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Abstract 
 

This dissertation investigates the protective policies and measures regarding  

traditional settlements with a special reference to the medieval town of 

Monemvasia, in Peloponnese, Greece. 

Beginningby discussing terminology linked with the traditional settlement 

protection, the survey continues by analyzing international regulatory and policy 

texts onthe safety of architectural heritage. The actions of the Hellenic state for 

the protection of traditional settlements are studied through various legislatives 

provisions and the activities of the competent authorities .       

In the second part of the dissertation, are presented  the protective measures that 

focusing on the medieval settlements of Monemvasia Castle (Kastro). For this 

purpose,  are used archived material of the competent authorities in combination 

with  interviews from selected staff members of the relevant public agencies. 

The research leads to several conclusions such as: the protection of the traditional 

settlements is being achieved through strict terms of construction along with the 

permanent presence and control of Archaeological Service that is responsible for 

the protected area. The local municipality contributes with regulative actions and 

promotion activities to the protection of the medieval settlement. 

Besides the protective measures aiming at the settlement it is also necessary to 

under take monument restorations, excavations and relevant scientific research. 

The protection, restoration and promotion of the medieval Uper town settlement.  

Has to be a strategic priority for the future. 

  



 

9 

Περύληψη 
 

Η παροϑςα εργαςύα ερευνϊ, τισ πολιτικϋσ προςταςύασ των παραδοςιακών 

οικιςμών με ιδιαύτερη αναφορϊ ςτην περύπτωςη  τησ μεςαιωνικόσ πϐλησ τησ 

Μονεμβαςύασ. 

Αρχικϊ, θα αναφερθοϑν οι αναγκαύοι οριςμού, που ςυνδϋονται με τουσ 

παραδοςιακοϑσ οικιςμοϑσ. Η ανϊλυςη θα ςυνεχιςτεύ  με διεθνό κεύμενα που 

αφοροϑν για την προςταςύα τησ αρχιτεκτονικόσ και πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ 

αλλϊ και με την δραςτηριϐτητα του ελληνικοϑ κρϊτουσ για τουσ παραδοςιακοϑσ 

οικιςμοϑσ, μϋςα απϐ την μελϋτη  μιασ ςειρϊσ ςχετικών νομοθετικών διατϊξεων.  

Σϋλοσ, η πρώτη ενϐτητα θα ολοκληρωθεύ με την περιγραφό  τησ διϊρθρωςησ των 

αρμϐδιων υπηρεςιών για τουσ προςτατευϐμενουσ οικιςμοϑσ ςε εθνικϐ, 

περιφερειακϐ και τοπικϐ επύπεδο.   

το δεϑτερο μϋροσ διερευνώνται, τα μϋτρα προςταςύασ που πραγματοποιόθηκαν 

ςτο οικιςμϐ του κϊςτρου Μονεμβαςύασ. Επύςησ, τα ϋργα των υπηρεςιών που 

ϋλαβαν μϋροσ ςτισ δρϊςεισ προςταςύασ. Φρηςιμοποιεύται για αυτϐ αρχειακϐ υλικϐ 

απϐ τουσ αρμϐδιουσ φορεύσ, ςε ςυνδυαςμϐ με ςυνεντεϑξεισ. 

Προκϑπτει απϐ την ϋρευνα το ςυμπϋραςμα ϐτι η προςταςύα των παραδοςιακών 

οικιςμών επιταχϑνεται, μϋςα απϐ τουσ αυςτηροϑσ ϐρουσ δϐμηςησ και ιδύωσ με 

την παρουςύα τησ Αρχαιολογύασ που ϋχει την ευθϑνη τησ προςταςύασ ςτο κϊςτρο. 

Ο δόμοσ απϐ την πλευρϊ του ςυμβϊλλει με τα ϋργα ανϊδειξησ και με κανονιςμοϑσ 

δρϊςεων ςτον οικιςμϐ.  

Αναγνωρύζεται πωσ πϋρα απϐ την προςταςύα του οικιςμοϑ, θεωροϑνται 

ςημαντικϊ τα ϋργα αποκατϊςταςησ, οι αναςκαφικϋσ ϋρευνεσ και η ανϊδειξη τησ 

Ωνω Πϐλησ ωσ μακροπρϐθεςμοσ ςτϐχοσ. 
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(φωτογραφικό αρχεύο Φλορεντύνα Μ. Γκριγόρασ), ςελ. 86 
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Ειςαγωγό 

 

Οι πολιτικϋσ, οι δρϊςεισ και τα μϋτρα προςταςύασ των παραδοςιακών οικιςμών 

εύναι το γενικϐτερο πλαύςιο τησ παροϑςασ εργαςύασ, ενώ η περύπτωςη τησ 

μϋτρων προςταςύασ του παραδοςιακοϑ οικιςμοϑ τησ μεςαιωνικόσ πϐλησ 

Μονεμβαςύασ, εύναι το κϑριο ερευνητικϐ πεδύο. Σα βαςικϊ ερευνητικϊ 

ερωτόματα, εύναι το ποιϋσ πολιτικϋσ, διατϊξεισ, δρϊςεισ και ενϋργειεσ ςυγκροτοϑν 

το πλαύςιο προςταςύασ των παραδοςιακών οικιςμών, ποιού εύναι οι αρμϐδιοι 

φορεύσ ςχεδιαςμοϑ και εφαρμογόσ των πολιτικών αυτών και το κατϊ πϐςον η 

δρϊςη και παρϋμβαςό τουσ, ειδικϊ ςτον οικιςμϐ τησ Μονεμβαςύασ, επιτυγχϊνει 

το ζητοϑμενο αποτϋλεςμα. 

Απαντόςεισ ςτα παραπϊνω ερευνητικϊ ερωτόματα θα επιχειρηθεύ να 

εντοπιςτοϑν και να αντληθοϑν μϋςα απϐ τα θεςμικϊ και προγραμματικϊ κεύμενα, 

την νομοθεςύα, τισ δρϊςεισ,  κτλ. ςε διεθνϋσ, ευρωπαώκϐ και εθνικϐ επύπεδο τα 

οπούα ςυγκροτοϑν ϐλο το πλαύςιο τησ προςταςύασ των παραδοςιακών οικιςμών 

που διαμϐρφωςαν και υπαγϐρευςαν τα λαμβανϐμενα μϋτρα ςτον ιςτορικϐ 

οικιςμϐ τησ Μονεμβαςύασ.  

Για την διερεϑνηςη των πολιτικών και των μϋτρων ςτην περύπτωςη του οικιςμοϑ 

τησ Μονεμβαςύασ, αντλόθηκαν ςτοιχεύα απϐ τουσ αρμϐδιουσ φορεύσ. Οι ϐροι 

δϐμηςησ ςτον οικιςμϐ  δημιουργοϑν τισ προϒποθϋςεισ τησ προςταςύασ, ενώ τα 

ϋργα ανϊδειξησ και αποκατϊςταςησ, εκτελοϑνται απϐ την Εφορεύα Αρχαιοτότων 

Λακωνύασ ςε δημϐςια μνημεύα. Ακϐμα ϋργα ανϊδειξησ του κϊςτρου, 

πραγματοποιοϑνται και απϐ την Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςύων του Δόμου 

Μονεμβαςύασ. Οι δυνατϐτητεσ ϋνταξησ ςε περιφερειακϊ και ευρωπαώκϊ 

προγρϊμματα,  μποροϑν να εξαςφαλύςουν την αναγκαύα χρηματοδϐτηςη. την 

ςυντόρηςη του οικιςμοϑ ςυμβϊλουν και οι ιδιωτικϋσ πρωτοβουλύεσ, με επιςκευϋσ 

ςυντόρηςησ και αποκατϊςταςησ κτιρύων με βϊςη το ιςχϑον νομικϐ πλαύςιο 

προςταςύασ και την ϋγκριςη τησ αρχαιολογύασ για κϊθε εργαςύα. Κεντρικϐ 

ζότημα ςυνιςτϊ η  προςταςύα και ανϊδειξη γενικϊ του ςυνολικοϑ οικιςμοϑ και 

ειδικϐτερα τησ  Ωνω Πϐλησ.         

Για την θεωρητικό θεμελύωςη χρηςιμοποιεύται ϋντυπη και ηλεκτρονικό 

βιβλιογραφύα. Σο πρωτογενϋσ υλικϐ αντλεύται απϐ ϋντυπο ό ηλεκτρονικόσ 

μορφόσ υλικϐ ϐπωσ ςυβϊςεισ, διακηρϑξεισ, νϐμουσ, ϋντυπα απϐ φορεύσ, και τυχϐν 

ανακοινώςεισ και πληροφορύεσ του κϊθε εμπλεκϐμενου φορϋα ςτην ιςτοςελύδα 
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του. Για την κϊλυψη ζητημϊτων που αφοροϑν την εφαρμογό τησ πολιτικόσ 

γύνεται η χρόςη των ςυνεντεϑξεων που απαντοϑν, πιθανϊ ερωτόματα ςχετικϊ με 

την πραγματικό προςταςύα του οικιςμοϑ. Σο φωτογραφικϐ υλικϐ που 

παρατύθεται βοηθϊ τον αναγνώςτη, ςτην αντύληψη του χώρου και των μνημεύων.   

Θα όθελα να ευχαριςτόςω το Πανεπιςτόμιο Πελοποννόςου για την ευκαιρύα που 

μου ϋδωςε, για την διεϑρυνςη των οριζϐντων μου, ςτον ακαδημαώκϐ χώρο. Σον 

επιβλϋποντα Καθηγητό μου, για την ςτόριξη και ενθϊρρυνςη του,  κατϊ την 

διϊρκεια τησ ϋρευνασ. Ακϐμα την Αρχαιολογικό Τπηρεςύα και τον Δόμο 

Μονεμβαςύασ, και ειδικϐτερα τα πρϐςωπα που ςυμμετεύχαν ςτισ ςυνεντεϑξεισ για 

την ςυνεργαςύα και την παροχό των απαραύτητων πληροφοριών αλλϊ και 

απϐψεων.   Σουσ κοντινοϑσ μου ανθρώπουσ, τουσ φύλουσ και την οικογϋνεια τησ 

επιχεύρηςησ που εργϊςτηκα. Σϋλοσ, θϋλω να ευχαριςτόςω την οικογϋνεια μου, 

για την υπομονό και ςτόριξη ϐλων αυτών των χρϐνων που ςπουδϊζω.  
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Κεφϊλαιο 1.  Βαςικϋσ ϋννοιεσ 
 

Οι κοινωνύεσ ςτο πϋραςμα του χρϐνου δημιουργοϑν δυναμικϋσ, τϊςεισ και 

νοόματα με θετικϊ ό αρνητικϊ πρϐςημα που αποτυπώνονται ςτο πολιτιςμικϐ 

υπϐβαθρο τουσ. Η πολιτιςτικό κληρονομιϊ μεταφϋρεται απϐ γενιϊ ςε γενιϊ ςαν 

θηςαυρϐσ για τουσ νεώτερουσ. την ουςύα τα νοόματα που εμπεριϋχονται ςε όθη 

και ϋθιμα ςτηρύζονται ςε παραδϐςεισ, δημιουργοϑν την ταυτϐτητα ενϐσ τϐπου.  

Αυτόν την πολιτιςτικό ταυτϐτητα τη ςυναντϊμε ανϊ τϐπο και μερικϋσ φορϋσ 

μπορεύ να διαφϋρει απϐ περιοχό ςε περιοχό. Οι παραδοςιακού οικιςμού για 

παρϊδειγμα ϋχουν ϋνα ιδιαύτερο πολιτιςμικϐ χαρακτόρα, εμπεριϋχουν την 

πολιτιςτικό κληρονομιϊ και εμφανύζουν μια ταυτϐτητα. Για να μεύνουν ζωντανϊ 

τα παραπϊνω ςε ϋναν ςϑγχρονο κϐςμο ϐπου οι ρυθμού τησ ζωόσ εύναι γρόγοροι, 

εύναι αναγκαύα η διαμϐρφωςη μιασ ολοκληρωμϋνησ πολιτικόσ για τον πολιτιςμϐ. 

Δύνονται ςτην ςυνϋχεια κϊποιοι ευρϑτεροι οριςμού που θα βοηθόςουν τον 

αναγνώςτη να κατανοόςει καλϑτερα το πλαύςιο τησ ϋρευνασ. Οι ϋννοιεσ αυτϋσ 

βοηθουν ςτην προςϋγγιςη του θϋματοσ των παραδοςιακών οικιςμών ωσ μϋρουσ 

τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ . Οι  ϋννοιεσ που  θα επιχειρηθεύ να οριςτοϑν  εύναι 

οι εξόσ:    

 πολιτιςμόσ και κουλτούρα  

 πολιτιςτικό ταυτότητα 

 πολιτιςτικό κληρονομιϊ 

 αρχιτεκτονικό κληρονομιϊ  

 τι ορύζεται δημόςια πολιτικό  

1.1. «Πολιτιςμόσ»  και «κουλτούρα» 

Ο «πολιτιςμόσ»1 ωσ ϐροσ εύναι ϋνασ νεολογιςμϐσ του 18ου αιώνα χρηςιμοποιόθηκε 

αρχικϊ απϐ τον Αδαμϊντιο Κοραό. Αποδύδει την ϋννοια που ςημαύνεται απϐ τισ 

λϋξεισ civilization (γαλλικϊ), civilization (αγγλικϊ), zivilisation (γερμανικϊ). Η ρύζα 

του πολιτιςμοϑ προϋρχεται απϐ την λϋξη πολύτησ. 2 Τπϊρχει μια ςτενό ςϑνδεςη 

των εννοιών τησ «πόλησ» και του «πολιτιςμού»  και αυτϐ διϐτι, ο πολιτιςμϐσ εύναι 

                                                           
1
 Δϊρθσ Μ., (1981), Πολιτιςμόσ και κοινωνικι εξζλιξθ. εκδ. Γνϊςθ, Ακινα. ςελ.26 

2
 Μπαμπινιϊτθσ Γ. Δ., (2002), Λεξικό τθσ νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ με ςχόλια για τθν ςωςτι χριςθ των 

λζξεων, εκδ. Κζντρο Λεξολογίασ Ε.Π.Ε., Ακινα. ςελ. 1441 
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ϐτι, αναπτϑςςεται μϋςα ςτην ςυλλογικϐτητα ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτα πλαύςια 

μιασ κοινωνύασ .3 

Η ϋννοια του πολιτιςμοϑ παρουςιϊζει δυςχϋρειεσ ςτην αποτϑπωςη ενϐσ 

ςυνεκτικοϑ οριςμοϑ επαρκοϑσ για ϐλεσ τισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ. 

 «Η λϋξη «πολιτιςμόσ», αν και χρηςιμοποιεύται ευρύτατα και κυρύωσ ςτον 

καθημερινό λόγο… εννοούμε ϋνα ςύνολο των υλικών και πνευματικών αξιών που 

δημιουργόθηκαν από την ανθρώπινη δρϊςη ςτη διαχρονύα».4 

Οριςμού του «πολιτιςμού» που δόθηκαν διαχρονικϊ 

 

Κατϊ τον E. B. Tylor (1871) πολιτιςμϐσ «εύναι μια ςύνθετη ολότητα που 

περιλαμβϊνει την γνώςη, την θρηςκεύα, την τϋχνη, τα όθη, το νόμο, τα ϋθιμα και τισ 

οπούεσ ϊλλεσ ικανότητεσ και ςυνόθειεσ απϋκτηςε ο ϊνθρωποσ ωσ μϋλοσ μιασ 

κοινωνύασ. ». 5 

Βϊςει του οριςμοϑ τησ UNESCO, «ο πολιτιςμόσ θα πρϋπει να θεωρεύται ωσ το 

ςύνολο διακριτών πνευματικών, υλικών, διανοητικών και ςυναιςθηματικών 

χαρακτηριςτικών τησ κοινωνύασ ό μιασ κοινωνικόσ ομϊδασ, και ότι περιλαμβϊνει, 

εκτόσ από τισ τϋχνεσ και τα γρϊμματα, τον τρόπο ζωόσ, τουσ τρόπουσ ςυμβύωςησ, 

τα ςυςτόματα αξιών, τισ παραδόςεισ και τα πιςτεύω».6 

Οριςμόσ  τησ ϋννοιασ «κουλτούρα» 

Ωλλοσ ϋνασ ϐροσ που ςυνδϋεται με τον «πολιτιςμό» εύναι η «κουλτούρα» 

προερχϐμενη απϐ τισ λϋξεισ: culture (γαλλικϊ), culture (αγγλικϊ), kultur 

(γερμανικϊ). Η ελληνικό απϐδοςη του αμετϊφραςτου ϐρου «κουλτούρα» θα 

μποροϑςε να εύναι η «καλλιϋργεια».7 

Όςον αφόρα την εννοιολογικό ςχϋςη των όρων του «πολιτιςμού» και τησ 

«κουλτούρασ»  αυτϋσ αναφϋρονται: 8 

                                                           
3
 Δϊρθσ, (1981), οπ. παρ. ςελ. 27 

4
 Μπιτςάνθ Ε.Π., (2004), Πολιτιςμικι διαχείριςθ & περιφερειακι ανάπτυξθ . Σχεδιαςμόσ πολιτιςμικι 

πολιτικισ και πολιτιςτικοφ προϊόντοσ, εκδ. Διονίκοσ, Ακινα , ςελ.29 
5
 Παρκενόπουλοσ Κ.Ν.,(2004), Πολιτιςμόσ & Αςτικό περιβάλλον. Τι είναι ο πολιτιςμόσ και πωσ 

επθρεάηει τθν αντίλθψθ, τθν αξιολόγθςθ , το ςχεδιαςμό και τον προγραμματιςμό του περιβάλλοντοσ 
τθσ πόλθσ. Εκδ. Ηθτθ, Θεςςαλονίκθ. ςελ. 188   
6
 31θ φνοδο τθσ Γενικισ Διάςκεψθσ τθσ UNESCO ΠΑΡΙΙ, 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2001, http://tiny.cc/dhfnkz  , 

(θμερομ. επίςκεψθσ 28/2/20),  ςελ.4-5 
7
  Μπιτςάνθ Ε.Π., (2004), οπ. παρ. ςελ.29 

8
Αυτόκι ςελ. 30 

http://tiny.cc/dhfnkz
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α)ςτην διϊςταςη του «υλικοϑ πολιτιςμοϑ» (civilization) που αφορϊ την  

επιςτόμη την τεχνολογύα κτλ.  

β) ςτην διϊςταςη του «πνευματικοϑ πολιτιςμοϑ» (culture) που περιϋχει την 

τϋχνη, την θρηςκεύα, την φιλοςοφύα.. κτλ. 

1.2. Πολιτιςτικό ταυτότητα 

Η πολιτιςτικό ταυτότητα περιλαμβϊνει και τισ δυο διαςτϊςεισ του πολιτιςμοϑ 

που αναφϋρθηκαν παραπϊνω, δηλαδό εκεύνεσ του «υλικού πολιτιςμού» 

(civilization) και του «πνευματικού πολιτιςμού» (culture). Ψσ πολιτιςτικό 

ταυτότητα  «εννοούμε τη ςυλλογικό ταυτότητα, δηλαδό τη ςυνεύδηςη που ϋχουν 

τα μϋλη του κοινωνικού ςυνόλου ότι αποτελούν ϋνα ιδιαύτερο ςύνολο, ξεχωριςτό 

και διαφορετικό από όλα τα ϊλλα. Η ιδιαιτερότητα τησ ομϊδασ αναγνωρύζεται από 

ϊλλα κοινωνικϊ ςύνολα ωσ διακριτό τησ χαρακτηριςτικό, ενώ η αναγνώριςη τησ 

ιδιαιτερότητασ ενόσ ςυνόλου από ϊλλα κοινωνικϊ ςύνολα  εύναι η «εικόνα» που 

ϋχουν γι΄αυτό.» .9 

1.3 . Πολιτιςτικό κληρονομιϊ 

«Η πολιτιςτικό μασ κληρονομιϊ εύναι το κληροδότημα που δεχτόκαμε από το  

παρελθόν, αυτό με την οπούα ζούμε ςόμερα, και αυτό που περνϊμε προσ τισ 

μελλοντικϋσ γενιϋσ. Η πολιτιςτικό και φυςικό κληρονομιϊ μασ εύναι και 

αντικαταςτϊτεσ πηγϋσ ζωόσ και ϋμπνευςησ.  Διακρύνεται ςε τοπικό, εθνικό και 

παγκόςμια».10 

 Η Πολιτιςτικό Κληρονομιϊ και αντύςτοιχα τα  Πολιτιςτικϊ Αγαθϊ διακρύνονται 

ςτα εξόσ: 1) μνημεύα, 2) αρχαιολογικού χώροι, 3) ιςτορικού τόποι, 4) ϊυλα 

πολιτιςτικϊ αγαθϊ. 11 

1) Σα μνημεύα που εκφρϊζουν υλικϋσ μαρτυρύεσ των πολιτιςτικών αγαθών ό τησ 

πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ ϋχουν ιδιαύτερη ςημαςύα και  κατατϊςςονται ςτισ 

ακϐλουθεσ κατηγορύεσ.        

α) Αρχαύα μνημεύα προώςτορικόσ, αρχαύασ, βυζαντινόσ και μεταβυζαντινόσ 

περιϐδου ϋωσ και το 1830. υμπεριλαμβϊνονται ϋργα Αρχιτεκτονικόσ, Γλυπτικόσ, 

λύθοι, υδραγωγεύα, οδού, τούχοι, τϊφοι, λαξεϑματα, αγϊλματα, ανϊγλυφα, ειδώλια, 

επιγραφϋσ, ζωγραφιϋσ, ψηφοθετόματα, αγγεύα, ϐπλα, κοςμόματα, ςπόλαια,  κτλ. 

                                                           
9
Αυτόκι. ςελ. 42 

10
 Σ.Α. Γεωργιάδου, (2016), Προςτατεφουμε τθν Πολιτιςτικι μασ Κλθρονομιά Ι, εκδ. αϊτα, Καβάλα, 

http://www.saitapublications.gr/2016/01/ebook.196.html,   ςελ. 21 (θμερομ. επίςκεψθσ 28/2/20), 
11

 Σ.Α. Γεωργιάδου, (2016), οπ. παρ. ςελ 21-22  

http://www.saitapublications.gr/2016/01/ebook.196.html
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β) Νεότερα μνημεύα, μεταγενϋςτερα του 1830 που ϋχουν ιςτορικό καλλιτεχνικό 

ό επιςτημονικό ϋμφαςη. 

 γ) Ακύνητα μνημεύα, ςυνδεδεμϋνα με το ϋδαφοσ  ό το βυθϐ τησ θϊλαςςασ που 

δεν εύναι εϑκολη η μετακύνηςη τουσ. Οτιδόποτε εύναι αναπϐςπαςτο τμόμα του 

ακινότου αυτοϑ ϐπωσ: εγκαταςτϊςεισ, καταςκευϋσ,  διακοςμητικϊ κτλ. ανόκουν 

ςε αυτόν την κατηγορύα.  

δ) Κινητϊ μνημεύα εύναι αυτϊ  που μποροϑν να μεταφερθοϑν, αποθηκευθοϑν 

εκτεθοϑν κλπ. 

2)Αρχαιολογικού χώροι12 εύναι εκτϊςεισ ςτη ξηρϊ, ςτη θϊλαςςα, ςτισ λύμνεσ ό ςε 

ποτϊμια που υπϊρχουν αρχαύα μνημεύα και αποτελοϑν μνημειακϊ, οικιςτικϊ ό 

ταφικϊ ςϑνολα  ωσ και το 1830.  

3) Ιςτορικού τόποι13  αποτελοϑν εκτϊςεισ ςτην ξηρϊ ό ςε λύμνεσ, θϊλαςςα, 

ποταμοϑσ ϐπου ςυγκροτόθηκαν μϋςα απϐ ςυμβϊντα ό ιςτορικό ό μυθικό 

ςημαςύα του χώρου. Ακϐμη εκτϊςεισ ϐπου ϋλαβε χώρα ανθρωπογενόσ ό και 

φυςικό δραςτηριϐτητα μεταγενϋςτερα του 1830. Προςτατεϑονται λϐγω τησ 

λαογραφικόσ, εθνολογικόσ, κοινωνικόσ, τεχνικόσ, αρχιτεκτονικόσ, βιομηχανικόσ, 

ιςτορικόσ, καλλιτεχνικόσ ό επιςτημονικόσ ςημαςύασ τουσ. 

δ) Σα ϊυλα πολιτιςτικϊ αγαθϊ14 αφοροϑν εκφρϊςεισ, δραςτηριϐτητεσ, γνώςεισ 

και πληροφορύεσ με περιεχϐμενο απϐ μϑθουσ, ϋθιμα, προφορικϋσ παραδϐςεισ, 

χοροϑσ, δρώμενα, μουςικό, κτλ.  

Μια προςϋγγιςη τησ Πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ από την Ευρωπαώκό 

Ένωςη  

Η πολιτιςτικό  κληρονομιϊ  εμφανύζεται ςε διϊφορεσ εκδοχϋσ ωσ εξόσ :15 

 υλικό κληρονομιϊ που εκφρϊζεται μϋςα από : κτύρια, ϋργα τϋχνησ, 

μνημεύα,  βιβλύα,  αρχαιολογικού χώροι ιςτορικϋσ πϐλεισ κ.λπ.  

 ϊυλη κληρονομιϊ που εκφρϊζεται μϋςα από: πνευματικϊ ϋργα, 

εκδηλώςεισ, δεξιϐτητεσ, φεςτιβϊλ κτλ.  

                                                           
12

 Αυτόκι. ςελ 22 
13

 Αυτόκι. ςελ 22 
14

 Αυτόκι. ςελ 23 
15

 «Θ πολιτιςτικι Κλθρονομιά τθσ Ευρϊπθσ», Παιδαγωγικό πακζτο για εκπαιδευτικοφσ (θλικία 10-15 
ετϊν). https://tinyurl.com/y2hyb2nx  , (θμερ. επιςκ. 1/06/2020), ςελ 3 

https://tinyurl.com/y2hyb2nx
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 τα τοπύα και γεωγραφικϋσ περιοχϋσ εκφρϊζονται μϋςα από: 

περιοχϋσ  πολιτιςτικόσ δραςτηριϐτητασ ςε φυςικϐ περιβϊλλον ϐπωσ  

π.χ. κόποι   

 ψηφιακό κληρονομιϊ εκφρϊζεται μϋςα από: την μετατροπό ςε 

ψηφιακό μορφό τησ τϋχνησ υπϐ οποιαδόποτε μορφό τησ, με ςκοπϐ τη 

διατόρηςό τουσ  μϋςα απϐ την ψηφιοπούηςη τουσ.  

 

Πολιτιςτικό κληρονομιϊ ςύμφωνα με την Unesco 

Η πολιτιςτικό κληρονομιϊ με βϊςη την προςϋγγιςη τησ UNESCO περιλαμβϊνει 

κατηγορύεσ ϐπωσ: 16 

 Πολιτιςτικό κληρονομιϊ  χωρύζεται ςε δύο κατηγορύεσ την «απτό» και 

«ϊυλη» μορφό.  

«Απτό μορφό» 

Κινητό πολιτιςτικό κληρονομιϊ: πινϊκεσ, αγϊλματα, νομύςματα, 

χειρϐγραφα κτλ. 

Ακύνητη  πολιτιςτικό κληρονομιϊ: μνημεύα, αρχαιολογικοϑσ χώρουσ 

κτλ. 

Τποβρύχια πολιτιςτικό κληρονομιϊ: ναυϊγια, υποβρϑχια, ερεύπια, 

πϐλεισ κτλ. 

«Άυλη μορφό» 

Άυλη πολιτιςτικό κληρονομιϊ: προφορικϋσ παραδϐςεισ, τϋχνεσ, τελετϋσ 

κτλ. 

 Φυςικό κληρονομιϊ 

Υυςικού χώροι με πολιτιςτικϊ χαρακτηριςτικϊ ϐπωσ τοπύα φυςικού, 

γεωλογικού ό  βιολογικού ςχηματιςμού  κ.α. 

 

1.4. Αρχιτεκτονικό κληρονομιϊ 

ε διεθνϋσ επύπεδο17 μϋςα απϐ την Σύμβαςησ τησ Γρανϊδασ του 198518 που 

ενςωματώθηκε ςτο εθνικϐ δύκαιο με το Ν. 2039/1992 19 ορύζεται, η   

                                                           
16

 UNESCO Official site, Definition of the cultural heritage http://tiny.cc/o4c3pz (θμερ. επιςκ. 
1/06/2020 )  
17

 Σ.Α. Γεωργιάδου, (2016), οπ. παρ. ςελ 23 
18

Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, Granada, 03/10/1985, 
https://tinyurl.com/y5mdjx7m, ( θμερ. επιςκ. 2/06/2020) 
19

 Νόμοσ 2039/1992 - ΦΕΚ 61/Α/13-4-1992, Κφρωςθ τθσ φμβαςθσ για τθν προςταςία τθσ 
αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ τθσ Ευρϊπθσ. https://tinyurl.com/y6oc77hf, ( θμερ. επιςκ.2/06/2020) 

http://tiny.cc/o4c3pz
https://tinyurl.com/y5mdjx7m
https://tinyurl.com/y6oc77hf
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«αρχιτεκτονικό κληρονομιϊ» και πραγματοποιεύται ϋνασ διαχωριςμϐσ ανϊμεςα 

ςε:  μνημεύα, αρχαιολογικϊ ςύνολα και τόπουσ. 

την ιςτοςελύδα του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ ςτην ενϐτητα 

περύ του χωρικοϑ ςχεδιαςμοϑ  ο φορϋασ δηλώνει ϐτι τα παραδοςιακϊ κτύρια και 

ςϑνολα ωσ προσ την ϋννοια τησ αρχιτεκτονικόσ κληρονομιϊσ ορύζονται ωσ εξόσ: 

«Στην ϋννοια τησ αρχιτεκτονικόσ κληρονομιϊσ περιλαμβϊνονται παραδοςιακϊ 

κτύρια, οικιςτικϊ ςύνολα, παραδοςιακού οικιςμού, ιςτορικϊ κϋντρα πόλεων και 

γενικότερα τα ςτοιχεύα του ανθρωπογενούσ περιβϊλλοντοσ με ιδιαύτερη ιςτορικό, 

πολεοδομικό, αρχιτεκτονικό, λαογραφικό, κοινωνικό και αιςθητικό φυςιογνωμύα 

και αξύα..».20 

1.5. Δημόςια πολιτικό 

Εύναι αναγκαύα ςτο ςημεύο αυτϐ μια ςϑντομη αναφορϊ ςτο ευρϑτερο οριςμϐ τησ 

δημόςιασ πολιτικόσ γιατύ με βϊςη αυτϐν  μποροϑμε να κατανοόςουμε καλϑτερα 

το πωσ διαμορφώνεται η πολιτιςτικό πολιτικό  ςε ευρωπαώκϐ, ςε εθνικϐ και ςε 

περιφερειακϐ επύπεδο και πωσ αυτϊ τα επύπεδα ςυνεργϊζονται και προαςπύζουν 

το δημϐςιο ςυμφϋρον, που ςτην περύπτωςη τησ μελϋτησ αφορϊ τουσ 

παραδοςιακοϑσ οικιςμοϑσ.  Ϊνασ οριςμϐσ για την δημϐςια πολιτικό εύναι:   « Ψσ 

δημόςια πολιτικό ορύζεται ο ςυςτηματικόσ ςχεδιαςμόσ και η εφαρμογό 

παρεμβϊςεων μεγϊλησ κλύμακασ από φορεύσ δημόςιασ δρϊςησ ςε οποιονδόποτε 

πεδύο κοινωνικό-οικονομικόσ δραςτηριότητασ. Ωσ εκ τούτου το ςύνολο ςχεδόν των 

ενεργειών των τοπικών, εθνικών και υπερεθνικών φορϋων διούκηςησ  αποτελούν 

ςυςτατικϊ ςτοιχεύα δημόςιων πολιτικών.» .21 

  

 

 

 

                                                           
20

Τπουργείο περιβάλλοντοσ και ενζργειασ, Παραδοςιακά κτίρια και ςφνολά. 
https://tinyurl.com/y64u269v ,  ( θμερ. επιςκ. 28/2/20)  
21

 Σςζκοσ Θ. (2004), Ειςαγωγι ςτθν Δθμόςια Διοίκθςθ, Ανϊτατο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό  Κδρυμα 
Πελοποννιςου, Καλαμάτα. ςελ. 5  

https://tinyurl.com/y64u269v
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Κεφϊλαιο 2. Η ςυμβολό του πολιτιςμού ςε Ευρωπαώκό επύπεδο 

και η προςταςύα τησ αρχιτεκτονικόσ κληρονομιϊσ. Ο ρόλοσ των 

διεθνών οργανώςεων για τουσ παραδοςιακούσ οικιςμούσ. 
 

Σο διεθνϋσ πλαύςιο προςταςύασ του πολιτιςμοϑ και ειδικϐτερα τησ πολιτιςτικόσ 

κληρονομιϊσ, προϋκυψε ϑςτερα απϐ τον Β΄ Παγκϐςμιο πϐλεμο.  Και αυτϐ διϐτι, η 

διεθνόσ κοινϐτητα ςυνειδητοπούηςε ϐτι ο πολιτιςμϐσ ϋχει κομβικό ςημαςύα για 

την ανϊπτυξη αλλϊ και για την ειρηνικό ςυνϑπαρξη. Ϊτςι ϊρχιςε μια διεθνόσ 

ςυνεργαςύα για την προςταςύα τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ μϋςα απϐ 

διακηρϑξεισ,  ςυμβϊςεισ κτλ. . 

 Ο τομϋασ του πολιτιςμοϑ εμπλϋκει διϊφορα επύπεδα τησ δημϐςιασ διούκηςησ 

καθώσ  και μη-κυβερνητικών οργανώςεων. ε διεθνϋσ επύπεδο καταγρϊφονται 

πολλού οργανιςμού που παρεμβαύνουν ςε θϋματα του πολιτιςμοϑ ϐπωσ: το 

υμβοϑλιο τησ Ευρώπησ, η UNESCO, η Ευρωπαώκό Ϊνωςη , το Διεθνϋσ υμβοϑλιο 

Μνημεύων και Σοποθεςιών (ICOMOS), ο Οργανιςμϐσ Πϐλεων Παγκϐςμιασ 

Κληρονομιϊσ (OWHC).  

 ε ϐτι αφορϊ τουσ παραδοςιακούσ οικιςμούσ διαμορφώνονται ϊμεςεσ ό ϋμμεςεσ 

πολιτικϋσ, δρϊςεισ, διακηρϑξεισ, οριςμού, νϐμοι κτλ. τα οπούα, υποςτηρύζουν την  

προςταςύα των  τϐπων  με αρχαιολογικό και  ιςτορικό  ςημαςύα. 

 Η παρακϊτω ενϐτητα αφιερώνεται  ςτον ρϐλο που αναλαμβϊνουν το υμβοϑλιο 

τησ Ευρώπησ, η Ευρωπαώκό Ϊνωςη, η UNESCO κτλ. τα ϐποια ςυνδϋονται  με τουσ 

παραδοςιακοϑσ οικιςμοϑσ.  

2.1. Θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ για την προςταςύα τησ πολιτιςτικόσ 

κληρονομιϊσ ςτην Ευρώπη από τον 19ο αιώνα ϋωσ το 1931. 

την ευρωπαώκό όπειρο  αναπτϑχθηκε ϋνα αριθμϐσ θεωρητικών προςεγγύςεων 

για την προςταςύα και αποκατϊςταςη των πολιτιςτικών μνημεύων. Αυτϋσ 

εμφανύςτηκαν ςτην Ευρώπη κατϊ τον 19ο αιώνα μϋχρι και την ςϑνταξη του Α΄ 

Διεθνοϑσ Φϊρτη για την Προςταςύα των Μνημεύων του 1931. Σο 19ο αιώνα 

ςυναντϊμε προςεγγύςεισ ϐπωσ η νεοκλαςικό αντύληψη, με πολλοϑσ αρχιτϋκτονεσ  

οι οπούοι εγκαθύδρυςαν διαφορϋσ ςχολϋσ. Σα ρεϑματα αντιλόψεων ςτην δϑςη 

όταν αρκετϊ. Δημιοϑργηςαν ςυγκροϑςεισ που αφοροϑςαν την επιλογό τησ 
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ςυντόρηςησ ό αυτόσ τησ αποκατϊςταςησ ενϐσ μνημεύου. Οι θεωρητικϋσ αυτϋσ 

προςεγγύςεισ   απετϋλεςαν τισ βαςικϋσ αρχϋσ για το Διεθνό Φϊρτη του 1931.22    

Το Συνϋδριο των Αθηνών για την Αποκατϊςταςη των Ιςτορικών Μνημεύων -1931 

το πρώτο Διεθνϋσ Συνϋδριο των Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών Ιςτορικών Μνημεύων 

ςτην Αθόνα το 1931 αποτυπώθηκαν, οι πρώτεσ  ςκϋψεισ και ςτϐχοι ςε διεθνϋσ 

επύπεδο με δϋςμευςη την προςταςύα των ιςτορικών μνημεύων. 23 

Σα επτϊ κϑρια ψηφύςματα   εύναι τα εξόσ:24 

α) να δημιουργηθοϑν διεθνεύσ οργανιςμού αποκατϊςταςησ ςε ςυμβουλευτικϐ και 

επιχειρηςιακϐ επύπεδο 

β) τα προτεινϐμενα ϋργα αποκατϊςταςησ θα πραγματοποιοϑνται ϑςτερα  απϐ 

ϋγκριςη  των αρμϐδιων για να  προςτατευτοϑν οι ιςτορικϋσ μαρτυρύεσ 

γ) ϐλεσ οι χώρεσ να ϋχουν ςτο εθνικϐ δύκαιο ϋνα νομοθετικϐ πλαύςιο περύ 

διατόρηςησ των ιςτορικών χώρων 

δ) οι χώροι αναςκαφών που δεν αποκαταςταύνονται ϊμεςα θα πρϋπει να ταφοϑν 

εκ νϋου για προςταςύα 

ε) μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςτισ εργαςύεσ αποκατϊςταςησ ςϑγχρονεσ 

τεχνικϋσ και τα υλικϊ 

ςτ) οι ιςτορικού χώροι να ϋχουν αυςτηρό νομοθεςύα προςταςύασ. 

ζ) ιδιαύτερη προςοχό να δύνεται ςε περιοχϋσ που περιλαμβϊνουν ιςτορικοϑσ  

χώρουσ 

την Διεθνό υνδιϊςκεψη ϋγιναν ςυζητόςεισ και ανταλλϊχθηκαν απϐψεισ για την 

μνημειακό αποκατϊςταςη δηλαδό, τη ςυντόρηςη και τη αναςτόλωςη των 

μνημεύων. Και μϋςα απϐ αυτόν την ςυζότηςη προϋκυψαν οι βαςικϋσ αρχϋσ του 

Χϊρτη τησ Αποκατϊςταςησ των Μνημεύων τησ Τϋχνησ και Ιςτορύασ. Οι αρχϋσ 

αφοροϑςαν την ςτιλιςτικό αποκατϊςταςη, την ςυντόρηςη των μνημεύων, την 

                                                           
22

 Φ. Μαλλοφχου-Tufano, (2015), Προςταςία και διαχείριςθ μνθμείων, Ιςτορικζσ και κεωρθτικζσ 
προςεγγίςεισ, εκδ. Ελλθνικό Ακαδθμαϊκά Θλεκτρονικά υγγράμματα και Βοθκιματα, ςελ. 79  
https://tinyurl.com/yan3xbhx ,( θμερ. επιςκ. 29/06/2020) 
23

 Φ. Μαλλοφχου-Tufano, (2015), οπ. παρ.  ςελ. 135  
24

Χάρτα των Ακθνϊν για τθν Αποκατάςταςθ των Ιςτορικϊν Μνθμείων 1931, ςελ. 1 
http://courses.arch.ntua.gr/112130.html  , ( θμερ. επιςκ. 9/12/2020) 
 

https://tinyurl.com/yan3xbhx
http://courses.arch.ntua.gr/112130.html
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προςταςύα, το νομοθετικϐ πλαύςιο, τη δημιουργύα εκπαιδευτικών προγραμμϊτων 

κτλ. 25 

το κλεύςιμο του ςυνεδρύου ϋγιναν δεκτϋσ οι παρακϊτω προτϊςεισ:26 

 κϊθε κρϊτοσ να ορύςει μια αρμϐδια υπηρεςύα και να δημοςιεϑςει ϋνα 

κατϊλογο των αρχαύων μνημεύων με τισ απαραύτητεσ περιγραφϋσ   

 κϊθε κρϊτοσ να διαμορφώςει επύςημα αχρεύα τεκμηρύωςησ των ιςτορικών 

μνημεύων που διαθϋτει 

 κϊθε κρϊτοσ να καταθϋτει αντύγραφα δημοςιεϑςεων απϐ  καλλιτεχνικϊ 

και ιςτορικϊ μνημεύα ςτο Διεθνϋσ Γραφεύο Μουςεύων 

  η ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα να εκδύδει δημοςιεϑςεισ με ϊρθρα που αφοροϑν  

τη διατόρηςη ιςτορικών μνημεύων 

 η υπηρεςύα να πραγματοποιεύ μελϋτεσ  για την  αξιοπούηςη  των ςχετικών 

ςτοιχεύων και πληροφοριών 

Ο χϊρτησ επικυρώθηκε το 1932 απϐ την Γενικό υνϋλευςη τησ Κοινωνύασ των 

Εθνών και παρϊλληλα επηρϋαςε τον Φϊρτη του 4ου Διεθνούσ Συνεδρύου 

Μοντϋρνασ Αρχιτεκτονικόσ που ϋλαβε χώρα το 1933 ςτην Αθόνα. Ο 

προβληματιςμϐσ για την αποκατϊςταςη των μνημεύων εξακολοϑθηςε να 

υφύςταται ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο. Κατϊ την μεταπολεμικό περύοδο ϑςτερα απϐ 

τον μεγϊλο αριθμϐ καταςτραμμϋνων ευρωπαώκών μνημεύων, οι περιςτϊςεισ των 

κοινωνικϐ-οικονομικών ςυνθηκών κατευθϑνουν ςτην ςϑςταςη του Διεθνοϑσ 

Φϊρτη τησ υντόρηςησ και Αποκατϊςταςησ των Μνημεύων τησ Βενετύασ το 

1964.27   

2.2.  υμβούλιο τησ Ευρώπησ 

Σο Συμβούλιο τησ Ευρώπησ28 ιδρϑθηκε το 1949 με την υνθόκη του Λονδύνου και 

αποτελεύ τον παλαιϐτερο ευρωπαώκϐ οργανιςμϐ. Η αποςτολό του υμβουλύου 

εύναι να διαμορφώνει κανϐνεσ, πρϐτυπα που να κατοχυρώνουν την Δημοκρατύα, 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Κρϊτοσ δικαύου. Φαρϊςςει κατευθυντόριεσ 

γραμμϋσ ςε διϊφορουσ τομεύσ πολιτικόσ ϐπωσ: τησ υγεύασ, τησ παιδεύασ, του  

πολιτιςμού, του αθλητιςμού κλπ..29 

                                                           
25

 Φ. Μαλλοφχου-Tufano, (2015), οπ. παρ.  ςελ. 135 
26

 Οπ. παρ. υποςθμ. (24), ςελ. 3 
27

Φ. Μαλλοφχου-Tufano, (2015), οπ. παρ.  ςελ. 136 
28

Τπουργείο Εξωτερικϊν. υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ (τΕ), https://tinyurl.com/y8qhdotb,( θμερ. επιςκ. 
18/6/2020)  
29

Οπ.παρ. υποςθμ. (28)  

https://tinyurl.com/y8qhdotb
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Θα πρϋπει να ςημειωθεύ ακϐμα ϐτι, το Συμβούλιο τησ Ευρώπησ (ΣτΕ)30 και η 

Ευρωπαώκό Ϋνωςη δεν εύναι ϋνασ ενιαύοσ οργανιςμϐσ. Εύναι οργανιςμού με 

ξεχωριςτοϑσ  ρϐλουσ και  λειτουργοϑν  ςυμπληρωματικϊ. 

Ακολουθοϑν ςυμβϊςεισ που ςυνϋβαλαν ςτην διαμϐρφωςη πολιτικόσ για τον  

πολιτιςμϐ, απϐ το υμβοϑλιο τησ Ευρώπησ ςε ςυνεργαςύα με ϊλλουσ 

οργανιςμοϑσ.  

