
as a punishment for having killed their husbands. They are 
associated with the art of sinking wells.
Most popular religions draw on these ancient practices re-in-
terpreting them as a yardstick for their own vision of the world. 
In Christianity, for example, many chapels are built on ancient 
water shrines such as Notre-Dame des Fontaines at La Brigue 
(Alpes-Maritimes). 

Monotheistic religions 
Water is central to the three main monotheistic religions and 
their practices as it provides the link with God. Whether as 
the source of the fertile waters flowing from Eden or the  
devastating deluges from the Old Testament, water has a 
strong symbolism and is associated with numerous rituals. 
Water is almost always involved during holy rites of passage 
from a lower to a higher state.

In Islam, water is the origin of life accorded by God. It symbol-
ises fertility, life in the present, the future and of resurrection 
and returning to a state of original purity.
When Hagar, Abraham’s slave girl who bore him a son, was 
lost in the desert, she was finally saved by water gushing out 
from a spring at the feet of her child. The sound of water “zam 
zam” gives its name to the first holy well of Islam which is now 
a key place of pilgrimage in Mecca. 
The prophet Mohammed considered purity to be half the faith and 
purifying oneself is the first ritual act of any practicing Muslim. 
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Τα παγοποιεία
 μπορεί να είναι 

απλοί αποθηκευτι-
κοί χώροι σκαμμέ-
νοι στο έδαφος ή 

ένα πιο περίπλοκο χτιστό οικοδόμημα. Η παρα-
γωγή πάγου, η οποία γινόταν κοντά στις πόλεις, 
συνδεόταν με πρακτικές διατήρησης των τροφί-
μων, αλλά επίσης με τις νέες συνήθειες κατανά-
λωσης δροσερών ροφημάτων, που προωθού-
νταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

105 Παγοποιείο – Brando, Κορσική, Γαλλία / 
Ice house – Corsica, France

104 Διακοσμητική λεκάνη του de Sid Ahmed Benyoucef – Miliana, Αλγερία / 
Water basin in the Sid Ahmed Benyoucef Mausoleum – Miliana, Algeria



106 Ναός του Νερού – Zaghouan, Τυνησία. Πύργος 
νερού που υδροδοτούσε την Καρχηδόνα, χάρη σε 
υδραγωγεία. Πρόκειται για ένα μνημείο που εξυμνεί την 
θεοποίηση του νερού από τους Ρωμαίους. Οι κόχες του 
φιλοξενούσαν ρωμαϊκές θεότητες. Ο ναός ήταν τόπος 
λατρείας του θείου αυτού δώρου που είναι το νερό / 
Temple of Water – Zaghouan, Tunisia: this water 
tower supplied Carthage thanks to aqueducts. It is a 
monument celebrating the sanctification of water by 
the Romans. Its niches sheltered Roman divinities. 
The temple was a sacred place for this gift from the 
Gods that was water

Το Ommok tangou (Τυνησία): 
μία ιεροτελεστία για να αρχίσει 
να βρέχει
Η ιεροτελεστία αυτή συνίσταται στην κατασκευή μίας 
κούκλας από κουρέλια που τη ράβουν πάνω σε ένα 
ξύλο. Σε περιόδους μεγάλης ξηρασίας, τα παιδιά 
γυρίζουν στα δρομάκια της Μεδίνας κραδαίνοντας το 
Ommok Tangou. Χτυπούν τις πόρτες και οι γυναίκες 
βγαίνουν για να βρέξουν την κούκλα ως ικεσία για 
την ευεργετική βροχή. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
ιεροτελεστίας, τα παιδιά τραγουδούν ένα τραγούδι, 

άγνωστο σήμερα στη νέα γενιά / Ommok tango 
a rainmaking ritual (Tunisia): this is all about 
a homemade rag doll that is then attached 
to broom handle. During periods of drought, 
children go round the streets in the Medina 
brandishing Ommok Tango and knock at every 
door and women come out to pour water on the 
rag doll and beg for life-giving rain. During this 
ritual, the children sing a song which sadly is 
being lost to today’s young generations.

Το νερό στις τελετουργίες και τα θρησκευτικά μυστήρια

Το νερό είναι ένα από τα πιο παλιά και οικουμενικά θρησκευτικά σύμβολα. Σύμβολο 
γονιμότητας, αγνότητας και αναγέννησης καταλαμβάνει ακόμη πιο σημαντική θέση 
στη Μεσόγειο, επειδή σπανίζει.

Στις ανιμιστικές θρησκείες, η λατρεία των πηγών, το προσκύνημα των 
θαυματουργών πηγών, οι πομπές για να βρέξει ή για να σταματήσουν οι καταιγίδες 
συναντούνται παντού. Πολύ συχνά, αποδίδονται ιαματικές ιδιότητες στο νερό που 
αναβλύζει ως εκ θαύματος: θεραπεύει δερματοπάθειες, διαταραχές της όρασης, 
πυρετούς. Το νερό αυτών των πηγών θεωρείται επίσης ότι βοηθάει στη γονιμότητα 
ή ότι προστατεύει τα νεογέννητα. 

Στην ελληνική μυθολογία, οι Ναϊάδες ήταν νύμφες που ζούσαν στα γλυκά νερά. 
Λέγεται ότι ήταν κόρες του Δία. Αποτελούσαν αντικείμενο μίας ιδιαίτερης λατρείας. 
Ανάμεσά τους, οι Δαναΐδες θα καταδικαστούν να μεταφέρουν αιωνίως νερό σε τρύ-
πια πιθάρια, επειδή δολοφόνησαν τους συζύγους τους. Σε αυτές αποδίδεται η τέχνη 
της διάνοιξης πηγαδιών.
Οι περισσότερες μεγάλες θρησκείες βασίζονται σε αυτές τις αρχαίες δοξασίες και 
τις επανερμηνεύουν σύμφωνα με τη δική τους οπτική για τον κόσμο.
Για παράδειγμα, στο Χριστιανισμό, πολλά εκκλησάκια χτίστηκαν επάνω σε αρχαία 
ιερά για το νερό, όπως η Notre-Dame des fontaines (Παναγία των Πηγών) στην 
Brigue (Alpes-Maritimes). 

Στις μονοθεϊστικές θρησκείες, το νερό βρίσκεται στο επίκεντρο των τρι-
ών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών και καθορίζει τη σχέση με το Θεό. Πηγή της 
Εδέμ ή Κατακλυσμός της Παλαιάς Διαθήκης, νερό που γονιμοποιεί ή καταστρέφει: 
το νερό συνδέεται συνειρμικά με πλούσιο συμβολισμό και με πολλές ιεροτελεστίες. 

Το νερό είναι σχεδόν πάντα παρόν κατά τη μύηση στα θεία. Συμβολίζει το πέρασμα 
από μία κατώτερη κατάσταση σε μία ανώτερη.

Στο Ισλάμ, το νερό αποτελεί αρχή της θεόσταλτης ζωής. Συμβολίζει τη γονιμό-
τητα, την παρούσα και μέλλουσα ζωή και την ανάσταση, την επιστροφή στην κατά-
σταση της πρωταρχικής αγνότητας.
Όταν η Hâdjar, η υπηρέτρια του Αβραάμ, φέρουσα στα σπλάχνα της το παιδί του, 
βρίσκεται εγκαταλελειμμένη στην έρημο, σώζεται μόνο και μόνο χάρη στο ότι ανά-
βλυσε μία πηγή δίπλα στα πόδια του παιδιού της. Το μουρμουρητό του νερού -Ζαμ 
ζαμ- έδωσε το όνομα στο πρώτο ιερό πηγάδι τού Ισλάμ. Αυτή η ιερή πηγή αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα τού προσκυνήματος στη Μέκκα.
Σύμφωνα με τον προφήτη Μωάμεθ, η καθαρότητα είναι το ήμισυ της πίστης, και το 
καθάρισμα είναι η πρώτη συνειδητοποιημένη πράξη κάθε μουσουλμάνου.
Οι μουσουλμάνοι καθαρίζονται αναγκαστικά πριν από τις πέντε καθημερινές προ-
σευχές με ένα τελετουργικό πολύ συγκεκριμένο: αγγίζοντας και ραντίζοντας όλα τα 
μέρη του σώματος με προκαθορισμένη σειρά, από το κεφάλι προς τα πόδια, ξεκι-
νώντας από τη δεξιά πλευρά τού σώματος. Το νερό που χρησιμοποιούν δεν πρέπει 
ούτε αυτό να έχει έρθει σε επαφή με μιάσματα.

107 Άνδρας ενώ καθαρίζεται πριν την προσευχή - 
Μαρόκο / Man performing ablutions – Morocco
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Muslims must purify themselves before saying prayers five 
times a day. They do this by a very specific ritual involving touch-
ing and washing all parts of the body in a precise order from 
head to toe starting with the right side of the body. The water 
itself must have had no contact with any impurities. 
Water is involved in special occasions such as childbirth, fu-
neral rites and weddings. This implies that all those who prac-
tice religion must live near a permanent source of water. That 
said, if water cannot be found, it is acceptable to use sand in 
order to purify oneself.

In Christian religion, water features in numerous events 
during the life of Jesus who was baptised by John the Baptist 
in the Jordan River.

For Christians, baptism is central to their faith. It is an act sym-
bolising the new life of the believer. As with Easter, baptism sig-
nifies the passage towards death in anticipation of resurrection.

Originally, baptism was carried out by immersing a person 
in running water then later in a building called a baptistery. 
Today, only the Baptist, Pentecostal and Orthodox faiths still 
practice complete immersion in water.