2.2.1. Ευρωπαώκό Πολιτιςτικό ύμβαςη (1954) 

Σο 1954 ςτο Παρύςι το υμβοϑλιο τησ Ευρώπησ τϊχθηκε υπϋρ μιασ  Ευρωπαώκόσ 

Πολιτιςτικόσ ϑμβαςησ,31 η οπούα αφοροϑςε την  διεθνό  ςυνεργαςύα ςτουσ 

τομεύσ: «του πολιτιςμού, τησ εκπαύδευςησ, τησ νεολαύασ, του αθλητιςμού, των 

γλωςςών και τησ μετϊδοςησ των κοινών αξιών».32 Η ςυνεργαςύα αυτό θεωρεύται 

ςημαντικό διϐτι, ο πολιτιςμϐσ εύναι το κλειδύ για την κατανϐηςη των ϊλλων 

ανθρώπων και του ςεβαςμοϑ τησ πολυμορφύασ. 

2.2.2. ύμβαςη για την Προςταςύα τησ Αρχαιολογικόσ  Κληρονομιϊσ (1969) 

Η παροϑςα Σύμβαςη για την Προςταςύα τησ Αρχαιολογικόσ Κληρονομιϊσ 33 

βαςύζετε ςτην παραπϊνω ςϑμβαςη του 1954. Η διαφϑλαξη τησ κοινόσ 

κληρονομιϊσ και πιο ςυγκεκριμϋνα τησ αρχαιολογικόσ,  εύναι ςημαντικό για την 

ιςτορύα των πολιτιςμών και κινδυνεϑει. Αυτό η ανηςυχύα αφορϊ την Ευρώπη ωσ 

ςϑνολο αλλϊ και το κϊθε κρϊτοσ ξεχωριςτϊ. Για την προςταςύα τησ 

αρχαιολογικόσ κληρονομιϊσ θα πρϋπει να εφαρμοςτοϑν αυςτηρϋσ επιςτημονικϋσ 

μϋθοδοι. Με  αρχαιολογικό ϋρευνα ϋτςι ώςτε, να διατηρηθεύ η αυθεντικό ιςτορικό 

τουσ ςημαςύα και μϋςα απϐ  ολοκληρωμϋνη επιςτημονικό τεκμηρύωςη. Όπωσ και 

με την αποφυγό τησ παρϊνομησ αναςκαφόσ.  

2.2.3. Διακόρυξη του Άμςτερνταμ (1975) 

Η Διακόρυξη του Ϊμςτερνταμ προϋκυψε απϐ το ςυνϋδριο για την Ευρωπαώκό 

Αρχιτεκτονικό Κληρονομιϊ τον Οκτωβρύου του  1975, ενώ η Σελικό Πρϊξη του 

υνεδρύου επικυρώθηκε ςτο Ελςύνκι τον Ιοϑλιο του ιδύου ϋτουσ. Σο υνϋδριο 

εξϋφραςε απϐψεισ για την διατόρηςη τησ αρχιτεκτονικό κληρονομιϊσ.  

Προωθεύται μια ολοκληρωμϋνη πολιτικό για την προςταςύα και διατόρηςη  τησ 

κληρονομιϊσ αυτόσ. Σονύζεται πωσ η αρχιτεκτονικό κληρονομιϊ τησ Ευρώπησ 

                                                           
30

The Council of Europe - An overview (Greek version) (2017), https://tinyurl.com/ydxzqmqn ,  (θμερ. 
επιςκ. 18/06/2020 ), ςελ. 19 
31

European Cultural Convention 1954,  https://tinyurl.com/scllnhk  (θμερ.επιςκ.19/06/2020) 
32

 οπ. παρ. υποςθμ. (30),   ςελ. 9 
33

European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage, https://tinyurl.com/y6pre48h  
, ( θμερ. επιςκ. 19/06/2020)  

https://tinyurl.com/ydxzqmqn
https://tinyurl.com/ydxzqmqn%20%20����.%20�����.%2018/06/2020
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ςχηματύζει την κοινό ιςτορικό ςυνεύδηςη, των λαών τησ ςτο παρϐν και ςτο 

μϋλλον. Περιλαμβϊνει, οποιαδόποτε περιοχό με ιςτορικϐ και πολιτιςτικϐ 

ενδιαφϋρον. Η αρχιτεκτονικό προςταςύα θα πρϋπει να εύναι γνώμονασ για τον 

ςχεδιαςμϐ τησ χωροταξύασ. Οι τοπικϋσ αρχϋσ οι οπούεσ ϋχουν το  ρϐλο του 

ςχεδιαςμοϑ και τησ προςταςύασ θα πρϋπει, να ενθαρρϑνουν την ανταλλαγό ιδεών 

και πληροφοριών. την  Διακόρυξη υπογραμμύζεται επύςησ, η ανϊγκη για νϋα 

νομοθετικϊ και διοικητικϊ μϋτρα και η ανϊπτυξη τησ οικονομικόσ ικανϐτητασ για 

τη διατόρηςη των περιοχών αυτών. Καλοϑνται οι εθνικϋσ διακυβερνόςεισ, οι 

πολιτιςτικού και πνευματικού θεςμού, η  αγορϊ, οι πολύτεσ κτλ. να υποςτηρύξουν 

αυτόν διακόρυξη και τουσ ςτϐχουσ τησ . 34    

2.2.4. ύμβαςη για την Προςταςύα τησ Αρχιτεκτονικόσ Κληρονομιϊσ τησ 

Ευρώπησ (Γρανϊδα 1985) 

την ϑμβαςη αποτυπώνεται ο οριςμϐσ τησ «αρχιτεκτονικόσ κληρονομιϊσ» ϐπωσ 

και η αναγνώριςη για την προςταςύα τησ. το ϊρθρο 135  δύνεται ο οριςμϐσ τησ 

«αρχιτεκτονικόσ κληρονομιϊσ» και περιλαμβϊνει ακύνητεσ οντϐτητεσ ϐπωσ τα 

μνημεύα,  τα ςυγκροτόματα κτιρύων και τα τοπύα.     

Ορύζεται το νομικϐ πλαύςιο που επιτρϋπει ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ ςε αυτϋσ τισ 

περιοχϋσ. ( π.χ. ϊδειεσ, μελϋτεσ, κατεδϊφιςη κτλ.) και οι αντύςτοιχεσ κυρώςεισ.  

Προτεύνεται ϋνα νϋο ςϑςτημα «ολοκληρωμϋνησ προςταςύασ» απϐ τουσ αρμϐδιουσ 

φορεύσ. Σα κρϊτη υποχρεοϑνται να ενςωματώςουν ςτο εςωτερικϐ τουσ δύκαιο 

την πολιτικό προςταςύασ τησ αρχιτεκτονικόσ κληρονομιϊσ ςε τομεύσ ϐπωσ: τησ 

πολεοδομύασ, χωροταξύασ, ςε ζητόματα περιβϊλλοντοσ, τη χρόςη υλικών που δεν 

αλλοιώνουν τον παραδοςιακϐ αρχιτεκτονικϐ χαρακτόρα. Ενθαρρϑνεται η 

ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτην  Σοπικό Αυτοδιούκηςη, το κρϊτοσ αλλϊ και με ϊλλουσ 

θεςμοϑσ. Επύςησ προβλϋπεται οικονομικό υποςτόριξη και φορολογικϊ μϋτρα  

ϐπωσ και η ενθϊρρυνςη τησ ιδιωτικόσ πρωτοβουλύασ ςε αντύςτοιχουσ τομεύσ. 

Εκφρϊζεται η αναγκαιϐτητα για το ςυντονιςμϐ των ευρωπαώκών δρϊςεων για 

την προςταςύα, την ςυντόρηςη, την ϋρευνα απϐ τα ςυμβαλλϐμενα κρϊτη. 36 
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The Declaration of Amsterdam – 1975 ,  https://tinyurl.com/y82wmbot , (θμερ. επιςκ. 19/06/2020) 
35

Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe (Granada, 1985),  
https://tinyurl.com/y9pc9l3h, (θμερ. επιςκ.19/06/2020) 
36

Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ , φμβαςθ τθσ Γρανάδασ, https://tinyurl.com/y3tw5gt6, ( θμερ. επιςκ. 
9/12/2020).  
Από τθν ιςτοςελίδα χρθςιμοποιικθκαν πλθροφορίεσ για να γίνει θ ςφντομθ περιγραφι τθσ 
ςφμβαςθσ.  
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2.2.5. Αναθεώρηςη τησ ύμβαςησ για την Προςταςύα τησ Αρχαιολογικόσ 

Κληρονομιϊσ  (1992) 

την αναθεώρηςη τησ ςϑμβαςησ του 1992 τονύζεται ϐτι η ευρωπαώκό 

αρχαιολογικό κληρονομιϊ κινδυνεϑει απϐ φυςικϋσ καταςτροφϋσ, παρϊνομεσ ό μη 

επιςτημονικϋσ αναςκαφϋσ και  μειωμϋνη ευαιςθητοπούηςη του κοινοϑ. Θα πρϋπει 

να διαμορφωθοϑν απαραύτητα διοικητικϊ μϋτρα αλλϊ και επιςτημονικϋσ 

διαδικαςύεσ επιτόρηςησ εκεύ που δεν υπϊρχουν. Η προςταςύα τησ αρχαιολογικόσ 

κληρονομιϊσ, πρϋπει να αντικατοπτρύζεται ςε ϐλα τα επύπεδα του κρϊτουσ και 

ςτισ αντύςτοιχεσ πολιτιςτικϋσ πολιτικϋσ. Η ευθϑνη τησ προςταςύα τησ 

αρχαιολογικόσ κληρονομιϊσ αφορϊ ϐλεσ τισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ και ϐχι μϐνο ϋνα 

μεμονωμϋνο κρϊτοσ. 37    

2.2.6. Ευρωπαώκό ύμβαςη Σοπύου (2000) 

την παροϑςα Ευρωπαώκό ϑμβαςη Σοπύου (2000), η κοινό πολιτιςτικό 

κληρονομιϊ μπορεύ να αποτελϋςει ςημεύο ςϑγκλιςησ των ςυμβαλλϐμενων μερών.  

Αναγνωρύζονται τα διϊφορα ϋμμεςα και ϊμεςα πεδύα (λ.χ.  ο ρϐλοσ του δημϐςιου 

ςτο πολιτιςτικϐ κομμϊτι, το οικολογικϐ, το περιβαλλοντικϐ) που επηρεϊζουν τον 

τϐπο και ςχηματύζουν την μορφό που ϋχει.  Κϊθε τϐποσ παρουςιϊζει ϋνα ςϑνολο 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιςτικών χαρακτηριςτικών που επικαθορύζουν 

την ευημερύα, την προςταςύα και την διατόρηςη του. Λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ  

διεθνεύσ διακηρϑξεισ τύθενται ςτην ςϑμβαςη κϊποιεσ γενικϋσ ρυθμύςεισ ςε ϐτι 

αφορϊ τουσ τϐπουσ.  Η ςϑμβαςη περιλαμβϊνει κατηγορύεσ τϐπων, τισ διαδικαςύεσ 

για την εφαρμογό τησ ρϑθμιςησ, την ευθϑνη και τα μϋτρα ςε εθνικϐ επύπεδο. 

Καθώσ και η ευρωπαώκό ςυνεργαςύα για προγρϊμματα, ανταλλαγό πληροφοριών, 

βραδεύα, κτλ.. Σϋλοσ και κϊποιεσ διατϊξεισ ϐπωσ: νομοθετικϋσ ςυνδϋςεισ, 

επικυρώςεισ, εδαφικό εφαρμογό, αποκόρυξη κ. ϊ. .38      

2.2.7. ύμβαςη-πλαύςιο του υμβουλύου τησ Ευρώπησ για την αξύα τησ 

πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ για την κοινωνύα (2005) 

Και ςε αυτόν την ςϑμβαςη δύνεται ϋμφαςη ςτην διατόρηςη τησ πολιτιςτικόσ 

κληρονομιϊσ που αποτελεύ ςημεύο ςυνεργαςύα για τουσ ευρωπαώκοϑσ λαοϑσ. 

ϑμφωνα με την ςϑμβαςη η πολιτιςτικό κληρονομιϊ ενιςχϑεται, μϋςα απϐ την 

ποικιλομορφύα και την ανθρώπινη ανϊπτυξη, η οπούα εντϊςςεται ςε ϋνα 
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European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised), 
https://tinyurl.com/yb23tpag , (θμερ.επιςκ. 19/06/2020) 
38

 Ευρωπαϊκι φμβαςθ Σοπίου (2000), https://tinyurl.com/ybzdvvss ,( θμερ. επςικ.26/06/2020) 
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γενικϐτερο οικονομικϐ ςϑςτημα. 39  Η «κοινό ευρωπαώκό κληρονομιϊ» 40   

περιλαμβϊνει ϐλα τα υλικϊ και ϊυλα αγαθϊ τα οπούα διαμορφώθηκαν ιςτορικϊ.   

2.2.8. Πολιτιςτικϋσ διαδρομϋσ 

Μια δρϊςη του Συμβούλιου τησ Ευρώπησ ξεκύνηςε το 1987 με το Πρόγραμμα 

Πολιτιςτικών Διαδρομών. Ο ςκοπϐσ του προγρϊμματοσ όταν «να αναδεύξει, μϋςα 

από ϋνα ταξύδι ςτο χώρο και ςτο χρόνο, τουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ η 

πολιτιςτικό κληρονομιϊ των διαφόρων χωρών τησ Ευρώπησ ςυμβϊλλει ςτην κοινό 

πολιτιςτικό κληρονομιϊ».41 

Οι Πολιτιςτικϋσ Διαδρομϋσ προωθοϑν ςτην πρϊξη ϐλεσ τισ θεμελιώδεισ αξύεσ του 

υμβουλύου. Ακϐμα γεννοϑν ϋνα κανϊλι  διαπολιτιςμικοϑ διαλϐγου με ςτϐχο την 

κατανϐηςη τησ ευρωπαώκόσ πολιτιςτικόσ ταυτϐτητασ. Επιπρϐςθετα η φυςικό και 

πολιτιςτικό κληρονομιϊ τησ Ευρώπησ ϋχουν καθοριςτικϐ ρϐλο για την 

πολιτιςτικό, κοινωνικό και οικονομικό ανϊπτυξη. Διϊφορεσ εκπαιδευτικϋσ 

δρϊςεισ, ςεμινϊρια και φϐρουμ λειτουργοϑν με κατευθυντόριεσ γραμμϋσ τησ 

βιώςιμη ανϊπτυξη ςτο πολιτιςτικϐ, ςτο οικονομικϐ κτλ. τομϋα . Δημιουργοϑνται  

ςυνϋργειεσ μεταξϑ υπερεθνικών,  εθνικών, τοπικών  και οικονομικών φορϋων. 42 

2.3.  Η ςυμβολό τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ςτην πολιτιςτικό πολιτικό 

Ο τομϋασ του πολιτιςμοϑ δεν ϋμεινε αδιϊφοροσ για την Ευρωπαώκό Ϊνωςη (ΕΕ), 

πολιτιςτικϊ ςτοιχεύα ςυναντϊμε ςε πολλοϑσ τομεύσ πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ. 43 (π.χ. 

εκπαύδευςη, ϋρευνα, κοινωνικό πολιτικό )  

 Ο ςκοπϐσ τησ Ευρωπαώκό Ϊνωςη εύναι: «να διαφυλϊξει την κοινό ευρωπαώκό 

πολιτιςτικό κληρονομιϊ καθώσ και να ςτηρύξει και να προωθόςει τισ τϋχνεσ και 

τουσ τομεύσ τησ δημιουργύασ ςτην Ευρώπη».44 Προωθεύ τη ςυνεργαςύα μεταξϑ των 

εθνικών αρχών και απϐ κοινοϑ με διεθνεύσ οργανιςμοϑσ ςτον τομϋα του 

πολιτιςμοϑ. Ακϐμα ενθαρρϑνεται η προώθηςη του πολιτιςμοϑ  απϐ τα  μϋςα 

μαζικόσ ενημϋρωςησ και τισ ψηφιακϋσ τεχνολογύεσ. 
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 Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, 
https://tinyurl.com/y2dm9g7w, (θμερ. Επιςκ. 26/06/2020) 
40

 Μπουτςιοφκθ ., Κεφάλαιο 5. Η πολυμερισ Πολιτιςτικι Διπλωματία. Το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ και 
θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Σμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν πουδϊν Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ  
https://tinyurl.com/y5p64dnc , ( θμερ επι. 10/12/2020) 
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Σο πρόγραμμα των Πολιτιςτικϊν Διαδρομϊν του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ   
https://tinyurl.com/y9bqyyhv , ( θμερ. επιςκ. 18/06/2020) 
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 Οπ. παρ. υποςθμ. (41) 
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 Πολιτιςμόσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, https://tinyurl.com/yb5xpkkf ( θμερ. επιςκ,20/06/2020) 
44

 οπ. παρα. υποςθμ. (43) 
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2.3.1. υνθόκη για τη λειτουργύα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 

την υνθόκη για τη λειτουργύα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ45  ςτο ϊρθρο 167 

(πρώην ϊρθρο 151 τησ ΕΚ)46 θεςπύζονται οι αρμοδιϐτητεσ τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ ωσ προσ τον τομϋα του πολιτιςμοϑ.  τηρύζει, ςυντονύζει ό ςυμπληρώνει 

τισ δρϊςεισ των χωρών μελών και επιδιώκει  να προβϊλλει την κοινό πολιτιςτικό 

κληρονομιϊ τησ Ευρώπησ. Ακϐμα η Ϊνωςη ςυμβϊλλει ςτην ανϊπτυξη των 

πολιτιςμών των κρατών μελών και ςϋβεται την εθνικό και περιφερειακό 

πολυμορφύα τουσ. 

2.3.2. υνθόκη τησ Λιςαβόνασ 

Ϊμφαςη ςτον πολιτιςμϐ  αποδύδεται ςτην υνθόκη τησ Λιςαβϐνασ 47  του 2007 

ϐπου η πολιτιςτικό,  η θρηςκευτικό, η γλωςςικό και η ανθρωπιςτικό κληρονομιϊ 

τησ Ευρώπησ γύνονται ςεβαςτϋσ ςτην πολυμορφύα τουσ. Η ευρωπαώκό 

πολιτιςτικό κληρονομιϊ προςτατεϑεται και αναπτϑςςεται. Ακϐμα η Ϊνωςη βϊςει 

του ϊρθρου 6 τησ υνθόκησ (ΛΕΕ)48 ϋχει την «αρμοδιότητα να αναλαμβϊνει 

δρϊςεισ για να υποςτηρύζει, να ςυντονύζει ό να ςυμπληρώνει τη δρϊςη των κρατών 

μελών ςτον τομϋα του πολιτιςμού».49 

Η Ϊνωςη πρϋπει να ενθαρρϑνει τη ςυνεργαςύα μεταξϑ των κρατών μελών για την 

διϊδοςη τησ ιςτορύασ, του πολιτιςμοϑ, την προςταςύα και την διατόρηςη τησ 

ευρωπαώκόσ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ. Σϋλοσ τα κρϊτη μϋλη τησ ϋνωςησ ϋχουν τη 

δυνατϐτητα να ςυνεργαςτοϑν για πολιτιςτικϊ ζητόματα με τρύτεσ χώρεσ και 

αρμϐδιουσ διεθνεύσ οργανιςμοϑσ.  

2.3.3. Πρωτοβουλύεσ και προγρϊμματα δρϊςεων τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 

 

Πρόγραμμα «Πολιτιςμόσ 2000» 

Σα παλιϊ προγρϊμματα «Ραφαόλ», «Αριϊδνη» και «Καλειδοςκϐπιο» 

ςυγκεντρώνονται  ςτο πρϐγραμμα «Πολιτιςμϐσ 2000», το οπούο θεςπύςτηκε για 

την περύοδο 1η Ιανουαρύου 2000 ϋωσ την 31η Δεκεμβρύου 2006. Με την απϐφαςη 
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 Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. C 326 τθσ 26/10/2012 ς. 0001 – 0390, υνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ και τθσ υνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, https://tinyurl.com/yap22ewb , 
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υνκικθ για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, Πολιτιςμόσ άρκρο 151 
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 Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. Θεματολογικά  δελτία για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, 
https://tinyurl.com/ycvh3sqb , (θμερ. επικ.20/06/2020) 
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 υνκικθ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθσ υνκικθσ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκι Ζνωςθσ  (2016/C 
202/01), https://tinyurl.com/ya27yqb7 ,( θμερ. επιςκ. 21/06/2020) 
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τησ πρϊξησ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου  με αριθ. 

508/2000/ΕΚ. Ο ςκοπϐσ του προγρϊμματοσ «αποςκοπεύ ςτη δημιουργύα κοινού 

πολιτιςτικού χώρου μϋςα από την προώθηςη του πολιτιςτικού διαλόγου και τησ … 

ευρωπαώκόσ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ, των νϋων μορφών πολιτιςτικόσ ϋκφραςησ 

καθώσ και του κοινωνικού και οικονομικού ρόλου που διαδραματύζει ο 

πολιτιςμόσ.».50 ε αυτϐ το πρϐγραμμα δημιουργοϑνται διακρατικϋσ ςυνεργαςύεσ 

ανϊμεςα ςε πολιτιςτικοϑσ φορεύσ  των  χώρων που ςυμμετϋχουν . 

Προγρϊμμα «Πολιτιςμόσ 2007-2013»  

Σο πρϐγραμμα «Πολιτιςμϐσ» (2007-13) θεςπύςτηκε με την πρϊξη τησ απϐφαςησ 

1855/2006/ΕΚ 51 του Ευρωπαώκοϑ κοινοβουλύου για την περύοδο  1η Ιανουαρύου 

2007 εώσ την  31η Δεκεμβρύου 2013. 

Για την  ανϊπτυξη τησ διακρατικόσ πολιτιςτικόσ ςυνεργαςύασ υπολογύζεται  το 

ποςϐ των 400 εκατ. ευρώ και οι ςυμμετϋχοντεσ εύναι, πολιτιςτικού φορεύσ τησ 

Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ) ό χώρεσ εκτϐσ ϋνωςησ. Με ςκοπϐ την ςυνεργαςύα των 

ευρωπαώκών οργανιςμών, του πολιτιςτικοϑ τομϋα, ϐπωσ και η ςυλλογό και  η 

διϊδοςη πληροφοριών. Επύςησ ενθαρρϑνεται  η κινητικϐτητα των εργαζομϋνων, 

η κυκλοφορύα των καλλιτεχνικών και πολιτιςτικών ϋργων και ο διαπολιτιςμικϐσ 

διϊλογοσ. 

Δημιουργικό Ευρώπη  2014-2020 

Σο πρϐγραμμα «Δημιουργικό Ευρώπη» 2014-2020μ52  όταν για την περύοδο 1η 

Ιανουαρύου 2014 ϋωσ την 31η Δεκεμβρύου 2020. Εύναι ϋνα πρϐγραμμα 

επιδοτοϑμενο «τϋταρτησ γενιϊσ»53 και ςε αυτϐ εντϊςςονται τα προγρϊμματα 

«Πολιτιςμϐσ 2007-2013» και «MEDIA». Ο προϒπολογιςμϐσ του προγρϊμματοσ 

υπολογύζεται ςτα 1.462 εκ. ευρώ και  ςυμμετϋχουν κρϊτη μϋλη τησ ϋνωςη, ϐπωσ 

και  χώρεσ ϋνταξησ ό υποψόφιεσ ό εκτϐσ ϋνωςησ. 

 

 

 

                                                           
50

«Πρόγραμμα «Πολιτιςμόσ 2000», https://tinyurl.com/y73vgoey ,( θμερ. επιςκ.21/06/2020) 
51

 Πρόγραμμα «Πολιτιςμόσ» (2007-13) απόφαςθ 1855/2006/ΕΚ, https://tinyurl.com/ydzykvsh,( θμερ. 
επίςκεπ.21/06/2020) 
52

 «Δθμιουργικι Ευρϊπθ» (2014 ζωσ 2020), https://tinyurl.com/ycn45w9b, (θμερ. επιςκ.21/06/2020)  
53

 Επίςθμθ ιςτοςελίδα Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. Δθμιουργικι Ευρϊπθ 2014-2020, 
https://tinyurl.com/m6smx6ab ,  (θμερ. επιςκ. 10/120/2020) 

https://tinyurl.com/y73vgoey
https://tinyurl.com/ydzykvsh
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«Δημιουργικό Ευρώπη» (2021 ϋωσ 2027) 

«Η «Δημιουργικό Ευρώπη» κατϋχει ςημαντικό ρόλο προωθώντασ την τϋχνη, τον 

πολιτιςμό και τα ΜΜΕ τησ Ευρώπησ. Η ςημερινό ςυμφωνύα ςημαύνει ότι θα 

εύμαςτε ςε θϋςη να προςφϋρουμε περιςςότερη ςτόριξη ςε Ευρωπαύουσ 

καλλιτϋχνεσ και δημιουργούσ και, ωσ εκ τούτου, να ςυμβϊλουμε ςτην περαιτϋρω 

ανϊπτυξη τησ ευρωπαώκόσ κουλτούρασ και ταυτότητασ.» (Gernot BLÜMEL)54 

Σο πρϐγραμμα «Δημιουργικό Ευρώπη» που αναμϋνεται να εφαρμοςτεύ  για την 

χρονικό περύοδο του 2021 ϋωσ το 2027 55. Αποςκοπεύ «να διαςφαλύςει, να 

αναπτύξει και να προωθόςει την ευρωπαώκό πολιτιςμικό και γλωςςικό 

πολυμορφύα και κληρονομιϊ και να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα του 

πολιτιςτικού και του δημιουργικού τομϋα, ιδύωσ του οπτικοακουςτικού.». 56 

Πρωτοβουλύεσ και δρϊςεισ  τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ   

Ευρωπαώκό Πολιτιςτικό Πρωτεύουςα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ57 

Ο θεςμϐσ τησ  Πολιτιςτικόσ Πρωτεϑουςασ τησ Ευρώπησ θεςπύςτηκε  ϑςτερα, απϐ 

πρϐταςησ τησ Μελύνασ Μερκοϑρη ςτο υμβοϑλιο Τπουργών τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ τον Ιοϑνιο του 1985. Ο θεςμϐσ αποτελεύ μια κοινοτικό ενϋργεια η οπούα, 

ςυμβϊλει, ςτην ανϊδειξη του πλοϑτου τησ ποικιλομορφύασ των ευρωπαώκών 

πολιτιςμών.  Και παρϊλληλα δημιουργεύ προϒποθϋςεισ  γνωριμιών  μεταξϑ 

ευρωπαύων πολιτών. 

Η Ελλϊδα ϋχει φιλοξενόςει τον θεςμό τησ Πολιτιςτικόσ Πρωτεύουςασ τησ 

Ευρώπησ τρεισ φορϋσ ςτην Αθόνα 1985, ςτην Θεςςαλονύκη 1997 και ςτην Πϊτρα 

2006 ενώ αναμϋνεται να φιλοξενόςει το ϋτοσ 2021 η Ελευςύνα. Σον τύτλο τησ 

Πολιτιςτικόσ Πρωτεύουςασ τησ Ευρώπησ φϋρνουν πϐλεισ που αναδειχτόκαν απϐ 

τον διαγωνιςμϐ και κϊθε ϋτοσ δϑο πϐλεισ διαφορετικοϑ κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ε.Ε. 

φιλοξενοϑν τον θεςμϐ. Απϐ το ϋτοσ 2010 ϐςεσ πϐλεισ ανακηρϑττονται Π.Π.Ε. 

απονϋμεται ϋνα βραβεύο «προσ τιμόν τησ Μελύνασ Μερκοϑρη», ϑψουσ 1.500.000€.  
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Πρόγραμμα «Δθμιουργικι Ευρϊπθ» για το διάςτθμα 2021-2027. https://tinyurl.com/y8mcot2v , 
(θμερ. επιςκ.21/06/2020) 

55
Δθμιουργικι Ευρϊπθ: Σο υμβοφλιο κακορίηει τθ κζςθ του ωσ προσ το πρόγραμμα για το διάςτθμα 

2021-2027 https://tinyurl.com/y8mcot2v  , (θμερ. επιςκ. 22/06/2020) 
56

 Πρόγραμμα «Δθμιουργικι Ευρϊπθ» 2021-2027, https://tinyurl.com/yax6grpc, (θμερ. επιςκ. 
22/06/2020) 
 
57

Επίςθμθ ιςτοςελίδα, ecoc 2023, Iςτορικό, https://tinyurl.com/ympy27a8 ,( θμερ. επιςκ. 22/06/2020) 

https://tinyurl.com/y8mcot2v
https://tinyurl.com/y8mcot2v
https://tinyurl.com/yax6grpc
https://tinyurl.com/ympy27a8
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Ευρωπαώκό Έτοσ Πολιτιςτικόσ Κληρονομιϊσ  (ΕΕΠΚ) 

Ο θεςμϐσ τησ ΕΕΠΚ58  δυναμώνει  την αύςθηςη των πολιτών τησ ϋνωςησ ϐτι 

ανόκουν ςε ϋναν ευρωπαώκϐ χώρο με μια κοινό πολιτιςτικό κληρονομιϊ. Σο 

ςλϐγκαν τησ ΕΕΠΚ εύναι «Η κληρονομιϊ μασ : όταν το παρελθόν ςυναντϊ το 

μϋλλον». 59 Οι πρωτοβουλύεσ αφοροϑν  εκδηλώςεισ για τουσ πολύτεσ ϋτςι ώςτε να 

γνωρύςουν καλϑτερα την πολιτιςτικό τουσ κληρονομιϊ. Η πολιτιςτικό 

κληρονομιϊ αποτελεύ μϋροσ τησ καθημερινϐτητασ μασ και αφορϊ ποικύλουσ 

τϐπουσ ϐπωσ: οι  αςτικού, οι φυςικού και οι αρχαιολογικού χώροι τησ Ευρώπησ. 

την ουςύα μϋςα απϐ την πολιτιςτικό κληρονομιϊ διαμορφώνεται η ταυτϐτητα 

του τϐπου και ϐλα τα νοόματα που παρϊγει η κοινωνύα ϐπωσ η λογοτεχνύα, οι 

παραδοςιακϋσ τϋχνεσ,  οι προφορικϊ αφηγοϑμενεσ ιςτορύεσ,  οι γαςτριμαργικϋσ 

παραδϐςεισ, οι ςϑγχρονεσ τϋχνεσ κτλ.. 

Ακϐμα η πολιτιςτικό κληρονομιϊ περιλαμβϊνει διϊφορεσ μορφϋσ60 ϐπωσ την 

υλικό (κτύρια, μνημεύα, αρχαιολογικού χώροι, ιςτορικϋσ πϐλεισ, ϋργα τϋχνησ, 

βιβλύα, κ.α.), την ϊυλη (παραςτϊςεισ, γνώςεισ, πολιτιςτικού χώροι κτλ.), την 

φυςικό (τοπύα, χλωρύδα και πανύδα) και ψηφιακό (ψηφιακό τϋχνη, η 

ψηφιοποιόςη για να διατηρηθοϑν  κειμϋνων, εικϐνων κτλ.). 

Σο  Ευρωπαώκϐ Ϊτοσ Πολιτιςτικόσ Κληρονομιϊσ δύνει την ευκαιρύα ςε ϐςουσ 

ςυμμετϋχουν να μϊθουν περιςςϐτερα, για  την πολιτιςτικό κληρονομιϊ.  

Πραγματοποιοϑνται διαφορϋσ εκδηλώςεισ και πρωτοβουλύεσ ςε ευρωπαώκϐ, 

εθνικϐ, περιφερειακϐ και τοπικϐ επύπεδο με θϋμα τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ. 

ε ευρωπαώκϐ επύπεδο ςυνεργϊζονται για την υλοπούηςη τησ Ε.Ε.Π.Κ. η 

Ευρωπαώκό Επιτροπό, το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϋνωςησ, η Επιτροπό των Περιφερειών, η Ευρωπαώκό Οικονομικό και Κοινωνικό 

Επιτροπό. υςχετιζϐμενα ευρωπαώκϊ προγρϊμματα αφοροϑν τη «Δημιουργικό 

Ευρώπη», το πρόγραμμα  Erasmus +, Ευρώπη για τουσ πολύτεσ, Ορύζοντασ 2020 

κ.α.. 
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 Απόφαςθ (ΕΕ) 2017/864 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου  τθσ 17θσ Μαΐου 2017 
https://tinyurl.com/ybrbtjvw , (θμερ. επιςκ.22/06/2020) 
59

Ευρωπαϊκό ζτοσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ 2018, https://tinyurl.com/y969gyad , (θμερ. 
επιςκ.22/06/2020) 
60

 οπ. παρ. υποςθμ.(59). 

https://tinyurl.com/ybrbtjvw
https://tinyurl.com/y969gyad
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2.4.  Διεθνεύσ οργανιςμού ςτον τομϋα του πολιτιςμού. 

Ο ρόλοσ τησ UNESCO ςτον πολιτιςμό. 

Η UNESCO61 (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)  

εύναι ϋνασ εξειδικευμϋνοσ διεθνόσ οργανιςμϐσ που λειτουργεύ ςτο πλαύςιο του 

ΟΗΕ και ιδρϑθηκε ςτισ 16 Νοεμβρύου 1945  με ϋδρα το Παρύςι. Η απϐδοςη του 

τύτλου ςτα ελληνικϊ εύναι Οργανιςμόσ των Ηνωμϋνων Εθνών για την Εκπαύδευςη, 

την Επιςτόμη και τον Πολιτιςμό. Οι τομεύσ αρμοδιοτότων του εύναι η εκπαύδευςη, 

οι επιςτόμεσ των κοινωνικών και φυςικών τομϋων, ο πολιτιςμϐσ και η 

επικοινωνύα. Οι τομεύσ αυτού ςτην ουςύα διαμορφώνουν τισ πανανθρώπινεσ αξύεσ 

οι οπούεσ προςδύδουν, ςτον ϊνθρωπο την ευημερύα ςε ϋναν ειρηνικϐ κϐςμο.  

Ο  οργανιςμϐσ ϋχει 196 χώρεσ- μϋλη και εύναι ςχεδϐν ϐλεσ  μϋλη του ΟΗΕ. Ο 

οργανιςμϐσ τησ UNESCO ςϑμφωνα με την επύςημη δόλωςη  «λειτουργεύ ωσ ϋνα 

παγκόςμιο εργαςτόριο ιδεών και διαδραματύζει ϋνα ρυθμιςτικό ρόλο ςτην 

προώθηςη τησ διεθνούσ ςυνεργαςύασ θϋτοντασ τα πρότυπα ςύναψησ διεθνών 

ςυμφωνιών επύ διαφόρων ζητημϊτων τα οπούα ανακύπτουν ςτισ ςύγχρονεσ 

κοινωνύεσ.».62 

ε ϐτι αφορϊ τον πολιτιςμϐ,  η UNESCO εξϋδωςε  ςυςτϊςεισ και διακηρϑξεισ  και 

διαμϐρφωςε διεθνεύσ ςυμβϊςεισ ςε ςυνεργαςύα με ϊλλουσ οργανιςμοϑσ.  

2.4.1. ύμβαςη Φϊγησ για την προςταςύα πολιτιςτικών αγαθών ςε 

περύπτωςη ϋνοπλησ ςύρραξησ (1954) 

Σο πρώτο πρωτϐκολλο τησ ςϑμβαςησ 63 υπογρϊφηκε ςτη Φϊγη (Ολλανδύα) το 

1954, ενώ το δεϑτερο το 1999 και ςε αυτϊ προβλϋπεται η προςταςύα τησ 

πολιτιςτικόσ ιδιοκτηςύασ ςε περύπτωςη ϋνοπλησ ςϑγκρουςησ. Εύναι η πρώτη 

ςϑμβαςη που καθιερώνει ϋνα πλαύςιο προςταςύασ ςε τϋτοιεσ περιπτώςεισ μετϊ 

την περύοδο του Β’ Παγκοςμύου Πολϋμου. Σο φϊςμα προςταςύασ αφορϊ την 

ακύνητη και κινητό πολιτιςτικό κληρονομιϊ: 64 α) μνημεύα αρχιτεκτονικόσ, β) 

χειρόγραφα, γ)βιβλύα, δ) χώρουσ ιςτορικού ό αρχαιολογικού ενδιαφϋροντοσ, ε) 

ϋργα τϋχνησ κτλ. αςχϋτωσ προϋλευςησ ό ιδιοκτηςύασ. Σα κρϊτη που υπογρϊφουν 

την ςϑμβαςη  δεςμεϑονται  για την τόρηςη των κανϐνων.  Σο περιεχϐμενο τησ 
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 Επίςθμθ ιςτοςελίδα UNESCO (Οργανιςμόσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Εκπαίδευςθ, τθν Επιςτιμθ 
και τον Πολιτιςμό),https://unescovp.gr/unesco/, (θμερ. επιςκ. 26/06/2020)  
62

Επίςθμθ ιςτοςελίδα UNESCO, όπ. παρ. υποςθμ. (61) 
63

Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for 
the Execution of the Convention 1954  ,https://tinyurl.com/y4565v, (θμερ. επιςκ. 26/06/2020) 
64

Επίςθμθ ιςτοςελίδα UNESCO, 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the 
Event of Armed Conflict,   https://tinyurl.com/yarq64s2, (θμερ. επιςκ. 26/06/2020) 

https://unescovp.gr/unesco/
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ϑμβαςησ αναφϋρεται ςτον ςεβαςμϐ τησ πολιτιςμικόσ περιουςύασ, τον 

ςχεδιαςμϐ μϋτρων για περιπτώςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ, την δυνατϐτητα 

εγγραφόσ μνημεύων ςτο  Διεθνϋσ Μητρώο Πολιτιςτικόσ Ιδιοκτηςύασ κ.α..  Σο 

δεϑτερο πρωτϐκολλο 65 τησ ϑμβαςησ τησ Φϊγησ του 1999 αφορϊ την προςταςύα 

τησ πολιτιςτικόσ ιδιοκτηςύασ ςε περύπτωςη ϋνοπλησ ςϑγκρουςησ.  

2.4.2. ύςταςη για τισ διεθνεύσ αρχϋσ που εμφαρμόζονται ςτισ 

αρχαιολογικϋσ αναςκαφϋσ (1956) 

Η  διατόρηςη τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ του παρελθϐντοσ  αποτυπώνεται με 

τον ςεβαςμϐ και την αγϊπη που ο ύδιοσ ο λαϐσ δύνει ςτον τϐπο του.  Με αυτϐ το 

κεύμενο ςυνιςτϊται ςτα κρϊτη μϋλη να εφαρμϐςουν τισ ςυγκεκριμϋνεσ διατϊξεισ 

που διατυπώνονται και το κϊθε κρϊτοσ μϋλοσ,  θα πρϋπει να διαμορφώςει νϐμουσ 

και μϋτρα, για τισ αρχαιολογικϋσ αναςκαφϋσ ςτην χώρα τουσ. Δύνονται πλαύςια 

προςταςύασ για τισ αρχαιολογικϋσ αναςκαφϋσ και πωσ αυτϊ θα ρυθμύζονται 

γενικϊ  απϐ τισ αρμϐδιεσ αρχϋσ.  