Springs and fountains are often linked to the worship of saints 
and stories associated with them such as the Saint Baume 
massif, near Marseille where, legend has it, a spring came the 
tears of Mary Magdalene. 
Celebrating Saint John on the 24th June dates back to an-
cient rites linked to Pagan worship and the summer solstice. It 
displays a number of rituals including the benediction of foun-
tains, collecting dew-drops for medicinal properties and water 
fights between young people.

In Judaism, where notions of the pure and impure are 
central to the faith, water is essential for spiritual life and enables 
purification rites imposed by Jewish law to be carried out. 
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107 Άνδρας ενώ καθαρίζεται πριν την προσευχή - 
Μαρόκο / Man performing ablutions – Morocco

Δεξαμενή του μεντρεσέ Ben Youssef στο Μαρακές 
Η δεξαμενή στο κέντρο της εσωτερικής αυλής φαίνεται να προέρχεται από 
τη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική παράδοση του pluvarium, και σκοπό έχει να 
συγκεντρώνει το βρόχινο νερό και να διατηρεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο 
υγρασίας στα γύρω κτίσματα. Εξυπηρετεί τους πιστούς στο τελετουργικό του 
καθαρισμού / The Medersa Ben Youssef Pool, Marrakesh: the pool at the 
centre of the inner courtyard may have been influenced by the Roman 
architectural custom of pluvariums. Designed to collect rainwater and 
maintain a certain level of humidity in the surrounding rooms, it also is 
used for purification rites by worshippers. 108



 Στη χριστιανική θρησκεία, το νερό συνδέεται με πολλά επεισόδια της ζωής του 
Ιησού, ο οποίος βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στα νερά του Ιορδάνη Ποταμού.

Για τους χριστιανούς, η βάπτιση 
είναι το θεμέλιο της πίστης. Είναι 
ένα μυστήριο που συμβολίζει 
την καινούργια ζωή του πιστού. 
Όπως και το Πάσχα, η βάπτιση 
σηματοδοτεί το πέρασμα και την 
προσμονή του θανάτου και της 
ανάστασης.

Πρωταρχικά, η βάπτιση γινόταν 
με πόντιση σε τρεχούμενο νερό, 

ενώ αργότερα μέσα σε ένα κτίριο, το βαπτιστήριον. Σήμερα, μόνο οι βαπτιστές, οι πεντη-
κοστιανοί και οι ορθόδοξοι (φωτογραφία 109 παραπάνω – Αθήνα, Ελλάδα) τελούν ακόμη 
τη βάπτιση με πλήρη πόντιση.

Οι πηγές και οι δημόσιες βρύσες συνδέονται συχνά με τη λατρεία αγίων και με θρύλους που 
αφηγούνται την ιστορία τους, όπως στη Sainte-Baume, κοντά στη Μασσαλία, όπου λένε ότι 
η πηγή δημιουργήθηκε εκεί από τα δάκρυα της Αγίας Μαγδαληνής. 

Η λατρεία του Αγίου Ιωάννη, στις 24 Ιουνίου, η οποία αναβιώνει αρχαία τελετουργικά που 
συνδέονται με την παγανιστική λατρεία του θερινού ηλιοστασίου, περιλαμβάνει διάφορες 
ιεροτελεστίες: ευλογία των πηγών, συλλογή της πάχνης για τις θεραπευτικές της ιδιότητες, 
νεροπόλεμο μεταξύ των νέων.

Το αμίλητο νερό, amilito nero
Μία παράδοση που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα σε 
ορισμένα ελληνικά χωριά την παραμονή του Αϊ-Γιάννη 
(24 Ιουνίου). Οι ανύπαντρες κοπέλες μαζεύονται 
όλες μαζί και πηγαίνουν για νερό στην πηγή ή σε 
πηγάδια. Αυτή η μικρή πομπή πρέπει να παραμείνει 
σιωπηλή και να αντισταθεί στα πειράγματα των 
νεαρών, οι οποίοι περιπαίζουν τις κοπέλες στο δρόμο 
της επιστροφής. Όταν οι κοπέλες πιούν λίγο από αυτό 
το αμίλητο νερό, θα τους αποκαλυφθεί το όνομα του 
μνηστήρα τους / The “silent water” (amilito nero): 
in some Greek villages, a tradition still survives 
of young unmarried women going together to 
collect water from springs or wells on the day 
before St John (24th June). The women make 
excursion in silence and must ignore passing 
comments from young men who taunt them on 
their return. Once they have drunk a little of this 
“silent water”, the name of their intended will 
be revealed to them.

Ο θρύλος του Saint Gens: βρισκόμαστε στον 12ο αιώνα. Ο Gens, γόνος οικογένειας βοσκών του 
Monteux (Vaucluse), απογοητευμένος επειδή οι δικοί του δεν είναι ένθερμοι καθολικοί, αποτραβιέται σε μια άγρια 
κοιλάδα στα βουνά του Vaucluse. Μαζί του παίρνει δύο αγελάδες και αφοσιώνεται στην προσευχή και στη καλ-
λιέργεια των χωραφιών. Μία μέρα που δουλεύει στα χωράφια, ένας λύκος σκοτώνει ένα από τα ζώα του. Ο Gens 
τον δαμάζει και τον ζεύει στο άροτρο για να συνεχίσει τη δουλειά του. Εντωμεταξύ, από την ημέρα που έφυγε από 
το σπίτι του, μία ξηρασία ταλανίζει την περιοχή. Οι κάτοικοι αναρωτιούνται τότε για την πίστη τους και ζητούν από 
τη μητέρα του να πάει να τον βρει. Εκείνη φτάνει διψασμένη στο καταφύγιο του και ζητά από το γιο της να της 
δώσει να πιει να ξεδιψάσει. Εκείνος μπήγει τα δάχτυλά του στο βράχο και αναβλύζουν δύο πηγές, η μία με νερό 
και η άλλη με κρασί. Μόνο η πρώτη υπάρχει σήμερα... Ύστερα, γυρίζουν μαζί στο Monteux, ενώ έχει αρχίσει να 
βρέχει. Ο Gens πέθανε στις 16 Μαΐου 1131.  Έκτοτε, γίνεται προσκύνημα στο Saint-Gens κάθε χρόνο, την πρώτη 
Κυριακή μετά την ημερομηνία τού θανάτου του, ως ικεσία για βροχή / The story of saint Gens: back in the 
12th century, Gens, son of a family of cattlemen from Monteux (Vaucluse), was saddened by the 
lack of catholic ardour amongst his own people and became a hermit in a small valley lost in the 
Vaucluse hills. He took with him two cows and spent his time praying and working the land. One 
day, while he was working in the fields, a wolf killed one of his cows. Gens tamed it and harnessed 
it to his plough to continue his work. Ever since he left his village, the region had suffered a terrible 
drought and the locals began questioning their faith and asked Gen’s mother to go and find him. 
She arrived tired and thirsty at her son’s shelter and asked him for something to drink. Gens stuck 
two fingers in the rock face and out sprang two streams of liquid, one of water and one of wine. 
(today, only the former still flows!) and he and his mother returned to Monteux while it started to 
rain. Gens died on the 16th May 1131 and ever since, a pilgrimage is made to Saint-Gens each 
year on the first Sunday after this date to beg for rain. 110
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   τα ευεργετήματα και οι χαρές του νερού / the benefits and pleasures of water

Water is part of everyday life, for example in the Kosher dietary 
laws (rinsing blood from meat, washing dishes, etc.) and in 
the main events of religious life. Each believer, and not just the 
Priests, must was their hands after reading the sacred texts 
to make clear the distinction between religious practices and 
profane activities. 

Water is present in all important family or religious festivals. 
For instance, the festival of Shavuot which commemorates 
God’s revelation to Moses, is celebrated in Morocco by eve-
rybody jumping into the water in recognition of the water that 
saved him.

Ritual bathing: this is essential to Jewish community 
life and is done in the Mikvek. Sacred texts specify that this 
must be done in running water (rainwater, rivers, springs, etc.) 
sufficiently deep for total immersion. A ritual bath is required 
before marriage and other key ceremonies in life as well as for 
women at the end of their menstrual cycle, or after the birth a 
child, or for men who have become ‘stained or dishonoured’.
Water is also has a key role in funeral rites.

Στην εβραϊκή θρησκεία, όπου οι έννοιες «καθαρό» 
και «ακάθαρτο» κατέχουν προέχουσα θέση, το νερό βρί-
σκεται στο επίκεντρο της πνευματικής ζωής και επιτρέπει 
τη διενέργεια των τελετουργικών εξαγνισμού που επιβάλλει 
ο νόμος. 

Το νερό είναι παρόν στην καθημερινή ζωή -για παράδειγ-
μα, στη προετοιμασία των φαγητών κασέρ (γνωστά και ως 
κόσερ· πλύσιμο του κρέατος από το αίμα του, πλύσιμο των 
διαφόρων σκευών), και σε κάθε έντονη στιγμή της θρη-
σκευτικής ζωής. Κάθε πιστός, και όχι μόνο οι ιερείς, πρέπει 
να πλένει τα χέρια του μετά την ανάγνωση των ιερών κειμέ-
νων, για να σηματοδοτηθεί ξεκάθαρα ο διαχωρισμός μετα-
ξύ θρησκευτικών και λαϊκών δραστηριοτήτων. 