Κϊθε κρϊτοσ μϋλοσ υποχρεοϑται να διαμορφώςει, ϋνα ολοκληρωμϋνο νομοθετικϐ 

πλαύςιο για την προςταςύα τησ αρχαιολογικόσ κληρονομιϊσ του. Βϊςει τησ 

παροϑςασ ςϑςταςησ: α) οι αναςκαφϋσ, οι αρχαιολογικϋσ ϋρευνεσ να 

πραγματοποιοϑνται ϑςτερα απϐ την ϋκδοςη ϊδειασ τησ αρμϐδιασ αρχόσ, β) τα 

αρχαιολογικϊ απομεινϊρια δηλώνονται υποχρεωτικϊ ςτην αρμϐδια αρχό, γ) 

προβλϋπονται κυρώςεισ ςε περιπτώςεισ παραβϊςεων, δ) τα αδόλωτα 

αντικεύμενα  επιδϋχονται δόμευςη, ε) να εφαρμοςτεύ ϋνα εξειδικευμϋνο νομικϐ 

αρχαιολογικϐ καθεςτώσ, ςτ) να υπϊρξει δημιουργύα κριτηρύων χαρακτηριςμοϑ 

μνημεύων τησ αρχαιολογικόσ κληρονομιϊσ. 66 

2.4.3. ύςταςη που αφορϊ την προςταςύα τοπύων και θϋςεων υψηλού 

κϊλλουσ  (1962) 

την ςϑςταςη περιγρϊφεται ο χαρακτόρασ του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ και τα 

ςημεύα που  διατρϋχουν κύνδυνο ζημιών ό ακϐμα και καταςτροφόσ ϐποτε, πρϋπει 

να ληφθοϑν κϊποια μϋτρα για την προςταςύα τουσ. Για αυτϐν τον ςκοπϐ 

ορύζονται τα φυςικϊ χαρακτηριςτικϊ των τοπύων ό εκεύνα που μπορεύ να 

προκϑπτουν απϐ ανθρωπογενό (πολιτιςτικό ό αιςθητικό) δραςτηριϐτητα. Για να 

τηρηθοϑν τα μϋτρα τησ διαφϑλαξησ αυτών, το κρϊτοσ θα πρϋπει να προςδιορύςει 
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Επίςθμθ ιςτοςελίδα UNESCO,  Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection 
of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999, https://tinyurl.com/yzsbvv9, (θμερ. επιςκ. 
26/06/2020) 
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 Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations 
5 December 1956,  https://tinyurl.com/y9mgnknf, (θμερεπιςκ.26/06/2020) 
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το ποια εύναι αυτϊ τα τοπύα ό χώροι και ανϊλογα με το χαρακτόρα τουσ να 

υπϊρξει ςχετικό νομοθεςύα. Ακϐμα, απαιτεύται να προβλεφθοϑν προληπτικϊ 

μϋτρα αντιμετώπιςησ κινδϑνων για ϋνα προςτατευϐμενο τϐπο. Παρϐμοια μϋτρα 

εύναι αναγκαύα και για την εποπτεύα ϋργων και δραςτηριοτότων  που πιθανϐν να 

βλϊψουν τα τοπύα αυτϊ. Για παρϊδειγμα με την καταςκευό δημϐςιων και 

ιδιωτικών κτιρύων, με την καταςκευό δρϐμων, ηλεκτρικών γραμμών, 

αεροδρομύων, εγκατϊςταςη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ςταθμών, 

πρατηρύων καυςύμων κ.α.. Εν ςυντομύα απϐ την ςϑςταςη απιτεύται η ειςαγωγό  

μιασ ολοκληρωμϋνησ πολιτικόσ και νομοθετικόσ βϊςησ προςταςύασ για τισ 

περιοχϋσ αυτϋσ, απϐ τα κρϊτη μϋλη. 67 

2.4.4. Διακόρυξη αρχών διεθνούσ πολιτιςτικόσ ςυνεργαςύασ  (1966) 

Η  διακόρυξη αναφϋρει ϐτι ο πολιτιςμϐσ περιλαμβϊνει ϋνα ςϑνολο αξιών οι οπούεσ 

πρϋπει διατηρηθοϑν και να εύναι ςεβαςτϋσ. Εύναι μϋλημα και δικαύωμα κϊθε λαοϑ 

να ςυνεχύζει να εξελύςςει τον πολιτιςμϐ του. Εύναι πηγό τησ πολιτιςτικόσ 

κληρονομιϊσ ενώ η ποικιλομορφύα που παρουςιϊζει ο πολιτιςμϐσ ανόκει ςε ϐλη 

την ανθρωπϐτητα. Ο ςεβαςμϐσ τησ διαφορετικϐτητασ των λαών πρϋπει να γεννϊ, 

ςυνεργαςύα μεταξϑ των κρατών μελών, οι αλληλεπιδρϊςεισ των οπούων να 

δημιουργοϑν φιλύεσ και ειρηνικϋσ διαθϋςεισ ςτην καθημερινό τουσ ζωό. Και 

παρϊλληλα θα προωθεύται η προςταςύα τησ πολιτιςτικόσ τουσ κληρονομιϊσ. 68 

2.4.5. ύςταςη διατόρηςησ των πολιτιςτικών αγαθών που κινδυνεύουν 

από δημόςια ό ιδιωτικϊ ϋργα (1968) 

Η  ςϑςταςη διατόρηςησ τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ περιλαμβϊνει  τον οριςμϐ 

τησ «πολιτιςτικόσ ιδιοκτηςύασ» και προβλϋπει το τι ιςχϑει ςε κϊθε περύπτωςη για 

τα: α) ακύνητα (αρχαιολογικού, ιςτορικού και επιςτημονικού χώροι, β) κινητϊ 

περιουςιακϊ ςτοιχεύα που ανευρύςκονται ςε αρχαιολογικοϑσ ό ιςτορικοϑσ 

χώρουσ. Η διατόρηςη τησ πολιτιςτικόσ ιδιοκτηςύασ πρϋπει να επεκταθεύ ςε 

ολϐκληρη την εθνικό επικρϊτεια, με προςτατευτικοϑσ κατϊλογουσ των  

ςημαντικών μνημεύων. Επιπλϋον προβλϋπονται μϋτρα για την διϊςωςη και 

διατόρηςη πολιτιςτικών ςτοιχεύων κατϊ την εκτϋλεςη των δημοςύων ό 

ιδιωτικών ϋργων, τησ χρηματοδϐτηςησ, τισ επιςκευϋσ,  τα  βραβεύα κ.α.. 69 
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 Recommendation concerning the Safeguarding of Beauty and Character of Landscapes and Sites 
11 December 1962,  https://tinyurl.com/y4a5erjm   , (θμερ. επιςκ.26/06/2020) 
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Διακιρυξθ αρχϊν διεκνοφσ πολιτιςτικισ ςυνεργαςίασ 4 Νοεμβρίου  1966, 
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 Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private 
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2.4.6. ύμβαςη για την προςταςύα παγκόςμιασ πολιτιςτικόσ και φυςικόσ 

κληρονομιϊσ  (1972) 

Η πολιτιςτικό κληρονομιϊ και η φυςικό κληρονομιϊ απειλοϑνται απϐ διϊφορουσ 

κινδϑνουσ, που δεν προϋρχονται απαραύτητα  μϐνο απϐ την φθορϊ του χρϐνου ό 

ϊλλου εύδουσ καταςτροφόσ  αλλϊ μπορεύ να προϋρχονται και απϐ  κοινωνικϋσ και 

οικονομικϋσ μεταβολϋσ. 70 Η  ςϑμβαςησ διακρύνει την «πολιτιςτικό κληρονομιϊ» 

απϐ την «φυςικό κληρονομιϊ».  Πιο ςυγκεκριμϋνα: 

Βϊςει του ϊρθρου 1 ωσ «πολιτιςτικό κληρονομιϊ» ορύζονται:71 

α) μνημεύα:  αρχιτεκτονικϊ ϋργα, μνημειακϊ ϋργα, επιγραφϋσ, κ.α. ϐτι ϋχουν 

παγκϐςμια αξύα 

β)ομϊδεσ κτιρύων: κτύρια ό ςϑνολα αυτών, ιδιαύτερησ αρχιτεκτονικόσ ςημαςύασ 

που ϋχουν  παγκϐςμια αξύα   

γ) χώροι: ανθρωπογενό ϋργα ό ςυνδυαςμϋνα ϋργα τησ φϑςησ και του ανθρώπου, 

και  αρχαιολογικού χώροι παγκϐςμιασ αξύασ 

Βϊςει του ϊρθρου 2 ωσ « φυςικό κληρονομιϊ» ορύζονται:72 

α)φυςικϊ χαρακτηριςτικϊ: φυςικού και βιολογικού ςχηματιςμού,  αιςθητικόσ ό 

επιςτημονικόσ  ςημαςύασ 

β)γεωλογικού ςχηματιςμού: οριοθετημϋνεσ περιοχϋσ με βιϐτοπουσ, και καταφϑγια 

απειλοϑμενων ειδών ζώων και φυτών  παγκϐςμιασ αξύασ  

γ)φυςικϋσ τοποθεςύεσ:  οριοθετημϋνεσ φυςικϋσ περιοχϋσ ιδιαύτερησ παγκϐςμιασ 

ςημαςύασ  

Κϊθε κρϊτοσ  υποχρεοϑται να  διαχωρύςει  και  προςδιορύςει βϊςει των 

παραπϊνω ϊρθρων, την κληρονομιϊ του και να διαμορφώςει μια   ολοκληρωμϋνη  

πολιτικό  προςταςύασ τησ πολιτιςτικόσ και φυςικόσ  κληρονομιϊσ. 
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 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 
https://whc.unesco.org/en/conventiontext/ , (θμερ. Επιςκ. 26/06/2020) 

71
 Οριςμόσ τθσ Πολιτιςτικισ και Φυςικισ Κλθρονομιάσ, άρκ. 1 
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72
 άρκ. 2, οπ.παρ. υποςθμ. (71) 

https://whc.unesco.org/en/conventiontext/
https://whc.unesco.org/en/conventiontext/


 

36 

2.4.7. ύςταςη προςταςύασ ςε εθνικό επύπεδο τησ πολιτιςτικόσ και 

φυςικόσ κληρονομιϊσ (1972) 

Και ςτην ςυγκεκριμϋνη ςϑςταςη διακρύνονται η «πολιτιςτικό κληρονομιϊ»  και η 

«φυςικό κληρονομιϊ» που παρουςιϊςτηκαν παραπϊνω, με την προςθόκη τουσ 

ςτην εθνικό πολιτιςτικό πολιτικό. ϑμφωνα με την Ενϐτητα II. 73,  η διαςφϊλιςη, 

η διατόρηςη και η αποτελεςματικό προςταςύα τησ πολιτιςτικόσ και φυςικόσ 

κληρονομιϊσ πραγματοποιεύται απϐ το κρϊτοσ. ε εθνικϐ επύπεδο θα πρϋπει να 

εξαςφαλιςτοϑν η νομοθετικό και η δικαιοδοτικό λειτουργύα, με ςυγκεκριμϋνουσ  

ςτϐχουσ και πολιτικϋσ. Επύςησ η προςταςύα θα ςυντονύζεται και μϋςα απϐ τα  

διαθϋςιμα επιςτημονικϊ, τεχνικϊ, πολιτιςτικϊ μϋςα και ϊλλουσ αναγκαύουσ 

πϐρουσ   και  προωθεύται η διεθνόσ ςυνεργαςύα. 74 

2.4.8. ύςταςη ςχετικϊ με την διαφύλαξη και το ςύγχρονο ρόλο των 

ιςτορικών περιοχών (1976) 

την ςϑςταςη οριοθετοϑνται οι ιςτορικϋσ περιοχϋσ και τα χαρακτηριςτικϊ τουσ 

ϐπωσ και η προςταςύα τουσ . 75    

 α) «ιςτορικϋσ και αρχιτεκτονικϋσ» εύναι περιοχϋσ ομϊδεσ κτιρύων, καταςκευών, 

με ανθρωπογενό χαραχτόρα που ϋχουν αρχαιολογικό, αρχιτεκτονικό, και 

προώςτορικό ό ιςτορικό αξύα  

β) «περιβϊλλον» εύναι το φυςικϐ ό ανθρωπογενϋσ περιβϊλλον που επηρεϊζεται 

απϐ τουσ κοινωνικοϑσ, οικονομικοϑσ ό πολιτιςτικοϑσ δεςμοϑσ τησ περιοχόσ 

γ)«προςταςύα» αποδύδεται ωσ προςδιοριςμϐσ τησ προςταςύασ, η ςυντόρηςη, και 

η αποκατϊςταςη των ιςτορικών ό παραδοςιακών περιοχών και του 

περιβϊλλοντϐσ τουσ. 

Οι ιςτορικϋσ περιοχϋσ θεωροϑνται ωσ ϋνα αναντικατϊςτατο μϋροσ τησ  

πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ. Οι κυβερνόςεισ και οι πολύτεσ των κρατών οφεύλουν 

να διαφυλϊξουν αυτόν την κληρονομιϊ και να την εντϊξουν ςτην  

καθημερινϐτητα.  
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Οπ. παρ. υποςθμ. (73) 
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 Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage 
16 November 1972,  https://tinyurl.com/yx8gbgek, (θμερ. Επιςκ. 26/06/2020) 
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Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas, 26 

November 1976,  https://tinyurl.com/y3xz33xa, (θμερ. Επιςκ. 26/06/2020) 
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2.4.9. Διακόρυξη του Μεξικού ςχετικϊ με τισ πολιτιςτικϋσ πολιτικϋσ  

(1982) 

Ο πολιτιςμϐσ εύναι το ςημεύο που ενώνει τουσ ανθρώπουσ διϐτι ςτο ςϑνολο του 

αποτελεύται απϐ αξύεσ, τον τρϐπο ζωόσ, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη γλώςςα, 

τισ πνευματικϋσ και καλλιτεχνικϋσ εκφρϊςεισ κτλ. που αποτελοϑν τα ςτοιχεύα 

μιασ κοινωνύασ. Ο κϊθε λαϐσ διαμορφώνει μια ταυτϐτητα που εύναι μοναδικό, ο 

ςεβαςμϐσ τησ οπούασ εύναι απαραύτητοσ για την ςυνϑπαρξη των λαών. Μϋςα απϐ 

τον πολιτιςμϐ μπορεύ να προςτατευθεύ και ενιςχυθεύ η ανϊπτυξη, οι αξύεσ τησ 

δημοκρατύασ, η καλλιτεχνικό και η πνευματικό καλλιϋργεια. Ακϐμη η εκπαύδευςη, 

η επιςτόμη και η επικοινωνύα, αλλϊ και οι αναγκαύοι πϐροι χρηματοδϐτηςησ 

μποροϑν ςτηρύξουν τον πολιτιςμϐ. Εύναι ςημαντικϋσ οι ςυνεργαςύεσ ςε ϐλα τα   

επύπεδα. Ο  θεςμϐσ τησ  δημοκρατύασ προωθεύται απϐ τη ςυμμετοχό των πολιτών, 

ςτην πολιτιςτικό ζωό και δύνεται η ευκαιρύα για τη δημιουργύα και τησ  

ανϊπτυξησ. 76     

2.4.10. ύμβαςη προςταςύασ τησ υποβρύχιασ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ 

(2001) 

Ψσ υποβρϑχια πολιτιςτικό κληρονομιϊ ορύζονται τα ανθρώπινα ύχνη που ϋχουν 

πολιτιςτικό ιςτορικό ό αρχαιολογικό χαρακτόρα όπωσ καταςκευϋσ, κτύρια, 

αντικεύμενα κτλ. που βρύςκονται εν μϋρει ό πλόρωσ κϊτω από το νερό για 

τουλϊχιςτον 100 ϋτη. Η υποβρϑχια πολιτιςτικό κληρονομιϊ πρϋπει να 

προςτατεϑεται απϐ το κϊθε κρϊτοσ, με ϋνα νομικϐ πλαύςιο και κατϊλληλεσ 

δημϐςιεσ πολιτικϋσ. 77   

2.4.11. Οικουμενικό διακόρυξη τησ UNESCO για την πολιτιςτικό 

πολυμορφύα (2001) 

την ςυγκεκριμϋνη διακόρυξη περιγρϊφονται ϋννοιεσ ϐπωσ αυτόσ τησ 

πολιτιςτικόσ πολυμορφύασ, που εύναι ϋνασ ςημαντικϐσ παρϊγοντασ τησ κοινόσ 

κληρονομιϊσ καθώσ και ϋνασ μηχανιςμϐσ ανϊπτυξησ. Η ποικιλομορφύα του  

πολιτιςμοϑ δημιουργεύ ϋνα πλοϑςιο ςϑνολο ταυτοτότων ςτο χώρο. Η 

ποικιλομορφύα των ταυτοτότων ευνοεύ την ανταλλαγό και αλληλεπύδραςη 

ςτοιχεύων ανϊμεςα ςτουσ λαοϑσ. Παρακινεύ τουσ λαοϑσ να  δεύξουν ςεβαςμϐ ςτην 

διαφορετικϐτητα. Οι λαού μϋςα απϐ την εμπειρύα αυτό αποκτοϑν ϋνα αύςθημα, 
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Mexico City Declaration on Cultural Policies World Conference on Cultural Policies Mexico City, 26 
July - 6 August 1982,  https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals401.pdf,( θμερ. επςικ. 
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ενϐτητασ και ειρηνικόσ διϊθεςησ προσ τουσ ϊλλουσ μϋςα ςε ϋνα δημοκρατικϐ 

πλαύςιο. Παρϊλληλα η ποικιλομορφύα λειτουργεύ ωσ βαςικϐ ςτοιχεύο, για την 

διαμϐρφωςη τησ πνευματικόσ, ςυναιςθηματικόσ, ηθικόσ ανϊπτυξη και ϐχι μϐνο 

απϐ οικονομικόσ πλευρϊσ. 78  Βϊςει του ϊρθρου 4 79  η υπερϊςπιςη τησ 

πολιτιςτικόσ πολυμορφύασ εύναι ανθρώπινο δικαύωμα και θα πρϋπει να 

προωθεύται   και να  διαφυλϊςςεται  η αξιοπρϋπεια του κϊθε πολύτη.   

2.4.12. ύμβαςη διαφύλαξησ τησ ϊυλησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ (2003) 

το ϊρθρο 2 τησ ςϑμβαςησ ορύζεται η «ϊυλη πολιτιςτικό κληρονομιϊ»  η οπούα 

μεταδύδεται απϐ γενιϊ ςε γενιϊ και αναδημιουργεύται ςυνεχώσ μϋςα ςτην 

κοινωνύα. Εκφρϊζεται μϋςα απϐ: προφορικϋσ παραδόςεισ και εκφρϊςεισ,  τισ 

τϋχνεσ, τισ κοινωνικϋσ πρακτικϋσ (λ.χ. τελετουργύεσ), με αντικεύμενο όπωσ τη φύςη 

και το ςύμπαν και  τησ παραδοςιακόσ δεξιοτεχνύασ. 80 

Η ςϑμβαςη επικεντρώνεται ςτο ϐτι η «ϊυλη πολιτιςτικό κληρονομιϊ» χρειϊζεται 

να προςτατευθεύ.81 Η ϊυλη πολιτιςτικό κληρονομιϊ θωρακύζεται μϋςα απϐ τον 

ςεβαςμϐ και την ευαιςθητοπούηςη ςε διεθνϋσ, εθνικϐ και τοπικϐ επύπεδο.  

Ενθαρρϑνεται η διεθνόσ ςυνεργαςύα και η αλληλοβοόθεια ςτα θϋματα αυτϊ. Σα 

κρϊτη μϋλη θα πρϋπει να λϊβουν ςυγκεκριμϋνα μϋτρα, για την προςταςύα τησ 

αυλόσ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ. Μϋςα απϐ ϋνα νομοθετικϐ πλαύςιο και η 

ενθϊρυνςη τησ εκπαύδευςησ , τησ ϋρευνασ κλπ.. 

2.4.13. Διακόρυξη τησ UNESCO ςχετικϊ με τη ςκόπιμη καταςτροφό τησ 

πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ (2003) 

την διακόρυξη αυτό αναγνωρύζεται, η ςημαςύα τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ 

και η διϊδοςη τησ ςτισ επϐμενεσ γενιϋσ. Δεςμεϑεται να προςτατεϑεται η 

κληρονομιϊ αυτό, με ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ ςε περύοδο ειρόνησ αλλϊ και ςε 

περιπτώςεισ ςκϐπιμησ καταςτροφόσ ό ϋνοπλησ ςϑγκρουςησ. Η πολιτιςτικό 

κληρονομιϊ θα πρϋπει να προςτατεϑεται ςε κϊθε περύπτωςη και το κϊθε κρϊτοσ, 

να λαμβϊνει υπϐψη το ςυναφϋσ διεθνϋσ δύκαιο. ε εθνικϐ επύπεδο θα πρϋπει να 

θεςπιςτεύ ϋνα νομικϐ πλαύςιο για το θϋμα αυτϐ. Η διεθνόσ ςυνεργαςύα και οι 

διαβουλεϑςεισ για την πολιτιςτικό κληρονομιϊ εύναι απαραύτητεσ για την 
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 Οικουμενικι διακιρυξθ τθσ UNESCO για τθν πολιτιςτικι πολυμορφία 2 Νοεμβρίου 2001 
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επύτευξη των ςκοπών τησ διακόρυξησ. Αναγνωρύζονται και προςτατεϑονται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα ευαιςθητοποιώντασ ϋτςι το κοινϐ των κρατών μελών. 82 

2.4.14. Φϊρτησ για την διατόρηςη τησ ψηφιακόσ κληρονομιϊσ  (2003) 

Ο ςυγκεκριμϋνοσ Φϊρτησ εντϊςςει την πολιτιςτικό κληρονομιϊ ςτον ψηφιακϐ 

τομϋα δεδομϋνου του ϐτι, ϐλο και περιςςϐτερεσ ανθρωπινϋσ δραςτηριϐτητεσ 

ϐπωσ π.χ. η παραγωγό πληροφϐρηςησ και γνώςησ, εκτελοϑνται και παρϊγουν τα 

αποτελϋςματα τουσ ςε ψηφιακό μορφό. Η ψηφιακό τεχνολογύα αποτυπώνει και 

διακινεύ διοικητικϊ, τεχνικϊ, νομικϊ ,πολιτιςτικϊ, εκπαιδευτικϊ, επιςτημονικϊ κ.α. 

ςτοιχεύα. που αναπτϑςςονται κατϊ την πϊροδο του χρϐνου μϋςα ςτισ ςϑγχρονεσ 

κοινωνύεσ. Εύναι αναγκαύα η διατόρηςη και η πρϐςβαςη ςε αυτϊ τα ψηφιακϊ 

ςτοιχεύα καθώσ και η ψηφιακό τουσ ςυνϋχεια. Αυτϐ μπορεύ να επιτευχθεύ με 

ςχεδιαςμϋνεσ πολιτικϋσ, καθοριςμϋνα μϋτρα  και διαδικαςύεσ ςε ϐλα τα επύπεδα 

διούκηςησ με ςκοπϐ την προςταςύα τησ ψηφιακόσ κληρονομιϊσ. 83 

2.4.15. ύμβαςη προςταςύασ και προώθηςησ τησ πολυμορφύασ των 

πολιτιςτικών εκφρϊςεων (2005) 

Η παροϑςα ςϑμβαςη προωθεύ, τη δημιουργύα ποικιλιών πολιτιςτικών 

εκφρϊςεων και προϒποθϋςεων για την αλληλεπύδραςη των πολιτιςμών. Ακϐμα ο 

διϊλογοσ ανϊμεςα ςτουσ πολιτιςμοϑσ θα επιφϋρει τον ςεβαςμϐ και την ειρηνικό 

διϊθεςη των λαών. Δύνεται ϋμφαςη ςτα ανθρώπινα δικαιώματα, ςτην ςυνεργαςύα,  

την αλληλεγγύη, την διαφϊνεια και την ανϊπτυξη οικονομικών δραςτηριοτότων 

που θα ςυμβϊλλουν ςτην προώθηςη  πολιτιςτικόσ ποικιλομορφύασ. Σα κρϊτη 

μϋλη πρϋπει να διαμορφώςουν τισ προϒποθϋςεισ αυτϋσ ϋτςι ώςτε, η 

αλληλεπύδραςη των πολιτιςμών των κρατών μελών, να διαςφαλύςει την 

πολυμορφύα  πολιτιςτικών εκφρϊςεων. 84    

2.4.16. ύςταςη προςταςύασ και προώθηςησ των μουςεύων και των 

ςυλλογών, την ποικιλομορφύα τουσ και το ρόλο τουσ ςτην κοινωνύα 

(2015). 

Η ςϑςταςη επικεντρώνεται ςτην προςταςύα αλλϊ και ςτην προώθηςη τησ 

πολιτιςτικόσ και φυςικό πολυμορφύασ που κινδυνεϑει απϐ τισ προκλόςεισ του 

21ουαιώνα. Η ποικιλομορφύα των μουςεύων πρϋπει να προςτατεϑεται διϐτι, εύναι 
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Διακιρυξθ τθσ UNESCO ςχετικά με τθν εκ προκζςεωσ καταςτροφι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ  17 
Οκτωβρίου 2003, https://tinyurl.com/knasdf7 . (θμε επιςκ. 27/06/2020) 
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 2003 Χάρτθσ για τθν διατιρθςθ τθσ ψθφιακισ κλθρονομιάσ 15 Οκτωβρίου 2003 
https://tinyurl.com/2uy7pzd ,(θμερ, επιςκ. 27/06/2020) 
84

 φμβαςθ για  τθν προςταςία και τθν προϊκθςθ τθσ πολυμορφίασ των πολιτιςτικϊν εκφράςεων 
Παρίςι, 20 Οκτωβρίου 2005, https://tinyurl.com/qm4e9y ,(θμερ. επιςκ. 27/06/2020) 
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εςτύεσ πολιτιςτικόσ διϊχυςησ, μϊθηςησ και εκπαύδευςησ.  Η παγκοςμιοπούηςη 

επϋφερε θετικϋσ αλλϊ και αρνητικϋσ επιπτώςεισ για τα μουςεύα. Σα κρϊτη θα 

πρϋπει να διαφυλϊξουν την ταυτϐτητα τουσ,  χωρύσ να αλλϊξει ο ρϐλοσ τουσ ςτον 

κϐςμο. τα πλαύςια των μουςεύων αναπτϑςςονται και οικονομικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ. Οι δημϐςιο χώροι των μουςεύων ϋχουν μεγϊλη ςημαςύα για την 

κοινωνύα, γιατύ απευθϑνονται ςε ϐλα τα μϋλη τησ και μποροϑν να ςυμβϊλουν 

ςτην ενύςχυςη τησ ςυλλογικόσ ταυτϐτητασ. Πρϐςβαςη ςε αυτϊ πρϋπει να ϋχουν 

ϐλοι οι πολύτεσ και να μην δημιουργοϑνται κοινωνικού αποκλειςμού. Η 

απρϐςκοπτη πρϐςβαςη ςτο πολιτιςτικϐ και εκπαιδευτικϐ περιεχϐμενο των 

μουςεύων, θα πρϋπει να διαςφαλύζεται απϐ κατϊλληλεσ εφαρμογϋσ, των 

τεχνολογιών τησ πληροφορύασ και τησ επικοινωνύασ (ΣΕΠ) και να αποτελεύ 

αντικεύμενο μϋριμνασ των αρμϐδιων δημοςύων υπηρεςιών. 85 

2.5.  Σο Διεθνϋσ υμβούλιο Μνημεύων  και  Σοποθεςιών – ICOMOS 

2.5.1. Διεθνϋσ υνϋδριο Αρχιτεκτονικών και Σεχνικών Ιςτορικών 

Μνημεύων Φϊρτησ Βενετύασ  (1964) 

Σο 1964 ςτο Διεθνϋσ υνϋδριο Αρχιτεκτϐνων και Σεχνικών των Ιςτορικών 

Μνημεύων,  παρουςιϊζεται ο χϊρτησ τησ Βενετύασ ενώ ςτο  δεϑτερο ςυνϋδριο, το 

1965, εγκρύνεται απϐ το Διεθνϋσ υμβοϑλιο Μνημεύων και Σοποθεςιών (ICOMOS). 

τον Φϊρτη δύνονται οριςμού του τι μπορεύ να χαρακτηριςθεύ ωσ ιςτορικό μνημεύο 

και δύνονται κατευθϑνςεισ για την τεκμηρύωςη, την ςυντόρηςη και την 

αποκατϊςταςη των μνημεύων αυτών. 86 

2.5.2 .Διεθνϋσ υμβούλιο Μνημεύων και Σοποθεςιών ICOMOS 

Σο Διεθνϋσ Συμβούλιο Μνημεύων και Τοποθεςιών 87 (International Council on 

Monuments and Sites), εύναι ϋνασ μη κυβερνητικόσ οργανιςμόσ που ιδρϑθηκε το 

1965 Βενετύα κατϊ το Β΄ Διεθνοϑσ υνϋδριο Αρχιτεκτϐνων και Σεχνικών τησ 

Πολιτιςτικόσ Προςταςύασ.   

Ο ςκοπϐσ του μη κυβερνητικοϑ οργανιςμοϑ εύναι η «προώθηςη τησ θεωρύασ τησ 

μεθοδολογύασ, τησ τεχνολογύασ και τησ ενημϋρωςησ για την προςταςύα και την 
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 φςταςθ ςχετικά με τθν προςταςία και τθν προϊκθςθ των μουςείων και των ςυλλογϊν, τθν 
ποικιλομορφία τουσ και το ρόλο τουσ ςτθν κοινωνία. 17 Νοεμβρίου 2015, https://tinyurl.com/y7jjr3lx , 
(θμερ. επιςκ. 28/06/2020) 
86
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ανϊδειξη των ιςτορικών μνημεύων και τοποθεςιών όλων των χωρών του 

κόςμου.».88 

την Ελλϊδα το τμόμα του ICOMOS 89 εγκαθύςταται το 1972. την αρχό 

λειτουργοϑςε ωσ Επιςτημονικό Επιτροπό του Τεχνικού Επιμελητηρύου τησ 

Ελλϊδασ (ΤΕΕ), ενώ ενεργεύ ωσ ανεξϊρτητοσ και αναγνωριςμϋνοσ επιςτημονικϐσ 

ςϑλλογοσ απϐ το  1992.   

Σο Διεθνϋσ υμβοϑλιο Μνημεύων και Σοποθεςιών ϋχει ςυμβϊλλει ςε διεθνεύσ 

ςυμβϊςεισ. Ακολουθεύ μια ςϑντομη αναφορϊ ςε ςυμβϊςεισ ςτισ οπούεσ 

ςυμμετεύχε.90 

 ϑμβαςη για την προςταςύα τησ πολιτιςτικόσ ιδιοκτηςύασ ςε περύπτωςη 

ϋνοπλησ ςϑγκρουςησ του 1954 και του 199991 ( και ςτα δϑο πρωτϐκολλα) 

 Τποβρϑχια πολιτιςτικό κληρονομιϊ92 

  Ωυλη πολιτιςτικό κληρονομιϊ93 

2.6. Ο Οργανιςμόσ Πόλεων Παγκόςμιασ Κληρονομιϊσ (OWHC)  

Ο Οργανιςμϐσ Πϐλεων Παγκϐςμιασ Κληρονομιϊσ 94 (Organization of World 

Heritage Cities) ιδρϑθηκε το 1993 ςτη  Υεζ (Μαρϐκο), ενώ τα κεντρικϊ γραφεύα 

του εύναι ςτη πϐλη του Κεμπϋκ (Καναδϊσ). Εύναι ϋνασ μη κυβερνητικϐσ 

οργανιςμϐσ, ςε ςυνεργαςύα με πϐλεισ μϋλη που εύναι εγγεγραμμϋνα ςτον 

Κατϊλογο Παγκϐςμιασ Κληρονομιϊσ τησ UNESCO. Ο OWHC βοηθϊ τα μϋλη του να 

αςκόςουν ανϊλογεσ πολιτικϋσ  και βελτιώνει τισ διαδικαςύεσ, για τα θϋματα τησ 

παγκϐςμιασ κληρονομιϊσ που αφορϊ μϐνο τισ πϐλεισ του καταλϐγου.  

τα πλαύςια του οργανιςμοϑ πραγματοποιοϑνται αρκετϊ ςυνϋδρια, ςεμινϊρια, 

εργαςτόρια κ.α., ςχετικϊ με τον  τομϋα τησ διαχεύριςησ και  τισ ςτρατηγικϋσ που 

αφοροϑν, ςυγκεκριμϋνα τισ πϐλεισ μϋλη του καταλϐγου. Οι πϐλεισ μϋλη 

ςυμμετϋχουν ςε προγρϊμματα  τα οπούα ενιςχϑουν την διατόρηςη, ανϊδειξη τησ 

παγκϐςμιασ κληρονομιϊσ. Επύςησ παρουςιϊζεται η ςυμμετοχό των Δόμων που 
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 οπ.παρ. υποςθμ. (87), ςελ 1 
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 οπ.παρ. υποςθμ. (87), ςελ 2 
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ICOMOS ςυμμετοχι ςε διεκνείσ ςυμβάςεισ, https://tinyurl.com/yacq94u5, (θμερ. επιςκ. 30/06/2020)  
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επςικ.30/06/2020) 
93

ICOMOS ςυμμετοχι ςε διεκνείσ ςυμβάςεισ, https://tinyurl.com/yacq94u5, (θμερ. επιςκ. 30/06/2020) 
94
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ςυμβϊλουν ενεργϊ ςε αυτϋσ τισ δρϊςεισ. Λϐγω τησ ποικιλομορφύασ των κρατών 

του καταλϐγου τησ UNSCO ο οργανιςμϐσ, ϋχει πϋντε επύςημεσ αναγνωριςμϋνεσ 

γλώςςεσ.  

Οι ςτϐχοι που απορρϋουν, απϐ τουσ Γενικοϑσ Κανονιςμοϑσ  του  OWHC: 95 

 Ενθϊρρυνςη ςτην πρϊξη των ςυμβϊςεων για την προςταςύα τησ 

παγκϐςμιασ πολιτιςτικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ 

 Προώθηςη ςε ϐλα τα επύπεδα ( περιφερειακϐ, εθνικϐ, παγκϐςμιο) τησ 

ςυνεργαςύασ  και  ανταλλαγόσ πληροφοριών με πϐλεισ απϐ ϐλο τον κϐςμο 

και με ϊλλουσ οργανιςμοϑσ.  

 ανϊπτυξη ιςχυρών δεςμών ανϊμεςα ςε οργανιςμοϑσ για τη ϋρευνα  

 ευαιςθητοπούηςη του κοινοϑ μϋςα απϐ την πολιτιςτικό κληρονομιϊ και  η  

προςταςύα τουσ 
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Κεφϊλαιο 3. Σο εθνικό νομοθετικό πλαύςιο περύ αρχαιοτότων 

και των παραδοςιακών οικιςμών ςτην Ελλϊδα. 
 

Η μελϋτη μασ εςτιϊζεται ςτην ςυνϋχεια ςτο εθνικϐ επύπεδο και ςτο νομοθετικϐ 

πλαύςιο που αφορϊ  τουσ παραδοςιακοϑσ οικιςμοϑσ. Σο εκτεταμϋνο πλαύςιο 

διεθνών οργανιςμών,  διακηρϑξεων, ςυμβϊςεων κλπ. που παρουςιϊςτηκε ςτο 

προηγοϑμενο κεφϊλαιο, επηρϋαςε αςφαλώσ το εθνικϐ επύπεδο.    

Όλα τα κρϊτη ϐπωσ και η Ελλϊδα ευαιςθητοποιόθηκαν κατϊ καιροϑσ με το δικϐ 

τουσ τρϐπο, ςυμβϊλλοντασ ςτην αναγνώριςη και τησ προςταςύασ τησ 

πολιτιςτικόσ τουσ κληρονομιϊσ. Λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ διακηρϑξεισ και τισ 

ςυμβϊςεισ που διαμορφώθηκαν ςε διεθνϋσ επύπεδο.  

3.1. ύντομη ιςτορικό αναδρομό για την προςταςύα των αρχαιοτότων του 

νεότερου ελληνικού κρϊτουσ. 

Πριν την δημιουργύα του νεοελληνικοϑ κρϊτουσ δεν υπόρξε κϊποιο επύςημο 

θεςμικϐ και πολιτικϐ πλαύςιο για την προςταςύα των αρχαιοτότων.  Και αυτϐ 

διϐτι δεν υπόρχε η ϋννοια του κρϊτουσ ϐπωσ την γνωρύζουμε ςόμερα. Παρϐλα 

αυτϊ η διαφϑλαξη τησ κληρονομιϊσ δεν αγνοεύται κατϊ την ςυγκρϐτηςη του νϋου 

ελληνικοϑ κρϊτουσ. τα πρώτα βόματα του νϋου κρϊτουσ η προςταςύα των 

αρχαιοτότων και ειδικϐτερα των παραδοςιακών οικιςμών, δεν εύχε αςφαλώσ την 

νομοθετικό κατοχϑρωςη που υφύςταται ςόμερα. Με το πϋραςμα του χρϐνου 

ϐμωσ δημιουργόθηκε ϋνα θεςμικϐ πλαύςιο για  την προςταςύα των αρχαιοτότων 

αλλϊ και των οικιςμών με ιδιαύτερο χαρακτόρα.  

Σα πρώτα βόματα ξεκύνηςαν, λύγο πριν την επανϊςταςη ϐπου ουςιαςτικϊ γύνεται 

η προετοιμαςύα τησ εθνικόσ αποκατϊςταςησ.  Σο 1813 ιδρϑεται ςτην Αθόνα απϐ 

τουσ προκρύτουσ τησ πϐλησ και με την βοόθεια τησ Μεγϊλησ Βρετανύασ η 

«Φιλόμουςοσ Εταιρεύα». 96  Η εταιρεύα εύχε εκπαιδευτικϐ και αρχαιολογικϐ 

προςανατολιςμϐ. Για να εξιςορροπηθεύ η αγγλικό επιρροό ςτον ελλαδικϐ χώρο, ο 

Ι. Καποδύςτριασ ιδρϑει, μύα ομώνυμη εταιρεύα με ϋδρα ςτην Βιϋννη  ςτηριζϐμενοσ 
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απϐ τον  Σςϊρου. 97  Αυτϋσ οι δυο εταιρεύεσ δεν ςυνϋκλιναν ποτϋ. Ο  Ι. 

Καποδύςτριασ υποςτόριξε ϐτι η «Υιλϐμουςοσ Εταιρεύα» που όταν υπϐ την 

επιρροό των Ωγγλων δεν πραγματοποιοϑςε τον ςκοπϐ τησ, ενώ κϊποια ξϋνα µϋλη 

τησ Εταιρεύασ διϊρπαζαν αρχαιϐτητεσ απϐ την Ελλϊδα, καθώσ γύνονταν 

αναςκαφϋσ για ξϋνουσ ςυλλϋκτεσ και ϐχι για το κρϊτοσ.98 

Ακολοϑθηςαν ςυνεχεύσ προςπϊθειεσ νομοθετικών και διοικητικών πρϊξεων99, 

απϐ το νεοελληνικϐ κρϊτοσ που εύχε ςκοπϐ να δημιουργόςει τισ προϒποθϋςεισ 

για την  προςταςύα των αρχαιοτότων.100 

 Σο 1822  προβλϋφθηκε  ςτον Κανονιςμϐ τησ Γερουςύασ τησ Ανατολικόσ 

Ελλϊδασ ϐτι ςτα καθόκοντα του Εφϐρου Πολιτικόσ ςυμπεριλαμβϊνεται  η 

φροντύδα , η διαφϑλαξη των αρχαιοτότων . 

 Σο 1823 ο Κοραόσ ςυντϊςςει επιςτολό με θϋμα τισ αρχαιϐτητεσ  προσ την 

Β΄ Εθνοςυνϋλευςη του Ωςτρουσ 

 Σο 1825 τϋθηκε ςε ιςχϑει διϊταγμα απϐ τον Τπουργϐ Εςωτερικών 

Γρηγϐριο Δικαύο , για την «περιςυλλογό των αρχαιοτότων και φύλαξη τουσ 

ςτα ςχολεύα» 

 Σο 1826 εκδϐθηκε απϐφαςη του Εκτελεςτικοϑ υπ’ αρ. 17164 για «την 

εξαςφϊλιςη και περιπούηςη των Αρχαιοτότων των Αθηνών». Και το 

διϊταγμα τησ Προςωρινόσ Διοικόςεωσ τησ Ελλϊδοσ, υπ’ αρ. 3218, για 

μϋτρα εξαςφϊλιςησ  των μνημεύων τησ Αθόνασ.  

 Σο 1827 ςτο Πολιτικϐ ϑνταγμα τησ Ελλϊδοσ, ϊρθρο ΙΗ’,  ϐπωσ κυρώθηκε 

απϐ τη Γ’ Εθνοςυνϋλευςη τησ Σροιζόνασ  προβλεπϐταν ϐτι «ο Διοικητόσ 

χρεωςτεύ να φροντύζει να µην πωλώνται ό να µη µεταφϋρονται εκτόσ τησ 

Επικρατεύασ αι Αρχαιότηται».101 πολιτεϑματοσ.  

 Σο 1828 ο Ιωϊννησ Καποδύςτριασ εκδύδει το διϊταγμα υπ. αριθ. 2400, 

«προσ τουσ κατϊ το Αιγαύον Πϋλαγοσ Εκτϊκτουσ Επιτρόπουσ», ϐπου 

απαγορεϑεται η εξαγωγό αρχαιοτότων απϐ την Ελληνικό Επικρϊτεια.   
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 Επίςθμθ ιςτοςελίδα «Ελλάδα 2021», Ιδρφεται θ «Φιλόμουςοσ Εταιρεία», 
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 Σο 1829 ςτην Δ΄ Εθνοςυνϋλευςη επανακυρώθηκε το αρθ. ΙΗ΄ του 

ψηφύςματοσ  τησ υνϋλευςησ τησ Σροιζόνοσ. Ακϐμα ϋγινε η ςϑςταςη τησ 

πρώτησ Αρχαιολογικόσ Τπηρεςύασ ςτην Αύγινα απϐ τον Καποδύςτρια,   

που διϐριςε τον Κερκυραύο Ανδρϋα Μουςτοξϑδη ωσ Διευθυντό και Ϊφορο 

του Εθνικοϑ Μουςεύου. 

 Σο 1831 ο Ανδρϋασ Μουςτοξϑδησ ςϑνταξε και δημοςύευςε την  Εγκϑκλιο 

υπ’ αρ. 953 τησ 23/6/1830 με αρχϋσ για την προςταςύα των αρχαιοτότων 

και το ςχϋδιο του Αρχαιολογικοϑ Νϐμου.   

 Σο 1831 η δολοφονύα του Ιωϊννη Καποδύςτρια παγώνει  την προςπϊθεια 

για την νομοθετικό κϑρωςη τησ  πολιτικόσ προςταςύασ των αρχαιοτότων.   

 Σο 1832 με διϊταγμα των Κουντουριώτη και Κωλϋττη διορύζεται ο 

Κυριϊκοσ Πιττϊκησ ωσ «Επιςτϊτησ των εν Αθόναισ Αρχαιοτότων»,  για τισ 

περιοχϋσ τησ Αττικόσ και Εϑβοιασ. Σο ύδιο ϋτοσ πραγματοποιεύται η 

εκλογό του Όθωνα ωσ Βαςιλιϊ τησ Ελλϊδασ και ϋχουμε την ϋναρξησ μιϊσ 

νϋασ περιϐδου για τισ αρχαιϐτητεσ. 

 Σο 1833 γύνεται η ύδρυςη τησ Αρχαιολογικόσ Τπηρεςύασ του Κρϊτουσ με 

Βαςιλικϐ Διϊταγμα (Β.Δ.). «Περύ του ςχηματιςμού και τησ αρμοδιότητοσ 

τησ επύ των Εκκληςιαςτικών και τησ Δημόςιασ Εκπαιδεύςεωσ Γραμματεύασ 

τησ Επικρατεύασ». ε αυτϐ το διϊταγμα προβλεπϐταν οι αρμοδιϐτητεσ για 

την αναςκαφό, την ανακϊλυψη, την φροντύδα και την διαφϑλαξη των 

αρχαιοτότων με καλλιτεχνικϐ χαρακτόρα και η απαγϐρευςη εξαγωγόσ 

αυτών  απϐ τα ςϑνορα του Κρϊτουσ. Δεν προβλϋπονταν ςτο διϊταγμα 

κυρώςεισ  για τισ τυχϐν παραβϊςεισ .  

 Σο 1834 γεγονϐσ με ιδιαύτερη ςημαςύα για την εξϋλιξη τησ Αρχαιολογικόσ 

Τπηρεςύασ όταν η μεταφορϊ τησ πρωτεϑουςασ ςτην Αθόνα, ϐπωσ και ο 

νϐμοσ «Περύ των επιςτημονικών και τεχνολογικών ςυλλογών, περύ 

ανακαλύψεωσ και διατηρόςεωσ των αρχαιοτότων και τησ χρόςεωσ αυτών». 

 Σο 1899 μϋςα απϐ τισ ςχετικϋσ κοινοβουλευτικϋσ διαδικαςύεσ γύνεται 

ςυςτηματικό προςπϊθεια δημιουργύασ νομοθεςύασ για την προςταςύατων 

αρχαιοτό των και εκδύδεται ο νϐμοσ ΒΦΜΣ (2646). 

 Σο 1911 πραγματοποιεύται η ςϑςταςη δια του νϐμου ΓΨΛ (3730) «τησ 

Αρχαιολογικόσ Υπηρεςύασ του Κρϊτουσ» ενώ με τον ΓΩΚΖ (3827) 

εμφανύζεται  για πρώτη φορϊ η «Διεϑθυνςη Αναςτόλωςησ» µε τύτλο 

«Αρχιτεκτονικόν Γραφεύον Σχολικών Κτηρύων και Συντηρόςεωσ Αρχαύων 

Μνηµεύων και Αρχαιολογικών Μουςεύων». 
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 Σο 1914 εκδύδονται οι νϐμοι 401 «Περύ ιδρύςεωσ Βυζαντινού και 

Χριςτιανικού Μουςεύου» και ν. 491 «Περύ πωλόςεωσ αχρόςτων αρχαύων» 

και το   ΒΔ. «Περύ τησ εκδόςεωσ Αρχαιολογικού Δελτύου». 

 Σο 1927 το Προεδρικϐ Διατϊγμα «Περύ του τρόπου εκτελϋςεωσ 

αρχαιολογικών αναςκαφών» λειτοϑργηςε ωσ ςυμπληρωματικϐ θεςμικϐ 

πλαύςιο.  

 Σο 1932 η ΚΝ 5351/1932, «Περύ Αρχαιοτότων» ςυμπλόρωςε τα 

καθόκοντα των αναςκαφϋων, τισ αρμοδιϐτητεσ των εθνικών εποπτών και 

τισ υποχρεώςεισ των Ξϋνων Αρχαιολογικών χολών.  

 Σο 1950 με τον νϐμο 1469 τα κινητϊ και ακύνητα πολιτιςτικϊ αγαθϊ 

μεταγενϋςτερα του 1830, μπαύνουν υπϐ κρατικό προςταςύα.  Μϋςα απϐ 

υπουργικϋσ αποφϊςεισ τα αντύςτοιχα μνημεύα και τα ϋργα τϋχνησ 

χαρακτηρύζονταν  ωσ «χρόζοντα  ειδικόσ κρατικόσ προςταςύασ». 

 Σο 1975 ςτο ϑνταγμα τησ Ελληνικόσ Δημοκρατύασ, ϊρθ. 18 παρ. 1  

προβλϋπεται η νομοθετικό κατοχϑρωςη των αρχαιολογικών χώρων και 

μνημεύων. Επύςησ ςτο ϊρθρο 24, ορύζεται η κρατικό ευθϑνη για την  

προςταςύα του πολιτιςτικοϑ και φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ καθώσ και των 

παραδοςιακών οικιςμών. 

 Σο 2002 ο νϐμοσ του 1932 αντικαταςτϊθηκε με τον νϐμο 3028/2002, «Για 

την προςταςύα των αρχαιοτότων και εν γϋνει τησ πολιτιςτικόσ 

κληρονομιϊσ» που ιςχϑει ϋωσ και ςόμερα. 

3.2. Νομοθετικό κατοχύρωςη των παραδοςιακών οικιςμών 

Η ιςτορικό αναδρομό που προηγόθηκε μασ βοηθϊ να κατανοόςουμε το πωσ  οι 

παραδοςιακού οικιςμού ϋγιναν μϋροσ τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ και 

κατοχυρώθηκε η δημϐςια προςταςύα τουσ παρϊλληλα με εκεύνη των 

«αρχαιοτότων». Οι διατϊξεισ μαζύ με τισ διεθνεύσ ςυμβϊςεισ, οδόγηςαν ςτην 

διαμϐρφωςη ενϐσ θεςμικοϑ πλαιςύου, για τουσ  παραδοςιακοϑσ οικιςμοϑσ. Η η 

ϋνταξη αυτών των οικιςμών κϊτω απϐ την ϋννοια τησ «αρχιτεκτονικόσ 

κληρονομιϊσ» τονύζει την ςημαςύα τουσ και τουσ υπαγϊγει ςτην γενικϐτερη 

προςταςύα τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ. 
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3.2.1. υνταγματικό κατοχύρωςη του 1975 

Η ςυνταγματικό κατοχϑρωςη του  1975 102 ϊρθρο 24 ν παρ. 1 και 6, προβλϋπει  

τον διαχωριςμϐ του πολιτιςτικοϑ και του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ. Εύναι η πρώτη  

κρατικό τοποθϋτηςη για την προςταςύα του φυςικοϑ και του ανθρωπογενοϑσ 

περιβϊλλοντοσ. Επύςησ, γύνεται αναφορϊ ςτο ϊρθρο 18 103  για τουσ 

αρχαιολογικοϑσ χώρουσ ϐπου προβλϋπεται νϐμοσ ςε ςχϋςη με την ιδιοκτηςύα 

τουσ.   

3.2.2 .  Π.Δ.594/1978 «Περύ χαρακτηριςμού ωσ παραδοςιακών οικιςμών 

τινών του κρϊτουσ και καθοριςμού των όρων και περιοριςμών δομόςεωσ 

των οικοπϋδων αυτών». 

το ϊρθρου 1 του Π.Δ. 594/1978 104 αναγρϊφεται μια λύςτα των παραδοςιακών 

οικιςμών ανϊ νομϐ. Οι ϐροι δϐμηςησ ςτουσ παραδοςιακοϑσ οικιςμοϑσ  

ακολουθοϑν ρητϊ την νομοθεςύα και το παραδοςιακϐ πρϐτυπο, για να μην 

αλλοιώςουν τον χαρακτόρα τουσ. Οποιαδόποτε τυχϐν παρϋμβαςη ςτα κτύρια 

προβλϋπεται απϐ τον νϐμο και ϐτι απαιτεύται να μην αλλϊξει την μορφό του 

παραδοςιακοϑ  οικιςμϐσ. Επιπλϋον ρυθμύζεται η χρόςη των κτιρύων ςτο αρθ. 4, με 

ςκοπϐ την κατοικύα, και χρόςεισ κοινόσ ωφϋλειασ και κοινωνικού εξοπλιςμού κτλ. 

Απαγορεϑονται η εγκατϊςταςη βιοτεχνιών και βιομηχανιών ό ϊλλων χρόςεων 

υψηλόσ οχλόςεωσ. Η εγκατϊςταςη κϊθε ϊλλησ χρόςεωσ ϋξω απϐ τον οικιςμϐ, 

απαιτεύ την ϋγκριςη και την μελϋτη απϐ την Επιτροπόσ Εναςκόςεωσ 

Αρχιτεκτονικοϑ Ελϋγχου. το διϊταγμα επιςημαύνεται η υποχρϋωςη χορόγηςησ 

ϊδειασ οικοδϐμηςησ απϐ την αρμϐδια αρχό, για οποιαδόποτε εργαςύα που 

πρϐκειται να γύνει ςε ϋνα προςτατευϐμενο κτύριο.  

3.2.3. Νόμοσ 1126/ 1981 (Ενςωμϊτωςη τησ ύμβαςησ τησ UNESCO για την 

προςταςύα τησ παγκόςμιασ πολιτιςτικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ, Παρύςι 

1972). 

Ο νϐμοσ 1126/1981105 ενςωμϊτωςε ςτο εςωτερικϐ δύκαιο του κρϊτουσ την 

ςϑμβαςη τησ UNESCO, για την προςταςύα τησ παγκϐςμιασ πολιτιςτικόσ και 

φυςικόσ κληρονομιϊσ. Με την κϑρωςη τησ ςϑμβαςησ αυτόσ τα κρϊτη μϋλη θα 
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 φνταγμα του 1975, τεφχοσ πρϊτο, άρκρο 24,  https://tinyurl.com/y8wrkmvk, (θμερ. επιςκ. 
09/07/2020) ςελ. 629 
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 φνταγμα του 1975, οπ. παρ. άρκρο 18, ςελ. 628 
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 ΠΔ 19-10-1978 - ΦΕΚ 594/Δ/13-11-197, «Περί χαρακτθριςμοφ ωσ Παραδοςιακϊν Οικιςμϊν τινϊν 
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πρϋπει να δημιουργόςουν τισ προϒποθϋςεισ και το νομικϐ πλαύςιο για την 

προςταςύα. την ςϑμβαςη προβλϋπονται οι οριςμού τησ πολιτιςτικόσ και φυςικόσ 

κληρονομιϊσ. Επύςησ, προβλϋπονται οι υποχρεώςεισ που ϋχουν τα κρϊτη μϋλη ςε 

εθνικϐ και διεθνϋσ επύπεδο. Δημιουργοϑνται χρηματοδοτικϊ μϋςα για την 

ενύςχυςη τησ προςταςύασ, η Διακυβερνητικό Επιτροπό και ανϊλογα 

προγρϊμματα. Η ενςωμϊτωςη τησ ςϑμβαςησ ςτο εςωτερικϐ δύκαιο των κρατών 

μελών κατοχυρώνει την προςταςύα τησ πολιτιςτικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ.   

3.2.4.Νόμοσ 1577/1985, ΥΕΚ Α΄210/18.12.1985 Γενικόσ Οικοδομικόσ 

Κανονιςμόσ. 

Η  πρώτη μορφό του Γενικοϑ Οικοδομικοϑ Κανονιςμοϑ εμφανύζεται με το  Ν.Δ. 

8/1973 (ΥΕΚ 40/9.6.1975 Α’) 106 «Περύ Γενικού Οικοδομικού Κανονιςμού». Μϋςα 

απϐ το ϊρθρο 79 του παρ. 6 107 ειςόγαγε, περιοριςμοϑσ για την δϐμηςη ςε 

περιοχϋσ με ιδιαύτερο χαρακτόρα. Σο ϊρθρο 79, αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθ. 4 

του νϐμου 622/1977 (ΥΕΚ 171/Α/1977). 

Η επϐμενη τροποπούηςη του αρχικοϑ νϐμου περύ του «Γενικοϑ Οικοδομικοϑ 

κανονιςμοϑ» ϋγινε με τον νϐμο 1577/1985108.  Ιδιαύτερη ςημαςύα ϋχει το ϊρθρο 4  

με τύτλο «Προςταςύα τησ αρχιτεκτονικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ». 

Περιγρϊφονται ο χαρακτόρασ των χώρων του ιδιαιτϋρου ανθρωπογενοϑσ και  

φυςικοϑ κϊλλουσ. Εύναι ςτην ουςύα το πολιτιςτικϐ και φυςικϐ περιβϊλλον, ςε 

ςυνδυαςμϐ ό διακριτϊ. Η προςταςύα τουσ διϋπεται απϐ το νομικϐ πλαύςιο με 

ειδικοϑσ ϐρουσ δϐμηςησ και χρόςεων. 

Η επϐμενη τροποπούηςη του ν. 1577/1985 ακολουθεύ με τον ν. 2831/2000.109 

Ϊγιναν τροποποιόςεισ ςτο  ϊρθρο 2, ενώ προςτύθενται οι παρϊγραφοι 44, 45, 46 

και 47.  Ϊχει ενδιαφϋρον η παρϊγραφοσ 46 ϐπου, γύνεται η ενςωμϊτωςη των 

παραδοςιακών ςτοιχεύων που ϋχουν πολιτιςτικϐ και φυςικϐ χαρακτόρα. Ψσ 

ακύνητα αρχιτεκτονικόσ ό φυςικόσ κληρονομιϊσ θεωροϑνται πϐλεισ, οικιςμού, 

κτύρια, αυλϋσ, γϋφυρεσ, κόποι, λιθϐςτρωτα κτλ.., ενώ ωσ ακύνητα φυςικόσ 

κληρονομιϊσ εύναι: τοπύα, τοπύα με φυςικϐ κϊλοσ, βρϊχια, ρεματιϋσ,  λϐφοι κτλ.. 
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1973, https://tinyurl.com/yyfv8e6p. (θμερ.επιςκ. 26.10.2020) 
107
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Και ο ν. 2831/2000 αναθεωρόθηκε με τον ν. 4067/2012 110  του «Νϋου 

Οικοδομικού Κανονιςμού». το ϊρθρο 6 ορύζεται η «προςταςύα τησ 

αρχιτεκτονικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ», γύνεται αναφορϊ ςτην «Σύμβαςη για 

την Προςταςύα τησ Αρχιτεκτονικόσ Κληρονομιϊσ τησ Ευρώπησ, Γρανϊδα 1985» και 

ςτην «Σύμβαςη τησ UNESCO για την προςταςύα τησ παγκόςμιασ πολιτιςτικόσ και 

φυςικόσ κληρονομιϊσ, Παρύςι 1972», οι οπούεσ εύναι ενςωματωμϋνεσ ςτο 

εςωτερικϐ δύκαιο. Γενικϐτερα αναλϑεται το ειδικϐ πλαύςιο προςταςύασ δηλαδό, 

ρυθμύςεισ για χώρουσ, ακύνητα, διατηρητϋα κτύρια, τοπύα κτλ. που ανόκουν ςε 

αυτόν την κατηγορύα . 

3.2.5.Νόμοσ 2039/1992 - ΥΕΚ 61/Α/13-4-1992 «Κύρωςη τησ ύμβαςησ για 

την προςταςύα τησ αρχιτεκτονικόσ κληρονομιϊσ τησ Ευρώπησ». 

Με τον νϐμο 2039/1992 - ΥΕΚ 61/Α/13-4-1992 111 κυρώνεται η ςϑμβαςη  τησ 

Γρανϊδασ του 1985, «Για την προςταςύα τησ αρχιτεκτονικόσ κληρονομιϊσ τησ 

Ευρώπησ». Η αρχιτεκτονικό κληρονομιϊ βϊςει του νϐμου αυτοϑ, εύναι μϋροσ τησ 

πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ τησ Ευρώπησ. το ϊρθρο 1 ορύζονται τα ακύνητα αγαθϊ 

τα οπούα εύναι: μνημεύα, αρχιτεκτονικϊ ςϑνολα και τϐποι (φυςικοϑ και 

πολιτιςτικοϑ χαρακτόρα). την ςυνϋχεια περιγρϊφονται οι διαδικαςύεσ, για την 

προςταςύα  καθώσ και η υποχρϋωςη που ϋχει κϊθε κρϊτοσ μϋλοσ  για την  

εφαρμογό τησ. Ακϐμα προβλϋπονται οι κυρώςεισ δηλαδό, τα μϋτρα που θα πρϋπει 

να πϊρουν οι αρμϐδιεσ αρχϋσ ςε περύπτωςη παραβϊςεων. το ϊρθρο 10 

προβλϋπεται η πολιτικό για την προςταςύασ και το τι υποχρεώνεται το κϊθε 

κρϊτοσ μϋλοσ να υιοθετόςει αυτϊ εύναι:  α) να δημιουργόςει ϋνα ολοκληρωμϋνο 

χωροταξικϐ και πολεοδομικϐ ςχϋδιο, β) προγρϊμματα αναςτόλωςησ και 

ςυντόρηςησ, γ) η πολιτιςτικό , η περιβαλλοντικό και χωροταξικό πολιτικό, που 

πρϋπει να προωθεύται μϋςα απϐ την ςυντόρηςη και ανϊδειξη τησ αρχιτεκτονικόσ 

κληρονομιϊσ, δ) οι χωροταξικϋσ και πολεοδομικϋσ διαδικαςύεσ που θα πρϋπει να 

διευκολϑνουν την ςυντόρηςη των κτιρύων και ε) η ενθϊρρυνςη χρόςησ των 

παραδοςιακών τεχνικών και υλικών. Επύςησ ςτο ϊρθρο 14 προβλϋπεται η 

ςυνεργαςύα διϊφορων επύπεδων δημοςύων αρχών,  ιδρϑματων και ςωματεύων. 
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3.2.6. Νόμοσ 2508/1997 - ΥΕΚ 124/Α/13-6-1997 «Βιώςιμη Οικιςτικό 

Ανϊπτυξη των πόλεων και οικιςμών τησ χώρασ και ϊλλεσ διατϊξεισ.» 

Ο νϐμοσ 2508/1997112 (ο οπούοσ τροποποιόθηκε με τον Ν.4759/2020 - ΥΕΚ 

245/Α/9-12-2020 και ςτην ςυνϋχεια με τον Ν.4764/2020 - ΥΕΚ 256/Α/23-12-

2020.) εγκαθύδρυςε τισ βαςικϋσ αρχϋσ που εξαςφαλύζουν ϋνα «πολεοδομικό 

ςχεδιαςμό για τη βιώςιμη οικιςτικό ανϊπτυξη των ευρύτερων περιοχών των 

πόλεων και οικιςμών τησ χώρασ».113 Προκειμϋνου να αναδεύξουν τουσ μη αςτικοϑσ 

χώρουσ, την οικιςτικό οργϊνωςη των πϐλεων και οικιςμών, την υποςτόριξη των  

υποβαθμιςμϋνων περιοχών, των παραδοςιακών οικιςμών με φυςικϐ και 

πολιτιςμικϐ χαρακτόρα. Η οργϊνωςη των οικιςμών και ο πολεοδομικϐσ τουσ 

ςχεδιαςμϐσ, πρϋπει να ςυνδυϊζονται με τον αναπτυξιακϐ προγραμματιςμϐ και 

τον χωροταξικϐ ςχεδιαςμϐ των περιφερειών και να τηροϑν τουσ ϐρουσ 

προςταςύασ του φυςικοϑ και πολιτιςτικοϑ περιβϊλλοντοσ. Ο πολεοδομικϐσ 

ςχεδιαςμϐσ και η οικιςτικό οργϊνωςη εφαρμϐζονται ςε δυο επύπεδα. Σο πρώτο 

αφορϊ το ρυθμιςτικϐ ςχϋδιο προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ ενώ το  δεϑτερο την 

εφαρμογό του ρυθμιςτικοϑ ςχεδύου με πολεοδομικϋσ μελϋτεσ αναπλϊςεων.   

3.2.7.ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 2742 ΥΕΚ Α'207/7.10.1999 «Φωροταξικόσ 

ςχεδιαςμόσ και αειφόροσ ανϊπτυξη και ϊλλεσ διατϊξεισ» 

Ο νϐμοσ 2742/1999 114 κωδικοποιόθηκε με τον Νϐμο 4759/2020.  Ειδικϐτερα ςτο 

ϊρθρο 1, του νϐμου (καταργόθηκε με το ϊρθρο 13 α παρ.1α Ν.4269/2014) ωσ 

ςκοπϐσ του ορύζεται: «η θϋςπιςη θεμελιωδών αρχών και όπωσ και οργϊνων, για 

την δημιουργύα ϊςκηςησ ενόσ χωροταξικού ςχεδιαςμού όπου θα, αναδειχτεύ η 

αειφόροσ ανϊπτυξη, η κοινωνικό ςυνοχό, η προςταςύα του περιβϊλλοντοσ ςε 

εθνικό, ευρωπαώκό και διεθνϋσ επύπεδο».115 Μϋςα απϐ τον χωροταξικϐ ςχεδιαςμϐ 

επιδιώκονται: α.) η προςταςύα και αποκατϊςταςη του φυςικοϑ και πολιτιςτικοϑ 

περιβϊλλοντοσ,  β.) η ανϊπτυξη ςε κοινωνικϐ και οικονομικϐ επύπεδο  γ.) η 

οικονομικό και κοινωνικό ςυνοχό ςε εθνικϐ, περιφερειακϐ και τοπικϐ επύπεδο δ.) 

η προώθηςη και αξιοπούηςη των Ανανεώςιμων Πηγών  Ενϋργειασ. (τα παραπϊνω 

τροποποιόθηκαν με την παρ.3 ϊρθρου 8 Ν.3851/2010,ΥΕΚ Α  85/4.6.2010).116 

                                                           
112

 Νόμοσ 2508/1997 : Βιϊςιμθ Οικιςτικι Ανάπτυξθ των πόλεων και οικιςμϊν τθσ χϊρασ και άλλεσ 
διατάξεισ. https://tinyurl.com/y4898jz6, (θμερ. επιςκ. 26/10/2020) 
113

 Οπ. παρ. υποςθμ. 112, άρκρο, 1 παρα. 1  
114

2742 ΦΕΚ Α'207/7.10.1999, «Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και αειφόροσ ανάπτυξθ και άλλεσ 
διατάξεισ». https://tinyurl.com/yxdbtvh3, ( θμερ. επιςκ. 26/10/2020)  
115

 Οπ. παρα. Τποςθμ. (114) το άρκρο 1 
116

 Οπ. παρ.υπ. (114), άρκρο 2  

https://tinyurl.com/y4898jz6
https://tinyurl.com/yxdbtvh3
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3.2.8.Νόμοσ 3028/2002 - ΥΕΚ A-153/28-6-2002. «Για την προςταςύα των 

αρχαιοτότων και εν γϋνει τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ.» 

Ο νϐμοσ 3028/2002117 ορύζει τισ διατϊξεισ για την πολιτιςτικό κληρονομιϊ απϐ 

τουσ αρχαιϐτατουσ χρϐνουσ ϋωσ και ςόμερα. Σα πολιτιςτικϊ αγαθϊ χωρύζονται ςε 

«υλικϊ» και «ϊυλα».  Σα πολιτιςτικϊ αγαθϊ του εθνικοϑ κρϊτουσ εύναι ϐςα 

βρύςκονται ςτα ϐρια τησ επικρϊτειασ τησ χώρασ. Και ςε αυτϊ εντϊςςονται και 

ϐςα εύναι ςτα χωρικϊ ϑδατα και θϊλαςςεσ που τουσ αςκοϑνται η κρατικό 

εξουςύα. Σο κρϊτοσ εύναι υπεϑθυνο για την προςταςύα των πολιτιςτικών αγαθών, 

ςε ςυνδυαςμϐ με το διεθνϋσ δύκαιο. Σα πολιτιςτικϊ αγαθϊ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 

2  διακρύνονται ςε δϑο κατηγορύεσ: Σα υλικϊ αγαθϊ που εύναι προώϐντα ατομικόσ 

ό ςυλλογικόσ δραςτηριϐτητασ, μνημεύα διϊφορων εποχών, αρχαιολογικού χώροι, 

ιςτορικού τϐποι, ακύνητα που παραμϋνουν ςτο βυθϐ τησ θϊλαςςασ ό ποταμών 

κ.α.. Ψσ ϊυλα αγαθϊ θεωροϑνται: η μουςικό, οι χορού, οι μαρτυρύεσ του λαώκοϑ και 

του παραδοςιακοϑ λϐγου, οι μϑθοι κ.α.. Ακϐμα η  αρμοδιϐτητα για την προςταςύα 

των πολιτιςτικών αγαθών ανόκει ςτο Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ, μϋςα απϐ τισ 

κεντρικϋσ και περιφερειακϋσ του υπηρεςύεσ.  το ϊρθρο 3 καθορύζονται η ανϊγκη 

να  προςτατεϑονται και το πωσ αυτϐ θα επιτυγχϊνεται μϋςα απϐ τον εντοπιςμϐ, 

την ανϊδειξη, την ςυντόρηςη και την διατόρηςη, κτλ.. Ο νϐμοσ περιλαμβϊνει 

πολλϋσ ειδικϋσ ρυθμύςεισ για την προςταςύα των εθνικών πολιτιςτικών αγαθών.      

3.3.Αρμόδιοι κεντρικού φορεύσ για τουσ παραδοςιακούσ οικιςμούσ 

Απϐ τισ διατϊξεισ προκϑπτουν και τα αρμϐδια δημϐςια ϐργανα για την 

προςταςύα των παραδοςιακών οικιςμών. Οι φορεύσ που θα εξετϊςουμε 

διαρθρώνονται απϐ  κεντρικϐ  ςε περιφερειακϐ  επύπεδο,  φτϊνοντασ ςτον τϐπο 

του παραδοςιακϐ οικιςμϐ. Αξιοςημεύωτο εύναι και το γεγονϐσ τησ δϋςμευςησ του 

κρϊτουσ, απϐ τισ ευρωπαώκϋσ και διεθνόσ πολιτικϋσ, ςυμβϊςεισ, κτλ.  ϐπου 

προβλϋπεται η προςταςύα τησ πολιτιςτικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ. 

ε κεντρικϐ επύπεδο τα βαςικϊ Τπουργεύα118 που εύναι υπεϑθυνα για τουσ 

παραδοςιακοϑσ οικιςμοϑσ εύναι: Σο Υπουργεύο Πολιτιςμού και Αθλητιςμού, που 

αναπτϑςςει ειδικευμϋνη ρϑθμιςη για τον χαρακτηριςμϐ των πολιτιςτικών 

                                                           
117

 Νόμοσ 3028/2002 - ΦΕΚ A-153/28-6-2002, «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ 
Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ.» https://tinyurl.com/y446m6m4, (θμερ. επιςκ. 26/10/2020). Ζχει 
κωδικοποιθκεί από τον Ν.4761/2020 - ΦΕΚ 248/Α/13-12-2020 
118

 Επίςθμθ ιςτοςελίδα. Νόμοσ και Φφςθ. ΠΑΠΑΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ Α. « Θ προςταςία των παραδοςιακϊν 
οικιςμϊν. Διοικθτικι πρακτικι και νομολογία (Νοζμβριοσ 2003)», https://tinyurl.com/y2qhh4f7, 
(θμερ. επιςκ. 28/10/2020) 
Θ αναφορά για τα Τπουργεία βρίςκονται ςτθν «1. Ιςτορικι αναδρομι ςτο κεςμικό πλαίςιο για τθν 
προςταςία των παραδοςιακϊν οικιςμϊν» 

https://tinyurl.com/y446m6m4
https://tinyurl.com/y2qhh4f7
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αγαθών.  Σο Υπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ (ΤΠΕΝ) που ςυμβϊλλει ςτην 

οριοθϋτηςη τησ πολεοδομύασ και τησ δϐμηςησ. Ακϐμα υπϊρχουν και ϊλλα 

Τπουργεύα που ενδϋχεται να ϋχουν αρμοδιϐτητεσ τουσ παραδοςιακοϑσ οικιςμοϑσ. 

Πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι τα υπουργεύα με το πϋραςμα του χρϐνου 

μετονομϊζονται και μεταφϋρονται  οι υπηρεςύεσ, ανϊλογα με την νϋα ςϑςταςη 

τησ εςωτερικόσ τουσ οργϊνωςησ . 

3.3.1.  Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ 

Σο Υπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ ϋχει την αποςτολό για την 

«διατόρηςη και βελτύωςη τησ ποιότητασ του περιβϊλλοντοσ, των ανανεώςιμων 

φυςικών πόρων, τησ βιοποικιλότητασ και των υδατικών πόρων, η ορθό διαχεύριςη 

των μη ανανεώςιμων ενεργειακών πόρων και η προώθηςη των ανανεώςιμων 

πηγών ενϋργειασ, η εξοικονόμηςη ενϋργειασ, η αντιμετώπιςη, μετριαςμόσ και 

προςαρμογό ςτισ επιπτώςεισ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, η αςτικό αναγϋννηςη, ο 

βιώςιμοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ με ςεβαςμό ςτην αρχιτεκτονικό κληρονομιϊ, και 

ο ςυντονιςμόσ των περιβαλλοντικών πολιτικών τησ κυβϋρνηςησ.» .119   

το πολιτιςτικϐ περιβϊλλον τησ αρχιτεκτονικόσ κληρονομύασ  εντϊςςονται τα 

κτύρια,  τα ιςτορικϊ κϋντρα,  οι παραδοςιακού οικιςμού κτλ..120 Οι αρμοδιϐτητεσ 

του υπουργεύου αφοροϑν «ςτο ζότημα τησ προςταςύασ και διαχεύριςησ τησ 

αρχιτεκτονικόσ κληρονομιϊσ ςυνύςταται ςτην εξειδικευμϋνη νομοθετικό κϊλυψη 

του αντικειμϋνου, τόςο ςε πολεοδομικό επύπεδο όςο και ςε κτιριακό όπωσ ςτουσ 

παραδοςιακούσ οικιςμούσ, ςτα ιςτορικϊ κϋντρα πόλεων, ςτα διατηρητϋα κτύρια, 

καθώσ και ςτην αποκατϊςταςη των ελευθϋρων χώρων των παραδοςιακών 

οικιςμών των ιςτορικών κϋντρων πόλεων και των περιοχών ιδιαιτϋρου 

πολεοδομικού ενδιαφϋροντοσ.». 121 Αρμϐδια υπηρεςύα εύναι η Διεύθυνςη  

Αρχιτεκτονικόσ με Τμόμα Παραδοςιακών Οικιςμών, η οπούα αςκεύ χωρικό 

αρμοδιϐτητα ςε ϐλη την χώρα εκτϐσ απϐ τισ Περιφϋρειεσ.  α) Μακεδονύασ - 

Θρϊκησ αρμϐδιο εύναι το Τπουργεύο Εςωτερικών, Αποκϋντρωςησ & Ηλεκτρονικόσ 

Διακυβϋρνηςησ / Γενικό Γραμματεύα Μακεδονύασ – Θρϊκησ β) Περιφϋρειεσ Β. 

                                                           
119

LIFEGRECABAT πρόγραμμα , https://www.lifegrecabat.eu/el/node/61 , (θμερ. επικ. 28/10/2020) 
Τπάρχει ςχετικι αναφορά τθσ  αποςτολι του υπουργείου για τθν προςταςία τθσ πολιτιςτικοφ και 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ.    
120

Επίςθμθ ιςτοςελίδα: Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργεια, παραδοςιακά κτίρια και ςφνολα. 
https://tinyurl.com/y64u269v   , (θμερ. επικ. 28/10/2020) 
121

 Επίςθμθ ιςτοςελίδα :Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργεια, Παραδοςιακά κτίρια και ςφνολα. 
https://tinyurl.com/y64u269v   , (θμερ. επικ. 28/10/2020).   
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Αιγαύου - Ν. Αιγαύου αρμοδιϐτητα ϋχει, το Τπουργεύο Τποδομών & Δικτϑων / 

Γενικό Γραμματεύα Αιγαύου & Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ.122 

Αυτϋσ οι ειδικϋσ διατϊξεισ απευθϑνονται ςε ιδιώτεσ που επιθυμοϑν να 

πραγματοποιόςουν κϊποια εργαςύα ςε κτύρια που βρύςκονται ςτουσ 

παραδοςιακοϑσ οικιςμοϑσ και αφοροϑν κατοικύεσ, εργαςτόρια  παραδοςιακοϑσ 

ξενώνεσ ό ξενοδοχειακϋσ επιχειρόςεισ κ.α.. Επύςησ οι διατϊξεισ αφοροϑν και τουσ 

δημϐςιουσ φορεύσ που ϋχουν αρμοδιϐτητα για την ςυντόρηςη των μνημεύων. Η 

χρηματοδϐτηςη μπορεύ να πραγματοποιηθεύ μϋςα απϐ:  123 

 «Ϋργα Αναβϊθμιςησ αςτικού περιβϊλλοντοσ (ΚΥΑ 27124/07 ΦΕΚ 

1358Β/1.8.07)» 

 «Ευρωπαώκϊ Προγρϊμματα αναπλϊςεων, εργαςιών αποκατϊςταςησ 

διατηρητϋων – παραδοςιακών κτιρύων και διαμόρφωςησ ελευθϋρων χώρων 

ςε υποβαθμιςμϋνεσ περιοχϋσ (Ν 2508/1997).» 

3.3.2.Τπουργεύο Πολιτιςμού και Αθλητιςμού 

Βαςικϐσ φορϋασ διαχεύριςη των πολιτιςτικών αγαθών εύναι το εκϊςτοτε 

Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ. 

Σο Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ ςυςτϊθηκε με το π.δ. 4/2018124 και 

καταργεύ το π.δ. 104/2014.125  το ϊρθ. 1 διατυπώνεται η αποςτολό του 

υπουργεύου που εύναι τα εξόσ :126 

 Προςταςύα, επιςτημονικό ϋρευνα, διϊςωςη, και ανϊδειξη τησ πολιτιςτικόσ 

κληρονομιϊσ. 

 Η ενθϊρρυνςη και υποςτόριξη  τησ ςϑγχρονησ καλλιτεχνικόσ δημιουργύασ.  

                                                           
122

Παραδοςιακά Κτίρια και φνολα, οπ. παρ. υποςθμ. (122), (θμερ. επικ. 28/10/2020) 
  τθν ίδια ςελίδα είναι και οι αρμόδιοι φορείσ τον χαρακτθριςμζνων των διατθρθτζων κτιρίων και 
των παραδοςιακϊν οικιςμϊν.  
123

 Παραδοςιακά Κτίρια και φνολα, οπ. παρ. υποςθμ.( 122), (θμερ. επιςκ. 28/10/2020).   
τθν ενότθτα «Μζτρα και Κίνθτρα για τθν Προςταςία τθσ Αρχιτεκτονικισ Κλθρονομιάσ», 
περιγράφονται ποιουσ αφοροφν αυτζσ οι διατάξεισ δθλαδι τουσ ιδιϊτεσ και διάφορουσ φορείσ του 
δθμοςίου τομζα.  
124

 Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ.Α ́/22-1-2018) «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ», 
https://tinyurl.com/y6zoory4, (θμερ.επικ.29/10/2020), και ζχει κωδικοποιθκεί με τον νόμο 
Ν.4761/2020 - ΦΕΚ 248/Α/13-12-2020, «Αναδιοργάνωςθ του Σαμείου Αρχαιολογικϊν Πόρων και 
Απαλλοτριϊςεων και μετονομαςία του ςε Οργανιςμό Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ Πολιτιςτικϊν Πόρων, 
προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτο εξωτερικό, ρυκμίςεισ για το Ιςτορικό Μουςείο Κριτθσ και 
το μουςείο» 
125

 Προεδρικό Διάταγμα 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014)  Οργανιςμόσ Τπουργείου Πολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ. https://tinyurl.com/y2vo2oxl , (θμερ. επιςκ. 28/10/2020) 
126

 Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ.Α ́/22-1-2018) «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ», 
ςτο 1 άρκρο αναγράφονται  επτά άξονεσ δράςεων του Τπουργείου πολιτιςμοφ και αυτό είναι και θ 
αποςτολι του.    
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https://tinyurl.com/y2vo2oxl


 

54 

 Η προβολό των πολιτιςμικών αγαθών ςτουσ πολύτεσ, η προςταςύα των 

υπαρχϐντων πολιτιςτικών ςτοιχεύων καθώσ και η ςυμμϋτοχη ςτην 

παρϊγωγη τϋχνη .  

 Ανϊδειξη τησ ελληνικόσ πολιτιςμικόσ κληρονομιϊσ και ενθϊρρυνςη 

ςυνεργαςιών ςε διεθνϋσ επύπεδο περύ πολιτιςτικόσ  προςταςύασ.  

 Ευαιςθητοπούηςη τησ κοινωνύασ ςτην δημιουργύα του αθλητικοϑ 

πνεϑματοσ.  

 Διαςφϊλιςη και διϊδοςη τον Ολυμπιςμοϑ ςε εθνικϐ και διεθνϋσ επύπεδο. 

 Δημιουργύα αθλητικόσ ςτρατηγικόσ πολιτικόσ, με εξειδικευμϋνα 

επιχειρηςιακϊ προγρϊμματα και ϋργα ςε εθνικϐ επύπεδο. 

Σο Τπουργεύο διαρθρώνεται απϐ κεντρικϐ ςε περιφερειακϐ επύπεδο ϋτςι, ώςτε 

να εύναι εφικτό  η ϊςκηςη  αποςτολόσ του. Οι διευθϑνςεισ127 που αςκοϑν μϋριμνα 

για την προςταςύα των παραδοςιακών οικιςμών θα αποτυπωθοϑν, ςϑμφωνα με 

τισ προβλϋψεισ του οργανιςμοϑ.128 Θα αναφερθοϑν οι πιο ςημαντικϋσ διευθϑνςεισ 

και τα τιμόματα του Τπουργεύου.  

Γενικό Διεύθυνςη Αρχαιοτότων και Πολιτιςτικόσ Κληρονομιϊσ. 

 

Βϊςει του ϊρθρου 16 129 ο ςκοπϐσ τησ διεϑθυνςησ εύναι η ανϊπτυξη πολιτικόσ για 

την ανϊδειξη, την διϊςωςη, την προςταςύα, την ςυντόρηςη κ.α. που προβϊλουν 

την πολιτιςμικό κληρονομιϊ (ϊυλησ και υλικόσ) τησ Ελλϊδοσ .  

Η Γενικό Διεϑθυνςη Αρχαιοτότων και Πολιτιςτικόσ Κληρονομιϊσ αποτελεύται  

απϐ  τισ παρακϊτω υπηρεςύεσ απϐ κεντρικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο: 130  

Α. Κεντρικό Τπηρεςύα 

1. Διεϑθυνςη Προώςτορικών και Κλαςςικών αρχαιοτότων. 

2. Διεϑθυνςη Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτότων. 
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H περιγραφι των αντικειμζνων των διευκφνςεων και των τμθμάτων βάςει του προεδρικοφ 
διατάγματοσ ςτοχεφει ςτθν προβολι τθσ διάρκρωςθσ τθσ υπθρεςίασ που μασ επιτρζπει ςτθν ςυνζχεια 
να κατανοιςουμε καλφτερα τθν δράςθ τθσ τόςο κεντρικό όςο και ςε περιφερειακό επίπεδο.  Κάποιεσ 
διευκφνςεισ και τα τμιματα είναι υπεφκυνα για τθν προςταςία τθσ «πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ» και 
ειδικότερα των παραδοςιακϊν οικιςμϊν. Και είναι ςθμαντικι  θ ανάλυςθ τθσ οργανωτικισ τουσ 
διάρκρωςθσ διότι, πζρα από το κεςμικό πλαίςιο, αποτελεί τθν βάςθ ανάλυςθσ του τρόπου με τον 
οποίο παράγονται οι πολιτικζσ προςταςίασ. 
128

 Οργανικι δομι του Τπουργείου, https://tinyurl.com/y6bk65lj  ,( θμερ. επιςκ. 29/10/2020) 
129

 Π.Δ. 4/2018, οπ. παρ. υποςθμ. (124), ςελ 301 
130

 Π.Δ. 4/2018, οπ. παρ. υποςθμ. (124), ςελ 301. Θ επιγραμματικι περιγραφι των υπθρεςιϊν 
προιλκε από  τθν ςφςταςθ του οργανιςμοφ.  
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3.Διεϑθυνςη Αρχαιολογικών Μουςεύων, Εκθϋςεων και Εκπαιδευτικών 

Προγραμμϊτων. 

4. Διεϑθυνςη Διαχεύριςησ Εθνικοϑ Αρχεύου Μνημεύων. 

5. Διεϑθυνςη Σεκμηρύωςησ και Προςταςύασ Πολιτιςτικών Αγαθών 

6. Διεϑθυνςη Νεϐτερησ Πολιτιςτικόσ Κληρονομιϊσ 

7. Διεϑθυνςη υντόρηςησ Αρχαύων και Νεωτϋρων Μνημεύων 

8. Σμόμα Γραμματεύασ Κεντρικοϑ Αρχαιολογικοϑ υμβουλύου και υμβουλύου 

Μουςεύων 

Β. Περιφερειακϋσ Τπηρεςύεσ 

Πενόντα τρεισ (53) Εφορεύεσ Αρχαιοτότων (ςτο εξόσ ΕΥ.Α.) 

Γ. Ειδικϋσ Περιφερειακϋσ Τπηρεςύεσ 

1. Εφορεύα Εναλύων Αρχαιοτότων 

2. Εφορεύα Παλαιοανθρωπολογύασ – πηλαιολογύασ 

3. Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ Μουςεύο 

4. Αρχαιολογικϐ Μουςεύο Θεςςαλονύκησ 

5. Αρχαιολογικϐ Μουςεύο Ηρακλεύου 

6. Βυζαντινϐ και Φριςτιανικϐ Μουςεύο 

7. Μουςεύο Βυζαντινοϑ Πολιτιςμοϑ 

8. Νομιςματικϐ Μουςεύο 

9. Επιγραφικϐ Μουςεύο 10. Μουςεύο Αςιατικόσ Σϋχνησ 

11. Μουςεύο Νεϐτερου Ελληνικοϑ Πολιτιςμοϑ 

12. Μουςεύο Ελληνικών Λαώκών Μουςικών Οργϊνων «Υούβοσ Ανωγειανϊκησ» 

Κϋντρο Εθνομουςικολογύασ.» 
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 Γενικό Διεύθυνςη Αναςτόλωςησ, Μουςεύων και Τεχνικών Έργων. 

 

Με το ϊρθρο 39 131 ορύζεται ο ςκοπϐσ τησ διεϑθυνςησ που εύναι: η προςταςύα των 

νεϐτερων μνημεύων, των ιςτορικών τϐπων και των αρχαιολογικών χώρων, με την 

αναςτόλωςη, την αποκατϊςταςη μνημεύων, την δημιουργύα Μουςεύων και 

πολιτιςτικών κτηρύων. Μϋςα απϐ αυτϐ η πολιτιςτικό κληρονομιϊ διαςώζεται, 

προςτατεϑεται, αναδεικνϑεται. Παρακϊτω διαρθρώνονται οι διευθϑνςεισ απϐ 

κεντρικϐ ςε περιφερειακϐ επύπεδο.132 

A. Κεντρικό Τπηρεςύα:  

α) Διεϑθυνςη Αναςτόλωςησ Αρχαύων Μνημεύων.  

β) Διεϑθυνςη Αναςτόλωςησ Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημεύων.  

γ) Διεϑθυνςη Προςταςύασ και Αναςτόλωςησ Νεωτϋρων και ϑγχρονων 

Μνημεύων.  

δ) Διεϑθυνςη Ϊρευνασ και Σεχνικόσ Τποςτόριξησ Μελετών και Ϊργων 

Αναςτόλωςησ.  

ε) Διεϑθυνςη Μελετών και Εκτϋλεςησ Ϊργων Μουςεύων και Πολιτιςτικών 

Κτιρύων.  

ςτ) Σμόμα Γραμματεύασ Κεντρικοϑ υμβουλύου Νεωτϋρων Μνημεύων. 

Β. Περιφερειακϋσ Τπηρεςύεσ 

α) Τπηρεςύα Νεωτϋρων Μνημεύων και Σεχνικών Ϊργων Αττικόσ, Ανατολικόσ 

τερεϊσ Ελλϊδασ και Κυκλϊδων. 

 β) Τπηρεςύα Νεωτϋρων Μνημεύων και Σεχνικών Ϊργων Δυτικόσ Ελλϊδασ, 

Πελοποννόςου και Νοτύου Ιονύου.  

γ) Τπηρεςύα Νεωτϋρων Μνημεύων και Σεχνικών Ϊργων Θεςςαλύασ και Κεντρικόσ 

τερεϊσ Ελλϊδασ.  

                                                           
131

 Π.Δ. 4/2018 οπ.παρ.υποςθμ. (124) , ςελ 330 
 
132

 Οπ. παρ. υποςθμ. (124), ςελ. 330 
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δ) Τπηρεςύα Νεωτϋρων Μνημεύων και Σεχνικών Ϊργων Ηπεύρου, Βορεύου Ιονύου 

και Δυτικόσ Μακεδονύασ.  

ε) Τπηρεςύα Νεωτϋρων Μνημεύων και Σεχνικών Ϊργων Κεντρικόσ Μακεδονύασ 

ςτ) Τπηρεςύα Νεωτϋρων Μνημεύων και Σεχνικών Ϊργων Ανατολικόσ Μακεδονύασ 

και Θρϊκησ. 

 ζ) Τπηρεςύα Νεωτϋρων Μνημεύων και Σεχνικών Ϊργων Βορεύου Αιγαύου.  

η) Τπηρεςύα Νεωτϋρων Μνημεύων και Σεχνικών Ϊργων Δωδεκανόςου. 

 θ) Τπηρεςύα Νεωτϋρων Μνημεύων και Σεχνικών Ϊργων Κρότησ» 

Σο επύπεδο τησ κεντρικό διούκηςησ  

Οι κεντρικϋσ υπηρεςύεσ που αναφϋρθηκαν ςε γενικϋσ γραμμϋσ ςυντονύζουν  και 

εναρμονύζουν τα ϋργα και τισ δραςτηριϐτητεσ των περιφερειακών υπηρεςιών.133 

Αυτϋσ οι υπηρεςύεσ ϋχουν ςτϐχο την προςταςύα, την αρχαιολογικό τεκμηρύωςη, 

την υποςτόριξη, την ϋγκριςη κτλ. ςε ϐλα τα επύπεδα τησ διούκηςησ. ε κεντρικϐ 

επύπεδο χαρϊςςουν γενικϋσ κατευθϑνςεισ πολιτικών ςε ϐλη την επικρϊτεια. 

Τπϊρχουν περιπτώςεισ γνωμοδϐτηςησ αποφϊςεων βϊςει νομοθεςύασ, ςτην 

περύπτωςη ενϐσ ιδιαύτερου ϋργου ςε ϋνα αρχαιολογικϐ χώρο . Ϊτςι ςε αυτόν την 

περύπτωςη ϋχουμε την λειτουργύα των ειδικών οργϊνων: Κεντρικϐ Αρχαιολογικϐ 

υμβοϑλιο (ΚΑ) και  Κεντρικϐ υμβοϑλιο Νεωτϋρων Μνημεύων (ΚΝΜ). 134 

Σο επύπεδο τησ περιφερειακόσ αυτοδιούκηςησ  

 Η περιφερειακό αυτοδιούκηςη 135  μεριμνϊ για τισ τοπικϋσ υποθϋςεισ ςε 

περιφερειακϐ επύπεδο και ο τομϋασ του πολιτιςμοϑ εντϊςςεται ςτισ 

αρμοδιϐτητεσ με το ϊρθρο 186 του ν. 3852/2010 («Πολιτιςμϐσ- Αθλητιςμϐσ»).136 

ε επύπεδο περιφϋρειασ ςυντονύζονται δρϊςεισ πολιτιςτικών φορϋων.  

                                                           
133

 Δ.Γ. Χριςτοφιλόπουλοσ,(2002),  Πολιτιςτικό περιβάλλον – Χωρικόσ Σχεδιαςμόσ και Βιϊςιμθ 
Ανάπτυξθ. Διαμόρφωςθ πολιτιςτικοφ (ανκρωπογενοφσ ) περιβάλλοντοσ μζςο χωροταξικοφ και 
πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ. Εκδ. Π.Ν. ακκουλασ,  Ακινα  ςελ 331 
134

Θ λειτουργία του Ειδικοφ Οργάνου ΚΑ- ΚΝΜ, https://tinyurl.com/8jnstys8, (θμερ. επικ. 

11/11/2020)  
135

 Δ.Γ. Χριςτοφιλόπουλοσ,(2002), οπ.παρ.   ςελ 331 
136

 ΝΟΜΟ 3852 ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», αρκ. 186 πρα. Θ, https://tinyurl.com/yybbnnhz, (θμερ.  επιςκ. 
1/11/2020) 

https://tinyurl.com/yybbnnhz


 

58 

Θα ςταθοϑμε ςτην Γενικό Διεύθυνςη Αρχαιοτότων και Πολιτιςτικόσ Κληρονομιϊσ 

και ειδικϐτερα ςτισ Περιφερειακϋσ Τπηρεςύεσ οι Εφορεύεσ Αρχαιοτότων. το 

ϊρθρο 25 του Π.Δ. 4/2018 137 ωσ επιχειρηςιακού ςτϐχοι τησ Εφορεύασ 

Αρχαιοτότων ορύζονται η  προςταςύα, η διατόρηςη, η επιςτημονικό ϋρευνα, η 

ςυντόρηςη, η εποπτεύα, η προώθηςη ζητημϊτων ςε γνωμοδοτικϊ όργανα, η 

διοργϊνωςη ημερύδων, ςυνεδρύων, η ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα ευρωπαώκού και 

διεθνό χαρακτόρα  κτλ.. Ακϐμα ςτα πλαύςια του ετόςιου Επιχειρηςιακοϑ χεδύου 

τησ Εφορεύασ εντϊςςονται, η ςϑνταξη προτϊςεων ϋργων, η πρακτικό ϊςκηςη 

φοιτητών, οι προγραμματικϋσ ςυμβϊςεισ με φορεύσ του δημοςύου κ.α.. 

 

3.4. Η ςυμβολό τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ ςτην προςταςύα των 

παραδοςιακών οικιςμών. 

Η ςυνταγματικό  κατοχϑρωςη τησ αρμοδιϐτητασ των ΟΣΑ για τισ τοπικϋσ 

υποθϋςεισ πηγϊζει απϐ το ϊρθρο 102.138  Ϊτςι η τοπικό αυτοδιούκηςη ϋχει την 

αρμοδιϐτητα για την διούκηςη αυτών των υποθϋςεων. Η νομοθεςύα καθορύζει 

τουσ τομεύσ δρϊςεων και την διοικητικό και οικονομικό αυτοτϋλεια των ΟΣΑ. Οι 

οργανιςμού τησ Αυτοδιούκηςησ προςφϋρουν υπηρεςύεσ και κϊνουν ϋργα ςτα 

πλαύςια που τουσ ορύζει ο νϐμοσ. 