Το νερό είναι παρόν σε όλες τις μεγάλες οικογενειακές ή 
θρησκευτικές γιορτές.  Έτσι, η γιορτή του Shavouot (εις 
ανάμνηση της αποκάλυψης που έγινε στο Μωυσή) γιορτά-
ζεται, ειδικά στο Μαρόκο, πετώντας νερό ο ένας στον άλλον 
για να εξυμνήσουν το νερό που έσωσε τον Μωυσή.

Το τελετουρ-
γικό λουτρό 
Το τελετουργικό 
λουτρό είναι απα-
ραίτητο στοιχείο 
της ζωής της εβρα-
ϊκής κοινότητας και 
λαμβάνει χώρα 

μέσα στο Mikvé. Τα 
κείμενα αναφέρουν 

συγκεκριμένα ότι πρέπει να γίνεται σε «ζωντανά» νερά (νερό 
της βροχής, ποτάμια, πηγές). Το Mikvé πρέπει να έχει το 
κατάλληλο μέγεθος, ώστε να επιτρέπει την πλήρη πόντιση. Το 
τελετουργικό λουτρό είναι υποχρεωτικό πριν το γάμο και τις 
βασικές τελετές της ζωής, καθώς και στο τέλος του έμμηνου 
κύκλου της γυναίκας ή μετά τον τοκετό, ή για τον άνδρα μετά 
από «μιερή» συμπεριφορά.
Το νερό κατέχει επίσης κεντρική θέση στο τελετουργικό της 
κηδείας.

111 Τελετουργικό λουτρό «mikveh» της 
συναγωγής της Cavaillon – Γαλλία / Ritual bath 
(mikveh) at Cavaillon Synagogue – France

Το αμίλητο νερό, amilito nero
Μία παράδοση που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα σε 
ορισμένα ελληνικά χωριά την παραμονή του Αϊ-Γιάννη 
(24 Ιουνίου). Οι ανύπαντρες κοπέλες μαζεύονται 
όλες μαζί και πηγαίνουν για νερό στην πηγή ή σε 
πηγάδια. Αυτή η μικρή πομπή πρέπει να παραμείνει 
σιωπηλή και να αντισταθεί στα πειράγματα των 
νεαρών, οι οποίοι περιπαίζουν τις κοπέλες στο δρόμο 
της επιστροφής. Όταν οι κοπέλες πιούν λίγο από αυτό 
το αμίλητο νερό, θα τους αποκαλυφθεί το όνομα του 
μνηστήρα τους / The “silent water” (amilito nero): 
in some Greek villages, a tradition still survives 
of young unmarried women going together to 
collect water from springs or wells on the day 
before St John (24th June). The women make 
excursion in silence and must ignore passing 
comments from young men who taunt them on 
their return. Once they have drunk a little of this 
“silent water”, the name of their intended will 
be revealed to them.



112 Ρολόι για τον υπολογισμό του χρόνου 
κατανομής του νερού – Moghrar, 
Αλγερία / Sundial for measuring duration 
of water allocations – Moghar, Algeria

113 Κλεψύδρα – μουσείο Αθηνών, 
Ελλάδα: ρολόι που λειτουργούσε με νερό 
και που χρησιμοποιούνταν για την κατανομή 
του νερού άρδευσης / Water clock, or 
clepsydra used to allocate irrigation water 
– Museum of Atens, Greece

114  Όργανο μέτρησης του νερού – 
Karaman, Τουρκία / Measuring 
instrument for water – Karaman, Turkey

   το νερό οργανώνει τις κοινωνίες / water structures society

Τα περισσότερα έργα που εξασφαλίζουν την άρδευση ή τον εφοδιασμό με νερό 
είναι συλλογικά έργα, που αφορούν τόσο άτομα όσο και υποομάδες ή μεγαλύτερες 
κοινότητες. Η διαχείριση του νερού συνοδεύεται παντού από μορφές κοινωνικής 
οργάνωσης και περίπλοκους και δεσμευτικούς κανόνες, όπως την εξασφάλιση 
μίας δίκαιης κατανομής των υδάτινων πόρων, τον καθορισμό των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων των χρηστών του νερού, την αποφυγή της κατασπατάλησης, την 
πρόβλεψη κυρώσεων για τις καταχρήσεις, τη συντήρηση των υδραυλικών εγκατα-
στάσεων, κλπ.

Στο νότο της Γαλλίας, το δίκαιο του νερού (το σύνολο των νόμων που αφορούν το 
νερό) βασίζεται στο ρωμαϊκό δίκαιο που ορίζει ότι το νερό είναι rex communis, 
ένα αγαθό που δεν ανήκει σε κανέναν και μπορούν να το χρησιμοποιούν όλοι. Το 
τρεχούμενο νερό δεν μπορεί να το ιδιοποιηθεί κανείς, σε αντίθεση με τα νερά της 
βροχής, τα πηγαία ύδατα και τα υπόγεια ύδατα. Όσον αφορά το δίκαιο του νερού 
(τρόπος χρήσης των υδάτινων πόρων), στην Προβηγκία, έχει, στο μεγαλύτερο μέρος 
του, τις ρίζες του στο Μεσαίωνα.

Στο Μαγκρέμπ, το δίκαιο του νερού προκύπτει από το μουσουλμανικό δίκαιο και 
διάφορους εθιμικούς κανόνες που λαμβάνουν υπόψη τη σπανιότητα του νερού και 
την ποικιλομορφία των γεωγραφικών και πολιτισμικών συνθηκών. Εξού και υπάρ-
χουν σημαντικές διαφορές στον τρόπο κατανομής του νερού.
Όποιες και αν είναι οι συνθήκες, παντού έχουν θεσπιστεί νόμοι που αφορούν το 
νερό και διέπουν την πρόσβαση σε αυτό.

Στη Μεσόγειο, η ουσιώδης διαφορά έγκειται στη σύνδεση μεταξύ ιδιοκτησίας του 
νερού και ιδιοκτησίας της γης. Υπάρχουν δύο παραδόσεις: 
– η ιδιοκτησία του νερού διαφέρει από την ιδιοκτησία της γης, και μπορεί συνεπώς 
να πωληθεί ξεχωριστά, 
– το νερό είναι άρρηκτα δεμένο με τη γη που αρδεύει: τότε η γη πωλείται μαζί με τα 
δικαιώματα νερού που της αναλογούν.
Για παράδειγμα, στο Μαρόκο, μιλάνε για «ελεύθερο» νερό (που είναι ιδιοκτησία 
ατόμων χωρίς γη προς άρδευση, και το οποίο είναι προς πώληση) και για νερό 
«δεσμευμένο» με τη γη που το ίδιο αρδεύει. Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων υπάρ-
χουν διάφορες δυνατότητες ανάλογα με τους εθιμικούς κανόνες, οι οποίοι προκύ-
πτουν από τις κοινωνικές δομές (οργάνωση με βάση την οικογένεια, κοινότητα του 
χωριού, κεντρική διοίκηση κλπ), και τις οικονομικές ανάγκες. 

ΟΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Κατανομή, συντήρηση, διαιτησία, η κοινωνία πρέπει να 
εξασφαλίσει σε όλα τα επίπεδα ότι λειτουργούν καλά οι 
περίπλοκοι τρόποι της ορθής διαχείρισης του νερού.



WATER IN THE COMMUNITY / WATER AND SOCIETY
Share out, maintain, arbitrate. Societies everywhere must protect the complex terms and conditions for good 
water management.

Most irrigation or water supply systems are for collective use, 
be they for individuals, small groups or larger communities. 
Wherever it may be, water resource management is accompa-
nied by forms of social organisation and complex and restric-
tive regulations to ensure fair water supply and distribution, 
specify the rights and obligations of users, avoid wastage, 
sanction abuse and maintain hydraulic equipment, etc.

In the South of France, water rights (the collection of laws con-
cerning water) are based on Roman law which stipulated that 
water was a res communis, something that was in the public 
domain, belonging to no one. Running water, in contrast to rain-
water, spring water, or underground water, cannot be appropri-
ated. As for water management laws (the way of using a water 
resource), in Provence, these go as far back as the Middle Ages.

In the Maghreb, water management laws come from Muslim 
law and the provision of customary regulations which reflect 
the rarity of water and the range of geographical and cultural 
situations which have given rise to great differences in the 
ways of distributing water.
Whatever the conditions or the location, water management 
laws have been set up everywhere to define how this resource 
can be accessed.

In the Mediterranean, the main difference is found in the es-
tablished link between water ownership and land ownership. 
There are two traditions: 
- water ownership that is not attached to the land and can 
therefore be sold separately; 
- water that is inseparable from the land it irrigates, therefore 
the land is sold with the water management rights which are 
attributed to it.
For example, in Morocco, water is referred to as “single” 
(owned by people with no land needing irrigated and which 
can be bought) and “married” water (attached to the land it 
irrigates). Many variations can exist between these two inter-
pretations according to customary rules derived from social 
organisation (family lineage, village community councils, cen-
tral administration, etc.) and economic necessity.