Επύςησ κατοχυρώνεται και μϋςω του ϊρθρο 1. του «Ευρωπαώκού Χϊρτη 

αυτονομύασ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ  Στραςβούργο, 1985».139 

Αξύζει να ςημειωθεύ, ϐτι και ςτον Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων ςτο  ςχετικϐ 

ϊρθρο 75 περιλαμβϊνεται η (ςτ) αρμοδιότητα για τον τομϋα τησ «Παιδεύασ, 

πολιτιςμού και αθλητιςμού». 140 

                                                           
137

 Π.Δ. 4/2018, άρκρο 25, ςελ. 331 

138
φνταγμα Ελλάδοσ, μζροσ τρίτο - Οργάνωςθ και λειτουργίεσ τθσ Πολιτείασ ,Αρκ. 102. 

https://tinyurl.com/s2vftod,  (θμερ. επιςκε.11/11/2020) 

Αρκ. 102, παρ 1. «Θ διοίκθςθ των τοπικϊν υποκζςεων ανικει ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ… επί μζρουσ βακμοφσ. Με νόμο μπορεί να ανατίκεται 

ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ θ άςκθςθ αρμοδιοτιτων που ςυνιςτοφν αποςτολι του 

Κράτουσ.»  ε αυτό το άρκρο ξεκάκαρα ορίηεται θ κζςθ των ΟΣΑ για τισ τοπικζσ υποκζςεισ που είναι 

αρμόδια να αςκιςει ςτθν επικράτεια τθσ.  
139

 Ευρωπαϊκοφ Χάρτθ αυτονομίασ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ τραςβοφργο, 1985, 
https://rm.coe.int/1680719a3b  ,( θμερ. επικ. 1/11/2020) ςελ. 9. 
Θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ παρουςιάηεται ςτο Ευρωπαϊκό Χάρτθ ωσ κεμελιϊδεισ κεςμόσ τθσ 
δθμοκρατίασ διότι, είναι κοντά ςτο πολίτθ. Ζτςι ενκαρρφνεται θ ςυμμετοχι του ςτισ δθμόςιεσ 
υποκζςεισ.  Θ  αναγνϊριςθ τθσ αυτονομίασ των ΟΣΑ βοθκά ςτθν διοίκθςθ των τοπικϊν υποκζςεων 
και ςτθν οικονομικι και διοικθτικι αυτοτζλεια τθσ. 

https://tinyurl.com/s2vftod
https://rm.coe.int/1680719a3b
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ε τοπικϐ επύπεδο επιδιώκεται η ϊςκηςη μιασ πολιτιςτικόσ πολιτικόσ η οπούα, 

προςτατεϑει και αναδεικνϑει την τοπικό ταυτϐτητασ με την δημιουργύα ενϐσ 

κϋντρου πνευματικοϑ και πολιτιςτικοϑ ενδιαφϋροντοσ. Μην προβολό των 

τοπικών πολιτιςτικών αγαθών του τϐπου, την  αξιοπούηςη των ιςτορικών και 

αρχαιολογικών χώρων, ςπηλαύων, κτιρύων, μουςεύων κτλ., που χρηςιμοποιοϑνται 

τϐςο απϐ ιδιώτεσ ϐςο και απϐ δημϐςιουσ φορεύσ, η προώθηςη των πολιτιςτικών 

ανταλλαγών ςε εθνικϐ, ςε ευρωπαώκϐ και ςε διεθνϋσ επύπεδο. 141 

Ωρα η  Σοπικό Αυτοδιούκηςη απϐ θεςμικόσ απϐψεωσ παύζει ϋνα καθοριςτικϐ ρϐλο 

ςτην προϊςπιςη τησ τοπικόσ ταυτϐτητασ. Ο πολιτιςμϐσ εύναι κομμϊτι των 

τοπικών υποθϋςεων αλλϊ και επεκτεύνεται αποκτώντασ διαδοχικϊ ευρϑτερη  

εθνικό, ευρωπαώκό και διεθνό εμβϋλεια.  Εκτϐσ απϐ την προςταςύα του ιςτορικοϑ 

παρελθϐντοσ δημιουργεύ και ϋνα υπϐβαθρο ανϊπτυξησ με ανθρωποκεντρικϐ 

χαρακτόρα  λαμβϊνοντασ υπϐψη παραμϋτρουσ τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ.142 

Σϋλοσ, η ςυνεργαςύα των ΟΣΑ με φορεύσ ϊλλων επιπϋδων τησ δημϐςιασ διούκηςησ 

καλϑπτεται απϐ το ιςχϑον θεςμικϐ πλαύςιο. 143 

Η περιγραφό του θεςμικοϑ πλαιςύου, αναδεικνϑει την ςταδιακό ενύςχυςη και 

ανϊγκη για την προςταςύα των πολιτιςτικών αγαθών και κατ’ επϋκταςη των 

παραδοςιακών οικιςμών.  Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι χρειϊςτηκαν αρκετϊ χρϐνια 

μετϊ την δημιουργύα του νεοελληνικοϑ κρϊτουσ για την ϑπαρξη ενϐσ 

ολοκληρωμϋνου θεςμικοϑ πλαιςύου. Και ςε ϐτι αφορϊ την διαχεύριςη και 

προαγωγό  των πολιτιςτικών αγαθών και τα πλαύςια τησ  προςταςύασ των 

παραδοςιακών οικιςμών. το επϐμενο κεφϊλαιο θα μελετηθεύ το παρϊδειγμα τησ 

μεςαιωνικόσ πϐλησ τησ Μονεμβαςύασ ωσ παραδοςιακϐσ οικιςμοϑσ.   

 

                                                                                                                                                                        
140

Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) αρκ. 75, 
https://tinyurl.com/y4zno79j, (θμερ. επικ. 1/11/2020) 
141

Βλ. αρκ. 75, ςτ), 5  
142

 Βλ. όπωσ παρ. ςελ. 214 «Η Τ.Α. ςιμερα προςπακεί με ζναν κριτικό… για να ςυμβάλλει δθμιουργικά 
ςε ζνα άλλο μοντζλο ανάπτυξθσ, που κα ζχει  ωσ επίκεντρο  τον άνκρωπο  και τισ ανάγκεσ ςτον 
οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιςτικό, μορφωτικό και ψυχαγωγικό τομζα» Είναι ςτθν ουςία θ 
αποτφπωςθ τθσ αειφόρουσ ανάπτυξθσ, μζςα από τθν υιοκζτθςθ μιασ ανκρωποκεντρικισ προςζγγιςθσ 
όπου προωκείται ο πολιτιςμόσ.  
143

βλ. Ε.Π. Μπιτςάνθ.(2004) Πολιτιςμικι διαχείριςθ και περιφερειακι ανάπτυξθ, χεδιαςμόσ 
Πολιτιςτικισ και πολιτιςτικοφ προϊόντοσ.  Εκδ. Διονικοσ, Ακινα. ελ. 214 
« οι διμοι και οι κοινότθτεσ , ωσ πρωτοβάκμιεσ μορφζσ … διαδραματίηουν πρωταρχικό ρόλο ςτθ 
ςφνκεςθ των πολιτιςμϊν, ςτθν προςταςία τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομίασ...» Με αυτιν τθν 
επιςιμανςθσ καταλαβαίνουμε το πόςο ςθμαντικι είναι θ προςταςία και θ ανάδειξθ των τοπικϊν 
ταυτοτιτων.    
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Κεφϊλαιο 4. Μελϋτη περύπτωςησ: Η πολιτικό προςταςύασ του 

παραδοςιακού οικιςμού τησ μεςαιωνικόσ πόλησ τησ 

Μονεμβαςύασ και η εφαρμογό τησ. 

  

το παρϐν κεφϊλαιο περιγρϊφεται κατ’ αρχόν η ιςτορικό διαδρομό τησ 

Μονεμβαςιϊσ,  που την κϊνει τϐςο ιδιαύτερη ςαν μεςαιωνικό πϐλη. Εν ςυνϋχεια, 

καταγρϊφονται οι  διοικητικϋσ πρϊξεισ που προςδιορύζουν την ταυτϐτητα του 

οικιςμϐ του «κϊςτρου» Μονεμβαςύασ και η εμπλοκό διϊφορών φορϋων που 

ϋχουν καθοριςτικϐ ρϐλο για την προςταςύα του οικιςμοϑ. Περιγρϊφονται οι 

δρϊςεισ προςταςύασ και ανϊδειξόσ του οικιςμοϑ μϋςα απϐ πολιτικϋσ, διατϊξεισ 

νϐμων, ϋργα ςυντόρηςησ και αναςκαφών, κ.α. που πραγματοποιοϑν οι αρμϐδιοι 

δημϐςιοι φορεύσ. Σϋλοσ μϋςα απϐ τισ ςυνεντεϑξεισ επιχειρεύται να αναδειχθοϑν 

πιθανϊ ςημεύα, τα οπούα δεν γύνονται αντιληπτϊ απϐ την απλό καταγραφό  

ϋργων ό  ϊλλων δρϊςεων.       

4.1. Η ταυτότητα τησ μεςαιωνικόσ πόλησ τησ Μονεμβαςύασ 

Η καςτροπολιτεύα τησ Μονεμβαςύασ εύναι ϋνασ ξεχωριςτϐσ οικιςμϐσ με ιςτορικό 

ςημαςύα ο οπούοσ κατοικεύται απϐ τον 6ο τουλϊχιςτον αιώνα μ.Φ. ϋωσ και ςόμερα. 

Ωρα εύναι ϋνασ ςυνδυαςμϐσ αρχαιολογικοϑ και ςϑγχρονου οικιςμοϑ. Αυτόν την 

ιδιϐτητα ϋχουν και ϊλλοι χαρακτηριςμϋνοι οικιςμού 144 ςτον ελλαδικϐ χώρο, που 

προςτατεϑονται  απϐ την νομοθεςύα.145  

 Η πϐλη οικοδομόθηκε πϊνω ςε ϋνα αςβεςτϐλιθο βρϊχο146. Η τοποθεςύα τησ 

πϐλησ εύναι  ςτην ανατολικό Πελοπϐννηςο ςτην Λακωνύασ και απϋχει περύπου 20 

ναυτικϊ μύλια απϐ το ακρωτόριο του Μαλϋα.  Ο βρϊχοσ ϋχει, μόκοσ 1,5 χιλιϐμετρα 

και πλϊτοσ 600 μϋτρα ενώ το μϋγιςτο ϑψοσ φτϊςει τα 198,5 μϋτρα. Όπωσ 

παρατηρεύται οι μεταβολϋσ των τελευταύων τριών χιλιϊδων χρϐνων, δεν ϋφεραν 

μεγϊλεσ αλλαγϋσ ςτον γεωλογικϐ μεταςχηματιςμϐ του βρϊχου. Η ςϑνδεςη του 

βρϊχου με την ςτεριϊ, δεν εύχε την ςημερινό μορφό δηλαδό ενϐσ αμαξιτοϑ δρϐμο.  

Ψςτϐςο  φαύνεται μια ςτενό λωρύδα γησ ςτην οπούα τμόμα τησ όταν κομμϋνη για 
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την χρόςη μιασ μικρόσ γϋφυρασ. Αυτϐ διαπιςτώνεται απϐ την απεικϐνιςη τησ 

καςτροπολιτεύασ ςε μια ξυλογραφύα το 1541.147 (βλ. εικ. 1) Η βυζαντινό «πϐλη-

κρϊτοσ» αποτελοϑνταν απϐ την Ωνω και Κϊτω Πϐλη, χωρύσ να υπϊρχει ξεκϊθαρη 

λειτουργύα ενϐσ λιμανιοϑ.  

Η ύδρυςησ τησ πϐλησ χρονολογεύται τον 6ο αιώνα πιθανώσ μετϊ απϐ  με την 

μετεγκατϊςταςη  πληθυςμοϑ. Ϋταν ςημαντικϐσ ςταθμϐσ ςτον δρϐμο προσ  την 

Κωνςταντινοϑπολη διϐτι  πρϐςφερε αςφϊλεια και εύχε  προςβαςιμϐτητα .148 

 

Εικόνα 6.  Η  Μονεμβαςύα το 1541 

Μϊλιςτα κατϊ τον τρϊβωνα τον πρώτο αιώνα ο βρϊχοσ χαρακτηριζϐταν ωσ 

«Μινώα Φρούριον» και ϋνα αιώνα αργϐτερα χαρακτηρύςτηκε, απϐ τον Παυςανύα 

«Μινώα Ωκρα.» .149 

Εξύςου ενδιαφϋρουςα εύναι η ονομαςύα του φρουρύου,  ωσ το «Γιβραλτϊρ τησ 

Ανατολόσ», λϐγω τησ ςτρατηγικόσ και τησ εμπορικόσ θϋςησ ςτην Ανατολικό 

Μεςϐγειο. 150  Η επύςημη ονομαςύα τησ μεςαιωνικόσ πϐλησ Μονεμβαςύα 

προϋρχεται απϐ τα ςυνθετικϊ «μϐνη» και «ϋμβαςη», δηλαδό μια μϐνο μια 

εύςοδοσ. 151   Αλλϊ εύναι γνωςτό και ωσ «Μονεμβαςιϊ», ςτην ποιητικό εκδοχό ενώ, 

«Μονεμβϊςια» ό «Μονοβϊςια» απϐ τουσ ντϐπιουσ. Ακϐμα οι Υρϊγκοι την ϋλεγαν 
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«Μαλβουαζὶ» (Malvoisie) και «Μαλμζύ» κατϊ τουσ Ωγγλουσ. Επύςησ οι τοϑρκοι την  

αποκαλοϑςαν «Μενεξϋ καλεςύ» (Μενεξεσ) ό «Περουζϋ» (Perouze)152  που ςημαύνει 

κϊςτρο των λουλουδιών. Επύςησ, όταν φημιςμϋνη για το κραςύ τησ με το ϐνομα 

«ο μονεμβϊςιοσ ούνοσ» ό «μονοβαςιϊ» (Malvasia ό Malvoisie).153 

Πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι, οι κϊτοικοι διατόρηςαν πϊντοτε την ορθϐδοξη 

χριςτιανικόσ θρηςκεύασ τουσ. Η πύςτη τουσ αποτυπώνεται απϐ το πλόθοσ των 

εκκληςιών  ςτην μεςαιωνικό πϐλη.154 

Κλεύνοντασ,  εύναι φανερϐ ϐτι το φροϑριο τησ Μονεμβαςύασ γοότευςε ακϐμα και 

αυτοϑσ που την κυρύευςαν, ενώ η γεωγραφικό τησ θϋςη,  τησ προςϋδιδε την 

ιδιϐτητα του παρατηρητηρύου και καταφυγύου. Η καςτροπολιτεύα μετατρϊπηκε 

ςε ϋνα κϋντρο πνευματικοϑ, ςτρατηγικοϑ και εμπορικοϑ χαρακτόρα. όμερα, 

εύναι επύςημα αναγνωριςμϋνη ωσ παραδοςιακϐσ οικιςμϐσ αρχαιολογικόσ και 

ιςτορικόσ ςημαςύασ. Εύναι ταυτϐχρονα χαρακτηριςμϋνη και ωσ τϐποσ με 

ιδιαύτερο φυςικϐ κϊλλοσ. Η Μονεμβαςύα δύνει το ϐνομα του Δόμου με την νϋα 

ςϑςταςη του ν. 3852/2010 ο οπούοσ ϋχει τουριςτικϐ και αγροτικϐ χαρακτόρα. 

 

 

Εικόνα 7. Ο βρϊχοσ τησ Μονεμβαςύασ και ο κϊτω οικιςμόσ τησ Γϋφυρασ. Πηγό:  

«HELLASTRON»155 
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4.1.1. Ιςτορικϊ ςτοιχεύα 

Πολιορκύεσ τησ μεςαιωνικόσ πόλησ Μονεμβαςύασ 

Βυζαντινό περύοδοσ απούκηςη του βρϊχου 6οσ αιώνασ – 1248 

Απϐ τισ ιςτορικϋσ πηγϋσ ςυμπεραύνεται ϐτι, πωσ η ύδρυςη την Μονεμβαςύασ, 

τοποθετεύται κατϊ τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ του 6ου αιώνα μ.Φ..156 Η πρώτη 

γραπτό αναφορϊ τησ πϐλησ όταν ωσ «Μαναφαςύα» το ϋτοσ 723. την Βϐρεια 

περιοχό του βρϊχου βριςκϐταν, η πϐλη Επύδαυροσ Λιμηρϊ το λεγϐμενο 

«καςτρϊκι» και πιο βορειοανατολικϊ η  περιοχό  τησ «παλαιϊσ Μονεμβαςύασ».157 

ε επύςημα  ϋγγραφα του 746,  η Μονεμβαςύα περιγρϊφεται ωσ μια ςπουδαύα 

πϐλη ςτην περιοχό τησ ανατολικόσ Πελοποννόςου. υνϋδεε δηλαδό την δυτικό 

και ανατολικό  Μεςϐγειο, και όταν ϋνα  κϋντρο  εμπορύου και ναυςιπλοϏασ.158 

Η Κατϊκτηςη τησ Μονεμβαςύασ  από τουσ Φρϊγκουσ 1248-1263 

Η  Μονεμβαςύα μετϊ την κατϊκτηςό τησ απϐ του Υρϊγκουσ159 το 1249 δϐθηκε 

ςτουσ κατούκουσ τησ Μονεβαςύασ η επιλογό να μεταναςτεϑουν ό να παραμεύνουν 

ςτην πϐλη. Παρϐλο που η κατϊκτηςη τησ Μονεμβαςύασ όταν μια μεγϊλη απώλεια 

για το Βυζϊντιο, ωσ πϐλη αναπτϑχθηκε κατϊ την φραγκοκρατύα και ϋγινε ϋδρα 

ενϐσ ρωμαιοκαθολικοϑ Επιςκϐπου και ενϐσ ελληνορθϐδοξου Επιςκϐπου. Ψςτϐςο 

δεν ϋμεινε για μεγϊλο διϊςτημα ςτα χϋρια των Υρϊγκων. Ο  Μιχαόλ 8οσ 

Παλαιολϐγοσ, ξανακυριεϑει την Κωνςταντινοϑπολη και η «Λατινικό 

Αυτοκρατορύα» αποςυντύθεται. Η Μονεμβαςύα μαζύ με ϊλλεσ περιοχϋσ  

παραχωρεύται  ξανϊ ςτην Βυζαντινό Αυτοκρατορύα.          

2η Βυζαντινό περύοδοσ 1263-1460 

Σο 1263 με διαταγό του Αυτοκρϊτορα ςτϊλθηκαν ςτην Μονεμβαςύα,  Σοϑρκοι 

ςτρατιώτεσ ωσ μιςθοφϐροι του Βυζαντύου εναντύων των Υρϊγκων. Ο 

αυτοκρϊτορασ  Μιχαόλ  θεωροϑςε πωσ η Μονεμβαςύα εύχε μια ςτρατηγικό θϋςη 

για την Κωνςταντινοϑπολη και  υποςτόριξε πολϑ την Μονεμβαςύα δύνοντασ τησ 

προνϐμια. Μερικϊ απϐ αυτϊ όταν η δημιουργύα ϋδρασ ορθϐδοξου Μητροπολύτη 

και ευνοώκϐ φορολογικϐ καθεςτώσ, ενώ τα ϋςοδα απϐ πρϐςτιμα για τισ ποινικϋσ 

καταδύκεσ των πολιτών επενδϑονταν ςτισ αμυντικϋσ εγκαταςτϊςεισ τησ πϐλησ. Η 

εναςχϐληςη των κατούκων με το εμπϐριο αυξόθηκε και η Μονεμβαςύα ϋγινε το 
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ςημαντικϐτερο λιμϊνι του Δεςποτϊτου. Παραχωρόθηκε ςτην Μονεμβαςύα απϐ 

τον Αυτοκρϊτορα Ανδρϐνικο  Παλαιολϐγο τον 2ο,  ϋνα «Φρυςϐβουλλο» με το 

οπούο εξαςφϊλιζε ςτην πϐλη Μονεμβαςύα οριςμϋνεσ ελευθερύεσ, ϐπωσ την 

επιλογό του Μητροπολύτη και την υπαγωγό ςτον Αυτοκρατορικϐ Ούκο. Οι 

Ωρχοντεσ του Κϊςτρου ϊρχιςαν να ςυμμετϋχουν ςτα γεωπολιτικϊ παιχνύδια 

μεταξϑ των ιςχυρών τησ εποχόσ και αυτϐ αποτυπώνεται ςτισ ςυμμαχύεσ που θα 

προςπαθόςουν να ςυγκροτόςουν την επϐμενη περύοδο. 160 

Συμμαχύα με την Δύςη ( Καταλανού, Πϊπασ, Βενετύα )  1460-1540 

Η πϐλη ϊρχιςε να απειλεύται απϐ τον Σουρκικϐ επεκτατιςμϐ που αποκροϑςτηκε 

ϋωσ το  1540. Επειδό η πϐλη όταν ςτρατιωτικϊ αδϑναμη αναζητόθηκε προςταςύα 

ςτην Δϑςη. Η πρώτη ςυμμαχύα πραγματοποιόθηκε με τουσ Μιςθοφϐρουσ 

Καταλανοϑσ, με αρχηγϐ τον Λοπϋζ ντε Μπϊλαταπου ϐμωσ θεωρόθηκε ωσ 

τυραννύςκοσ,  με αποτϋλεςμα να εκδιωχθεύ. Η επϐμενη απϐπειρα ό τανη υπαγωγό 

ςτον Πϊπα Πύον τον 2ο τησ Ρώμησ. τϊλθηκε ϋνασ Παπικϐσ Κυβερνότησ ςτην 

Μονεμβαςύα προκαλώντασ μεγϊλη αναςτϊτωςη ςτουσ κατούκουσ διϐτι 

θεωρόθηκε ωσ απειλό για την ορθοδοξύα. Εξ ϊλλου ο Πϊπασ δεν διϋθετε πολιτικό 

και ςτρατιωτικό δϑναμη που θα μποροϑςαν να αντιμετωπύςουν τουσ Σοϑρκουσ. 

Η τελευταύα ςυμμαχύα ϋγινε, με την Βενετύα η οπούα όταν πϊντα ανταγωνιςτικό 

προσ το Βυζϊντιο. Με δυςκολύα οι Μονεμβαςιώτεσ τελικϊ υπόχθηςαν ςτην 

προςταςύα τησ.  Η κυριαρχύα τησ Βενετύασ  διόρκηςε απϐ το 1464 ϋωσ το 1540 

περύοδο κατϊ την οπούα  επικρϊτηςε ειρόνη ςτην  πϐλη. Με την εγκατϊςταςη του 

Προβλεπτό αντιπρϐςωπου τησ Βενετύασ, η πϐλη εξαςφϊλιςε την εμπορικό 

ελευθερύα και την ελευθερύα τησ θρηςκευτικόσ λατρεύασ τησ ορθοδοξύασ. ε αυτϐ 

το διϊςτημα ςτην Μονεμβαςύα πραγματοποιοϑνται επιςκευϋσ ςε αμυντικϋσ 

εγκαταςτϊςεισ και εκκληςύεσ που αυξόθηκαν. Ψσ προσ την αρχιτεκτονικό η 

βενετςιϊνικη τϋχνη περϊςτηκε ςε αρκετϊ κτύρια. Σα γεωργικϊ προώϐντα των 

γϑρω περιοχών γνώριςαν ϊνθηςη,  ϐπωσ ο «μονεμβϊςιοσ ούνοσ» (Malvasia ό 

Malvoisie). Με την κατϊκτηςη των περιςςϐτερων περιοχών απϐ την Οθωμανικό 

αυτοκρατορύα μειωνϐταν, η  εμπορικό παραγωγό και η  ςυντόρηςη τησ πϐλησ. Σο 

1540 το κϊςτρο τησ Μονεμβαςύασ παραδϐθηκε ςτουσ Σοϑρκουσ  και ϋτςι ξεκινϊ 

μια νϋα περύοδοσ για το φροϑριο.161      
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Τουρκοκρατύα  1540-1690 

Με την παρϊδοςη τησ πϐλησ ςτουσ τοϑρκουσ  ο Προβλεπτόσ  και η φρουρϊ πόραν 

μαζύ τουσ τα κανϐνια και τισ καμπϊνεσ των εκκληςιών. Οι κϊτοικοι βϊςει των 

ϐρων τησ ειρόνησ μποροϑςαν να μεύνουν ό να φϑγουν μαζύ με τουσ βενετοϑσ απϐ 

την πϐλη. Η πϐλη ϊλλαξε ϐνομα απϐ την βενετςιϊνικη «Νεϊπολη Μαλβαςύασ» ςε 

«Μενεφςχϋ» ό «Μενϋκςχε»  ςε μετϊφραςη η «μενεξεδϋνια πϐλη». Σο ϐνομα αυτϐ 

το πόρε απϐ το πλόθοσ των ανθών που φϑτρωναν πϊνω ςτο βρϊχο. Η πϐλη κατϊ 

την περύοδο αυτό παρϊκμαςε.  Δεν υπϊρχουν πολλϋσ πληροφορύεσ,  παρϐλα αυτϊ 

οι Σοϑρκοι δεν επηρϋαςαν ιδιαύτερα την θρηςκευτικό λατρεύα και το φορολογικϐ 

ςϑςτημα. Μετϊ απϐ 14 μόνεσ πολιορκύασ η Μονεμβαςύα το 1690  ξαναϋρχεται 

ςτα χϋρια των Βενετών.162 

Η Μονεμβαςύα υπό την δεύτερη Ενετοκρατύα  1690-1715 

Αυτόν την φορϊ η Μονεμβαςύα γύνεται ϋνα κϋντρο διοικόςεωσ τησ περιοχόσ τησ 

Λακωνύασ υπϐ την βενετςιϊνικη κυριαρχύα. Οι Βϋνετοι για να βελτιώςουν την 

οικονομύα αποφϊςιςαν να αυξόςουν τον πληθυςμϐ φϋρνοντασ απούκουσ απϐ 

ϊλλα μϋρη τησ Μεςογεύου για να αςχοληθοϑν με την γεωργύα, την κτηνοτροφύα 

και να αναπτυχθεύ η οικονομύα και η απϐδοςη φϐρων. Σα προώϐντα διανϋμονταν 

ςτην δϑςη μϋςω τησ Βενετύασ και αυτϐ όταν ζημύα για την Μονεμβαςύα, ϐπου 

αγϐραζαν ακριβϐτερα τα ειςαγϐμενα προώϐντα. Ακϐμα οι κϊτοικοι ϋπρεπε να 

πληρώνουν ϋξοδα ςυντηρόςεωσ για την φρουρϊ τησ πϐλησ. Δεν επηρεϊςτηκαν οι 

οικοδομικϋσ δραςτηριϐτητεσ τησ πϐλησ οι οπούεσ αντιθϋτωσ αυξόθηκαν. Σο 1715 

η Μονεμβαςύα καταλόγει εκ νϋου υπϐ την κυριαρχύα των Σοϑρκων αφοϑ εύχαν 

κατακτόςει τισ γϑρω περιοχϋσ πρώτα.163 

Η 2η τούρκικη κατϊκτηςη 1715-1821 

Σο 1715 το φροϑριο τησ Μονεμβαςύασ εύναι ςτα χϋρια των τοϑρκων και αυτϐ 

φϋρνει νϋα παρακμό  τησ πϐλησ. Η γη πλϋον δεν καλλιεργεύται, με αποτϋλεςμα να 

μην παρϊγονται επαρκεύσ ποςϐτητεσ  προώϐντων μειώνοντασ την εμπορικό 

δϑναμη τησ περιοχόσ, ενώ οι κϊτοικοι λιγϐςτευαν ϐλο και περιςςϐτερο.164 
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Μονεμβαςύα από το 1821 ϋωσ ςόμερα  

Η απελευθϋρωςη τησ Μονεμβαςύασ ϐπωσ και του Μϑςτρα εύχαν ιςτορικό 

ςημαςύα διϐτι όταν τα πρώτα κϊςτρα που απαλλϊχθηκαν απϐ την κυριαρχύα των 

Σοϑρκων. Σο 1821 οι Σοϑρκοι  παρϋδωςαν ςτουσ επαναςτατημϋνουσ αγωνιςτϋσ, 

την Μονεμβαςύα, ϑςτερα απϐ την τετρϊμηνη πολιορκύα ςτην οπούα ςυνϋβαλε και 

η εθνικό ηρωύδα Λαςκαρύνα Μπουμπουλύνα με τα πλούα τησ 165 . Με την 

δημιουργύα του νεοελληνικοϑ κρϊτουσ η Μονεμβαςύα αναδεύχθηκε ωσ ςημαντικϐ 

λιμϊνι τησ Ανατολικόσ Λακωνύασ.166 

Ακολουθεύ η περύοδοσ 1821-1828 τησ ςυγκρϐτηςησ του ελληνικοϑ κρϊτουσ ϐπου 

ςτην Μονεμβαςύα επικρατοϑςε όρεμο κλύμα με αποτϋλεςμα να αποτελϋςει 

καταφϑγιο. Ο πρώτοσ ϋπαρχοσ που διορύςτηκε ςτην Μονεμβαςύα όταν ο 

Γεώργιοσ Πϊνου και ωσ γραμματϋασ ο Ιωϊννησ Μουςαδϊκοσ.167 Σο 1828 κατϊ 

την περύοδο τησ κυβϋρνηςησ Καποδύςτρια τοποθετόθηκε ωσ φροϑραρχοσ ο 

Κωνςταντύνοσ Κανϊρησ. Η Μονεμβαςύα δεν εύχε πλϋον ςτρατηγικό και εμπορικό 

δϐξα ϐπωσ ςτο παρελθϐν. Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι ςτισ 18 Ιουνύου το 1828 ο Ι. 

Καποδύςτριασ επιςκϋφτηκε την Μονεμβαςύα . 168 

Αρκετϋσ οικογϋνειεσ που εύχαν μεταναςτεϑςει ςε διϊφορα νηςιϊ ϐπωσ πϋτςεσ, 

Ύδρα, Αύγινα και Κρότη,  γϑριςαν πύςω ςτην πατρύδα τουσ. Κατϊ το 19ο αι.  η 

Μονεμβαςύα ϋγινε μια αςόμαντη επαρχιακό πϐλη ϐπου δεν υπόρχαν βαςικϋσ 

υπηρεςύεσ ϐπωσ για παρϊδειγμα τρϊπεζεσ, φαρμακεύα κτλ..169 

Κατϊ την δεκαετύα του 60΄ Ϊλληνεσ και ξϋνοι αγϐραζαν παλιϊ ςπύτια ςτην κϊτω 

πϐλη, και η περιοχό ϊρχιζε να παρουςιϊζει αξιϐλογη τουριςτικό ανϊπτυξη. 

ημαντικϐ ρϐλο ωσ προσ την αναβύωςη τησ μεςαιωνικό πϐλησ τησ Μονεμβαςύασ 

ϋπαιξε το ζεϑγοσ αρχιτεκτϐνων  Καλλιγϊ .170 

τον οικιςμϐ τησ Μονεμβαςύασ ςτεγϊζεται το γραφεύο τησ Εφορεύασ 

Αρχαιοτότων που εύναι αρμϐδια για την προςταςύα του παραδοςιακοϑ οικιςμοϑ. 

ημαντικϐσ εύναι και ο ρϐλοσ του Δόμου ςε ςυνεργαςύα με την αρχαιολογύα. Ο 
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οικιςμϐσ ϋχει αρχαιολογικϐ και τουριςτικϐ χαρακτόρα, με μια τοπικό αγορϊ.  Ϊχει 

ελϊχιςτουσ μϐνιμουσ κατούκουσ  και αρκετοϑσ ξϋνουσ ιδιϐκτητεσ οι οπούο μϋνουν 

κατϊ την θερινό περύοδο ςτον οικιςμϐ. Εύναι ϋνασ παραδοςιακϐσ κηρυγμϋνοσ  

οικιςμϐσ και ςυγχρϐνωσ  ϋνασ  ενεργϐσ οικιςμϐσ .  

 

υνοπτικό περιγραφό τησ Άνω και Κϊτω Πόλησ  

 

 

Εικόνα 8. Η κϊτω πόλη τησ Μονεμβαςύασ ( φωτογραφικό αρχεύο Υ. Μ. Γκριγκόρασ) 

Φαρακτηριςτικϊ   Άνω Πόλησ (Γουλϊσ)   

Η πρϐςβαςη ςτην Ωνω Πϐλη γύνεται μϐνο μϋςα απϐ ϋνα δρϐμο ανηφορικϐ με 

διαρκεύσ ςτροφϋσ  που ςυνδϋει τισ δϑο πϐλεισ ονομαζϐμενο «βϐλτεσ».  Σα ςημεύα 

ενδιαφϋροντοσ τησ Ωνω Πϐλησ εύναι: το ανατολικό ύψωμα, ο Ναόσ τησ Αγύασ τησ 

Σοφύασ ό Οδηγότριασ, οι μεγϊλεσ ςτϋρνεσ και η κορφό του κϊςτρου.  «Στην βόρεια 

πλευρϊ του κϊςτρου υπϊρχει ϋνα τεύχοσ ονομαζόμενο  Mura Rossa ( Κόκκινο 

τεύχοσ) όταν μια παλιϊ πύλη.».171 την Ωνω Πϐλη όταν η ϋδρα ςτρατιωτικών, 

διοικητικών, εκκληςιαςτικών αρχών αλλϊ και των ευγενών τησ καςτροπολιτεύασ. 

Οι κϊτοικοι τησ δεν εύχαν εμπορικό δραςτηριϐτητα και ανόκαν ςε ανώτερη τϊξη 

ςε ςχϋςη με τον πληθυςμϐ τησ Κϊτω Πϐλησ. Με την απελευθϋρωςη του 1821 η 

Ωνω Πϐλη ϋπαψε να κατοικεύται και μετατρϊπηκε ςε βοςκϐτοπο μϋχρι τα τϋλη 

του 60.172 
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Σα ςϑνολα των κτιρύων μοιϊζουν με αυτϊ τησ Κϊτω Πϐλησ μϐνο που εύναι 

μεγαλϑτερα.  Επύςησ εύχαν ϋνα ςϑςτημα ςυλλογόσ νεροϑ απϐ την βροχό απϐ τα 

κεραμύδια τησ ςτϋγησ. άδιο ςϑςτημα ςυναντϊται και ςτην Κϊτω Πϐλη. Κατϊ την 

Β΄ Ενετοκρατύα παρατηροϑνται μεταςχηματιςμού ςτα ςπύτια ϐπωσ εςωτερικϊ 

χωρύςματα ό ταβϊνια κτλ.. Οι κατοικύεσ πρϋπει να εύχαν κόπουσ με δϋντρα.173 

 

Εικόνα 9. Ο δρόμοσ που ενώνει την «Κϊτω πόλη» με την «Άνω πόλη», (φωτ. αρχεύο, 

Υλορεντύνα Μ. Γκριγκόρασ) 

Φαρακτηριςτικϊ  Κϊτω Πόλησ 

Η Κϊτω Πϐλη  περιτειχιςμϋνοι  απϐ τισ 3 πλευρϋσ ενώ η ϊλλη προςτατεϑεται απϐ 

τον βρϊχο. Οι δρϐμοι με την πϊροδο του χρϐνου μεταςχηματύςτηκαν αλλϊ οι 

βαςικού παρϋμειναν οι ύδιοι. Απϐ την δυτικό πϑλη του κϊςτρου ξεκινϊ η 

πρϐςβαςη του οδικοϑ δικτυοϑ ςτην καςτροπολιτεύα. την Κϊτω Πϐλη ςυναντϊμε 

ϋνα πλόθοσ απϐ ςπύτια που ϋχουν ποικύλα χαρακτηριςτικϊ με μεγϊλη πυκνϐτητα 

ούκηςησ. άςωσ να υπόρχαν ελϊχιςτοι κόποι λϐγω τησ ςτενϐτητασ χώρου. την 

Κϊτω Πϐλη καταγρϊφονται 3 τϑποι κτιρύων «ςτενομϋτωπα», «πλατυμϋτωπα» και 

«περύπου τετραγωνικόσ κϊτοψησ» οι ϐποιοι, αναμιγνϑονται  κατϊ κϊποιο τρϐπο. 

Η εμφϊνιςη αυτών των κτιςμϊτων οφεύλεται ςτισ αρχιτεκτονικϋσ επιρροϋσ τησ 

Ενετοκρατύασ και τησ Σουρκοκρατύασ. Μετϊ το 1821, με την δημιουργύα του νϋου 

ελληνικοϑ κρϊτουσ ςτην αρχιτεκτονικό του οικιςμοϑ, προςτύθενται ςτοιχεύα  

εκεύνησ τησ περιϐδου. Σην δεκαετύα του 40’ η πϐλη ερόμωςε και οι κϊτοικοι 

μετακϐμιζαν ςτον νϋο οικιςμϐ τησ Γϋφυρασ. Εμφανύζεται ξανϊ δραςτηριϐτητα 

ούκηςησ ςτην Κϊτω Πϐλη κατϊ την δεκαετύα του 60’, ϐπου ξϋνοι αγϐραζαν ςπύτια 

ϋκαναν εργαςύεσ ςυντόρηςησ, των κτιςμϊτων αυτών με ςεβαςμϐ ςτην 

ταυτϐτητα τουσ.174 
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Εικόνα 10 . Η καςτροπολιτεύα τησ Μονεμβαςύασ 175 

Σα  βαςικϊ ςημεύα ενδιαφϋροντοσ ςτην Κϊτω Πϐλη αφοροϑν δημϐςιουσ χώρουσ 

και μνημεύα ιςτορικοϑ και αρχαιολογικοϑ χαρακτόρα ϐπωσ: ο Ναϐσ του 

Ελκϐμενου Φριςτοϑ, ο Ναϐσ τησ Παναγύασ τησ Μυρτιδιώτιςςασ, ο Ναϐσ του Ωγιου 

Νικϐλαου, ο Ναϐσ τησ Παναγύασ τησ Φρυςαφύτιςςασ.  Η αρχαιολογικό ςυλλογό 

τησ Μονεμβαςύασ (το μουςεύο) και ο Υϊροσ τησ Μονεμβαςύασ. 176  Όμωσ 

γενικϐτερα ο επιςκϋπτησ μπορεύ να αντιληφθεύ γενικϊ την ςυνολικό αιςθητικό 

του παραδοςιακοϑ χώρου .  

4.1.2.  Η μεςαιωνικό πόλη τησ Μονεμβαςύασ μϋςα από τον Καλλικρατικό 

Δόμο 

Ο Δόμοσ τησ Μονεμβαςύασ βρύςκεται ςτο Νοτιοανατολικϐ ϊκρο του Νομοϑ 

Λακωνύασ ϐπου ανόκει διοικητικϊ. Απϋχει απϐ την πρωτεϑουςα του νομοϑ 

πϊρτησ 70 χλμ. και απϐ την Αθόνα 300 χλμ..177 Σο ϐνομα τησ μεςαιωνικό πϐλησ 

Μονεμβαςύασ φϋρει ο Δόμοσ, με την ςϑςταςη του ν. 3852/2010 Πρϐγραμμα 

Καλλικρϊτησ. 178 Ο δόμοσ Μονεμβαςύασ προκϑπτει απϐ την ςυνϋνωςη των 

προϒπαρχϐντων Δόμων Μονεμβαςύασ, Μολϊων, Ζϊρακα, Αςωπού και Βοιών,  με 

ϋδρα του Δόμου ςτουσ Μολϊουσ. Η ϋκταςη του νϋου δόμου εύναι 908,2 τ. χλμ. και 

βϊςει τησ απογραφόσ του 2011 ϋχει 21.942 κατούκουσ. Απϐ αυτοϑσ η Σοπικό 

Κοινϐτητα Μονεμβαςύασ ϋχει 1.418 κατούκουσ κατανεμημϋνουσ ωσ εξόσ: Αγύα 
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Κυριακό 100, Γϋφυρα 1,299 και Κϊςτρο Μονεμβαςύασ 19, ςϑμφωνα με την 

απογραφό του 2011179.  

4.1.3. Η Μονεμβαςύα  ωσ παραδοςιακόσ οικιςμόσ 

Ο καθοριςμϐσ  του προςτατευϐμενου μνημεύου κατϊ το  ΠΔ 19-10-1978180  εύναι 

«Ολόκληροσ η περιοχό Παλαιϊσ Μονεμβαςύασ - μετϊ του Κϊςτρου τησ 

Μονεμβαςύασ». Ο τϑποσ κόρυξησ του μνημεύου εντϊςςεται ςτην κατηγορύα: 

ιςτορικών τόπων, αρχαιολογικών χώρων και αρχαύων μνημεύων. Επύςησ ανόκει 

ςτο εύδοσ μνημεύων με χαρακτόρα: κϊςτρων/φρούριων, ιςτορικών τόπων, 

αμυντικών ςυγκροτημϊτων τησ Βυζαντινόσ και μεταβυζαντινόσ περιόδου. 181  Οι 

αρμϐδιοι φορεύσ που εύναι υπεϑθυνοι για την προςταςύα, τησ περιοχόσ αυτόσ 

εύναι η Εφορεύα Αρχαιοτότων Λακωνύασ (πρώην 5η Εφορεύα Βυζαντινών 

Αρχαιοτότων) και το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ (πρώην 

ΤΠΕΦΨΔΕ).182 Παρακϊτω ακολουθοϑν κϊποιεσ διατϊξεισ που ϋχουν βαρϑνοντα 

ρϐλο, ςτην προςταςύα του παραδοςιακοϑ οικιςμοϑ τησ Μονεμβαςύασ.    

 ΒΔ 19-4-1921, ΥΕΚ 68/Α/26-4-1921 «Περύ κηρϑξεωσ προεχϐντων 

Βυζαντινών μνημεύων»183. Σαξινομοϑνται τα μεςαιωνικϊ κϊςτρα ανϊ 

περιοχό ςτην Ελλϊδα υπαγϐμενα ςτο Νϐμο 2447 

 ΒΔ 25-2-1922, ΥΕΚ 28/Α/26-2-1922 «Κηρϑςςονται επύ του παρϐντοσ ωσ 

προϋχοντα βυζαντινϊ μνημεύα, υπαγϐμενα εισ τασ διατϊξεισ του νϐμου 

2447 μεςαιωνικού ναού»184 

 ΤΑ 15794/19-12-1961, ΥΕΚ 35/Β/2-2-1962, «Περύ χαρακτηριςμοϑ ωσ 

ιςτορικών διατηρητϋων μνημεύων και αρχαιολογικών χώρων.»185 

 ΤΑ 1857/12-9-1970, ΥΕΚ 666/Β/23-9-1970, «Περύ επεξηγόςεωσ ορύων 

κηρυχθϋντοσ αρχαιολογικοϑ χώρου Μονεμβαςύασ.»186 

 ΤΑ 25309/242/30-10-1971, ΥΕΚ 910/Β/12-11-1971 «Περύ 

χαρακτηριςμοϑ ωσ μνημεύων τησ Μονεμβαςύασ και Γερακύου.»187 
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 ΠΔ 19-10-1978, ΥΕΚ 594/Δ/13-11-1978 «Περύ χαρακτηριςμοϑ ωσ 

Παραδοςιακών Οικιςμών τινών του Κρϊτουσ και καθοριςμοϑ των ϐρων 

και περιοριςμών δομόςεωσ των οικϐπεδων αυτών.»188 

Η Μονεμβαςύα επύςημα ϋχει κηρυχθεύ αρχαιολογικϐσ, ιςτορικϐσ τϐποσ  και τϐποσ 

ιδιαύτερου φυςικοϑ κϊλλουσ. Βϊςει τησ ϋκθεςησ του 2017 για την ετικϋτα 

Μνημεύων τησ Ευρωπαώκόσ Κληρονομιϊσ, (European Heritage Label) προκϑπτει 

ϐτι υπϋβαλε υποψηφιϐτητα ϐμωσ δεν ϋλαβε τον τύτλο διϐτι δεν πληροϑςε τα 

προβλεπϐμενα κριτόρια. 189   το παρελθϐν ϋγιναν προςπϊθειεσ για την 

αναγνώριςη τησ,  ωσ Μνημεύο Παγκϐςμιασ Κληρονομιϊσ (UNESCO). 190 

4.1.4. Μονεμβαςύα ωσ Σοπύο Ιδιαύτερου Υυςικού Κϊλλουσ 

Ο οικιςμϐσ τησ Μονεμβαςύασ ϋχει επύςησ χαρακτηριςθεύ ωσ τϐποσ ιδιαύτερου 

φυςικοϑ κϊλλουσ. Εντϊςςεται ςτο «Δύκτυο Natura 2000» υπϐ τον Υορϋα 

Διαχεύριςησ Προςτατευϐμενων Περιοχών191 που εύναι υπϐ την εποπτεύα του 

Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα η Μονεμβαςύα 

ανόκει ςτο Ν.Π.Ι.Δ. του Φορϋα Διαχεύριςησ Πϊρνωνα, Μουςτού, Μαινϊλου και 

Μονεμβαςύασ.  Η περιοχό τησ Μονεμβαςύασ εντϊςςεται ςε δϑο κατηγορύεσ: 

Ειδικϋσ Ζώνεσ Διατόρηςησ (ΕΖΔ) και προτεινϐμενοσ Σϐποσ Κοινοτικόσ ημαςύασ  

( πΣΚ)με κωδικϐ  (GR 2540001) (38.869,97 ha).192 

4.2.Εφαρμογό μϋτρων προςταςύασ του μεςαιωνικού οικιςμού 

Μονεμβαςύασ, από τα ςυναρμόδια υπουργεύα ςε τοπικό επύπεδο. 

 

Τπουργεύο Πολιτιςμού και Αθλητιςμού 

Σο Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ, ϐπωσ αναφϋρθηκε ςτο προηγοϑμενο 

κεφϊλαιο, ϋχει την μϋριμνα για την προςταςύα των παραδοςιακών οικιςμών. Σο 

υπουργεύο ϋχει  περιφερειακϋσ υπηρεςύεσ υπεϑθυνεσ με ςυγκεκριμϋνη χωρικό 

                                                           
188

 ΠΔ 19-10-1978, ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978, https://tinyurl.com/y56vhf2p, (θμερ. επιςκ. 9/11/2020) 
189

 European Heritage Label - 2017 Panel Report, https://tinyurl.com/9mcyu457 , ςελ.32 (θμερ. επιςκ. 
13/11/2020) 
190

 τισ 16 επτεμβρίου 2008 με τθν απόφαςθ 199/2008.  "Σφνταξθ μελζτθσ προκαταρκτικοφ ςχεδίου 
διαχείριςθσ και ςυλλογισ ςτοιχείων για τθ ςφνταξθ φακζλου υποψθφιότθτασ ζνταξθσ αρχαιολογικοφ 
χϊρου Μονεμβαςίασ ςτον κατάλογο μνθμείων τθσ παγκόςμιασ κλθρονομιάσ UNESCO". 
https://tinyurl.com/38ces7nm , (θμερ. επιςκ. 10/4/2021),  
191

Επίςθμθ ιςτοςελίδα: Φορζασ Διαχείριςθσ Πάρνωνα, Μουςτοφ, Μαινάλου & Μονεμβαςίασ , 
https://tinyurl.com/y6juann9 , θμερ. επιςκ. 9/11/2020 Θ νζα ςφςταςθ προζρχεται από τον νόμο  Ν. 
4519/2018, (ΦΕΚ 25/Α/20.2.2018). 
192

Φορζασ Διαχείριςθσ Πάρνωνα, Μουςτοφ, Μαινάλου & Μονεμβαςίασ, https://tinyurl.com/y6juann9, 
(θμερ. επιςκ. 9/11/2020). Αναγράφονται οι περιοχζσ του Δικτφου Natura 2000 που ανικουν ςτθν 
χωρικι αρμοδιότθτα του Φορζασ Διαχείριςθσ Πάρνωνα, Μουςτοφ, Μαινάλου & Μονεμβαςίασ.  

https://tinyurl.com/y56vhf2p
https://tinyurl.com/9mcyu457
https://tinyurl.com/38ces7nm
https://tinyurl.com/y6juann9
https://tinyurl.com/y6juann9


 

72 

αρμοδιϐτητα. την περύπτωςη του κϊςτρου Μονεμβαςύασ υπεϑθυνη εύναι η 

Εφορεύα Αρχαιοτότων Λακωνύασ. Η  υπηρεςύα ϋχει ωσ προώςταμϋνη αρχό, την 

Γενικό Διεϑθυνςη Αρχαιοτότων και Πολιτιςτικόσ Κληρονομιϊσ. Παρακϊτω, θα 

παρουςιαςτοϑν οι δρϊςεισ και τα ϋργα τησ περιφερειακόσ υπηρεςύασ τησ 

Εφορεύασ Αρχαιοτότων ςτην μεςαιωνικό πϐλη τησ Μονεμβαςύασ. Οι πληροφορύεσ 

και τα ϋργα που θα παρουςιαςτοϑν προϋρχονται, απϐ ϋντυπα που ϋχει εκδώςει 

το Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ. Οριςμϋνα ϋργα ϋγιναν, απϐ την πρώην 

υπηρεςύα τησ 5ησ Εφορεύασ Βυζαντινών Αρχαιοτότων. Απϐ το 2015 και ϋπειτα με 

την νϋα ςϑςταςη ϋχουμε την Εφορεύα Αρχαιοτότων Λακωνύασ που ςυνεχύζει τα 

ϋργα. Ψσ πηγό για τον Ναϐ του Ωγιου Νικϐλαου θα χρηςιμοποιηθεύ ϋνα αρχειακϐ 

υλικϐ (ϋντυπο πρακτικοϑ).  

4.2.1. Έργα πριν το 2007 

 

1.«Αποκατϊςταςη του Αγύου Νικολϊου Μονεμβαςύασ» 

Αρμόδιοσ(-οι) φορϋασ(-εύσ) του ϋργου: 5η Εφορύα Βυζαντινών Αρχαιοτότων 

Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ 

Χρηματοδότηςη  ϋργου: Γ΄ Κοινοτικϐ Πλαύςιο τόριξησ  2006193 

 

 

                                                                                                   

                                                           
193

 Επίςθμθ ιςτοςελίδα: Ιεροφ Ναοφ Ελκόμενοσ Χρθςτόσ. Ιερόσ Ναόσ Αγίου Νικολάου. 
https://tinyurl.com/yybpmerk ,( θμερ. επιςκ. 13/11/2020) 

Εικόνα 6. Ναός του Αγίου Νικολάου (αρχείο Φλορεντίνα 
Μ. Γκριγκόρας) 

 

https://tinyurl.com/yybpmerk
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Στοιχεύα μνημεύου: 

Σο μνημεύο αυτϐ βρύςκεται ςτο ανατολικϐ τμόμα του οικιςμοϑ τησ μεςαιωνικόσ 

πϐλησ. 194  Ο ναϐσ δεν λειτοϑργηςε ωσ εκκληςύα αν και αναγρϊφεται ςτον 

εκκληςιαςτικϐ κατϊλογο περιουςύασ τησ Μονεμβαςύασ. 195  Η χρόςη του ναοϑ 

βϊςει ιςτορικών πηγών κατϊ την Σουρκοκρατύα όταν αποθόκη ϐπλων, ενώ μετϊ 

την απελευθϋρωςη του 1821 κατϊ την περύοδο τησ διακυβϋρνηςησ του 

Καποδύςτρια λειτοϑργηςε ωσ ςχολεύο. Επύςησ χρονικϊ, το 1970 ςυνϋχιςε ωσ 

δημοτικϐ ςχολεύο, ϐπου φούτηςε ο ποιητόσ Γιϊννησ Ρύτςοσ. Απϐ το 1990 και μετϊ 

ο ναϐσ χρηςιμοποιεύται για πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ, ημερύδεσ, κτλ.. Ο ναϐσ εύναι 

χτιςμϋνοσ πϊνω ςε δυο προηγοϑμενουσ βυζαντινοϑσ ναοϑσ το 1703, απϐ τον 

ιατροφιλϐςοφο Ανδρϋα Λικύνιο. 196  Ανόκει ςτον τϑπο αρχιτεκτονικόσ του 

«ςταυροειδό εγγεγραμμϋνου με τρούλο»197. Ο ρυθμϐσ αυτϐσ εμφανύζεται ςε 

διϊφορα ςημεύα τησ Ελλϊδασ με παραλλαγϋσ. Η αρχιτεκτονικό εύναι δυτικόσ 

προϋλευςησ με ςτοιχεύα: «ςτρογγυλόσ φεγγύτησ, ελαφρϊ οξυκόροφα τόξα, πώρινο 

διϊχωρο θύρασ, αετωματικϋσ απολόξεισ όψεων, διακοςμητικϊ γεύςα».198   

 

Εικόνα 7. Μαρμϊρινη επιγραφό πϊνω από την εύςοδο του ναού Αγύου Νικολϊου, (αρχεύο 
Υλορεντύνα Μ. Γκριγκόρασ) 
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 κάγκου Γιϊτα (2007). Πρακτικά Η’ Διεκνοφσ ςυνεδρίου Πελοποννθςιακϊν ςπουδϊν, «O ναόσ του 
Αγίου Νικολάου ςτθν κάτω πόλθ Μονεμβάςιασ. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων διερευνθτικϊν τόμων.»  
( ΔϋΣόμοσ), 11-17 επτεμβρίου 2005, Ακινα ΑΝΑΣΤΠΟΝ ςελ. 182. 
194

 Γιϊτα κάγκου (2007)., οπ. παρ. ςελ .191 
195

 Ανδριτςάκθσ Δ. Π.  (2018), ςελ 165.  Ο ναόσ ςφμφωνα με τθν παράδοςθ δεν λειτοφργθςε ωσ 
εκκλθςία διότι κάποιοσ μάςτορασ ςκοτϊκθκε εκεί.     
196

Πάνω ςτθν είςοδο του ναοφ υπάρχει μια μαρμάρινθ επιγραφι πλάκα, θ οποία αναφζρει ότι 
ανεγζρκθκε από τον  Μονεμβαςιϊτθ ιατροφιλόςοφο Ανδρζα Λικίνιο,   βλ. εικόνα 7  
197

 κάγκου Γιϊτα (2017). Οπ. παρ. ςελ. 183  
198

 Επίςθμθ τουριςτικι ιςτοςελίδα Διμου Μονεμβάςιασ. Άγιοσ Νικόλαοσ . 
https://tinyurl.com/y3r6cw62 , (θμερ. επιςκ. 13/11/2020) 

https://tinyurl.com/y3r6cw62
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4.2.2. Έργα μεταξύ 2007 και 2010.  

 

Για την περύοδο 2007 με 2010 η 5η Εφορεύα Βυζαντινόσ Αρχαιοτότων (5η 

Ε.Β.Α.)199 ςτα πλαύςια των αρμοδιοτότων τησ ϋκανε μελϋτεσ, αποκαταςτϊςεισ 

μνημεύων, αναςκαφϋσ, ςυντηρόςεισ, και πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ ςτην 

μεςαιωνικό πϐλη τησ Μονεμβαςύασ. Η 5η Ε.Β.Α. ςυνεργϊζεται και με ϊλλουσ 

φορεύσ ϐπωσ την Σοπικό Εκκληςύα, την περιφϋρεια Πελοποννόςου, την Σοπικό 

Αυτοδιούκηςη και με ςυλλϐγουσ. Αυτϋσ οι πληροφορύεσ αντλόθηκαν απϐ το 

ςχετικϐ απολογιςτικϐ ϋντυπο που ϋχει εκδοθεύ απϐ το Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ.  

Μελϋτεσ:200 

 «Αποκατϊςταςη και ανϊδειξη Ναών Παναγύασ Μυρτιδιώτιςςασ και Αγύασ 

Ωννασ ςτην κϊτω πϐλη» 

 «Αποκατϊςταςη και ανϊδειξη ανατολικοϑ τεύχουσ ςτην κϊτω πϐλη 

Μονεμβαςύασ»  

2. «Παρεκκλόςι του Αγύου Ιωϊννη ςτο ναό του Ελκόμενου Χριςτού ςτην 

κϊτω πόλη Μονεμβαςύασ»  

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου:  Σοπικό  Εκκληςύα και εποπτεύα 5η 

Ε.Β.Α. 

Χρηματοδότηςη  ϋργου:  Δαπϊνη τησ Σοπικόσ Εκκληςύασ  

Στοιχεύα μνημεύου: 

Σο ςυγκριμϋνο παρεκκλόςι βρύςκεται μϋςα ςτο ναϐ του Ελκϐμενου Φριςτοϑ, 

ενώνεται απϐ την νϐτια πλευρϊ του ναοϑ. Σο παρεκκλόςι εύναι βυζαντινόσ 

περιϐδου, ενώ η μορφό που ϋχει ςόμερα χρονολογεύται το 1967, περύοδοσ ϐπου 

προςτύθενται ο νϊρθηκασ ςτον Ναϐσ του Ελκϐμενου Φρηςτοϑ. Εύναι 

«καμαροςκϋπαςτο κτύςμα ορθογώνιου ςχόματοσ» με μια θϑρα ςτην βϐρεια 

πλευρϊ που ενώνεται με τον κεντρικϐ ναϐ. Η αποκατϊςταςη και η ςυντόρηςη 

του κτύςματοσ ϋγινε με ςκοπϐ να μετατραπεύ ςε εκθεςιακϐ χώρο. Η 

αρχιτεκτονικό μελϋτη πραγματοποιόθηκε απϐ ιδιώτη μηχανικϐ. Με δαπϊνη τησ 

                                                           
199

 Καλλιόπθ Π. Διαμαντι.(2010), Σο ζργο τθσ 5
θσ

 Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων από το ζτοσ 2007 
ζωσ το ζτοσ 2010  ςτο νομό Λακωνίασ. εκδ. ΤΠ.ΠΟ.Σ. , 5

θσ
   Ε.Β.Α,  πάρτθ , ςελ 5 

200
Καλλιόπθ Π. Διαμαντι.(2010), οπ.παρ. ςελ 6 
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Σοπικό Εκκληςύα και οι εργαςύεσ εποπτεϑθηκαν απϐ την  5η Εφορεύασ 

Βυζαντινών Αρχαιοτότων Λακωνύασ . 201 

ε αυτϐ το παρεκκλόςι για λϐγουσ προςταςύασ φυλϊςςεται η εικϐνα τησ 

«ταυρώςεωσ» με τεχνολογικϐ εξοπλιςμϐ που εξαςφαλύζει, την μϋτρηςη 

υγραςύασ και οργανωμϋνα μϋτρα αςφαλεύασ. ( κϊμερεσ , ςυναγερμού κτλ.).202 

3. «Ναόσ τησ Αγύασ Άννασ ό των Αγύων Ακινδύνων ςτην κϊτω πόλη»  

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου: 5η Εφορεύα Βυζαντινών Αρχαιοτότων  

Χρηματοδότηςη  ϋργου:   5η Εφορεύα Βυζαντινών Αρχαιοτότων 

Στοιχεύα μνημεύου: 

Ο ναϐσ  χρονολογεύται κατϊ την περύοδο τησ Β΄ Ενετοκρατύασ  ανόκει, ςτον 

αρχιτεκτονικϐ τϑπο «του δύκλιτου, θολοςκϋπαςτου ναού». Τπϊρχει μια περύπτωςη 

ο αρχικϐσ τϑποσ του ναοϑ να όταν «μονόχρωροσ  θολοςκϋπαςτοσ» και να ϊλλαξε 

κατϊ την κυριαρχύα των Ενετών. Ο ναϐσ ςώζεται ςε ερειπιώδη κατϊςταςη και 

εύναι γκρεμιςμϋνο το νϐτιοσ μϋροσ του. Ϊγιναν εργαςύεσ ςτερϋωςησ και 

καθαριςμϐσ  βλϊςτηςησ. 203 

 

Εικόνα 8. Ναόσ τησ Αγύασ Άννασ ό των Αγύων Ακινδύνων, ( φωτογραφικό αρχεύο, 
Υλορεντύνα Μ. Γκριγκόρασ) 
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 Καλλιόπθ Π. Διαμαντι.(2010), οπ.παρ. ςελ 20 
202

  Π. Ανδριτςάκθσ  (2018), οπ.παρ. ςελ.144 
203

 Καλλιόπθ Π. Διαμαντι.(2010),  οπ. παρ. ςελ 21-22 
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Εικόνα 9. Ναόσ τησ Αγύασ Άννασ ό των Αγύων Ακινδύνων, (φωτογραφικό αρχεύο, 
Υλορεντύνα Μ. Γκριγκόρασ) 

4.«Ναού των Αγύων Αντωνύου και Δημητρύου ςτην κϊτω πόλη Μονεμβαςύασ»  

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου: 5η Εφορεύα Βυζαντινών Αρχαιοτότων 

Χρηματοδότηςη  ϋργου:  5η Εφορεύα Βυζαντινών Αρχαιοτότων 

Στοιχεύα μνημεύου: 

Ναϐσ χτιςμϋνοσ κατϊ την Β΄ Ενετοκρατύα με αρχιτεκτονικϐ τϑπο «δύκλιτου 

θαλοςκϋπαςτου ναού, τα κλύτη του οπούου επικοινωνούν με ευρύ χαμηλωμϋνο 

τόξο». Ο ναϐσ ςυντηρόθηκε απϐ το εργατοτεχνικϐ προςωπικϐ τησ Εφορεύασ. 204 

 

Εικόνα 10. Ναών των Αγύων Αντωνύου και Δημητρύου, (φωτογραφικό αρχεύο, Υλορεντύνα 
Μ. Γκριγκόρασ) 
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 Καλλιόπθ Π. Διαμαντι.(2010), οπ. παρ. ςελ 22-23 
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5.  «Αναλημματικόσ τούχοσ πλατεύασ Ελκομϋνου Χριςτού ςτην κϊτω πόλη 

Μονεμβαςύασ»  

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου: 5η Εφορεύα Βυζαντινών Αρχαιοτότων 

Χρηματοδότηςη  ϋργου: 5η Εφορεύα Βυζαντινών Αρχαιοτότων 

Στοιχεύα μνημεύου: 

Ο τούχοσ βρύςκεται ςτην νϐτια πλευρϊ τησ κϊτω πϐλησ ϋχει μόκοσ 21,60μ. και 

ϑψοσ 6.5μ.. Η καταςκευό του περύπου χρονολογεύται κατϊ την Α΄ τουρκοκρατύα 

το 1540-1690. Ο τούχοσ ϋχει υποςτεύ επεμβϊςεισ κατϊ την Α΄ και Β΄ 

Σουρκοκρατύασ  και την Β΄ Ενετοκρατύα αλλϊ και ςτουσ νεϐτερουσ χρϐνουσ. 

Παρουςύαζε υλικϋσ φθορϋσ και λϐγω αναρρύχηςησ φυτών. Σο ϋργο 

πραγματοποιόθηκε απϐ το προςωπικϐ τησ εφορεύασ για την απομϊκρυνςη 

φυτών, ςτερϋωςη και αρμολϐγηςη λύθων του τούχου. 205 

6.«Κτόριο Αρχαιολογικόσ Συλλογόσ –Μουςουλμανικό Τϋμενοσ ςτην κϊτω 

πόλη Μονεμβαςύασ» 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου: 5η Εφορεύα Βυζαντινών Αρχαιοτότων 

Χρηματοδότηςη  ϋργου: Δαπϊνη τησ 5ησ Εφορεύα Βυζαντινών Αρχαιοτότων 

Στοιχεύα μνημεύου: 

Σο κτύριο βρύςκεται ςτην κεντρικό πλατεύα τησ Κϊτω Πϐλησ απϋναντι απϐ το ναϐ 

του Ελκϐμενου Φριςτοϑ. Κατϊ την παρϊδοςη, ςτην θϋςη του προϒπόρχε ναϐσ, 

αφιερωμϋνοσ ςτον ϊγιο Πϋτρο, επύςκοπο Μονεμβαςύασ. Απϐ αρχαιολογικϋσ  

ϋρευνεσ προκϑπτει, ϐτι το κτύριο ςε αρχικό μορφό όταν μουςουλμανικϐ τϋμενοσ 

που χρονολογεύται το 16ο αιώνα. Η αρχιτεκτονικό μορφό του μαρτυρϊ τισ 

χρόςεισ που εύχε ςτο παρελθϐν. όμερα το κτύριο ςτεγϊζει, την Αρχαιολογικό 

υλλογό Μονεμβαςύασ. Σο κτύριο ςυντηρόθηκε για την επύλυςη του προβλόματοσ 

τησ υγραςύασ, την επιςκευό των παραθϑρων κ.α..  206   
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 Καλλιόπθ Π. Διαμαντι.(2010),οπ. παρ. ςελ.23 
206

 Καλλιόπθ Π. Διαμαντι.(2010), οπ. παρ. ςελ 24 
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Εικόνα 11. Κτόριο Αρχαιολογικόσ υλλογόσ – Μουςουλμανικό Σϋμενοσ ςτην κϊτω πόλη 
Μονεμβαςύασ,( φωτογραφικό αρχεύο Υλορεντύνα Μ. Γκριγκόρασ) 

 

 

Εικόνα 12. Κτόριο Αρχαιολογικόσ υλλογόσ – Μουςουλμανικό Σϋμενοσ, μϋςα ςτο μουςεύο. 
(φωτογραφικό αρχεύο Υλορεντύνα Μ. Γκριγκόρασ) 

 

7.«Κοιμητηριακόσ ναόσ  τησ Αγύασ Τριϊδασ  τησ Μονεμβαςύασ»  

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου: Ιδιώτη μηχανικϐ υπϐ την εποπτεύα τησ  

5η Εφορεύα Βυζαντινών Αρχαιοτότων 

Χρηματοδότηςη  ϋργου: Δωρεϊ  

Στοιχεύα μνημεύου: 

Ο ναϐσ βρύςκεται ςτο νϐτιο τμόμα του βρϊχου ςτην αριςτερό πλευρϊ του δρϐμου 

που οδηγεύ ςτην καςτροπολιτεύα. Εύναι ϋνασ κοιμητηριακϐσ ναϐσ αρχιτεκτονικόσ 

«μονόχωρου καμαροςκϋπαςματου» με θεμϋλια ςτο βρϊχο. Κτύςτηκε περύπου τον 
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δεϑτερου μιςϐ του 19ου αιώνα. Ο ναϐσ εύχε αρκετϋσ ζημιϋσ ϐπωσ ρόγματα, 

υγραςύα, αποκολλόςεισ κτλ.. Σα ϋργα τησ ςυντόρηςησ και επιςκευόσ, ϋγιναν βϊςει 

προβλεπϐμενων επεμβϊςεων, απϐ ιδιώτη μηχανικϐ και επύβλεψη απϐ την 

Εφορεύα. 207 

 

Εικόνα 13. Κοιμητηριακόσ ναόσ  τησ Αγύασ Σριϊδασ 208 

8.«Ναόσ τησ Αγύασ Σοφύασ ό Παναγύασ Οδηγότριασ ςτην Άνω Πόλη 

Μονεμβαςύασ»  

Αρμόδιοσ(-οι) φορϋασ(-εύσ) του ϋργου: 5ησ Εφορεύα Βυζαντινών Αρχαιοτότων 

Χρηματοδότηςη  ϋργου:  5ησ Εφορεύα Βυζαντινών Αρχαιοτότων 

Στοιχεύα μνημεύου: 

Ο ναϐσ τησ Αγύασ οφύασ αποτελεύ ςπουδαύο μεςαιωνικϐ αρχιτεκτονικϐ μνημεύο. 

Φρονολογεύται περύπου το 1149 με 1150. Ο αρχιτεκτονικϐσ τϑποσ «οκταγωνικών 

με πλούςιο γλυπτό διϊκοςμο του 12ου αιώνα και τοιχογραφύεσ του 12ου -13ου 

αιώνα».  Κατϊ την Α΄ τουρκοκρατύα μετατρϊπηκε ςε μουςουλμανικϐ τϋμενοσ με 

την προςθόκη του «μιχρϊμπ», ενώ ςτην Ενετοκρατύα λειτοϑργηςε ωσ καθολικϐσ 

ναϐσ του δυτικοϑ δϐγματοσ, με την προςθόκη διώροφου εξωνϊρθηκα. Ϊγιναν 

επιςκευϋσ αντικατϊςταςησ υλικών και η ςτεγανοπούηςη του δώματοσ του 

εξωνϊρθηκα, το οπούο εύχε υποςτεύ ζημύεσ. 209 

                                                           
207

 Καλλιόπθ Π. Διαμαντι.(2010), οπ. παρ.ςελ 24-25 
208

  Καλλιόπθ Π. Διαμαντι.(2010), οπ. παρ. , ςελ. 24 
209

 Καλλιόπθ Π. Διαμαντι.(2010), οπ. παρ. , ςελ 25-26 
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9.  « Πωλητόριο Υπουργεύου Πολιτιςμού » 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου:  5η Ε.Β.Α Λακωνύασ 

Χρηματοδότηςη  ϋργου: υγχρηματοδϐτηςη, Κοινοτικοϑ Πλαύςιου τόριξησ 

2000-2006 (Γ΄ Κ.Π. ) 

Περιληπτικϊ ςτοιχεύα ϋργου :  Ο χώροσ αυτϐσ βρύςκεται κοντϊ ςτην κεντρικό 

πϑλη τησ δυτικόσ πλευρϊσ του κϊςτρου. Η καμϊρα αυτό επιςκευϊςτηκε και 

διαμορφώθηκε για να λειτουργόςει ωσ πωλητόριο αρχαιολογικοϑ και ιςτορικοϑ 

ενδιαφϋροντοσ. 210   

Την ύδια περύοδο πραγματοποιόθηκαν ςτην Μονεμβαςύα από την 5ησ Ε.Β.Α. 

αναςκαφϋσ όπωσ αναγρϊφονται: 211 

 Ναϐσ τησ Παναγύασ Μυρτιδιώτιςςασ ό Κρητικύασ ςτην κϊτω πϐλη  

 Ναϐσ τησ Αγύασ Ωννασ  ό Αγύων Ακινδϑνων ςτην κϊτω πϐλη  

 Ναϐσ του Αγύου πυρύδωνα ςτην κϊτω πϐλη 

 Ανατολικϐ τεύχοσ ςτην κϊτω πϐλη  

Ϋργα ςυντόρηςησ  τησ 5ησ Ε.Β.Α: 212 

 Αρχαιολογικϐσ χώροσ ςτο κϊςτρο Μονεμβαςύα οργανώθηκε εργαςτόριο 

ςυντόρηςη εικϐνων, κεραμικϊ κτλ.      

Πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ: 

 Ϊκθεςη ςτισ 4 Αυγοϑςτου 2007, « Προςταςύα και ανϊδειξη αρχαιολογικοϑ 

χώρου Μονεμβαςύασ… 5ησ Εφορεύασ Βυζαντινών Αρχαιοτότων»213 

 Για τον εορταςμϐ, «Ευρωπαώκών Ημερών Πολιτιςτικόσ  Κληρονομιϊσ» 

2009-2010. τισ 26 επτεμβρύου 2009 διοργϊνωςη εκδόλωςησ με θϋμα:    

« Η μαγεύα και η διαχρονικό τησ Προςϋγγιςη» 214 

4.2.3. Έργα μεταξύ 2015 και 2018. 

10. «Αποκατϊςταςη και ανϊδειξη ναών Παναγύασ Μυρτιδιώτιςςασ και 

Αγύασ Άννασ ςτην κϊτω πόλη Μονεμβαςύασ» 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου: 5η Εφορεύα Βυζαντινών Αρχαιοτότων  

                                                           
210

 Καλλιόπθ Π. Διαμαντι.(2010), οπ. παρ.  , ςελ.54 
211

οπ παρ. ςελ. 32-35 
212

 όπ. παρ. ςελ. 42, 44   
213

 οπ. παρ. ςελ. 48-49, 
214

 οπ. παρ.. ςελ.51 
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Χρηματοδότηςη ϋργου: Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα Δυτικό Ελλϊδασ – 

Πελοποννόςου- Ιονύων Νηςιών 2007-2013 ( ςυγχρηματοδϐτηςη κρϊτουσ και 

ευρωπαώκόσ ϋνωςησ) 215 

Προώπολογιςμόσ ϋργου : 600.000,00 ευρώ216 

Χρονολογύα ϋργου: 11.04.2011 – 31.07.2014 

Στοιχεύα μνημεύων: 

Ναϐσ Παναγύασ Μυρτιδιώτιςςασ ό Κριτικιϊσ 

Ο ναϐσ εύναι  μια απϐ τισ 26 εκκληςύεσ που ϋχουν ςωθεύ ϋωσ ςόμερα. Η τοποθεςύα 

του  εύναι κοντϊ ςτον Ελκϐμενο Φριςτϐ. Αρχιτεκτονικϊ ο ναϐσ εύναι «μονϐχωροσ 

τρουλαύοσ»  Ϊχει ςωθεύ ςτην νοτιοδυτικό πλευρϊ του ναοϑ το ϋνα κτύςμα που 

εφϊπτεται ςτο ναϐ. Ο ναϐσ αποκαταςτϊθηκε βϊςει τησ μελϋτησ των 

αρχαιολϐγων τησ Εφορεύασ.  Φρηςιμοποιόθηκαν παραδοςιακού τρϐποι και υλικϊ 

ύδιασ ποιϐτητασ ϋτςι ώςτε να μην αλλοιωθεύ η αρχιτεκτονικό του ναοϑ. 217    

 

Ναϐσ Αγύασ Ωννασ  

Και αυτϐσ ο ναϐσ βρύςκεται ςτην Κϊτω Πϐλη, κοντϊ ςτην δυτικό πϑλη του κϊτω 

τούχουσ.  Ο ναϐσ χρονολογεύται κατϊ την περύοδο τησ Β’ Ενετοκρατύασ  1460-

1515. Ο αρχιτεκτονικϐσ τϑποσ εύναι «δύκλιτησ θολοςκϋπαςτησ βαςιλικόσ». 

Κατϐπιν μελϋτησ τησ Εφορεύασ, ςυντηρόθηκε ο ναϐσ, ϋγινε καταςκευό δαπϋδου, 

κουφωμϊτων και τοποθετόθηκε ηλεκτρολογικϐσ και μηχανολογικϐσ 

εξοπλιςμϐσ.218         

                                                           
215

 Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 5θ Ε.Β.Α.(2014), «Αποκατάςταςθ και ανάδειξθ ναϊν 
Παναγίασ Μυρτιδιϊτιςςασ και Αγίασ Άννασ ςτθν κάτω πόλθ Μονεμβάςιασ.», πάρτθ,  ςελ 1  
216

 οπ. παρ. ςελ. 1 
217

 οπ.παρ.  ςελ. 5-23 
218οπ. παρ. ςελ.29-34 
 



 

82 

 

Εικόνα 14. Ναόσ Παναγύασ Μυρτιδιώτιςςασ ό Κριτικιϊσ 219 

11.«Αποκατϊςταςη και ανϊδειξη ανατολικού τεύχουσ ςτην κϊτω πόλη 

Μονεμβαςύασ»  

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου: Εφορεύα Αρχαιοτότων Λακωνύασ 

(πρώην 5η ΕΒΑ) 

Χρηματοδότηςη ϋργου: Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα Δυτικό Ελλϊδασ – 

Πελοποννόςου- Ιονύων Νηςιών 2007-2013 ( ςυγχρηματοδϐτηςη κρϊτουσ και 

ευρωπαώκόσ ϋνωςησ) 

Προώπολογιςμόσ ϋργου: 450.000.00 ευρώ  

 Χρονικό διϊρκεια : 1.09.2012-21.12.2015 

Στοιχεύα μνημεύου:  

Σα τεύχη απϐ τουσ αρχαύουσ χρϐνουσ πρϐςφεραν αςφϊλεια και οχϑρωςη ςτισ 

πϐλεισ.  την περύπτωςη τησ Μονεμβαςύασ εύναι απϐ μϐνο τησ, ϋνα φυςικϐ οχυρϐ 

που προςφϋρει προςταςύα. Η οχϑρωςη τησ πϐλησ καταςκευϊςτηκε κατϊ την 

περύοδο του Βυζαντύου ενώ επιςκευϊςτηκε ςτην περύοδο τησ Σουρκοκρατύασ και 

τησ Β΄ Ενετοκρατύασ. Η αποκατϊςταςη πραγματοποιόθηκε ςτο ανατολικϐ τεύχοσ. 

την νοτιοανατολικό πλευρϊ του τούχου υπϊρχει μικρϐ φυλϊκιο ενώ την βϐρεια  

ϋνασ πϑργοσ. την δυτικό πλευρϊ βϊςει των αναςκαφών ανακαλϑφθηκαν  

δρϐμοι που οδηγοϑςαν ςτην πϐλη, κτύςματα, ϋνασ ναϐσ «μονόχωρησ  

θολοςκεπαςτόσ βαςιλικόσ».  Η αποκατϊςταςη ϋγινε λϐγω φθορϊσ των υλικών και 

όταν αναγκαύα η ςυντόρηςη του. Ο τούχοσ , το φυλϊκιο και ο πϑργοσ απϋκτηςαν 

                                                           
219

 οπ.παρ., ςελ. 19  
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την αυθεντικό μορφό και προςτϋθηκαν φωτιςτικϊ ςώματα κατϊ μόκοσ για την 

νυχτερινό ανϊδειξη τουσ. 220    

12.«Ανϊπλαςη και φωτιςμόσ τησ πλατεύασ τησ Χρυςαφύτιςςασ ςτο Κϊςτρο 

Μονεμβαςύασ »221 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου: Διεϑθυνςη Αναςτόλωςησ Βυζαντινών 

και Μεταβυζαντινών Μνημεύων   

Χρηματοδότηςη ϋργου: ΕΠΑ2007-2013, Ε. Π. «Ανταγωνιςτικϐτητα και 

Επιχειρηματικϐτητα» 

Προώπολογιςμόσ ϋργου:  265.000,00 ευρώ222 

Χρονικό διϊρκεια : 2014 - 2015223  

 

Εικόνα 15. Πλατεύασ τησ Φρυςαφύτιςςασ ςτο Κϊςτρο Μονεμβαςύασ, (φωτογραφικό 
αρχεύο Υλορεντύνα Μ. Γκριγκόρασ) 

13. «Ανϊδειξη περιοχόσ Ναού Αγύασ Σοφύασ και Κεντρικόσ Πύλησ ςτην Άνω 

πόλη Μονεμβαςύασ»224 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου:  Εφορεύα Αρχαιοτότων Λακωνύασ  

                                                           
220

 Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ Εφορεία Αρχαιοτιτων Λακωνίασ (2015) , «Αποκατάςταςθ 
και ανάδειξθ ανατολικοφ τείχουσ ςτθν κάτω πόλθ Μονεμβάςιασ», πάρτθ   
 
221

 ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΘ ΠΡΑΞΘ, «Ανάπλαςθ και φωτιςμόσ τθσ πλατείασ τθσ Χρυςαφίτιςςασ ςτο Κάςτρο 
Μονεμβαςίασ» https://tinyurl.com/4vzdjuer, (θμερ. επιςκ. 13/04/2021) 
222

 Ενταγμζνα Ζργα ανά Κατθγορία Πράξθσ, https://tinyurl.com/37hpcem8, (θμερ. επίςκ.13/04/2021) 
223

 "Ανάπλαςθ και φωτιςμόσ τθσ πλατείασ τθσ Χρυςαφίτιςςασ ςτο κάςτρο Μονεμβαςίασ" με κωδικό 
MIS 453301 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα" , 
https://tinyurl.com/3hccddz4 , (θμερ. επιςκ. 13/04/2021), ςελ.3 
224

Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ Εφορεία Αρχαιοτιτων Λακωνίασ (2015),  «Ανάδειξθ 
περιοχισ Ναοφ Αγίασ οφίασ και Κεντρικισ Πφλθσ ςτθν Άνω πόλθ Μονεμβάςιασ.» , πάρτθ , ςελ. 24, 
https://tinyurl.com/3f7mnwsm  , (θμερ. επιςκ. 13/04/2021)  

https://tinyurl.com/4vzdjuer
https://tinyurl.com/37hpcem8
https://tinyurl.com/3hccddz4
https://tinyurl.com/3f7mnwsm
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Χρηματοδότηςη  ϋργου: Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Ανταγωνιςτικϐτητα και 

Επιχειρηματικϐτητα» (ϊξονασ προτεραιϐτητασ 03- βελτύωςη του επιχειρηςιακοϑ 

περιβϊλλοντοσ) 

Προώπολογιςμόσ ϋργου: 1.000.000 ευρώ 

Διϊρκεια ϋργου: 7/12/2013-31/12/2015 

Στοιχεύα μνημεύων 

Πρϐκειται για την ανϊδειξη περιοχών τησ   Ωνω Πϐλησ ϐπωσ η κεντρικό πϑλη και 

τα ςυγκροτόματα τησ . Επύςησ  οι δυο οικύεσ καθώσ και το δύκτυο που οδηγεύ ςτον 

ναϐ τησ Αγύασ οφύασ. 225       

 υγκρϐτημα κεντρικόσ Πϑλησ226 

Η κεντρικό πϑλη, η εύςοδϐσ ςτην Πϊνω Πϐλη ςε ϐλη την ιςτορικό τησ 

εξϋλιξη αποτϋλεςε αμυντικϐ ςτοιχεύο τησ πϐλησ. Σα γϑρω ςυγκροτόματα 

εξυπηρϋτηςαν ωσ αμυντικϋσ καταςκευϋσ ςτουσ βυζαντινοϑσ χρϐνουσ, την 

τουρκοκρατύα και την ενετοκρατύα. Τπϋςτη  επεμβϊςεισ  ϋωσ και τα 

νεϐτερα χρϐνια.     

 Ανώνυμοσ Ναϐσ227 

Οικοδομόθηκε κατϊ την βυζαντινό περύοδο, και βρύςκεται ςτον χώρο του 

ςυγκροτόματοσ τησ κεντρικόσ πϑλησ. Ο αρχιτεκτονικϐσ τϑποσ εύναι 

«μονόχωρο κτύςμα με τυφλϊ αψιδώματα». Ακϐμα ςτον ναϐ κατϊ την Β’ 

ενετοκρατύα προςτϋθηκε και ο δεϑτεροσ κλύτοσ ςτην νϐτια πλευρϊ.  την 

Β’ τουρκοκρατύα ερειπώθηκε και δεν λειτοϑργηςε ξανϊ  ωσ ναϐσ, 

μετατρϊπηκε ςε φυλϊκιο.  

 Οικύα 70228 

Πρϐκειται για ϋνα ορθογώνιο κτύςμα του 16ου -19ου αιώνα, επύμηκεσ 

κτύριο με τρεύσ ςτϊθμεσ και αυλό χτιςμϋνο βϊςει τησ κλόςησ του εδϊφουσ 

και δϑο δεξαμενϋσ.  

 Οικύα 71229 

Η ςυγκεκριμϋνη οικύα μϋςα απϐ τισ αναςκαφϋσ τοποθετεύται ςτην 

οθωμανικό περύοδο επιςκευϊςτηκε ξανϊ, κατϊ την περύοδο του 

                                                           
225

 Εφορία Αρχαιοτιτων Λακωνίασ (2018), «Αρχαιολογικά αποτυπϊματα ζργο ετϊν 2015-2018», 
πάρτθ, ςελ 15   
226

 Ζντυπο Τπουργείου, οπ. παρ. ςελ. 14-16 
227

 Ζντυπο Τπουργείου, οπ. παρ. ςελ. 18 
228

 Ζντυπο Τπουργείου, οπ. παρ. ςελ.20 
229

 Ζντυπο Τπουργείου, οπ. παρ.ςελ. 23 
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Καποδύςτρια για την φρουρϊ.  Η αρχιτεκτονικό τησ διαμορφώνεται ωσ 

επύμηκεσ ορθογώνιο κτύριο με δϑο ςτϊθμεσ και ξϑλινη ςτϋγη. 

Περιοχό του Ναοϑ Αγύασ οφύασ ό Παναγύα Οδηγότρια230 

Η λιθϐςτρωςη του δικτϑου ςτην περιοχό του Ναοϑ τησ Αγύασ οφύασ  αντιςτοιχεύ 

ςε διαφορετικϋσ περιϐδουσ ωσ προσ την καταςκευό τησ. Πραγματοποιόθηκαν 

διερευνητικϋσ εργαςύεσ ςε περύπου 300 μϋτρα τμημϊτων οδικοϑ δικτϑου, που 

αρχύζει απϐ την κεντρικό πϑλη, περνώντασ ανϊμεςα απϐ οικύεσ φτϊνει ςτο Ναϐ 

τησ Αγύασ οφύασ ό τησ Παναγύασ Οδηγότριασ. Οι εργαςύεσ τησ ανϊδειξησ τησ Ωνω 

Πϐλησ βοόθηςαν ςτην προςβαςιμϐτητα και τον εμπλουτιςμϐ τησ περιόγηςησ 

ςτην περιοχό. Επύςησ με αυτϐν τον τρϐπο προβϊλονται τα μνημεύα αυτϊ ςτουσ 

επιςκϋπτεσ.   

14. «Αποκατϊςταςη του Ι.Ν. Παναγύασ Οδηγότριασ ό Αγύασ Σοφύασ ςτην 

Άνω Πόλη Μονεµβαςύασ Π.Ε. Λακωνύασ, Περιφϋρειασ Πελοποννόςου». 

 

Χρηματοδότηςη ϋργου: Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Ανταγωνιςτικϐτητα και 

Επιχειρηματικϐτητα» 

 «Αποκατϊςταςη του Ιερού Ναού Παναγύασ Οδηγότριασ ό Αγύασ Σοφύασ, 

ςτην Άνω Πόλη τησ Μονεμβαςύασ» ( υποϋργο 1)231 

 

 Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου:  Διεϑθυνςη Αναςτόλωςησ Βυζαντινών 

και Μεταβυζαντινών Μνημεύων 

Προώπολογιςμόσ ϋργου:  1.650.000,00 ευρώ 

Διϊρκεια ϋργου: 2014- 2015 

Στοιχεύα μνημεύου: 

ημαντικό ζωγραφιςμϋνη παρϊςταςη ςώζεται ϐπωσ ο Φριςτϐσ ωσ « Παλαιόσ των 

Ημερών» ςτο Ιερϐ Βόμα. 232 

 

                                                           
230

 Ζντυπο Τπουργείου, οπ. παρ.ςελ.28 
231

"Αποκατάςταςθ του Ιεροφ Ναοφ Παναγίασ Οδθγιτριασ ι Αγίασ οφίασ, ςτθν Άνω πόλθ τθσ 
Μονεμβαςίασ, Δ. Μονεμβαςίασ, Π.Ε. Λακωνίασ, Περιφζρειασ Πελοποννιςου" 
https://tinyurl.com/2whdh9mn, (θμερ. επιςκ. 13/04/2021) 
232

Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Εφορεία Αρχαιοτιτων Λακωνίασ (2015), «Ανάδειξθ 
περιοχισ Ναοφ Αγίασ οφίασ και Κεντρικισ Πφλθσ ςτθν Άνω πόλθ Μονεμβαςίασ.» πάρτθ, ςελ. 9 

https://tinyurl.com/2whdh9mn


 

86 

 

Εικόνα 16. Ιερόσ ναόσ Παναγύασ Οδηγότριασ ό Αγύασ οφύασ Μονεμβαςύασ,  
(φωτογραφικό αρχεύο Υλορεντύνα Μ. Γκριγόρασ) 

 

«Αναςκαφικϋσ διερευνόςεισ ςτο πλαύςιο αποκατϊςταςησ του Ι.Ν. Παναγύασ 

Οδηγότριασ ό Αγύασ Σοφύασ ςτην Άνω Πόλη Μονεμβαςύασ»233  (υποϋργο 2) 

 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου:  Εφορεύα Αρχαιοτότων Λακωνύασ 

Χρηματοδότηςη ϋργου: Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Ανταγωνιςτικϐτητα και 

Επιχειρηματικϐτητα» 

Η διεϑρυνςη των αναςκαφών πραγματοποιόθηκαν με ςτϐχο τησ αναγνώριςησ 

των οικοδομικών φϊςεων του μνημεύου.234   

4.2.4. Ϊργα κατϊ το ϋτοσ 2019 

15 .«Αποκατϊςταςη και ανϊδειξη του νότιου επιθαλϊςςιου τεύχουσ και του 

νοτιοδυτικού προμαχώνα του ςτην κϊτω πόλη Μονεμβαςύασ» 235 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου: Εφορεύα Αρχαιοτότων Λακωνύασ 

Χρηματοδότηςη  ϋργου: Πρϐγραμμα Δημοςύων Επενδϑςεων (ΠΔΕ) 

Προώπολογιςμόσ ϋργου: 1.500.000,00 ευρώ 

Χρονικό διϊρκεια : 18.06.2019-31.12.2023 

                                                           
233

Ζνταξθ τθσ πράξθσ "Αποκατάςταςθ του Ιεροφ Ναοφ Παναγίασ Οδθγιτριασ ι Αγίασ οφίασ, ςτθν Άνω 
πόλθ τθσ Μονεμβαςίασ, Δ. Μονεμβαςίασ, Π.Ε. Λακωνίασ, Περιφζρειασ Πελοποννιςου " με κωδικό MIS 
448319 ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα 
https://tinyurl.com/3mxuu6bs , ( θμερ επίςκ. 13/04/2021) 
234

Εγκαινιάςτθκαν τα ζργα τθσ Άνω Πόλθσ ςτο Κάςτρο Μονεμβαςίασ,  https://tinyurl.com/4jxcjter, 
(θμερ. επιςκ. 13/04/2021) 
235

 Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Εφορία Αρχαιοτιτων Λακωνίασ (2019). Σο ζργο τθσ 
Εφορείασ Αρχαιοτιτων Λακωνίασ κατά το ζτοσ 2019. πάρτθ 

https://tinyurl.com/3mxuu6bs
https://tinyurl.com/4jxcjter
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Περιληπτικϊ ςτοιχεύα ϋργου : 

Η καταςκευό του «οχυρωματικοϑ περιβϐλου» ανϊγεται ςτην βυζαντινό εποχό,  

και ϋχει υποςτεύ επιςκευϋσ και αλλαγϋσ ςτουσ μεταβυζαντινοϑσ  χρϐνουσ. Η 

αποκατϊςταςη του «οχυρωματικοϑ περιβϐλου» ςυνεχύζεται  με το νϐτιο τεύχοσ 

τησ Κϊτω Πϐλησ. Ο νϐτιοσ τούχοσ θωρακύζει την πϐλη απϐ την κϊτω πλευρϊ τησ 

θϊλαςςασ. Σο μόκοσ του τεύχουσ εύναι 366μ., αρχιτεκτονικϊ παρουςιϊζει τοξωτό 

πϑλη, πϑργουσ, προμαχώνεσ, κανονιοςτϊςιο, περύδρομο κτλ.. Σο ϋτοσ 2019 

εκπονόθηκε η αρχιτεκτονικό και τοπογραφικό μελϋτη και προγραμματύζεται η 

ϋναρξη του ϋργου. 236    

 

16.«Αποκατϊςταςη και ανϊδειξη εκκληςιαςτικού ςυγκροτόματοσ του Ι.Ν. 