We can also identify two main ways of dividing up water:
– by volume: as applies in the foggara-fed oases of Gourara, 
Touat and Tidikelt where each owner has a permanent share 
of the flow of water thanks to a diverter, or “Gesseria” and a 
complex network of seguias.
– By duration of flow: where each owner receives for a given 
length of time and at fixed intervals, the entire flow. Calculat-
ing the equal shares is done by units of time. This is the most 

   το νερό οργανώνει τις κοινωνίες / water structures society

Δύο είναι οι σημαντικότεροι τρόποι κατανομής του νερού:
– Η κατανομή γίνεται κατ’ όγκο, όπως είναι η περίπτωση των 
οάσεων που διαθέτουν foggaras (υπόγειες σήραγγες διήθησης) 
στην Gourara, στην Touat και στην Tidikelt όπου κάθε ιδιοκτή-
της έχει στη διάθεσή του μονίμως ένα τμήμα της απορροής του 
νερού, χάρη σε ένα διανεμητή hallaffa και σε ένα περίπλοκο 
δίκτυο από seguias (κανάλια άρδευσης).
– Η κατανομή γίνεται βάσει χρόνου απορροής: κάθε ιδιοκτήτης 
λαμβάνει για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα και σε καθορισμέ-
να διαστήματα όλη την απορροή. Ο υπολογισμός των μεριδίων 
γίνεται τότε βάσει χρονικών ενοτήτων. Αυτός είναι ο πιο διαδεδο-
μένος τρόπος. Τον συναντάμε για παράδειγμα στην Προβηγκία. 
Η οργάνωση ανά «βάρδιες νερού» συνεπάγεται συλλογικούς 
κανόνες και ομαδική αλληλεγγύη, ενώ η κατανομή κατ’ όγκο 
ταιριάζει μάλλον σε ένα πνεύμα ανεξαρτησίας.

Πύργος επιτήρησης 
για τη διαχείριση των 
πλημμυρών – Ghardaia, 
Αλγερία. Πύργος που επιτρέπει 
στους lawmnas να παρακολου-
θούν την αρχή της πλημμύρας, 
να αξιολογούν τη σημασία της και 
να την ανακοινώνουν. Είναι υπεύ-
θυνοι να διευθετούν το χείμαρρο, 
θέτοντας συγχρονισμένα σε λει-
τουργία τόσο τις απλές όσο και τις 
περίπλοκες διατάξεις εκτροπής, 
συλλογής, κατανομής, αποθή-

κευσης και διανομής αυτού του νερού που θα τροφοδοτήσει τα πολυάριθμα 
αρδευτικά κανάλια του φοινικώνα / Watchtower for spotting floodwaters – 
Ghardaïa, Algeria. The tower enabled lawmnas to spot the arrival of 
floodwaters, estimate their volume and warn people. They were tas-
ked with dealing with the torrents by operating a system of simple 
and complex measures in a synchronised manner to divert, collect, 
store and distribute the water into a multitude irrigation channels to 
the palm groves. 115
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Τα αρδευτικά κανάλια

Για τη διαχείριση του τρεχούμενου νερού έχουν θεσπιστεί οι πιο περίπλοκοι κανόνες. 
Ένα αρδευτικό κανάλι μπορεί να διανύσει αρκετά χιλιόμετρα και να αρδεύσει χωρά-
φια περισσότερων ιδιοκτητών μέσα από ένα σύστημα δευτερευόντων καναλιών. Τα 
κανάλια διέπονται παντού από συγκεκριμένους και παλαιούς κανόνες που ορίζουν 
ατομικά και συλλογικά δικαιώματα και εξασφαλίζουν μία δίκαιη κατανομή των υδά-
τινων πόρων. Μία ομάδα συνασπισμένων αρδευτών διαχειρίζεται τα κανάλια βάσει 
οικογενειακών δεσμών ή σχέσεων γειτονίας, συνοικιακών ενώσεων ή άλλων μορ-
φών ενώσεων. 
Στη νότια Γαλλία, το νερό διανέμεται εκ περιτροπής, βάσει μεριδίων νερού ανά-
λογων προς την αρδευόμενη γη και ωραρίων ποτίσματος με μία προκαθορισμένη 
σειρά. Μετά το νόμο του 1927, τη διαχείριση έχουν αναλάβει ελεύθερες ή εγκεκρι-
μένες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ASA).

Στο Μαρόκο, οι εθιμικές ενώσεις δημιούργησαν περίπλοκα συστήματα (για παρά-
δειγμα, σύμφωνα με το καταστατικό των séguias (καναλιών άρδευσης), χρόνος 
άρδευσης κατανεμημένος ανά ημέρες, ή αλλιώς ανά noubas, διηρημένες σε υπο-
πολλαπλάσια, ή πάλι νερό που κατανέμεται εκ περιτροπής βάσει μιας τοπογραφικής 
διαδοχής) τα οποία λειτουργούν ακόμη, παρότι η νέα νομοθεσία ορίζει ότι το νερό 
δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο ιδιοποίησης στερητικής για τους άλλους και επιδι-
ώκει να συνδέσει σταδιακά το νερό με τη γη για την αποφυγή της κερδοσκοπίας 
στο θέμα του νερού. Μετά το νόμο του 1990, δημιουργήθηκαν Ενώσεις Χρηστών 
Νερού στον Αγροτικό Τομέα. 
Πολύ συχνά, ως αντάλλαγμα για τη χρήση του νερού, οι δικαιούχοι οφείλουν να συμ-
μετέχουν στη συντήρηση των καναλιών είτε σε είδος (μεροκάματα) είτε μέσα από 
ένα σύστημα καταβολής τελών. Η συντήρηση αυτή απαιτεί πολλά εργατικά χέρια και 
οργανωμένη συλλογική ζωή.
Στην Touat, στην Αλγερία, η συμμετοχή στη συντήρηση των αποστραγγιστικών στοών 
δημιούργησε προσωρινή ιδιοκτησία του νερού, άλλη από την ιδιοκτησία των στοών.

Προκειμένου να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες και να επιλύονται οι διαφορές, οι κοι-
νότητες προσλάμβαναν εξειδικευμένο προσωπικό, όπως τον amazzal στον Μέγα 
Άτλαντα, τον gardo-aigo (φύλακα του νερού) στην Προβηγκία, τον mirâb στο Ιράν, 
τον νερολόγο στην Ελλάδα κλπ.
Στην Ghardaia, το σύστημα ανάκτησης και διαχείρισης του νερού των υπερχειλίσεων 
των oueds (υδάτινα ρεύματα) ήταν η αφορμή για μία εξαιρετικά περίπλοκη τεχνική και 
κοινωνική οργάνωση. Οι lawmnas είναι εθελοντικές οργανώσεις επιφορτισμένες να 
ελέγχουν τη λειτουργία τού παραδοσιακού συστήματος κατανομής του νερού και τη 
συντήρηση των φραγμάτων και των καναλιών. Αναλαμβάνουν όλες τις ευθύνες σε 
σχέση με το νερό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ευεργετική υπερχείλιση.
Μερικές φορές μάλιστα, δημιουργήθηκαν πραγματικοί θεσμοί ειδικά για το νερό. 
Οι πιο γνωστοί είναι το δικαστήριο των Ισπανών αρδευτών: το Cort de la Ceo της 
Βαλένθια και το δικαστήριο της πεδιάδας της Μούρθια, που στο εξής ανήκουν στην 
άυλη κληρονομιά της UNESCO. 

116 Κτιστό αρδευτικό κανάλι – Κοιλάδα των 
Ρόδων, Μαρόκο / Stone-built irrigation channel 
– Valley of the Roses, Morocco

117 Άρδευση με αυλάκια - Hammamet, Τυνησία 
/ Furrow irrigation – Hammamet, Tunisia 

118 Διανεμητής – Αλγερία / Distributor – Algeria 



common method and is used, for example, in Provence. The 
organisation of ‘taking turns’ infers collectively applied regula-
tions and unity within the group whereas the sharing out of wa-
ter by volume is more in keeping with a more independent spirit.

Irrigation channels
The most complicated water management rules have been 
drawn up to govern running water resources. 

An irrigation channel can run for several kilometres and water 
fields belonging to several land owners by a system of second-
ary channels. At all points, the channels are subject to detailed 
and ancient regulations which define individual and collective 
rights ensuring a fair distribution of the water resource. They 
are managed by a group of irrigators who are associated 
through family or neighbourhood lineage, district groupings of 
people or other methods of association. 

In the South of France, water is divided up by allocations which 
define the share of water in proportion to the land requiring 
irrigation and watering times according to a detailed rotation. 
Since a law passed in 1927, this organisation is managed by 
free trade unions or authorised trade unions (ASA’s).

In Morocco, customary associations have given rise to complex 
systems based on the status of seguias, irrigation periods split 
up into days, the sub-multiplication sharing of noubas, or water 
distribution rotations following topographical sequences. These 
systems still operate today despite new legislation decreeing that 

water cannot be subject to exclusive appropriation and which 
is trying to gradually re-associate water with land to eliminate 
speculation on this valuable resource. Agricultural Water Users’ 
Associations have been set up since the law was passed in 1990.

In most cases, in return for the use of water, the rights holders must 
participate in the channel maintenance, either on a voluntary ba-
sis (days of work) or by licensing system. This maintenance work 
requires significant manpower and organisation within the group.

In Touat, Algeria, taking part in maintenance work is rewarded 
with temporary rights different to those of the cistern owners.

In order to respect regulations and referee conflicts, com-
munities have established specialised employees such as the 
amazzal in the High Atlas, the gardo-aigo (water guardian) in 
Provence, the Iranian mirâb and the Greek nerologos, etc.

At Ghardaia, the management and recovery system of flood 
waters from wadis has led to an extremely complicated tech-
nical and social form of organisation. Lawmnas, are volun-
tary associations responsible for controlling the operation of 
traditional diverting systems and maintenance of banks and 
channels. They take care of all responsibilities linked to water 
before and after the beneficial flooding. 