του Ελκόμενου Χριςτού ςτην κϊτω πόλη Μονεμβαςύασ» 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου: Εφορεύα Αρχαιοτότων Λακωνύασ 

Χρηματοδότηςη  ϋργου: Πρϐγραμμα Δημοςύων Επενδϑςεων (ΠΔΕ) 

Προώπολογιςμόσ ϋργου: 1.500.000,00 ευρώ 

Χρονικό διϊρκεια : 18.06.2019-31.12.2023 

Στοιχεύα μνημεύου: 

Ο  ναϐσ του Ελκϐμενου Φριςτοϑ βρύςκεται ςτην κεντρικό πλατεύα τησ Κϊτω 

Πϐλησ. Εύναι ϋνασ «εμβληματικϐσ εκκληςιαςτικϐσ ναϐσ» διϐτι ςυγκροτεύται ωσ 

ςϑνθετο κτύςμα. Αποτελεύται απϐ τον κϑριο ναϐ, τα παρεκκλόςια, το επιςκοπεύο, 

το κωδωνοςτϊςιο. Η καταςκευό του ανϊγεται τον 6ο αιώνα ϐμωσ ϋχει υποςτεύ 

αρκετϋσ επεμβϊςεισ την βυζαντινό περύοδο. Σο 2019 ςτο ναϐ ϋγιναν 

διερευνητικϋσ εργαςύεσ και το ϋργο βρύςκεται ςε εξϋλιξη ςτην παροϑςα φϊςη. 

Ϊχει εγκαταςταθεύ εργοτϊξιο ςτον ναϐ και το ϋργο αναμϋνεται να ολοκληρωθεύ 

το 2023. 237      

                                                           
236

 Τπουργείο Πολιτιςμοφ, οπ. παρα. ςελ. 26 
237

 Τπουργείο Πολιτιςμοφ, οπ.παρ.ςελ. 28 
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Εικόνα 17. Ι. Ν. Ελκόμενου Φριςτού, (φωτογραφικό αρχεύο, Υλορεντύνα Μ. Γκριγκόρασ) 

 

Υπουργεύο Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) 

 Ο Υϊροσ τησ Μονεμβαςύασ ανόκει ςτην Τπηρεςύα Υϊρων του Τπουργεύου 

Πολεμικοϑ Ναυτικοϑ.   

17.« Στερϋωςη και Αποκατϊςταςη Διατηρητϋου Φϊρου Μονεμβαςιϊσ»238 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου:  Διεϑθυνςη Δημϐςιων Ναυτικών 

Ϊργων (ΓΕΝ) 

Χρηματοδότηςη  ϋργου: ΕΠΑ 2007-2013, Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα 

«Ανταγωνιςτικϐτητα και Επιχειρηματικϐτητα» 

Προώπολογιςμόσ ϋργου:  327.674,50 ευρώ 

Χρονικό διϊρκεια : 2.10.2014- 1.10.2015  

Περιληπτικϊ ςτοιχεύα  : 

Σο 1896 τοποθετόθηκε ο πρώτοσ φαροφϑλακασ ενώ αργϐτερα το 1897 ο φϊροσ 

λειτοϑργηςε. Ο φϊροσ ϋχει ερυθρϐ φώσ και ςτην αρχό λειτοϑργηςε με φωτιςτικό 

ςυςκευό πετρελαύου. Επύςησ ϋχει φωτοβολύα 8 ναυτικϊ μύλια και ϋχει ϑψοσ 16,5μ.  

τον 2ο Παγκϐςμιο πϐλεμο όταν εκτϐσ λειτουργύασ λϐγω βλϊβησ. Σο 1945 ο 

                                                           
238

ΣΕΡΕΩΘ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΔΙΑΣΘΡΘΣΕΟΤ ΦΑΡΟΤ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ ΚΩΔ: 14SYMV002442697 
https://tinyurl.com/zc5s6tba, (θμερ. επιςκ. 2021) 

https://tinyurl.com/zc5s6tba
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φϊροσ επιςκευϊςτηκε και λειτοϑργηςε ξανϊ. Απϐ το 1995 το φώσ του φϊρου 

λειτουργεύ με φωτοβολταώκϐ ενεργειακϐ ςϑςτημα. 239 

 

Εικόνα 18. Υϊροσ Μονεμβαςύασ, (αρχεύο Υλορεντύνα Μ. Γκριγκόρασ) 

 

Εικόνα 19. Υϊροσ Μονεμβαςύασ, από την πύςω πλευρϊ.(φωτογραφικό αρχεύο Υλορεντύνα 
Μ. Γκριγκόρασ) 

 

Πρϋπει να ςημειωθεύ  πωσ ιδιώτεσ ό δημϐςιοι φορεύσ για να πραγματοποιόςουν 

κϊποιο ϋργο ςυντόρηςησ, επιςκευόσ, ςτερϋωςησ, θα πρϋπει να ακολουθόςουν 

ςυγκεκριμϋνεσ διαδικαςύεσ ςυμμορφοϑμενοι με το θεςμικϐ πλαύςιο 

προςκομύζωντασ τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ ςτην Εφορεύα Αρχαιοτότων 

Λακωνύασ . Η υπηρεςύα εκδύδει, μια θετικό ό αρνητικό απϐφαςη για κϊθε ϋργο. 

                                                           
239

 Πολεμικό Ναυτικό Τπθρεςία Φάρων (2015), Ελλθνικοί ιςτορικοί Πζτρινοι Φάροι και ο Φάροσ τθσ 
Μονεμβάςιασ,  Πειραιάσ , ςελ.35-41 
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Δεν μπορεύ να πραγματοποιηθεύ οποιοδόποτε ϋργο χωρύσ την ϋγκριςη τησ 

Αρχαιολογικόσ Τπηρεςύασ ςτον οικιςμϐ τησ Μονεμβαςύασ.   

4.3.Εφαρμογό μϋτρων προςταςύασ του μεςαιωνικού οικιςμού 

Μονεμβαςύασ από τον Δόμο. 

 Οι ςχετικϋσ αρμοδιϐτητεσ και οι δρϊςεισ του Δόμου Μονεμβαςύασ ορύζονται μϋςω 

τησ κανονιςτικόσ απϐφαςησ λειτουργύασ Δ..Απϐφ.385/2011. 240  Ο δόμοσ 

αποδϋχεται τισ δεςμεϑςεισ που προκϑπτουν απϐ τον χαρακτηριςμϐ του 

οικιςμοϑσ ωσ: Κηρυγμϋνο Αρχαιολογικό χώρο, παραδοςιακό οικιςμό, τόπο 

ιδιαύτερου φυςικού κϊλλουσ. Με την απϐφαςη του κανονιςμοϑ δηλώνονται οι 

αρχϋσ που ο φορϋασ υπεραςπύζεται: α) «ςεβαςμϐσ ςτην φυςιογνωμύα και ςτην 

μοναδικϐτητασ του κϊςτρου», β) «διαφϑλαξη και διατόρηςη τησ πολιτιςτικόσ 

κληρονομύασ», γ) «ϋμφαςη ςτη λεπτομϋρεια και την αιςθητικό» και δ) «παροχό 

ποιοτικών υπηρεςιών».  Εν ςυνεχεύα  επεξηγοϑνται τα ϊρθρα  τησ απϐφαςησ 

ςυνοπτικϊ:241 

 Ωρθρο 1: «Καθαριότητα κοινοχρόςτων χωρών». Ορύζεται η χρόςη των 

καλαθιών και το ποια απορρύμματα επιτρϋπεται να ρύπτονται ςε αυτϐ 

καθώσ και τουσ κοινϐχρηςτουσ χώρουσ που χρηςιμοποιοϑνται νϐμιμα απϐ 

τισ επιχειρόςεισ και οφεύλουν να διατηροϑν καθαροϑσ, ϐπωσ και η 

υποχρϋωσ η να διατηρεύται καθαρό η πρϐςοψη  του κτιρύου που ανόκει  

εύτε ςε επιχεύρηςη εύτε ςε ιδιώτη.  

 Ωρθρο 2: «Οικιακϊ ςτερεϊ απόβλητα». Ρυθμύζεται ο τρϐποσ που τα 

απορρύμματα ρύπτονται απϐ τισ επιχειρόςεισ και τουσ ιδιώτεσ ςτουσ 

κϊδουσ και ποια θα εύναι  η επύπτωςη τησ παρϊβαςησ.      

 Ωρθρο 3: « Ανακύκλωςη».  ε ειδικοϑσ μπλε κϊδουσ ανακϑκλωςησ 

τοποθετοϑνται μϐνο ανακυκλώςιμα υλικϊ. Η απϐθεςη μη 

ανακυκλώςιμων υλικών θεωρεύται παρϊβαςη που επιςϑρει πρϐςτιμο.   

 Ωρθρο 4: «  Διαχεύριςη οικοδομικών υλικών και μπαζών». χετικϊ με την 

διαχεύριςη των οικοδομικών υλικών και μπαζών προβλϋπεται να 

τοποθετοϑνται ςτην κεντρικό πϑλη ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνο χώρο. 

Ρυθμύζεται το χρονικϐ διϊςτημα που μεταφϋρονται τα υλικϊ ό τα μπϊζα. 

Και θεςπύζεται απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο ϋνα τϋλοσ για την χρόςη του 

ειδικοϑ χώρου ςτην πϑλη.     

                                                           
240

Αρικμόσ απόφαςθσ. 385/2011, Κανονιςμόσ του Κάςτρου ςε κζματα οργανωτικοφ και διοικθτικοφ 
επιπζδου ςτον οικιςμό  « ΚΑΣΡΟ»  https://tinyurl.com/y4kml2ro ,( θμερ. επιςκ. 19/11/2020) 
241

 Αρικ. απ. 385/2011, οπ.παρ. άρκρα 1-18 

https://tinyurl.com/y4kml2ro
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 Ωρθρο 5: «Φρόςη των ζώων μεταφορϊσ οικοδομικών υλικών».  

Θεςπύζονται  οι ώρεσ που επιτρϋπονται να μεταφϋρουν υλικϊ τα ζώα 

μεταφορϊσ. Όπωσ επύςησ η ευθϑνη που ϋχουν οι ιδιϐκτητεσ για τα ςτερεϊ 

περιττώματα των ζώων.  

 Ωρθρο 6: «Καθαριϐτητα κοινϐχρηςτων χώρων». Οι ιδιοκτότεσ των 

κτιςμϊτων υποχρεοϑνται να διατηρόςουν καθαροϑσ και ςε καλό 

κατϊςταςη αυτοϑσ τουσ χώρουσ.  

 Ωρθρο 7: «Κατϊληψη κοινϐχρηςτων χώρων». ε περύπτωςη χρόςησ των 

κοινϐχρηςτων χώρων απϐ οικοδομικϊ υλικϊ ό απϐ εξωμπϊζομα 

οικοπϋδων ο ιδιοκτότησ οφεύλει να καταβϊλλει το προβλεπϐμενο τϋλοσ 

και ςε καθοριςμϋνο χρϐνο να το επαναφϋρει ςτην αρχικό του μορφό. Η μη 

ςυμμϐρφωςη επιφϋρει πρϐςτιμο.    

 Ωρθρο 8: «Οπτικό Ρϑπανςη». Απαγορεϑεται η τοποθϋτηςη ςτοιχεύων 

ϐπωσ ομπρελών, τεντών αλλϊ και το ϊπλωμα των ροϑχων ςε ορατϐ 

ςημεύο απϐ τουσ επαγγελματύεσ και τουσ ιδιώτεσ.   

 Ωρθρο 9: « Ηχητικό ρϑπανςη». Οι αρμϐδιοι φορεύσ που ελϋγχουν θϋματα 

ηχητικόσ ρϑπανςησ εύναι η Επιτροπό Ποιϐτητασ Ζωόσ του Δόμου ςε 

ςυνεργαςύα με το Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ (πρώην 

Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ και Σουριςμοϑ ) και την Εφορεύα Αρχαιοτότων 

(πρώην 5η Εφορεύα Βυζαντινό Αρχαιοτότων).  Οι φορεύσ ρυθμύζουν την 

εϑρυθμη λειτουργύα τησ ϋνταςησ και του ωραρύου τησ μουςικόσ ςτα 

καταςτόματα υγειονομικοϑ ενδιαφϋροντοσ.      

 Ωρθρο 10: «Πυρϐςβεςη». Διεξϊγεται ϋλεγχοσ των πυροςβεςτικών 

κρουνών απϐ την αρμϐδια υπηρεςύα κϊθε ϋτοσ.  ( βλ. ςελ. 115 χϊρτησ ςτο 

παρϊρτημα Ι ) 

 Ωρθρο 11: «Διαχεύριςη νεροϑ». Ο Δόμοσ προτρϋπει τουσ κατούκουσ αλλϊ 

και τισ επιχειρόςεισ να κϊνουν ςυνετό χρόςη του νεροϑ.   

 Ωρθρο 12: «Ύδρευςη- Αποχϋτευςη». τον οικιςμϐ του κϊςτρου θα 

τηρεύται κανονιςμϐσ ϑδρευςησ και αποχϋτευςησ.   

 Ωρθρο 13: «Προςταςύα τησ ςπϊνιασ χλωρύδασ του Κϊςτρου». Δεν 

επιτρϋπεται καμύα επϋμβαςη  ςτην ςπϊνια χλωρύδα που βρύςκεται ςτον 

οικιςμϐ του κϊςτρου.   

 Ωρθρο 14: «Ζώα ςυντροφιϊσ». Οι  ιδιϐκτητεσ  βϊςει  νϐμου θα πρϋπει να 

μην αφόνουν ελεϑθερα ςε ιδιοκτηςύα τρύτου η ςε κοινϐχρηςτουσ χώρουσ 

τα ζώα ςυντροφιϊσ. Ακϐμα γύνονται οι απαραύτητεσ δρϊςεισ ςε 
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ςυνεργαςύα με τον Υιλοζωικϐ ϑλλογο Μονεμβαςύασ για την ςτεύρωςη 

και προςταςύα απϐ διϊφορα παρϊςιτα ςτισ γϊτεσ του κϊςτρου.   

 Ωρθρο 15: «Διευθϋτηςη κυκλοφορύασ και ςτϊθμευςησ». Βϊςει του Κ.Ο.Κ. 

ρυθμύζεται η κυκλοφορύα και ειδικϐτερα ςε ϐτι αφορϊ την ςτϊθμευςη 

των οχημϊτων. Η πϑλη πρϋπει πϊντα να εύναι ελεϑθερη για την διϊβαςη 

πεζών και οχημϊτων.   

 Ωρθρο 16: «Υωτιςμϐσ». Ο φωτιςμϐσ του κϊςτρου θα πρϋπει να 

ακολουθόςει, τισ διατϊξεισ που ϋχει ορύςει το Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ και 

να εύναι ςυμβατϊ με το περιβϊλλον.  

 Ωρθρο 17: « Η ανϊπτυξη των αρχών του εθελοντιςμοϑ». Ενθαρρϑνονται οι 

εθελοντικϋσ δρϊςεισ που ςυνδϋονται με το κϊςτρο.  Αυτϋσ μπορεύ να 

ϋχουν θϋμα  ϐπωσ : πολιτιςμοϑ, περιβϊλλοντοσ , εκτϊκτων αναγκών κτλ.  

 Ωρθρο 18: «Δημιουργύα ςυμφώνου ποιϐτητασ». Δημιουργύα μιασ  

«ταυτϐτητασ ποιϐτητασ»  η οπούα θα απορρϋει απϐ την ςυνεργαςύα και 

την αμοιβαύα δϋςμευςη των ϐλων επιχειρόςεων του κϊςτρου. Μϋςα απϐ 

την ταυτϐτητα ο τϐποσ μετατρϋπεται ςε ϋνα ςημεύο αναφορϊσ  για τουσ 

επιςκϋπτεσ και την ποιϐτητα του τουριςτικοϑ προώϐντοσ.   

Έργα που πραγματοποιόθηκαν από το Δόμο ςε ςυνεργαςύα με ϊλλων 

φορϋων 

Σα ϋργα του Δόμου Μονεμβαςύασ πραγματοποιόθηκαν απϐ την Διεϑθυνςη τησ 

Σεχνικόσ Τπηρεςύασ. Εύναι ϋργα υποδομών που αφοροϑν την απϐφαςη του 

κανονιςμοϑ για τον οικιςμϐ του «κϊςτρου», ϐπωσ:  ϑδρευςησ,  αποχϋτευςησ, 

φωτιςμοϑ κτλ. τα οπούα πραγαματοποιόθηκαν πριν απϐ το 2009. Για τα ϋργα 

αυτϊ δεν υπϊρχουν ςαφό ςτοιχεύα. 

Βϊςει των ςτοιχεύων Πύνακασ πραρϊτημα ΙΙ  τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ Δϐμηςησ & 

Περιβϊλλοντοσ του Σμόματοσ Σεχνικών Ϊργων & Μελετών ειδικϊ για τα ϋργα,  

«Αποχετευτικό δύκτυο ςτο κϊςτρο» και «Αντικατϊςταςη αγωγού ύδρευςησ ςτο 

Κϊςτρο» δεν υπϊρχουν πληροφορύεσ ακριβεύσ για τον προϒπολογιςμϐ και την 

χρονολογύα εκτϋλεςησ κϊθε ϋργου. Σο μϐνο ςτοιχεύο ςε ςχϋςη με τα ϋργα αυτϊ 

εύναι ϐτι ϋχουν πραγματοποιηθεύ πριν απϐ το 2009.242  

                                                           
242

 Βλ. Πίνακασ Παράρτθμα ΙΙ, Ζργα τθσ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Μονεμβαςίασ, 
ςελ.116-117  
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1.  «Καταςκευό καλντεριμιού ςτο Κϊςτρο Μονεμβαςύασ»243 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου:  Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών 

Δόμου Μονεμβαςύασ  

Προώπολογιςμόσ ϋργου: 70.000 ευρώ 

Χρηματοδότηςη  ϋργου: Πρϐγραμμα ΕΣΕΡΠ του ΠΕΦΨΔΕ 

Χρονολογύα: 2008 

Σο ϋργο τησ πλακϐςτρωςησ περιλαμβϊνει την διαδρομό απϐ την Πλατεύα του 

Ελκϐμενου μϋχρι τη Φρυςαφύτιςςα  και κϊποιων ϊλλων καλντεριμιών. Επύςησ 

ςτην ύδια δημοςύευςη αναφϋρεται η «Ανϊπλαςη και εξωραώςμό του χώρου του 

Πορτϋλου» και η ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτον δόμο και το «ϑλλογο Υύλων» του 

Κϊςτρου για την δαπϊνη υλικών 2.000 ευρώ.244 

2.  «Προμόθεια  φωτιςτικών Κϊςτρου»245 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου:  Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών 

Δόμου Μονεμβαςύασ  

Προώπολογιςμόσ ϋργου: 47.000 ευρώ 

Χρονολογύα: 2009 

3. «Ανϊπλαςη πλατεύασ Ελκόμενου»246 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου:  Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών 

Δόμου Μονεμβαςύασ 

Προώπολογιςμόσ ϋργου:  92.000,00  ευρώ 

Χρονολογύα:  2009 

Χρηματοδότηςη  ϋργου: Πρϐγραμμα Θηςϋασ 

                                                           
243

 οπ. παρ. πίνακασ 
244

Ιςτολόγιο ταφροσ Χριςτάκοσ (Μακθματικόσ και Αντιδιμαρχοσ Μονεμβαςίασ 2019-2021) , 
Αρχειοκικθ ιςτολογίου Ειδιςεισ, Νζα από το Διμο Μονεμβαςίασ.:  
http://xristakos.blogspot.com/2009/, (θμερ. επιςκ.25/11/2020) 
Οι πλθροφορίεσ  προζρχονται από τθν ςχετικι «Δθμοςίευςθ ςτθν εφθμερίδα Μονεμβάςια τθσ Ενωςθσ 
Απανταχοφ Μονεμβαςιτϊν»,  ςτισ 18 /10/2009.  Από τθν  δθμοςίευςθ αυτι αντλοφνται  ςτοιχεία για 
τθν πθγι χρθματοδότθςθσ και των περιοχϊν που ζγιναν τα ζργα. Επίςθσ ζχει ενδιαφζρον και το ζργο  
«Ανάπλαςθ και εξωραϊςμό του χϊρου του Πορτζλου» που γίνεται με ςυνεργαςία με το φλλογο 
Φίλων του Κάςτρου. Σο ςυγκριμζνο ζργο πραγματοποιικθκε από τθν αρμόδια υπθρεςία.  
245

 οπ.παρ. πίνακασ 
246

 οπ.παρ. πίνακασ 

http://xristakos.blogspot.com/2009/
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Σο ϋργο εντϊχθηκε ςτο Πρϐγραμμα Θηςϋασ, κατϐπιν ϋγκριςησ απϐ το Σοπικϐ 

υμβοϑλιο Σρύπολησ τησ Αρχαιολογικόσ Τπηρεςύασ.247 

4.«Επϋκταςη δικτύου ύδρευςησ ςτο Κϊςτρο Μονεμβαςύασ»248 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου:  Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών 

Δόμου Μονεμβαςύασ249  

Προώπολογιςμόσ ϋργου: 100.000,00 ευρώ 

Χρονολογύα:  2009 

5. «Προμελϋτη φωτιςμού τησ παλαιϊσ πόλησ του Κϊςτρου»250 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου:  Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών 

Δόμου Μονεμβαςύασ251  

Προώπολογιςμόσ ϋργου: 4.428,00 ευρώ 

Χρονολογύα:  2012 

6.«Μελϋτη ανϊπλαςησ και φωτιςμού πύλησ Κϊςτρου Μονεμβαςύασ 

παραλιακού μετώπου» 252 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου: Διεύθυνςη Τεχνικών Υπηρεςιών Δόμου 

Μονεμβαςύασ  

Προώπολογιςμόσ ϋργου: 13.350,00 ευρώ 

Χρονολογύα: 2013 

7.«Μελϋτη ανϊπλαςησ τησ πλατεύασ τησ Χρυςαφύτιςςασ ςτο Κϊςτρο»253 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου:  Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών 

Δόμου Μονεμβαςύασ254  

Προώπολογιςμόσ ϋργου: 2.460,00 ευρώ 

Χρονολογύα:2013 

                                                           
247

 Ιςτολόγιο,  οπ.παρ. , http://xristakos.blogspot.com/2009/, (θμερ. επιςκ.25/11/2020)  
248

οπ.παρ.πίνακασ 
249

 οπ.παρ. πίνακασ 
250

Αρικ. αποφ. 271/2012 ΘΕΜΑ: Απευκείασ ανάκεςθ τθσ μελζτθσ με τίτλο { Προμελζτθ φωτιςμοφ τθσ 
παλαιάσ πόλθσ του Κάςτρου}. https://tinyurl.com/2c5yuen3, (θμερ. επιςκ. 14/04/2021) 
251

 οπ.παρ. πίνακασ 
252

 οπ.παρ. πίνακασ 
253

 Απόςπαςμα Πρακτικοφ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Μονεμβαςίασ Νο 07/26-03-2013, 
https://tinyurl.com/yx9f2mmz ,( θμερ. επιςκ. 25/11/2020) 
254

 οπ.παρ. πίνακασ 

http://xristakos.blogspot.com/2009/
https://tinyurl.com/2c5yuen3
https://tinyurl.com/yx9f2mmz
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8.«Τοποθϋτηςη μεταλλικών ςτύλων χαμηλού ύψουσ με ενςωματωμϋνα 

φωτιςτικϊ ςώματα από τη θϋςη Lazareto μϋχρι την πύλη του Κϊςτρου»255 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου:  Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών 

Δόμου Μονεμβαςύασ256 

Προώπολογιςμόσ ϋργου: 96.000,00 ευρώ 

Χρηματοδότηςη  ϋργου: Πρϐγραμμα LEADER Ωξονασ 4 «L313-2: όμανςη 

αξιοθϋατων μνημεύων » 257 

Χρονολογύα:2016 

9. «Επϋκταςη δικτύου ύδρευςησ ςτο Κϊςτρο Μονεμβαςύασ»258 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου:  Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών 

Δόμου Μονεμβαςύασ  

Προώπολογιςμόσ ϋργου: 2.100,00 ευρώ 

Χρονολογύα:  2017 

10. «Μϋτρα ςταθεροπούηςησ βραχωδών πρανών Κϊςτρου»259 

Αρμόδιοσ(-οι)   φορϋασ(-εύσ) του ϋργου:  Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών 

Δόμου Μονεμβαςύασ260 

Προώπολογιςμόσ ϋργου: 2.500.000,00 ευρώ261 

Χρηματοδότηςη  ϋργου: Ε.Π Πρϐγραμμα «Δυτικόσ Ελλϊδασ – Πελοποννόςου – 

Ιονύων Νόςων 2014 -2020, 

Ενδεικτικό διϊςτημα υλοπούηςησ:  2021 - 2023 .   

                                                           
255

 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου: Πρακτικό 8/2013 αρκ. Από. 
131/2013,https://tinyurl.com/y67mqqfz , (θμερ. επιςκ. 25/11/2020) 
256

 οπ.παρ. πίνακασ 
257

 Απόςπαςμα Πρακτικοφ οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Μονεμβαςίασ  Νο 11/05-06-2013, 
https://tinyurl.com/y24tj2xw ,( θμερ. επςικ. 25/11/2020) 
258

 Αρικ.Αποφ. 112/2016 ΘΕΜΑ: Απευκείασ ανάκεςθ του ζργου με τίτλο {Επζκταςθ δικτφου φδρευςθσ 
ςτο Κάςτρο Μονεμβαςίασ} .https://tinyurl.com/mwz3venm, (θμερ. επιςκ.14/04/2021) 
259

 ΜΕΣΡΑ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΘΘ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΡΟΤ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ, https://ppel.gov.gr/wp-
content/uploads/2020/11/5048167.pdf , ( θμερ. επιςκ. 25/11/2020) 
260

 οπ.παρ. πίνακασ 
261

  ΘΕΜΑ: Σροποποίθςθ τθσ Πράξθσ «ΜΕΣΡΑ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΘΘ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΡΟΤ 
ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ» με Κωδικό ΟΠ 5048167 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννθςοσ 2014-
2020», https://tinyurl.com/xae4b8e8, (θμερομ. επιςκ. 14/04/2021) 

https://tinyurl.com/y67mqqfz
https://tinyurl.com/y24tj2xw
https://tinyurl.com/mwz3venm
https://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/5048167.pdf
https://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/5048167.pdf
https://tinyurl.com/xae4b8e8
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11. «Μελϋτη φωτιςμού Κϊςτρου»262  

 Ο «φωτιςμϐσ του Κϊςτρου» εύναι ςε προτεραιϐτητα ϐπωσ δηλώνει η Δημοτικό 

Αρχό ςτην ςυνϊντηςη που πραγματοποιόθηκε, ςτον Ωγιο Νικϐλαο ςτο κϊςτρο με 

ϐλουσ του εμπλεκϐμενουσ φορεύσ. Πραγματοποιεύται μελϋτη ςτα πλαύςια τησ 

προγραμματικόσ ςϑμβαςησ με τη Αναπτυξιακό εταιρεύα «ΠΑΡΝΨΝΑ» για την 

δημιουργύα φακϋλου μελϋτησ για το Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ . 263 

12. «Ανϊπλαςη δρόμου από γϋφυρα ϋωσ Πύλη»264 

την παροϑςα φϊςη βρύςκεται ςε ςϑναψη προγραμματικόσ ςϑμβαςησ, ςε 

ςυνεργαςύα με την Περιφϋρεια Πελοποννόςου για την εκπϐνηςη μελϋτησ τησ 

ανϊπλαςησ του δρϐμου. Ϊχει ψηφιςτεύ η πύςτωςη 120.000€ του 

προϒπολογιςμοϑ 2020. 265  

Σϋλοσ, ο Δόμοσ μϋςα απϐ τισ ιςτοςελύδεσ που ϋχει, ενημερώνει τουσ πολύτεσ για  

διοικητικϋσ αποφϊςεισ 266  και ϋχει ξεχωριςτό τουριςτικό ιςτοςελύδα. 267   τα 

πλαύςια δρϊςεων,  πραγματοποιεύ  διϊφορεσ εκδηλώςεισ. Η πιο ςημαντικό εύναι η 

επϋτειοσ τησ Απελευθϋρωςησ απϐ τουσ Σοϑρκουσ, ςτισ 23 Ιουλύου του 1821. Σο 

καλοκαύρι εκδύδει ϋνα ϋντυπο  με διϊφορεσ εκδηλώςεισ για ϐλο το Δόμο.  

4.4. υνεντεύξεισ με πρόςωπα που εμπλϋκονται ϊμεςα η ϋμμεςα ςτην 

προςταςύα του παραδοςιακού οικιςμού. 

την παρακϊτω ενϐτητα θα καταγραφοϑν ςυμπεραςματικϊ οι απαντόςεισ απϐ 

τισ ςυνεντεϑξεισ με επιλεγμϋνα πρϐςωπα που εμπλϋκονται ςε δρϊςεισ 

προςταςύασ και προβολόσ του παραδοςιακοϑ οικιςμοϑ. Κϊποιεσ ερωτόςεισ όταν 

κοινϋσ και κϊποιεσ όταν ειδικϋσ, ανϊλογα με την αςχολύα του προςώπου. Οι 

ερωτόςεισ  περιληπτικϊ  αφοροϑςαν εϊν το θεςμικϐ πλαύςιο εύναι επαρκϋσ, εϊν οι 

αρμοδιϐτητεσ/δρϊςεισ των δημοςύων φορϋων καλϑπτουν ικανοποιητικϊ την 

προςταςύα του οικιςμοϑ,  προτϊςεισ ό ιδϋεσ για την ανϊδειξη και την προςταςύα 

του. Ακϐμα πιο εξειδικευμϋνεσ όταν ερωτόςεισ ϐπωσ το εϊν υπϊρχουν  δυςκολύεσ 
                                                           
262

 οπ.παρ. πίνακασ 
263

 Ιςτολόγο, Απολογιςμόσ πρϊτου χρόνου τθσ Δθμοτικισ Αρχισ ςτθν Μονεμβαςία, 11/09/2020, 
https://tinyurl.com/y3o6ezwn , (θμερ. επιςκ.25/11/2020) 
264

 οπ.παρ. πίνακασ 
265

Ιςτολόγο: ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΑΠΟ ΣΟ ΔΘΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ ςτισ 29/12/2020,  
https://tinyurl.com/6s2mhkc ,(θμερ. επιςκ.14/04/2021) 
266

 Επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου Μονεμβάςιασ. https://monemvasia.gov.gr/, (θμερ. επιςκ. 
26/11/2020) 
ε αυτιν τθν ιςτοςελίδα δίνεται θ δυνατότθτα ςτον πολίτθ να ενθμερωκεί για τα γενικά νζα του 
Διμου και για κζματα που τον απαςχολοφν.    
267

 Επίςθμθ τουριςτικι Ιςτοςελίδα του Διμου Μονεμβάςιασ. https://monemvasia.gr/, (θμερ. 
επιςκ.26/11/2020) 
Θ ιςτοςελίδα διακζτει ακόμα 3 γλϊςςεσ για ξζνουσ επιςκζπτθσ , ξεναγεί τουσ επιςκζπτεσ μζςα από 
τον διαδικτυακό χϊρο με τουριςτικά αξιοκζατα και τθν ιςτορία   τθσ κάκε περιοχισ του διμου.    

https://tinyurl.com/y3o6ezwn
https://tinyurl.com/6s2mhkc
https://monemvasia.gov.gr/
https://monemvasia.gr/
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και προβλόματα ςτην ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςε φορεύσ ό λϐγω κόρυξησ του τϐπου 

ςε προςτατευμϋνο οικιςμϐ, η ςημαςύα τησ τουριςτικόσ ξενϊγηςησ και εϊν 

ςυνδυϊζεται με την προςταςύα του οικιςμοϑ, ποιεσ δρϊςεισ ϋγιναν ςτα πλαύςια 

τησ περιβαλλοντικόσ εκπαύδευςησ κτλ..  το Παρϊρτημα  ΙΙΙ (ςελύδεσ 118-124)  

τησ παροϑςασ εργαςύασ, μπορεύτε να διαβϊςετε ειδικϐτερα, τισ ερωτόςεισ αλλϊ 

και τισ απαντόςεισ που ϋδωςαν οι ερωτηθϋντεσ.     

4.4.1. υνϋντευξη με ςτϋλεχοσ τησ Αρχαιολογικόσ Τπηρεςύασ Μονεμβαςύασ 

τα πλαύςια τησ ςυζότηςησ, η προςταςύα ενϐσ παραδοςιακοϑ οικιςμοϑ 

πραγματοποιεύται μϋςα απϐ ϋνα νομικϐ πλαύςιο το οπούο ρυθμύζει την 

αποκατϊςταςη και την επιςκευό των ιδιωτικών και δημοςύων κτιρύων. Επύςησ με 

υπηρεςύεσ που ϋχουν την εποπτεύα και εφαρμϐζουν την ςχετικό νομοθεςύα. Οι 

ιδιώτεσ θα πρϋπει να υποςτηρύζουν την μοναδικϐτητα του χώρου και να τον 

ςϋβονται. Σο ιςχϑον νομοθετικϐ πλαύςιο  καλϑπτει  την προςταςύα του οικιςμοϑ. 

ϑμφωνα με το ςυγκεκριμϋνο ςτϋλεχοσ δεν εντοπύζονται προβλόματα 

ςυνεργαςύασ με τουσ ϊλλουσ φορεύσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ.  

Σα ϋργα και οι αναςκαφϋσ φϋρουν ςημαντικϋσ πληροφορύεσ  ςτην υπηρεςύα αλλϊ 

και ςτουσ επιςκϋπτεσ, ωσ προσ την ιςτορικό τουσ ςημαςύα.  Κϊποιεσ προτϊςεισ 

που αναφϋρθηκαν αφοροϑςαν την ανϊδειξη τησ Ωνω Πϐλησ ςε ϐλα τα επύπεδα 

αλλϊ και κϊποιων μνημεύων τησ Κϊτω Πϐλησ ϐπωσ και εκπαιδευτικϊ 

προγρϊμματα, ψηφιακϋσ δρϊςεισ και δύκτυα περιόγηςησ.  

4.4.2.υνϋντευξη με  α ΄ αιρετού  του Δόμου 

ϑμφωνα με τον ςυνομιλητό μασ, το θεςμικϐ πλαύςιο εύναι επαρκϋσ και ςε αυτϐ 

ϋχει ςυμβϊλλει το ϋργο τησ Εφορεύασ Αρχαιοτότων. Η παρϋμβαςη τησ ϋχει 

αποτελεςματικϐ χαρακτόρα ςε ϐτι αφορϊ εργαςύεσ ςε ιδιωτικϊ και δημϐςια 

ϋργα. Μια μελϋτη «χρόςεων γησ» θα προςτϊτευε περιςςϐτερο τον οικιςμϐ κατϊ 

την ϊποψη του. Ακϐμα η ςυνεργαςύα με ϊλλουσ φορεύσ εύναι πολϑ καλό.  Ϊνα 

ενδεχϐμενο που δημιουργεύ προβληματιςμϐ εύναι ο χρϐνοσ επεξεργαςύασ και 

διεκπεραύωςη μιασ δρϊςησ που μπορεύ να καθυςτερεύ.  Δεν παρουςιϊζεται 

μεγϊλη καθυςτϋρηςη  απϐ τισ υπηρεςύεσ.  

Οι πρωτοβουλύεσ του Δόμου για την ανϊδειξη του Κϊςτρου αφοροϑν: την  

ςτόριξη των πρανών πϊνω απϐ τον οικιςμϐ η οπούα εύναι ςε δημοπραςύα, β) η 

εκπϐνηςη μελϋτησ για την ανϊπλαςη του δρϐμου γϋφυρασ Κϊςτρου, γ) αγορϊ 

απϐ τον Δόμο τησ οικύασ του ποιητό Γιϊννη Ρύτςου και η μετατροπό τησ ςε 
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«Μουςεύο Γιϊννη Ρύτςο», δ) πραγματοποιεύται μελϋτη για τον φωτιςμϐ του 

Κϊςτρου, ε) ϋναρξη μελϋτησ για την εγκατϊςταςη τελεφερύκ απϐ την κεντρικό  

4.4.3.υνϋντευξη με  β ΄ αιρετού του Δόμου 

υνοπτικϊ μϋςα απϐ την ςυζότηςη προϋκυψε ϐτι, το θεςμικϐ πλαύςιο 

εξαςφαλύζει μϋχρι ενϐσ ςημεύου την προςταςύα. Κατϊ την ϊποψη του 

εκπροςώπου θα ϋπρεπε να ενταθεύ ςτην UNESCO διϐτι, το πλαύςιο αυτϐ εύναι πιο 

κατϊλληλο για το εμβληματικϐ χαρακτόρα του οικιςμοϑ. Η προςταςύα εύναι 

ςχετικό και πραγματοποιεύται ανϊ τομϋα. Δεν υπϊρχει ολοκληρωμϋνο 

πρϐγραμμα απϐ το αρμϐδιο υπουργεύο, που να απευθϑνεται ςε μνημεύα με 

εμβληματικϐ χαρακτόρα. (ϐπωσ π.χ. Παρθενώνασ)  Ο οικιςμϐσ τησ Μονεμβαςύασ 

θα πρϋπει να αντιμετωπιςτεύ ωσ εθνικόσ εμβϋλειασ ζότημα. Να υπϊρξει ϋνασ 

μακροπρϐθεςμϐσ ςχεδιαςμϐσ και να μελετηθοϑν οι προοπτικϋσ του οικιςμοϑ και 

η αξιοπούηςη των τοπικών πϐρων.  

Μϋςα απϐ τισ δρϊςεισ του Κϋντρου Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ 

πραγματοποιόθηκαν ξεναγόςεισ,  και  εκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ με θϋμα τον 

πολιτιςτικϐ και  περιβαλλοντικϐ χαρακτόρα του κϊςτρου. Σα παιδιϊ αποκϐμιςαν 

ιςτορικϋσ και περιβαλλοντικϋσ γνώςεισ για το κϊςτρο και αναπτϑχθηκε ο 

προβληματιςμϐσ για την μελλοντικό διαχεύριςη του οικιςμοϑ. Οι προτεινϐμενεσ 

ιδϋεσ αφοροϑν ϋργα υποδομόσ που αναδεικνϑουν τον παραδοςιακϐ οικιςμϐ και 

ιδύωσ η ανϊδειξη τησ Ωνω Πϐλησ ϋςτω και με ιδιωτικό πρωτοβουλύα. Ϊχει 

ςημαςύα η αναβύωςη τησ Ωνω Πϐλησ λϐγω, τησ μεςαιωνικόσ τησ φόμησ ό οπούα 

ϋχει ιςτορικό και διεθνό ςημαςύα.      

4.4.4.υνϋντευξη με  επαγγελματύα  του τουριςτικού κλϊδου  

Σο θεςμικϐ πλαύςιο εύναι επαρκϋσ κατϊ την ϊποψη του ςυγκεκριμϋνου 

επαγγελματύα. Λϐγω τησ ιδιαιτερϐτητασ του τϐπου, η τόρηςη του κανονιςμοϑ 

προςταςύασ δεν εύναι εϑκολη. Η χρόςη τησ κατοικύασ απϐ τουσ ιδιοκτότεσ τεύνει 

προσ τισ ςϑγχρονεσ ανϊγκεσ παρϊ το θεςμικϐ πλαύςιο. Ακϐμα οι επιχειρόςεισ 

πιςτεϑουν ϐτι οι περιοριςμού μειώνουν τα κϋρδη.  ε ϋναν οικιςμϐ ϐπωσ η 

Μονεμβαςύα αςκοϑνται πιϋςεισ απϐ τα εμπλεκϐμενα μϋλη ϐπωσ: αρμϐδιοι φορεύσ, 

κϊτοικοι, ιδιϐκτητεσ επιχειρόςεων, Εκκληςύα για την χαλϊρωςη του πλαιςύου. Οι 

φωνϋσ των κατούκων δεν εύναι τϐςο ιςχυρϋσ ϐςο των υπολούπων. Σα μϋτρα 

προςταςύασ ςτον παραδοςιακϐ οικιςμϐ δεν παρουςιϊζουν ϋνα ολοκληρωμϋνο 

μακροπρϐθεςμο πλϊνο. Ο μη ξεκϊθαροσ διαχωριςμϐσ αρμοδιοτότων και οι 

δρϊςεισ τουσ καλϑπτουν μϐνο ϋργα αποκατϊςταςησ. Σα ϋργα να εύναι καλϑτερα 
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οργανωμϋνα διϐτι, οϑτωσ ό ϊλλωσ ο χώροσ εμφανύζει δυςκολύεσ λϐγω 

ιδιαιτερϐτητασ. Ϊργα με ιδιαύτερη ςημαςύα ςτον οικιςμϐ αναβϊλλονται εξαιτύασ 

δυςκολιών και εμποδύων.   