Occasionally, genuine institutions have been established for wa-
ter. The most famous of these are Spanish water tribunals such 
as Valencia’s Ceo Water Tribunal and that of the Plain of Murcia 
which are now listed as UNESCO intangible cultural heritage.

   το νερό οργανώνει τις κοινωνίες / water structures society

Η κατανομή του νερού μεταξύ των γεωργικών και των βιο-
μηχανικών χρήσεων, οι σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των δικαι-
ούχων του νερού στα ανάντη και στα κατάντη, καθώς και οι 
αντιπαλότητες των αρδευτών έχουν δημιουργήσει πολλές 
φιλονικίες.
Η χρήση του νερού ως πηγή ενέργειας (μύλοι, χαρτοποιία, 
βυρσοδεψία, κλπ) δεν έπρεπε να εμποδίζει τις δευτερεύου-
σες χρήσεις όπως η άρδευση. Τα αρχεία όμως δείχνουν ότι οι 
καταγγελίες των μεν, οι διεκδικήσεις των δε και οι διάφορες 
καταχρήσεις είναι πολυάριθμες. 
Σήμερα, ο τουρισμός και η αυξανόμενη κατανάλωση νερού 
σε χώρες όπου το νερό σπανίζει μπορεί να αποτελέσει παρά-
γοντα νέων εντάσεων. 119 Τσιμεντένια στέρνα – Τουρκία / Cement trough – Turkey 

67



Στις μέρες μας, επανεμφανίζονται αυτές οι διαμάχες ανάμεσα στα ανάντη και στα 
κατάντη, μεταξύ των ανταγωνιστικών αναγκών, τώρα όμως σε επίπεδο κρατών. 
Σήμερα, η στρατηγική κατασκευής μεγάλων φραγμάτων που έχει υιοθετήσει η 
Τουρκία στον Τίγρη και τον Ευφράτη, οι οποίοι έχουν τις πηγές τους στο έδαφός της, 
θεωρείται από ορισμένους απειλή για τους γείτονές της που βρίσκονται στα κατάντη.
Σήμερα, ένα από τα θέματα της ισραηλινο-παλαιστινιακής διένεξης είναι ο έλεγχος 
υπόγειων υδάτων πολλών εκατομμυρίων km2 στο παλαιστινιακό έδαφος (στα 
κατεχόμενα εδάφη). Η απελευθέρωση των εν λόγω εδαφών θα στερούσε από τους 
Ισραηλινούς ένα μεγάλο μέρος των υδάτινων πόρων τους.
Ο παραδοσιακός τρόπος διαχείρισης και συντήρησης των αρδευτικών συστημάτων 
αφορούσε μία δομημένη κοινωνία με πολλά εργατικά χέρια.
Η εξέλιξη των αρδευτικών συστημάτων οδηγεί στην εξαφάνιση της τοπικής 
αλληλεγγύης υπέρ μίας εξατομίκευσης της πρόσβασης στο νερό.
Η επιλογή υπέρ της υδραυλικής μηχανικής μεγάλης κλίμακας και η κατασκευή 
μεγάλων φραγμάτων-ταμιευτήρων ευνόησαν την παρέμβαση ισχυρών εταιρειών ή 
του κράτους. Τα μεγάλα έργα συχνά πραγματοποιήθηκαν εις βάρος της τεχνικής, 
πολιτιστικής και κοινωνικής κληρονομιάς των προηγούμενων εποχών.

Cort de la Ceo
Τα δικαστήρια των αρδευτών στο νότο της Ισπανίας είναι παραδοσιακά δικαστήρια για τη διαχείριση του νερού 
που έχουν τις ρίζες τους στην εποχή της Αλ Ανταλούς (9ος -13ος αι.) Τα δύο πιο σημαντικά, το Συμβούλιο 
των Προεστών της πεδιάδας της Μούρθια και το Δικαστήριο Άρδευσης της πεδιάδας της Βαλένθια έχουν 
αναγνωριστεί από την ισπανική έννομη τάξη. Τα δικαστήρια αυτά, που αποτελούνται από μέλη εκλεγμένα 
με δημοκρατικές διαδικασίες, ρυθμίζουν τις διαφορές προφορικά, γρήγορα, με διαφάνεια και αμεροληψία. 
Το Δικαστήριο Άρδευσης της Βαλένθια απαριθμεί 8 εκλεγμένους εκπροσώπους, οι οποίοι εκπροσωπούν 9 
κοινότητες και 11.961 μέλη. Πέρα από το δικαστικό τους ρόλο τα δικαστήρια αυτά αποτελούν παρακαταθήκη 
της τεχνογνωσίας της άρδευσης, η οποία προέρχεται από παλαιές πολιτιστικές ανταλλαγές και χρησιμοποιεί 
ένα λεξιλόγιο πλούσιο σε αραβικές λέξεις. Πρόκειται για μία πραγματική πολιτιστική κληρονομιά που 

μεταδίδεται από γενιά σε γενιά / The Ceo Water Tribunal The water tribunals in Southern Spain 
are traditional jurisdictions for water management which date back to the AL-Andalusian period of the 
9th – 13th centuries. The two most important examples are the Council of Good Men of the Plain of 
Murcia and the Water Tribunal of the Plain of Valencia. These are recognised by Spanish law and com-
prise democratically elected members who settle conflicts in an oral, rapid, transparent and impartial 
manner. The water tribunal of Valencia is made up of 8 union councillors representing 9 townships and 
11,961 members. Beyond their legal role, these tribunals are trustees of irrigation know-how derived 
from ancient cultural exchanges and a lexicon rich in Arabian references. They are genuine examples of 
cultural heritage passed down from one generation to the next.

120 Μητρώο του καναλιού του Carpentras – 
Γαλλία / A register for the Carpentras Canal 
– France 

121 Φράγμα Çubuk της Άγκυρας, Τουρκία / 
The Çubuk Dam – Ankara, Turkey

122 Φράγμα Lalla Takerkoust – Περιφέρεια του 
Μαρακές, Μαρόκο / Lalla Takerkoust Dam – 
Region of Marrakesh, Morocco



   το νερό οργανώνει τις κοινωνίες / water structures society

123 Σχεδιάγραμμα του καναλιού που 
τροφοδοτούσε τους νερόμυλους Delestic στις 
όχθες του Largue το 1855 - Reillanne, 
Γαλλία: Στις όχθες του Largue υπήρχε μία 
σειρά νερόμυλων που τροφοδοτούνταν από 
κανάλια. Μερικές φορές, πολλοί νερόμυλοι 
συνδέονταν με το ίδιο κανάλι, πράγμα που 
μπορούσε να προξενήσει έριδες. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, ο πρωτότοκος γιος 
κληρονομούσε τον πιο ψηλό μύλο, και ο 
μικρότερος γιος το μύλο στα κατάντη / Canal 
layout supplying the Delestic watermills on 
the River Largue, in 1855 – Reillanne, 
France: The banks of the Largue were lined 
by a chain of watermills fed by mill races. 
This often led to conflicts and to resolve this, 
the eldest person inherited the first mill 
upstream while the youngest took the mill 
downstream

Distributing water between agricultural users and industrial 
users with all the interdependence issues between the rights 
holders upstream and those downstream together with rival-
ries between irrigators, has generated much conflict. 
The use of water as a source of energy through mills, paper 
mills, tanneries, etc. should never have prevented secondary 
uses such as irrigation. However, archives show a plethora of 
protests of some and the demands of others as well as various 
breaches and abuses committed. 

Today, tourism and increasing consumption of water in coun-
tries where it is a rarity can be factors for new stress and strain.

The conflicts both upstream and downstream between com-
peting uses have worked themselves all the way up to a na-
tional level. Today, in Turkey, the strategy of constructing huge 
dams on the Tigris and the Euphrates which have their sources 
on Turkish soil is considered by some to be a significant threat 
to its neighbours downstream.

One of the issues in the current Israeli-Palestinian conflict is 
the control of the groundwater which extends over several mil-
lion km2 under Palestinian territory (in occupied territory). The 
winning of these lands would deprive the Israelis of a consider-
able part of their water supply.

The traditional management and maintenance method of wa-
tering systems corresponds to an ordered society with abun-
dant labour supply available to it. 

The development of watering systems has led to the disap-
pearance of local unity in favour of an individualisation in ac-
cessing water.

The choice to back large-scale water power schemes, the 
construction of huge dams and reservoirs has encouraged 
the involvement of powerful companies or the state and often 
been to detriment of technical, social and cultural heritage 
from previous eras.
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Οι υδάτινοι πόροι που ήταν εύκολα προσβάσιμοι τείνουν να μειωθούν, λόγω των 
κλιματικών εξελίξεων και της υπερεκμετάλλευσης, και η απερήμωση ολοένα κερ-
δίζει έδαφος. Όμως, η αύξηση του πληθυσμού, οι αλλαγές του τρόπου ζωής, οι 
εξελίξεις των αγροτικών προτύπων οδηγούν παγκοσμίως και με μαθηματική ακρί-
βεια σε αύξηση των αναγκών σε νερό. Οι εξελίξεις αυτές επισύρουν τροποποίηση 
των τεχνικών και των συνηθειών, και μία σταδιακή εγκατάλειψη της παραδοσιακής 
κληρονομιάς όσον αφορά τη διαχείριση του νερού. 

Σε αγροτικές περιοχές, η μηχανοποίηση και ο εξορθολογισμός των γεωργικών πρα-
κτικών, η αστυφιλία, η αύξηση του κόστους του εργατικού δυναμικού, οι τουριστικές 
ή δημογραφικές πιέσεις που δημιουργούν τοπικές εντάσεις όσον αφορά τη χρήση 
του νερού αποτελούν μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στην εγκατάλειψη 
της λαϊκής κληρονομιάς. Στις πόλεις, η υποβάθμιση αυτής της κληρονομιάς εξηγεί-
ται τόσο από τη δημογραφική ανάπτυξη που έχει διαταράξει τον παραδοσιακό ιστό, 
αλλά και λόγω της μείωσης των συλλογικών πρακτικών σε σχέση με το νερό υπέρ 
ατομικών συνηθειών.

Η διατήρηση αυτής της λαϊκής κληρονομιάς είναι εντούτοις σημαντική:
– Η κληρονομιά του νερού βρίσκεται ακόμα συχνά στο επίκεντρο των τοπικών 
υδραυλικών συστημάτων, και ικανοποιεί καθημερινές ανάγκες τόσο σε πόλεις 
όσο και σε αγροτικές περιοχές. Οι παραδοσιακές τεχνικές και οι παραδοσιακοί 
εξοπλισμοί ενίοτε αποδεικνύονται πιο συμφέροντες οικονομικά ή κοινωνικά από 
τα σύγχρονα συστήματα. Σε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ένας έξυπνος 
εκσυγχρονισμός αυτής της κληρονομιάς μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της 
παρεχόμενης υπηρεσίας, χωρίς να αμφισβητηθεί η λειτουργικότητά της.
– Ακόμη και όταν μπορούν να υιοθετηθούν σύγχρονες τεχνικές που εξοικονομούν 
περισσότερο νερό, η παραδοσιακή κληρονομιά μπορεί να καλύψει λειτουργίες που 
συνδέονται έμμεσα με την υδραυλική της λειτουργία: διατήρηση του τοπίου ή της 
βιοποικιλότητας χάρη στα συστήματα άρδευσης μέσω της βαρύτητας, καταπολέ-
μηση της διάβρωσης και των πλημμυρών χάρη στις αναβαθμίδες ή τα κανάλια, 
τουριστική ανάπτυξη...  

Η ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 
ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Σήμερα, η διαχείριση του νερού στη Μεσόγειο έχει να 
αντιμετωπίσει πολλές και συχνά αντιφατικές εξελίξεις και 
προκλήσεις. 



The resource is easily available but is tending to shrink due 
climate change while desertification advances. At the same 
time, demographic growth, changing life styles, changes in 
farming practices have fuelled a steady global increase in wa-
ter requirements. These developments have led to a change in 
techniques and uses and a gradual abandoning of traditional 
heritage linked to water management.
In the countryside, mechanisation and rationalisation of farm-
ing practices, rural exodus, rising labour costs, pressure from 
tourism and growing populations which creates local conflicts 
in the use of water are all factors in the abandoning of vernacu-
lar heritage. In urban areas, the degradation of this heritage is 
explained by both the demographic growth which has upset the 
traditional fabric of society and by the reduction in collective 
uses of water in favour of private, individual use.

The preservation of this vernacular heritage does however ap-
pear to be vital: 
- In some instances, water heritage remains at the heart of local 
water power systems, catering for daily requirements in urban 
areas as in rural locations. Traditional techniques and equip-
ment can sometimes prove to be more economically or socially 
viable than more modern systems. In this case, a well thought 
out modernisation of this heritage could contribute to a better 
service provided without questioning its function.
- Even when modern techniques that use less water can be 
put in place, traditional heritage can still fulfil functions that are 
indirectly linked to its hydraulic purpose such as maintaining 
landscape features or biodiversity thanks to gravity irrigation 
systems, tackling erosion or flooding through terraces or chan-
nels, tourism development, etc. 

REDISCOVERING THE MEMORIES OF WATER IN THE MEDITERRANEAN
Today, water resource management in the Mediterranean is confronted with changes and issues which are 
multiple in nature and sometimes contradictory.

   πώς να διασώσουμε ό,τι μπορεί ακόμη να διασωθεί; / 
how can we safeguard what remains? 

– Η κληρονομιά του νερού είναι μία ζωντανή μνήμη των 
κοινωνιών τής Μεσογείου και της σχέσης τους με το περι-
βάλλον. Σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης λειψυδρίας, μπορεί, 
ακόμη και σήμερα, άλλοτε να υποδεικνύει ορισμένες καλές 
πρακτικές σε σχέση με τη διαχείριση του νερού, και άλλοτε να 
συμβάλλει, μέσω της υποβάθμισής της, σε κακή διαχείριση 
των υδάτινων πόρων. Αποτελεί μία σημαντική βάση υπέρ της 
ευαισθητοποίησης των πληθυσμών της Μεσογείου σε σχέση 
με τις προκλήσεις της διαχείρισης του νερού.

Προφανώς δεν προτείνουμε τη διατήρηση ολόκληρης της 
κληρονομιάς, η οποία, σε πολλές μεσογειακές περιοχές, ήδη 
βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο παρακμής, αλλά προτεί-
νουμε πάνω από όλα να διαφυλάξουμε και να αξιοποιήσουμε

ό’τι μπορεί ακόμη να σωθεί, και να αποδείξουμε ότι η παρα-
δοσιακή κληρονομιά μπορεί ακόμα και σήμερα να εξυπηρε-
τήσει αρκετές ανάγκες.

Οι βασικές προκλήσεις, στις οποίες προτίθεται να δώσει απα-
ντήσεις το έργο REMEE, αφορούν τόσο την ανάγκη να γίνει 
περισσότερο γνωστή και να αναγνωριστεί η αξία αυτής της 
κληρονομιάς εκ μέρους των εκλεγμένων αρχόντων και των 
υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων, ώστε να υιοθετηθούν 
ολοκληρωμένες διαδικασίες προστασίας και διαφύλαξης, να 
ξεκινήσουν πιλοτικές δράσεις που θα μπορέσουν να ενισχύ-
σουν τους παραδοσιακούς ρόλους της κληρονομιάς ή να ανα-
δείξουν νέους ρόλους, και να ευαισθητοποιήσουν τους νέους 
ώστε οι ίδιοι να κατανοήσουν την αξία της κληρονομιάς.
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Γνώση και προστασία

Πέρα από την κληρονομιά της αρχαιότητας και ορισμένων μνημείων που είναι 
ακόμη προσβάσιμα, η κληρονομιά που αφορά τη διαχείριση του νερού δεν έχει 
ενσωματωθεί επαρκώς στις δημόσιες πολιτικές για τη διατήρηση των πολιτιστικών 
αγαθών.  Όπως κάθε λαϊκή κληρονομιά, τείνει να εξαφανιστεί από τη στιγμή που δεν 
χρησιμοποιείται πια.

Εδώ και πολλά χρόνια, πολλοί ερευνητές από τομείς όπως αρχιτεκτονική, υδραυλική 
μηχανική, ιστορία, γεωγραφία προσπαθούν να αναστήσουν τη μνήμη των τεχνικών 
και των παραδοσιακών συνηθειών του νερού στη Μεσόγειο.

Το έργο REMEE έδωσε τη δυνατότητα να διεξαχθούν λεπτομερείς καταγραφές τής 
κληρονομιάς του νερού σε πολλές μεσογειακές περιοχές, να αναδειχθούν στα μάτια 
των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων και του κοινού οι κεκτημένες γνώσεις και 
οι πολυάριθμες έρευνες που έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες πάνω σε αυτό το θέμα.  
Έτσι, μία λεπτομερής καταγραφή των κρηνών της Μεδίνας του Μαρακές στοχεύει 
στην ευαισθητοποίηση των δημόσιων αρχών σε σχέση με τις φθορές που έχει υπο-
στεί αυτή η σημαντική ιστορική κληρονομιά. Στο Μαρακές πάλι, οι εργασίες μίας 
ομάδας νέων είχαν ως αποτέλεσμα να αναδειχθεί η αξία και να προστατευτεί ένα 
από τα τελευταία foggaras που είναι ακόμη ορατά στη σύγχρονη πόλη.
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   εκ νέου ανακάλυψη της υδάτινης κληρονομιάς / rediscovering water heritage

Water heritage represents a living memory of Mediterranean 
civilisations and their relationship with the environment. In a 
context of growing water shortages, it can sometimes be il-
lustrated with certain good water management practices, 
sometimes by contributing to its own degradation through poor 
resource management. It constitutes a vital aid to raise the 
awareness of the Mediterranean people to the issues of water 
management.

Clearly, it is not a matter of preserving all heritage from the 
degradation which is already well advanced in many regions 
but rather safeguarding and developing what can still be saved 
while proving that traditional heritage can still fulfi l many func-
tions today.

The key issues, which the REMEE Project has tried to tackle 
are found fi rstly in the necessity to alert local politicians and 
decision-makers in order to engage them in genuine processes 
of protection and safeguarding, to launch pilot actions which 
reinforce the traditional functions of this heritage, or indeed to 
develop new uses. A second issue is to raise the awareness 
of the Mediterranean people, especially young people, to the 
importance of water heritage.

Understand and protect
With the exception of antique heritage and some monuments 
which are still accessible, heritage linked to water management 
is insuffi ciently integrated into public policy for the conservation 
of cultural assets. As with all vernacular architecture, it tends to 
disintegrate when it is no longer used. 
For a number of years, many researchers in architecture, hydrau-
lics, history and geography have strived to rekindle the memory 
of traditional techniques and uses of water in the Mediterranean.
The REMEE Project has enabled a number of detailed inven-
tories on water heritage to be carried out in several Mediter-
ranean regions. It has also helped promote acquired knowl-
edge and the many studies that have been undertaken on this 
subject over the last few decades. A detailed inventory of the 
fountains in the Medina of Marrakesh aims to alert the local 
public authorities to the degradation that is happening to this 
heritage which so emblematic to the old part of the city. A group 
of young people are also working to enhance and protect one of 
the last foggaras still visible in the new part of the city.
A Mediterranean resource centre is in development with sup-
port from the Environment Offi ce of Corsica. This will highlight 
the most signifi cant fi ndings from the heritage studied during 
the project and conserve all of the photographic archive gener-
ated by the project in one location.



Ανάδειξη

Πολλές πρωτοβουλίες συμβάλλουν σήμερα στην ανάδειξη της χρησιμότητας της 
κληρονομιάς του νερού:
• Δημιουργία τουριστικών υποδομών ή μουσείων, που βασίζονται στην τουριστική 
αξιοποίηση αυτής της κληρονομιάς.
• Ανάπτυξη μίας γεωργίας με μεγάλη προστιθέμενη αξία, η οποία συμβάλλει στη 
διατήρηση του παραδοσιακού αγροτικού τοπίου, μέσα, για παράδειγμα, από την 
ανάπτυξη της καλλιέργειας ελαιώνων ή αρωματικών φυτών σε αναβαθμίδες καλ-
λιέργειας.
• Παρουσίαση των έμμεσων λειτουργιών υπέρ της διατήρησης της βιοποικιλότη-
τας των ζώων και των φυτών, του υδροφόρου ορίζοντα… λειτουργίες που πρέπει να 
αναγνωριστούν, και η κοινωνία να αναλάβει τις ευθύνες της ως προς αυτές.
• Εκ νέου ανακάλυψη των λειτουργιών της κληρονομιάς σε σχέση με τη χωροταξική 
προσαρμογή της γης, μέσα από την καταπολέμηση των κινδύνων πλημμυρών, την 
ανάδειξη του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε και του δημόσιου χώρου.

Το έργο REMEE συμβάλλει στη δημιουργία δύο οικομουσείων για την κληρονομιά 
στην Tamesloht (Μαρόκο) και την Hammamet (Τυνησία). Δημιουργήθηκαν τρεις 
περιηγητικές διαδρομές για τους ντόπιους και τους τουρίστες. Αυτές δίνουν τη 
δυνατότητα στον επισκέπτη να αναρωτηθεί σχετικά με την ενσωμάτωση της κληρο-
νομιάς του νερού στο δημόσιο χώρο σήμερα. Στην Αλγερία, φιλοτεχνήθηκε για τους 
επισκέπτες μία πινακίδα παρουσίασης των ιαματικών λουτρών της Cherchell και της 
διαδρομής του νερού στη ρωμαϊκή πόλη.

Το Φεστιβάλ των Eσπεριδοειδών, που ξεκίνησε στη Hammamet το Φεβρουάριο 
του 2010, συμβάλλει στην ανάδειξη της γεωργικής παραγωγής και των τοπίων που 
συνδέονται με την παραδοσιακή άρδευση.

Εργοτάξια διάσωσης επέτρεψαν να αναδειχθούν τα δίκτυα των seguias, των δεξαμε-
νών και των κρηνών, και να εγκαινιαστεί η υπεύθυνη χρήση τους από τους κατοίκους.



   εκ νέου ανακάλυψη της υδάτινης κληρονομιάς / rediscovering water heritage

Διάδοση
Οι κάτοικοι της Μεσογείου συνειδητοποιούν σιγά-σιγά τη 
σημασία αυτής της κληρονομιάς: απόδειξη, η επιτυχία των 
επισκέψεων των καναλιών στην Προβηγκία ή των μουσείων 
που είχαν ήδη δημιουργηθεί στο Μαρόκο ή στην Αλγερία 
πάνω σε αυτό το θέμα. Πολλές τοπικές ή εθνικές οργανώσεις 
αναπτύσσουν επίσης εργαλεία ευαισθητοποίησης για αυτό 
ακριβώς το θέμα.
Για να συνεισφέρουμε σε αυτή τη διάδοση, οι εταίροι του 
REMEE ξεκινήσαμε ένα πολύ μεγάλο εκπαιδευτικό έργο στο 
οποίο συμμετέχουν 1.000 νέοι από τη Μεσόγειο, ηλικίας 8 με 
18 χρονών, σε 7 περιοχές. Το έργο αυτό επέτρεψε στους 
νέους να γνωρίσουν ξανά την περιοχή τους και να κατανοή-
σουν τις προκλήσεις της διαχείρισης του νερού στη Μεσόγειο.

Στα εργοτάξια διάσωσης συμμετείχαν πολλοί νέοι εθελοντές 
από τη Μεσόγειο, που, μέσα από τη δράση, μυήθηκαν στη 
σημασία του σεβασμού της υδάτινης κληρονομιάς.
Πολλές δημοσιεύσεις, ειδικά στην Αλγερία, έξοδοι και δρα-
στηριότητες γνωριμίας, που πραγματοποιήθηκαν από τους 
εταίρους του έργου επέτρεψαν να κινητοποιηθεί πολύ το κοι-
νό ώστε να ιδιοποιηθεί το ίδιο και πάλι αυτή την κληρονομιά.

Promote
Today, there are many initiatives which are helping to revive the 
use of water heritage: 
- Creation of tourism infrastructure or of museums based on 
tourist development of this heritage. 
- Growth of agriculture with strong added value contributing 
to the maintenance of traditional farming landscapes with, for 
example, the development of olive groves and aromatic plants 
grown on agricultural terraces.
- Highlighting the indirect functions such as maintaining animal 
and plant biodiversity, water table levels, etc., purposes which 
remain largely unknown and unappropriated by society.
- Rediscovering the role of this heritage for regional (town and 
country) planning by tackling flood risks and enhancing the 
quality of life and of public spaces.
The REMEE Project is contributing to the creation of two her-
itage eco-museums in Tamesloht (Morocco) and Hammamet 
(Tunisia). Three discovery trails have been developed for local 
residents and tourists that lead visitors to question how water 
heritage is being integrated into the public realm today. In Al-
geria, a leaflet presenting the thermal baths of Cherchell and 
the water supply system in the Roman city has been produced 
for visitors.
The citrus fruit festival, launched in Hammamet in February 
2010, has contributed to highlighting farm produce and the 
landscape linked to traditional irrigation.

Volunteer workcamps to safeguard the network of seguias, 
pools and fountains have enabled these features to be en-
hanced and to encourage the local population to use them in a 
responsible manner.

Handing on 
The Mediterranean people are gradually becoming more aware 
of just how much this heritage matters. The success of visits 
by the Canaux de Provence organisation or existing museums 
in Morocco or Algeria on this theme attests to this fact. Many 
local or national associations are also developing awareness 
raising tools.
Contributing to this knowledge transfer, the REMEE Project 
partners are involved in a large educational project for up to 
1000 young Mediterranean people aged 8 to 18 years old from 
7 different regions. The project has enabled these young people 
to learn more about their region and understand the issues sur-
rounding water in the Mediterranean.
Many young Mediterranean volunteers participated in the volun-
teer workcamps and learnt about the importance of developing 
water heritage while they took part in activities to safeguard it.
There are many publications, especially in Algeria, of outings 
and learning activities provided by the project partners that 
have helped achieve a strong engagement with the general 
public so that they reclaim this heritage as their own.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ REMEE

Οργάνωση για την Περιφερειακή 
Συμμετοχή και Δράση (APARE) Γαλλία
Επικεφαλής του έργου REMEE

Η Οργάνωση για την Περιφερειακή Συμμετοχή και Δράση, ευρωπαϊκή 
οργάνωση νεολαίας, αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ιδρύθηκε το 1979. Εδώ και 30 χρόνια δραστηριοποιείται σε θέματα 
νεολαίας, κληρονομιάς και περιβάλλοντος. Προτείνει δράσεις διεθνούς 
εθελοντισμού στην Προβηγκία και τη Μεσόγειο, με σκοπό να μεταδώσει 
τις αξίες των διαφόρων περιοχών μέσα από τη δράση και την ενεργό 
συμμετοχή των πολιτών. Το APARE υποδέχεται κάθε χρόνο στα εργοτά-
ξιά του για την αποκατάσταση της κληρονομιάς της Προβηγκίας και της 
Μεσογείου πάνω από 300 εθελοντές. Επίσης, συμμετέχει στα ευρωμε-
σογειακά προγράμματα ανταλλαγών και συνεργασίας. 

www.apare-gec.org

Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος (MKP) 
Ελλάδα

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος είναι μία αστική μη-κερδοσκοπική 
εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992. Στόχος του είναι να προάγει μία ανάπτυ-
ξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων που σέβεται το περιβάλλον και τον πολι-
τισμό των περιοχών της Μεσογείου και των Βαλκανίων. Μέσα από ευρω-
παϊκά έργα συνεργασίας, τοπικές πιλοτικές δράσεις και δράσεις με τους 
νέους, το ΜΚΠ επιδιώκει να δώσει απαντήσεις στα σύγχρονα ευρωμεσο-
γειακά ζητήματα της ενίσχυσης του διαλόγου, της ευαισθητοποίησης και 
της συγκεκριμενοποίησης της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή. 

www.medcenv.org

Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Κορσικής 
(OEC) Κορσική, Γαλλία

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Κορσικής είναι ένας δημό-
σιος οργανισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κορσικής, 
υπεύθυνος να προάγει και να συντονίζει την περιφερειακή 

πολιτική σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. 
Η μέριμνα να υπάρχει συνοχή στο σύνολο των δράσεών του, μέσα από τη 
χάραξη κατάλληλων μεθοδολογιών και στο πλαίσιο των τοπικών, εθνικών 
και διεθνών εταίρων, έχει οδηγήσει πολύ συχνά την Υπηρεσία Περιβάλλο-
ντος της Κορσικής στη θέση του επικεφαλής.

www.oec.fr

Φίλοι της Gökova- Akyaka (G.A.S.-Der) 
Τουρκία

Η οργάνωση «Οι φίλοι της Gökova- Akyaka» ιδρύθηκε το 1991 από 
τους κατοίκους της περιοχής και άτομα από μεγάλες πόλεις που ήρθαν 
και εγκαταστάθηκαν στην Akyaka.
Οι στόχοι της οργάνωσης αφορούν στην προστασία της φυσικής και 
πολιτιστικής τοπικής κληρονομιάς, και, αν χρειαστεί, στην ανάληψη από 
την ίδια την οργάνωση του ρόλου του συμβούλου επί του θέματος, στη-
ρίζοντας δράσεις προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας, διε-
ξάγοντας εκπαιδευτικές δράσεις και προάγοντας δυναμικά τη βιώσιμη 
ανάπτυξη στις αγροτικές αλλά και στις αστικές περιοχές. 
Η ΜΚΟ αυτή διεξάγει πολιτιστικές δράσεις που αποτελούν τη βάση για 
την ευαισθητοποίηση του κοινού.

www.akyaka.org

The Association for Participation and Regional Action (APARE – 
France) - REMEE Project lead partner
The Association for Participation and Regional Action, APARE, is a European or-
ganisation for young people which is recognised by the European Commission. 
It was founded in 1979 and has worked ceaselessly over the last 30 years for 
young people, heritage and the environment. APARE offers volunteer activities 
in Provence and the Mediterranean which aim to communicate the values of 
these territories through action and the involvement of local people. Each summer, 
APARE manages more than 300 volunteers who take part its heritage restoration 
workcamps in Provence and the Mediterranean. It is also involved in Euro-Medi-
terranean cooperation and exchange programmes.
www.apare-gec.org

Mediterranean Centre of Environment (MKP – Greece)
The Mediterranean Centre of Environment (Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος) 
is a non-profit making company created in 1992. Its aim is to promote human 
activity that respects the environment and cultures of the Mediterranean regions 
and the Balkans. Through its European cooperation projects, local pilot projects 
and activities with young people, the MKP seeks to respond to current Euro-Me-
diterranean issues by strengthening dialogue, awareness raising and by helping 
sustainable development become a reality in this region. 
www.medcenv.org

REMEE PROJECT PARTNERS

The Office of the Environment of Corsica (OEC – Corsica, France)
The Office of the Environment of Corsica is a public body representing the local 
authorities in Corsica. It is responsible for driving forward and coordinating regional 
policy on the environment and sustainable development. 
Its efforts to ensure consistency across its various activities through the drafting 
of appropriate methodologies and through local, national and international par-
tnerships have helped the Office of the Environment of Corsica experience a steady 
increase in its profile and its involvement in projects.
www.oec.fr

Friends of Gökova- Akyaka (G.A.S.-Der – Turkey)
“Friends of Gökova- Akyaka” is an association that was established in 1991 by local 
residents and people from the large cities nearby who fell for the charms of Akyaka.
The association’s objectives are to protect the local natural and cultural heritage 
and if necessary, take on an advisory role by supporting activities to protect nature 
and biodiversity. It does this by delivering educational activities and by actively 
promoting sustainable development in both rural and urban areas. 
This NGO also coordinates cultural activities which contribute to public informa-
tion and awareness campaigns.
www.akyaka.org



Οργάνωση Προβληματισμού, Ανταλλαγών
και Δράσεων για το Περιβάλλον 
και την Ανάπτυξη (AREA-ED) Αλγερία

Η Οργάνωση Προβληματισμού, Ανταλλαγών και Δράσεων για το Περιβάλ-
λον και την Ανάπτυξη (AREA-ED) είναι μία εθνική πολυτομεακή οργάνωση 
για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία συστάθηκε το 1993. 
Αποστολή της είναι να προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη λογική χρήση των φυσικών πόρων. 
Υλοποιεί, σε συνεργασία με θεσμούς και οργανώσεις της Αλγερίας και 
διεθνείς ΜΚΟ, προγράμματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλ-
λοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καταπολέμηση της απερήμωσης, την 
προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, την επισιτιστική κυριαρχία και τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας. Σε όλες αυτές τις δράσεις, το AREA-ED 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλέγγυα δράση, την εκπαίδευση και την 
ενδυνάμωση των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών.

www.area-ed.org

Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος του 
Μαρακές (CME) Μαρόκο
Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος του Μαρακές 

είναι μία ΜΚΟ, ιδρυθείσα το 2002, η οποία επικεντρώνεται στον τομέα 
της ευαισθητοποίησης, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της βιώ-
σιμης ανάπτυξης στο Μαρόκο. Οι δράσεις που αναλαμβάνει έχουν ως 
στόχο τη στήριξη του συνεταιριστικού κινήματος, την ανάδειξη της αρ-
χιτεκτονικής κληρονομιάς, τη στήριξη των μειονεκτικών αγροτικών πε-
ριοχών, την ανάπτυξη του αλληλέγγυου οικο-τουρισμού, την περιβαλ-
λοντική εκπαίδευση. Για την υλοποίηση των δράσεων αυτών, έχει φέρει 
σε επαφή πολλούς νέους, Ευρωπαίους και Μαροκινούς, στα πλαίσια 
διεθνών εργοταξίων εθελοντών, κατασκηνώσεων (campus) μελέτης 
της εκάστοτε περιοχής, αποστολών με νέους εθελοντές για 6-12 μήνες.

Πληροφορίες: cmemaroc@yahoo.fr 

Οργάνωση για την Εκπαίδευση σε σχέση 
με το Περιβάλλον της Hammamet (AERE) 
Τυνησία

Το AERE, που δημιουργήθηκε το 2001, είναι μία ΜΚΟ ενημέρωσης, 
κατάρτισης και εκπαίδευσης σε θέματα γνωριμίας με το περιβάλλον, 
κατανόησής του και υπεύθυνης και συνειδητής συμμετοχής των πολι-
τών στη διαχείρισή του.
Το AERE διεξάγει τις δράσεις του περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα 
από σχολικά προγράμματα, σε στενή συνεργασία με τους σχολικούς 
θεσμούς, συνοικιακά προγράμματα που αγγίζουν ένα ευρύτερο κοινό, 
και προγράμματα που απευθύνονται άμεσα στα παιδιά και τους νέους.
Τα θέματα εργασίας είναι: Ακρογιαλιές και θαλάσσιο οικοσύστημα της 
Μεσογείου / Βιώσιμος τουρισμός / Βιοποικιλότητα / Κληρονομιά / Περι-
βαλλοντική επικοινωνία / Ευαισθητοποίηση των πολιτών (απορρίμματα, 
ενέργεια, νερό, κατανάλωση…) / Η μελέτη των φυσικών χώρων: θάλασ-
σα, λίμνες, δάσος.

Πληροφορίες: aere.hammamet@planet.tn
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Association for Reflection, Exchanges and Action for the Environ-
ment and Development (AREA-ED – Algeria)
The Association for Reflection, Exchanges and Action for the Environment and De-
velopment (AREA-ED) was established in 1993 and is a national multi-disciplinary 
association defending the environment and sustainable development. 
Its mission is to promote sustainable development, environmental protection and the 
considerate use of natural resources. 
It delivers environmental protection and sustainable development programmes in 
partnership with public institutions, Algerian associations and international NGO’s. 
These include tackling desertification, adapting the climate change, food sovereignty 
and conserving biodiversity. In all its activities, AREA-ED attaches particular impor-
tance to solidarity, education and civil society capacity building.
www.area-ed.org

The Mediterranean Centre of the Environment – Marrakesh (MCE 
– Morocco)
The Mediterranean Centre of the Environment is an NGO created in 2002. It 
works in awareness raising, environmental education and sustainable develop-
ment in Morocco. The activities it undertakes have multiple objectives including 
support for the voluntary sector, the promotion of architectural heritage, support 
for disadvantaged rural areas, the development of solidarity eco-tourism as well 
as environmental education. Numerous young people, Europeans and Moroccans 
help deliver these activities in the form of international volunteer workcamps, field 
study workshops and volunteer placements for 6 -12 months.
contact: cmemaroc@yahoo.fr 

Association for Environmental Education of Hammamet (AERE – 
Tunisia)
AERE was created in 2001 and is an NGO focusing on information, training and 
education to help the general public learn about the environment, better un-
derstand it and contribute to managing in a responsible and civic-minded way.
AERE conducts its work for environmental education through school-based pro-
jects working closely with a range of educational establishments. It also works on 
local community projects with a wider public as well as other activities focusing 
specifically on children and young people.
Its areas of work include: The coastal environment and Mediterranean marine 
ecosystems, sustainable tourism, biodiversity, heritage, environmental communi-
cation, civic awareness (refuse, energy, water, reducing consumption, etc. as well 
as research into different habitats (marine, lagoons and forests).
contact: aere.hammamet@planet.tn
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