Η ξενϊγηςη ϋμμεςα φϋρνει περιςςϐτερουσ επιςκϋπτεσ. Ο επιςκϋπτησ που 

ξεναγεύται μπορεύ να προτεύνει και ςε ϊλλουσ βϊςει τησ εμπειρύασ του τον τϐπο. Η 

ξενϊγηςη ςτουσ κατούκουσ τησ περιοχόσ μπορεύ να ςυμβϊλλει ςτην γνωριμύα με 

το παρελθϐν του τϐπου τουσ. Και φϋρνει μελλοντικϊ ευαιςθητοπούηςη και 

ςυμμετοχό ςτην προςταςύα του οικιςμοϑ. Δεν γύνονται επύςημα απϐ τουσ φορεύσ 

τϋτοιεσ δρϊςεισ. Για την ςτόριξη τησ προςταςύασ προτεύνονται δρϊςεισ 

ευαιςθητοπούηςησ των κατούκων και ειδικϐτερα των παιδιών. Οι δρϊςεισ αυτϋσ 

να εύναι οργανωμϋνεσ ςυςτηματικϊ για να ϋχουν ουςιαςτικϐ αντύκτυπο ςτην 

κοινωνύα. Πϋρα απϐ αυτϊ η προβολό τησ Ωνω Πϐλησ μϋςα απϐ αναςκαφϋσ και 

αποκαταςτϊςεισ των πολϑτιμων ιςτορικών ςτοιχεύων φϋρνει ςαν αποτϋλεςμα 

μεγαλϑτερη επιςκεψιμϐτητα και κϋρδη για το κρϊτοσ. Σϋλοσ η ανϊδειξη τησ Ωνω 

Πϐλησ αποτελεύ ϊνοιγμα μιασ ϊλλησ μορφόσ τουριςμοϑ μϋςα απϐ την 

ςυνεργαςύα, επιςτημονικϊ δημοςιεϑματα κτλ..    
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Κεφϊλαιο 5. υμπερϊςματα και προτϊςεισ από την ϋρευνα για 

τα μϋτρα προςταςύασ των παραδοςιακών οικιςμών και 

ειδικότερα για την περύπτωςη τησ μεςαιωνικόσ πόλησ τησ 

Μονεμβαςύασ.    

Ο τομϋασ του πολιτιςμοϑ περιλαμβϊνει ϋνα ευρϑτατο φϊςμα ανθρωπογενών 

δραςτηριοτότων που αναπτϑςςει ςτο ςϑνολο τησ μια κοινωνύα. Εύναι πολϑ 

δϑςκολο να προςδιοριςτεύ με ακρύβεια το πλόρεσ περιεχϐμενο του ϐρου 

πολιτιςμϐσ. Παρϐλα αυτϊ, ο τομϋασ παρουςιϊζει διεθνώσ μια ςυνεχό ανϊπτυξη  

και προςελκϑει αυξανϐμενο ενδιαφϋρον τησ διεθνοϑσ κοινϐτητασ. Εύναι 

αντιληπτό η ςημαςύα του πολιτιςμοϑ και τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ, απϐ  

οργανιςμοϑσ που υπεραςπύζουν την προςταςύα τησ  με πλόθοσ απϐ ςυνθόκεσ, 

διακηρϑξεισ χϊρτεσ κτλ. των οργανιςμών ϐπωσ: το Συμβούλιο τησ Ευρώπησ, η 

Ευρωπαώκό Ϋνωςη, η UNESCO, η ICOMOS, κ.α. που κινητοποιόθηκαν. Ενθϊρρυναν 

την ςυνεργαςύα των κρατών μελών για το πολιτιςμϐ ςε πολλϊ θϋματα ϐπωσ  την 

δημιουργύα νομοθεςιών, μιασ κοινόσ πολιτιςτικόσ ταυτϐτητασ, τον ςεβαςμϐ προσ 

την διαφορετικϐτητα, τουσ οριςμοϑσ μνημεύων, και προςτατευϐμενων τϐπων, τα 

μϋςα χρηματοδϐτηςησ κτλ.. Και δημιοϑργηςαν τισ προϒποθϋςεισ για την 

προςταςύα των πολιτιςτικών αγαθών.  Μϋςα ςε αυτϐ το φϊςμα εντϊςςεται και η 

προςταςύα των παραδοςιακών οικιςμών.  

την Ελλϊδα, υπϊρχουν αρκετού οικιςμού ιςτορικόσ και αρχαιολογικόσ ςημαςύασ. 

Σο ενδιαφϋρον για τισ αρχαιϐτητεσ εμφανύζεται με τη δημιουργύα του 

νεοελληνικοϑ κρϊτουσ. Με διϊφορεσ πρωτοβουλύεσ και προςπϊθειεσ, μϋςα απϐ 

διατϊξεισ που αφοροϑν τισ «αρχαιϐτητεσ», η προςταςύα των παραδοςιακών 

οικιςμών, διαμορφώθηκε με την πϊροδο του χρϐνου.  

Πϋρα απϐ την εθνικό νομοθεςύα ςημαντικϐ ρϐλο ϋπαιξαν και οι διεθνεύσ 

ςυμβϊςεισ που κυρώθηκαν και ενςωματώθηκαν ςτο εςωτερικϐ δύκαιο του 

ελληνικοϑ κρϊτουσ. Σα αρμϐδια υπουργεύα με τισ κεντρικϋσ και περιφερειακϋσ 

υπηρεςύεσ τουσ, εποπτεϑουν και εφαρμϐζουν το ιςχϑον νομοθετικϐ πλαύςιο. 

Επύςησ καθοριςτικϐ ρϐλο ϋχει, και η Σ.Α., επειδό οι προςτατευϐμενοι οικιςμού 

εύναι μϋροσ των κατϊ τϐπουσ Δόμων. Η ςυμβολό τησ Σ.Α. εύναι ςπουδαύα, τϐςο ςε 

τοπικϐ, ϐςο και ςε εθνικϐ και διεθνϋσ επύπεδο, αφοϑ με την ςυμμετοχό τουσ ςτην 

υλοπούηςη τησ πολιτιςτικόσ πολιτικόσ, η τοπικό ταυτϐτητα προςτατεϑεται και 
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αναδεικνϑεται. Με την δημιουργύα ενϐσ κϋντρου πολιτιςτικοϑ και πνευματικοϑ 

χαρακτόρα, μποροϑν να προβληθοϑν τα τοπικϊ πολιτιςτικϊ αγαθϊ και με την 

αξιοπούηςη αρχαιολογικών και ιςτορικών χώρων, απϐ ιδιώτεσ και το δημϐςιο.  

Ο οικιςμϐσ τησ Μονεμβαςύασ ϋχει μια ιδιαύτερη φυςιογνωμύα και ιςτορύα. 

Φαρακτηρύζεται ωσ αρχαιολογικϐσ και ιςτορικϐσ χώροσ, και ωσ τϐποσ ιδιαύτερου 

φυςικοϑ κϊλλουσ. Σο  Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ ϋχει την ςυνολικό 

επύβλεψη και την αρμοδιϐτητα προςταςύασ για τον οικιςμϐ. Με την περιφερειακό 

υπηρεςύα τησ Εφορεύασ Αρχαιοτότων, πραγματοπούηςε ϋργα αποκαταςτϊςεων 

ςε δημϐςια μνημεύα, για την προςταςύα και την ανϊδειξη αυτών. Εύναι αρκετϊ τα 

ϋργα τα οπούα ανϋδειξαν και αναβύωςαν τον οικιςμϐ. Και οι ιδιώτεσ ϋχουν τον 

δικϐ τουσ ρϐλο, μϋςα απϐ την αποκατϊςταςη και ςυντόρηςη των κτιρύων του 

οικιςμοϑ. Η κατούκηςη δύνει ζωό ςτον οικιςμϐ, που ϊλλωςτε εύναι ταυτϐχρονα 

ενεργϐσ και αρχαιολογικϐσ οικιςμϐσ. Τπϊρχουν και ϊλλα ςυναρμϐδια Τπουργεύα 

ϐπωσ του Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ αλλϊ και Ωμυνασ μϋςω του Πολεμικοϑ 

Ναυτικοϑ, που ϋχουν δραςτηριϐτητα προςταςύασ ςυντόρηςησ και ανϊδειξησ ςτον 

οικιςμϐ. Η δρϊςη του Δόμου ενθαρρϑνει την προςταςύα, αναγνωρύζοντασ την 

ιδιαιτερϐτητα του οικιςμοϑ. Πραγματοποιοϑνται ϋργα, τα οπούα μποροϑν να 

αναδεύξουν τον οικιςμϐ. Για την διαχεύριςη θεμϊτων διούκηςησ και οργϊνωςησ, 

ϋχει υπϊρξει ο ειδικϐσ κανονιςμϐσ υπ. αριθμ. 385/2011 με τον οπούο ρυθμύζονται 

οι δρϊςεισ και οι αρμοδιϐτητεσ του Δόμου μϋςα ςτον οικιςμϐ και προωθεύται η 

τοπικό ανϊπτυξη μϋςω τησ ανϊδειξησ του οικιςμοϑ. 

Απϐ τισ  ςυνεντεϑξεισ οι οπούεσ ελόφθηςαν απϐ ανθρώπουσ, που ϋχουν γνώςη και 

επαφό με το αντικεύμενο προκϑπτει ϐτι το εθνικϐ πλαύςιο, εύναι κανονιςτικϊ 

ιςχυρϐ και επαρκϋσ.  Κϊποιοι πιςτεϑουν ϐτι κϊποιεσ φορϋσ δεν τηρεύται, για 

λϐγουσ που ποικύλουν. Οι δρϊςεισ των ςυναρμϐδιων φορϋων φαύνεται ϐτι 

διαςφαλύζουν την προςταςύα του οικιςμοϑ, αν και υπϊρχουν απϐψεισ που 

υποςτηρύζουν εν μϋρη το αντύθετο. Εύναι αρκετϊ δϑςκολο να προκϑψει μια 

πλόρησ εικϐνα επ' αυτοϑ βϊςει των απαντόςεων απϐ ςτισ ςυνεντεϑξεισ. Για την 

μεταξϑ τουσ ςυνεργαςύα οι ερωτηθϋντεσ των φορϋων, δεύχνουν ικανοποιημϋνοι 

και δεν φαύνεται να αντιμετωπύζουν ιδιαιτϋρα θϋματα. Αναφϋρθηκε γενικϐτερα, 

για παρϊδειγμα η ανϊγκη εκπϐνηςησ μελϋτησ «χρόςεων γησ»,  και η προώθηςη 

τησ ϋνταξησ του Κϊςτρου ςτον κατϊλογο των προςτατευϐμενων οικιςμών τησ 

UNESCO. Ενδιαφϋρον παρουςιϊζει, το γεγονϐσ ϐτι ϐλοι οι ερωτηθϋντεσ 

προτεύνουν την ανϊδειξη τησ Ωνω Πϐλησ και του οικιςμοϑ γενικϐτερα, με ϋργα, 

ϋρευνεσ, αναςκαφϋσ, εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα  κ.τ.λ..  
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Απϐ την οπτικό τησ δημϐςιασ πολιτικόσ η προςταςύα των παραδοςιακών 

οικιςμών, παρουςιϊζεται ωσ ϋνα πολυδιϊςτατο πεδύο εντϐσ του ευρϑτερου τομϋα 

τησ πολιτιςτικόσ πολιτικόσ με πολλαπλϊ εργαλεύα εφαρμογόσ. Οι παραδοςιακού 

οικιςμού προςτατεϑονται και αναδεικνϑονται μϋςα ςτο γενικϐτερο πλαύςιο τησ 

αρχιτεκτονικόσ και πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ και με βϊςη ϋνα ςϑνθετο πλαύςιο 

ρυθμύςεων που προϋρχονται απϐ εθνικϐ και διεθνϋσ επύπεδο.  

Οι προτϊςεισ που προϋκυψαν απϐ την ϋρευνα  των ςυνεντεϑξεων εςτιϊζονται 

ςτα ακϐλουθα: 

 Ανϊδειξη τησ Ωνω Πϐλησ ςε ϐλα τα επύπεδα 

 Προγρϊμματα και εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ  

 Χηφιοπούηςη, δεδομϋνων για εικονικϋσ περιηγόςεισ  

 Προςϋλκυςη νϋων επιςκεπτών, μϋςα απϐ αναςκαφϋσ και λοιπϋσ δρϊςεισ 

ςτον οικιςμϐ  

 υχνϋσ ξεναγόςεισ ςε κατούκουσ και επιςκϋπτεσ 

 Εγγραφό του οικιςμοϑ τησ Μονεμβαςύασ ςτον κατϊλογο τησ UNESCO 

 Ευαιςθητοπούηςη των παιδιών  

 

Κλεύνοντασ, με μια προςωπικό εκτύμηςη που διαμορφώθηκε μϋςα απϐ την 

ϋρευνα, τονύζεται ϐτι οι παραδοςιακού οικιςμού προςτατεϑονται επαρκώσ. 

Ιςτορικϊ και μϐνο, μπορεύ να δει κανεύσ ϐτι δημιουργόθηκε ςταδιακϊ ϋνα πλαύςιο 

νϐμων και ρυθμύςεων, που θωρακύζουν αυτοϑσ τουσ οικιςμοϑσ. ε εθνικϐ, 

περιφερειακϐ και τοπικϐ επύπεδο υπϊρχει η κατϊλληλη διϊρθρωςη υπηρεςιών, 

με αρμοδιϐτητα την εφαρμογό των διατϊξεων και την εποπτεύα των 

προςτατευϐμενων οικιςμών. Πϊντοτε αςφαλώσ θα υπϊρχουν φαινϐμενα 

κοινωνικϊ, οικονομικϊ κ.α. που μερικϋσ φορϋσ μπορεύ να επηρεϊςουν την 

εφαρμογό των κανϐνων προςταςύασ των χαρακτηριςμϋνων οικιςμών παρϐλα 

αυτϊ, δεν ςημαύνει ϐτι οι οικιςμού αυτού δεν προςτατεϑονται ό δεν 

αναδεικνϑονται. Για τη προςταςύα τησ τοπικόσ ταυτϐτητασ, ςυμβϊλουν τϐςο το 

δημϐςιο ϐςο και οι πολύτεσ που ζουν ςτον τϐπο αυτϐ.  

Με βϊςη τα παραπϊνω παραθϋτω οριςμϋνεσ προτϊςεισ ενθϊρρυνςησ τησ 

ανϊδειξησ και προςταςύασ του οικιςμοϑ: 

 Αξιοπούηςη του τοπικοϑ  καλλιτεχνικοϑ δυναμικοϑ  

 Αξιοπούηςη επιςτημϐνων ϐπωσ περιβαλλοντολϐγων και ζωολϐγων τησ 

περιοχόσ 
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 Ενύςχυςη του διαλϐγου ανϊμεςα ςτουσ δημϐςιουσ φορεύσ τισ επιχειρόςεισ  

και τη κοινωνύα.  

 Μεγαλϑτερη ανϊδειξη του Ευρωπαώκοϑ χαρακτόρα των 

προςτατευϐμενων πολιτιςτικών μνημεύων ωσ κομμϊτι τησ κοινόσ μασ  

κληρονομιϊσ. 
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Νϐμοσ 2831/2000, Σροποπούηςη των διατϊξεων του ν. 1577/1985 -Γενικϐσ 
Οικοδομικϐσ Κανονιςμϐσ- και ϊλλεσ πολεοδομύασ διατϊξεισ, 
https://tinyurl.com/yyo9kmhr, (ημερ. επιςκ. 16/10/2020) 
 
ΝΟΜΟ 4067/2012 «Νϋοσ Οικοδομικϐσ Κανονιςμϐσ», 
https://tinyurl.com/y5uwmah4,  (ημερ. επικ.26/10/2020), Ο  νϐμοσ 4067/2012 
κωδικοποιόθηκε απϐ τον  Ν.4759/2020 - ΥΕΚ 245/Α/9-12-2020. 
 
Νϐμοσ 2039/1992 - ΥΕΚ 61/Α/13-4-1992, «Κϑρωςη τησ ϑμβαςησ για την 
προςταςύα τησ αρχιτεκτονικόσ κληρονομύασ τησ Ευρώπησ». 
https://tinyurl.com/y6oc77hf ,( ημερ επιςκ. 26/10/2020) 
 

https://www.icomos.org/18thapril/18april2003.htm
https://tinyurl.com/y4en7974
https://www.archetai.gr/images/pdfs/bae/BAE_234.pdf
https://tinyurl.com/y4xjb7r6
https://tinyurl.com/2jj3rab8
https://tinyurl.com/y8wrkmvk
https://rb.gy/dvujop
https://tinyurl.com/y4e988zr
https://tinyurl.com/yyfv8e6p
https://tinyurl.com/y634gxah
https://tinyurl.com/yyo9kmhr
https://tinyurl.com/y5uwmah4
https://tinyurl.com/y6oc77hf
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Νϐμοσ 2508/1997 : Βιώςιμη Οικιςτικό Ανϊπτυξη των πϐλεων και οικιςμών τησ 
χώρασ και ϊλλεσ διατϊξεισ. https://tinyurl.com/y4898jz6, (ημερ. επιςκ. 
26/10/2020) 
 
2742 ΥΕΚ Α'207/7.10.1999, «Φωροταξικϐσ ςχεδιαςμϐσ και αειφϐροσ ανϊπτυξη 
και ϊλλεσ διατϊξεισ». https://tinyurl.com/yxdbtvh3, ( ημερ. επιςκ. 26/10/2020) 
 

Νϐμοσ 3028/2002 - ΥΕΚ A-153/28-6-2002, «Για την προςταςύα των 

Αρχαιοτότων και εν γϋνει τησ Πολιτιςτικόσ Κληρονομιϊσ.» 

https://tinyurl.com/y446m6m4, (ημερ. επιςκ. 26/10/2020 

Επύςημη ιςτοςελύδα. Νϐμοσ και Υϑςη. ΠΑΠΑΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ Α. « Η προςταςύα 
των παραδοςιακών οικιςμών. Διοικητικό πρακτικό και νομολογύα (Νοϋμβριοσ 
2003)», https://tinyurl.com/y2qhh4f7, (ημερ. επιςκ. 28/10/2020) 
 
LIFEGRECABAT πρϐγραμμα, https://www.lifegrecabat.eu/el/node/61 , (ημερ. 
επικ. 28/10/2020) 
 
Επύςημη ιςτοςελύδα: Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργεια, παραδοςιακϊ 

κτύρια και ςϑνολα. https://tinyurl.com/y64u269v, (ημερ. επικ. 28/10/2020) 

Π.Δ. 4/2018 (ΥΕΚ 7/τ.Α ́/22-1-2018) «Οργανιςμϐσ του Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ 
και Αθλητιςμοϑ», https://tinyurl.com/y6zoory4, (ημερ.επικ.29/10/2020) 
 
Προεδρικϐ Διϊταγμα 104/2014 (ΥΕΚ 171/Α/28-8-2014)  Οργανιςμϐσ 
Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ. https://tinyurl.com/y2vo2oxl , (ημερ. 
επιςκ. 28/10/2020) 
 
Οργανικό δομό του Τπουργεύου, https://tinyurl.com/y6bk65lj  ,( ημερ. επιςκ. 

29/10/2020) 

ΝΟΜΟ 3852 ΥΕΚ Α' 87/7.6.2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και 

τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ - Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ», αρθ. 186 πρα. Η, 

https://tinyurl.com/yybbnnhz, (ημερ.  επιςκ. 1/11/2020) 

ϑνταγμα Ελλϊδοσ, μϋροσ τρύτο - Οργϊνωςη και λειτουργύεσ τησ Πολιτεύασ ,Αρθ. 

102. https://tinyurl.com/s2vftod,  (ημερ. επιςκε.11/11/2020) 

 

Ευρωπαώκοϑ Φϊρτη αυτονομύασ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ τραςβοϑργο, 1985, 

https://rm.coe.int/1680719a3b  ,( ημερ. επικ. 1/11/2020) 

 

Κώδικασ Δόμων και Κοινοτότων N. 3463/2006(ΥΕΚ Α 114/30.6.2006) αρθ. 75, 

https://tinyurl.com/y4zno79j, (ημερ. επικ. 1/11/2020) 

Νύκοσ Φαρκιολϊκησ, «Ανϊπλαςη αςτικών κϋντρων- αςτικό διακυβϋρνηςη. 

Θεςμικό πλαύςιο για την πολιτιςτικό κληρονομιϊ», https://tinyurl.com/y6y97rkz, 

(ημερ. επιςκ. 12/12/2020) 

Επύςημο τουριςτικό ιςτοςελύδα, Δόμου Μονεμβαςύασ,  

https://tinyurl.com/y6pymk86, (ημερ. επιςκ. 5/11/2020) 

https://tinyurl.com/y4898jz6
https://tinyurl.com/yxdbtvh3
https://tinyurl.com/y446m6m4
https://tinyurl.com/y2qhh4f7
https://www.lifegrecabat.eu/el/node/61
https://tinyurl.com/y64u269v
https://tinyurl.com/y6zoory4
https://tinyurl.com/y2vo2oxl
https://tinyurl.com/y6bk65lj
https://tinyurl.com/yybbnnhz
https://tinyurl.com/s2vftod
https://rm.coe.int/1680719a3b
https://tinyurl.com/y4zno79j
https://tinyurl.com/y6y97rkz
https://tinyurl.com/y6pymk86
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Ιςτοςελύδα φορϋα «ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ», 

«HELLASTRON», https://tinyurl.com/y2cst7ax , (ημερ. επικ. 7/11/2020) 

Επύςημη ιςτοςελύδα Ελληνικό Ακτοπλώα , https://tinyurl.com/y2duvz8z, (ημερ. 
επιςκ. 10/11/2020) 
 

Επύςημη τουριςτικό ιςτοςελύδα του Δόμου Μονεμβϊςιασ,  
https://tinyurl.com/yys7l3cg, (ημερ επι. 8/11/2020) 
 

ΥΕΚ αποτελεςμϊτων μϐνιμου πληθυςμοϑ, ςελ. 10776, 
https://tinyurl.com/y4or8bkq, (ημερ επιςκ. 8/11/2020) 
 
ΠΔ 19-10-1978 - ΥΕΚ 594/Δ/13-11-1978, Περύ χαρακτηριςμοϑ ωσ 
Παραδοςιακών Οικιςμών τινών του Κρϊτουσ και καθοριςμοϑ των ϐρων και 
περιοριςμών δομόςεωσ των οικιπϋδων αυτών. https://tinyurl.com/y56vhf2p, 
(ημερ επικ.9/11/2020) 
 
«Ολϐκληροσ η περιοχό Παλαιϊσ Μονεμβαςύασ - μετϊ του Κϊςτρου τησ 
Μονεμβαςύασ», https://tinyurl.com/y5b8ov45, (ημερ. επικ. 9/11/2020) 
 
ΒΔ 19-4-1921, ΥΕΚ 68/Α/26-4-1921, https://tinyurl.com/y2fzggg5, (ημερ. επιςκ. 
9/11/2020) 
 
ΒΔ 25-2-1922, ΥΕΚ 28/Α/26-2-1922, https://tinyurl.com/yyvb67ze, (ημερ. 

επιςκ. 9/11/2020) 

ΤΑ 15794/19-12-1961, ΥΕΚ 35/Β/2-2-1962, https://tinyurl.com/y3p6xmck , 
( ηεμρ. επιςκ. 9/11/2020) 
 
ΤΑ 1857/12-9-1970, ΥΕΚ 666/Β/23-9-1970,https://tinyurl.com/yyf3waed, 
(ημρερ. Επιςκ. 9/11/2020) 
 
ΤΑ 25309/242/30-10-1971, ΥΕΚ 910/Β/12-11-1971, 
https://tinyurl.com/y5thkejg , (ημερ. επι. 9/11/2020 ) 
 
ΠΔ 19-10-1978, ΥΕΚ 594/Δ/13-11-1978, https://tinyurl.com/y56vhf2p, (ημερ. 
επιςκ. 9/11/2020) 
 
European Heritage Label - 2017 Panel Report, https://tinyurl.com/9mcyu457 , 
ςελ.32 (ημερ. επιςκ. 13/11/2020) 
 
τισ 16 επτεμβρύου 2008 με την απϐφαςη 199/2008.  "Σύνταξη μελϋτησ 
προκαταρκτικού ςχεδύου διαχεύριςησ και ςυλλογόσ ςτοιχεύων για τη ςύνταξη 
φακϋλου υποψηφιότητασ ϋνταξησ αρχαιολογικού χώρου Μονεμβαςύασ ςτον 
κατϊλογο μνημεύων τησ παγκόςμιασ κληρονομιϊσ UNESCO". 
https://tinyurl.com/38ces7nm , (ημερ. επιςκ. 10/4/2021) 
 
Επύςημη ιςτοςελύδα: Υορϋασ Διαχεύριςησ Πϊρνωνα, Μουςτοϑ, Μαινϊλου & 

Μονεμβαςύασ , https://tinyurl.com/y6juann9 , ημερ. επιςκ. 9/11/2020 Η νϋα 

ςϑςταςη προϋρχεται απϐ τον νϐμο  Ν. 4519/2018, (ΥΕΚ 25/Α/20.2.2018) 

https://tinyurl.com/y2cst7ax
https://tinyurl.com/y2duvz8z
https://tinyurl.com/yys7l3cg
https://tinyurl.com/y4or8bkq
https://tinyurl.com/y56vhf2p
https://tinyurl.com/y5b8ov45
https://tinyurl.com/y2fzggg5
https://tinyurl.com/yyvb67ze
https://tinyurl.com/y3p6xmck
https://tinyurl.com/yyf3waed
https://tinyurl.com/y5thkejg
https://tinyurl.com/y56vhf2p
https://tinyurl.com/9mcyu457
https://tinyurl.com/38ces7nm
https://tinyurl.com/y6juann9
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Επύςημη ιςτοςελύδα: Ιεροϑ Ναοϑ Ελκϐμενοσ Φρηςτϐσ. Ιερϐσ Ναϐσ Αγύου 

Νικολϊου. https://tinyurl.com/yybpmerk ,( ημερ. επιςκ. 13/11/2020) 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, «Ανϊπλαςη και φωτιςμϐσ τησ πλατεύασ τησ 
Φρυςαφύτιςςασ ςτο Κϊςτρο Μονεμβαςύασ» https://tinyurl.com/4vzdjuer, (ημερ. 
επιςκ. 13/04/2021) 
 
Ενταγμϋνα Ϊργα ανϊ Κατηγορύα Πρϊξησ, https://tinyurl.com/37hpcem8, (ημερ. 
επύςκ.13/04/2021) 
 
"Ανϊπλαςη και φωτιςμϐσ τησ πλατεύασ τησ Φρυςαφύτιςςασ ςτο κϊςτρο 

Μονεμβαςύασ" με κωδικϐ MIS 453301 ςτο Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα 

"Ανταγωνιςτικϐτητα και Επιχειρηματικϐτητα" , https://tinyurl.com/3hccddz4 , 

(ημερ. επιςκ. 13/04/2021) 

Αποκατϊςταςη του Ιεροϑ Ναοϑ Παναγύασ Οδηγότριασ ό Αγύασ οφύασ, ςτην Ωνω 
πϐλη τησ Μονεμβαςύασ, Δ. Μονεμβαςύασ, Π.Ε. Λακωνύασ, Περιφϋρειασ 
Πελοποννόςου" https://tinyurl.com/2whdh9mn, (ημερ. επιςκ. 13/04/2021) 
 

Ϊνταξη τησ πρϊξησ "Αποκατϊςταςη του Ιεροϑ Ναοϑ Παναγύασ Οδηγότριασ ό 

Αγύασ οφύασ, ςτην Ωνω πϐλη τησ Μονεμβαςύασ, Δ. Μονεμβαςύασ, Π.Ε. Λακωνύασ, 

Περιφϋρειασ Πελοποννόςου" με κωδικϐ MIS 448319 ςτο επιχειρηςιακϐ 

πρϐγραμμα: Ανταγωνιςτικϐτητα και Επιχειρηματικϐτητα   

https://tinyurl.com/3mxuu6bs  , ( ημερ επύςκ. 13/04/2021) 

Εγκαινιϊςτηκαν τα ϋργα τησ Ωνω Πϐλησ ςτο Κϊςτρο Μονεμβαςύασ,  

https://tinyurl.com/4jxcjter, (ημερ. επιςκ. 13/04/2021) 

Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ, Εφορύα Αρχαιοτότων Λακωνύασ. Σο ϋργο 

τησ Εφορεύασ Αρχαιοτότων Λακωνύασ κατϊ το ϋτοσ 2019. πϊρτη 

ΣΕΡΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΑΣΗΡΗΣΕΟΤ ΥΑΡΟΤ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ ΚΨΔ: 

14SYMV002442697 https://tinyurl.com/zc5s6tba, (ημερ. επιςκ. 2021) 

Αριθμϐσ απϐφαςησ. 385/2011, Κανονιςμϐσ του Κϊςτρου ςε θϋματα οργανωτικοϑ 
και διοικητικοϑ επιπϋδου ςτον οικιςμϐ «ΚΑΣΡΟ»  https://tinyurl.com/y4kml2ro 
,( ημερ. επιςκ. 19/11/2020) 
 
Ιςτολϐγιο ταϑροσ Φριςτϊκοσ (Μαθηματικϐσ και Αντιδόμαρχοσ Μονεμβαςύασ 
2019-2021) , Αρχειοθόκη ιςτολογύου Ειδόςεισ, Νϋα απο το Δόμο Μονεμβαςύασ.:  
http://xristakos.blogspot.com/2009/, (ημερ. επιςκ.25/11/2020) 
 
Αριθ. απο. 271/2012 ΘΕΜΑ: Απευθεύασ ανϊθεςη τησ μελϋτησ με τύτλο { 
Προμελϋτη φωτιςμοϑ τησ παλαιϊσ πϐλησ του Κϊςτρου}. 
https://tinyurl.com/2c5yuen3, (ημερ. επιςκ. 14/04/2021) 
 
Απϐςπαςμα Πρακτικοϑ Οικονομικόσ Επιτροπόσ Δόμου Μονεμβαςύασ Νο 07/26-
03-2013, https://tinyurl.com/yx9f2mmz ,( ημερ. επιςκ. 25/11/2020) 
 
Απϐφαςη Δημοτικοϑ υμβουλύου: Πρακτικϐ 8/2013 αρθ. Απϐ. 
131/2013,https://tinyurl.com/y67mqqfz , (ημερ. επιςκ. 25/11/2020) 
 

https://tinyurl.com/yybpmerk
https://tinyurl.com/4vzdjuer
https://tinyurl.com/37hpcem8
https://tinyurl.com/3hccddz4
https://tinyurl.com/2whdh9mn
https://tinyurl.com/3mxuu6bs
https://tinyurl.com/4jxcjter
https://tinyurl.com/zc5s6tba
https://tinyurl.com/y4kml2ro
http://xristakos.blogspot.com/2009/
https://tinyurl.com/2c5yuen3
https://tinyurl.com/yx9f2mmz
https://tinyurl.com/y67mqqfz
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Απϐςπαςμα Πρακτικοϑ οικονομικόσ Επιτροπόσ Δόμου Μονεμβαςύασ  Νο 11/05-
06-2013, https://tinyurl.com/y24tj2xw ,( ημερ. επςικ. 25/11/2020) 
 
Αριθ.αποφ. 112/2016 ΘΕΜΑ: Απευθεύασ ανϊθεςη του ϋργου με τύτλο {Επϋκταςη 
δικτϑου ϑδρευςησ ςτο Κϊςτρο Μονεμβαςύασ} .https://tinyurl.com/mwz3venm, 
(ημερ. επιςκ.14/04/2021) 
 
ΜΕΣΡΑ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΒΡΑΦΨΔΨΝ ΠΡΑΝΨΝ ΚΑΣΡΟΤ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ, 
https://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/5048167.pdf , ( ημερ. επιςκ. 
25/11/2020) 
 
ΘΕΜΑ: Σροποπούηςη τησ Πρϊξησ «ΜΕΣΡΑ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΒΡΑΦΨΔΨΝ 

ΠΡΑΝΨΝ ΚΑΣΡΟΤ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ» με Κωδικϐ ΟΠ 5048167 ςτο Επιχειρηςιακϐ 

Πρϐγραμμα «Πελοπϐννηςοσ 2014-2020», https://tinyurl.com/xae4b8e8, 

(ημερομ. επιςκ. 14/04/2021) 

Επύςημη τουριςτικό Ιςτοςελύδα του Δόμου Μονεμβϊςιασ.  

https://monemvasia.gr/ , (ημερ. επιςκ.26/11/2020) 
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https://tinyurl.com/mwz3venm
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Παραρτόματα 

Παρϊρτημα Ι 

 

 Φϊρτησ: Ιδιοκτηςύεσ ςτην Κϊτω Πϐλη Μονεμβαςύασ. 

Η καταγραφό και επεξεργαςύα του χϊρτη απϐ: την Γιώτα κϊγκου, αρχαιολϐγοσ 

MSc και Παναγιώτησ κϊγκοσ , τεχνολϐγοσ – μηχανολϐγοσ 
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Παρϊρτημα ΙΙ 

 

ΠΙΝΑΚΑ: ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ 

ΕΡΓΑ Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΕΡΓΟΤ 

ΕΣΟ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Καταςκευό 

καλντεριμιού ςτο 

Κϊςτρο Μονεμβαςύασ 

 

 

70.000,00 ευρώ 

 

2008 

 

πραγματοποιόθηκε  

 

Αποχετευτικό δύκτυο 

ςτο Κϊςτρο 

 

Δεν υπϊρχουν 

διαθϋςιμα ςτοιχεύα  

 

 πριν το     

2009 

 

πραγματοποιόθηκε 

 

Αντικατϊςταςη αγωγού 

ύδρευςησ ςτο Κϊςτρο 

 

Δεν υπϊρχουν 

διαθϋςιμα ςτοιχεύα  

 

πριν 

το2009 

 

πραγματοποιόθηκε 

Πρμόθεια φωτιςτικών 

Κϊςτρου  

    47.000,00 ευρώ 2009 πραγματοποιόθηκε  

Ανϊπλαςη πλατεύασ 

Ελκόμενου 

92.000,00 ευρώ 2009 πραγματοποιόθηκε 

 

Επϋκταςη δικτύου 

ύδρευςησ ςτο Κϊςτρο 

Μονεμβαςύασ 

 

   100.000,00 ευρώ 

 

 

  

2009 

 

 

 

πραγματοποιόθηκε 

 

Προμελϋτη φωτιςμού 

τησ παλαιϊσ πόλησ του 

Κϊςτρου 

 

 

     4.428,00 ευρώ  

 

2012 

  

πραγματοποιόθηκε 

Μελϋτη ανϊπλαςησ και 

φωτιςμού πύλησ 

Κϊςτρου  Μονεμβϊςιασ 

παραλιακού    μετώπου 

 

     13.350,00 ευρώ 

 

2013 

 

πραγματοποιόθηκε 
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Μελϋτη ανϊπλαςησ τησ 

πλατεύασ τησ 

Φρυςαφύτιςςασ ςτο 

Κϊςτρο 

 

       2.460,00 ευρώ 

 

2013 

 

πραγματοποιόθηκε 

 

Σοποθϋτηςη 

μεταλλικών ςτύλων 

χαμηλού ύψουσ με 

ενςωματωμϋνα 

φωτιςτικϊ ςώματα 

 

 

 

   90.000,00 ευρώ 

 

 

2016 

 

 

πραγματοποιόθηκε 

 

Μϋτρα ςταθεροπούηςησ 

βραχωδών πρανών 

Κϊςτρου 

 

 

 

2.500.000,00 ευρώ  

 

 

2018 

 

 

υπϐ καταςκευό 

 

Μελϋτη φωτιςμού 

Κϊςτρου 

 

 

υπϐ ςϑνταξη  

 

- 

 

- 

 

Ανϊπλαςη δρόμου από  

γϋφυρα ϋωσ Πύλη 

 

 

υπϐ ςϑνταξη 

 

- 

 

- 
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Παρϊρτημα ΙΙI 

 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ 

 
Συνϋντευξη με ςτϋλεχοσ τησ Αρχαιολογικόσ Υπηρεςύασ Μονεμβαςύασ 

1) Σι ςημαύνει κατϊ την ϊποψη ςασ προςταςύα ενϐσ παραδοςιακοϑ οικιςμοϑ; 

Απϐ την ςυζότηςη προϋκυψε ϐτι, η προςταςύα αςκεύται μϋςα απϐ ϋνα νομοθετικϐ 

πλαύςιο με διατϊξεισ που αφοροϑν ειδικϋσ προδιαγραφϋσ για την αποκατϊςταςη, 

διαμϐρφωςη και επιςκευό των ιδιωτικών και δημϐςιων κτιρύων. Επομϋνωσ η 

προςταςύα περνϊ μϋςα απϐ:  α) το  νομοθετικϐ πλαύςιο, β) υπηρεςύεσ εποπτεύασ 

τόρηςησ των κανϐνων, γ)  πρωτοβουλύα απϐ τουσ ιδιώτεσ για τα ακύνητα που 

βρύςκονται ςτην ιδιοκτηςύα τουσ. Οι ιδιώτεσ με ϊλλα λϐγια να αντιλαμβϊνονται 

την μοναδικϐτητα και η  ιςτορικό ςημαςύα του χώρου. 

2) Σο θεςμικϐ πλαύςιο προςταςύασ του οικιςμοϑ εύναι επαρκϋσ για την περύπτωςη 

τησ μεςαιωνικόσ πϐλησ τησ  Μονεμβαςύασ; 

Σο ιςχϑον νομοθετικϐ πλαύςιο για τουσ προςτατευϐμενουσ οικιςμοϑσ,  καλϑπτει  

την προςταςύα του οικιςμοϑ.  Ειδικϐτερα, με τον  νϐμο 3028/2002 ρυθμύζεται, το 

κανονιςτικϐ πλαύςιο των αρχαιολογικών χώρων. 

3) Οι αρμοδιϐτητεσ / δρϊςεισ των δημοςύων φορϋων καλϑπτουν την προςταςύα του 

παραδοςιακοϑ οικιςμοϑ τησ Μονεμβαςύασ;  Τπϊρχει βαθμϐσ δυςκολύασ ωσ προσ 

την  ςυνϋργεια ςασ με τουσ ϊλλουσ φορεύσ ; 

Εκδηλώθηκε θετικό  ϊποψη για την  ςυνεργαςύα με τουσ ϊλλουσ φορεύσ  για τα 

θϋματα τησ προςταςύασ του οικιςμοϑ. Σο ςϑςτημα εύναι ςωςτϊ δομημϋνο, δεν 

ϋχει εντοπιςτεύ κϊποιο πρϐβλημα ςε ςχϋςη με την ςυνεργαςύα με τον Δόμο, την 

Περιφϋρεια και το Τπουργεύο.    

4) Σα ϋργα, οι αναςκαφϋσ κτλ. που πραγματοποιόθηκαν απϐ την Εφορεύα 

Αρχαιοτότων ϋδωςαν περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ για τη ταυτϐτητα τησ 

μεςαιωνικόσ πϐλησ τησ Μονεμβαςύασ; Ποια νϋα ςτοιχεύα προϋκυψαν; 

υζητώντασ προκϑπτει ϐτι,   οι αναςκαφϋσ και η ϋρευνα εύναι ςημαντικϋσ για την 

εξϋλιξη ςτον οικιςμϐ ωσ προσ την ιςτορικό τουσ αποκϊλυψη. Η ϋρευνα ςτην κϊτω 

πϐλη καλϑπτει ςημαντικϊ ςτοιχεύα για το πολεοδομικϐ δύκτυο τησ πϐλισ. την 

περύπτωςη του ναοϑ του Ελκϐμενου Φριςτοϑ, μϋςα απϐ τισ αναςκαφϋσ 

αποκαλϑπτονται νϋα δεδομϋνα για την ιςτορύα και για τισ διϊφορεσ οικοδομικϋσ 
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φϊςεισ του ναοϑ. Η αποκϊλυψη των αναςκαφών θα δώςουν φωσ ςτην ιςτορύα 

και την ανϊδειξη των ςτοιχεύων αυτών ϐχι μϐνο ςτην υπηρεςύα αλλϊ και ςτον 

επιςκϋπτη.  

5) Ποιϋσ περαιτϋρω δρϊςεισ και παρεμβϊςεισ εύναι κατϊ την ϊποψη ςασ εύναι  

αναγκαύεσ, για την ενύςχυςη τησ προςταςύασ και την ανϊδειξη  του 

παραδοςιακοϑ οικιςμοϑ τησ Μονεμβαςύασ;  

Οι προτϊςεισ αφοροϑςαν  την ανϊδειξη ςε ϐλα τα επύπεδα τησ Ωνω Πϐλησ και 

των οικοδομικών κτιςμϊτων και των μνημεύων ςτην Κϊτω Πϐλη. Επύςησ  για την 

ανϊδειξη τησ τοπικόσ ταυτϐτητασ, να πραγματοποιηθοϑν εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ, 

δύκτυα περιηγόςεων για τουσ κατούκουσ. Χηφιακϋσ δρϊςεισ ϐπωσ η ψηφιοπούηςη 

των δεδομϋνων για εικονικϋσ περιηγόςεισ ςτουσ επιςκϋπτεσ.  
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Συνϋντευξη ςε α΄ αιρετό του Δόμου   

1) Σο θεςμικϐ πλαύςιο για την προςταςύα του οικιςμοϑ εύναι επαρκϋσ για την 

περύπτωςη τησ μεςαιωνικόσ πϐλησ τησ  Μονεμβαςύασ; 

Σο θεςμικϐ πλαύςιο εύναι επαρκϋσ για την προςταςύα του οικιςμοϑ η οπούα ϋχει 

ςυντελεςτεύ ςε πολϑ υψηλϐ επύπεδο κυρύωσ με την λειτουργύα τησ Εφορεύασ 

Αρχαιοτότων η οπούα ϋχει παρϋμβει αποτελεςματικϊ ςε ϐλο το ςϑνολο των 

εργαςιών απϐ δημϐςιοϑσ και ιδιωτικοϑσ φορεύσ. Η μελϋτη χρόςεων γησ θα όταν 

πολϑ χρόςιμη για την προςταςύα του οικιςμοϑ.  

2) Οι αρμοδιϐτητεσ / δρϊςεισ των δημοςύων φορϋων διαςφαλύζουν την προςταςύα 

του παραδοςιακοϑ οικιςμοϑ τησ Μονεμβαςύασ;  Τπϊρχει βαθμϐσ δυςκολύασ ωσ 

προσ την  ςυνϋργεια ςασ με του ϊλλουσ φορεύσ;   

Η ςυνεργαςύα με τουσ δημϐςιοϑσ φορεύσ εύναι ςε πολϑ καλϐ επύπεδο και κατϊ 

κϑριο λϐγο αποτελεςματικό. Ϊνασ τομϋασ που πιθανϐν να θϋλει βελτύωςη εύναι ο 

χρϐνοσ για την επεξεργαςύα και διεκπεραύωςη μιασ διαδικαςύασ η οπούα ςε 

οριςμϋνεσ περιπτώςεισ καθυςτερεύ. 

 

3) Τπϊρχει βαθμϐσ δυςκολύασ ςτην εφαρμογό πολιτικών ςτον οικιςμϐ του 

«κϊςτρου» Μονεμβαςύασ; ασ ρωτϊω επειδό ο οικιςμϐσ εύναι κϊτω απϐ το 

καθεςτώσ των κηρϑξεων.  

Δεν ϋχει παρατηρηθεύ μεγϊλη καθυςτϋρηςη με υπαιτιϐτητα των υπηρεςιών. 

 

4) Ϊχετε να προτεύνονται κϊποια ιδϋα ό δρϊςη για την ενύςχυςη τησ προςταςύασ και 

την ανϊδειξη του οικιςμοϑ; 

Οι πρωτοβουλύεσ που ϋχει αναλϊβει ο Δόμοσ για την ανϊδειξη του Κϊςτρου εύναι: 

α) η ςτόριξη των πρανών δηλαδό του βρϊχου ακριβώσ πϊνω απϐ τον οικιςμϐ 

εύναι ςε φϊςη δημοπραςύασ, β)ϋχει ξεκινόςει η εκπϐνηςη μελϋτησ για την 

ανϊπλαςη του δρϐμου γϋφυρασ Κϊςτρου, γ) τισ επϐμενεσ ημϋρεσ υπογρϊφονται 

τα ςυμβϐλαια για την αγορϊ απϐ τον Δόμο τησ οικύασ του ποιητό Γιϊννη Ρύτςου 

και την μετατροπό του ςε μουςεύο Γιϊννη Ρύτςου, δ) ϋχει ξεκινόςει η μελϋτη για 

τον φωτιςμϐ του Κϊςτρου, ε) ϋχει ξεκινόςει η μελϋτη για την εγκατϊςταςη 

τελεφερύκ απϐ το χώρο ϋξω απϐ την κεντρικό πϑλη ωσ την Ωνω Πϐλη.   
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Συνϋντευξη ςε β ΄ αιρετό του Δόμου    

υνοπτικϊ καταγρϊφονται οι παρακϊτω απϐψεισ μϋςα απϐ την ςυζότηςη που 

πραγματοποιόθηκε. 

1) Σο θεςμικϐ πλαύςιο για την προςταςύασ του οικιςμοϑ εύναι επαρκϋσ, για την 

περύπτωςη τησ μεςαιωνικόσ πϐλησ τησ  Μονεμβαςύασ; 

Μϋχρι ϋνα ςημεύο υπϊρχει μια εξαςφϊλιςη, δεν υπϊρχει ςτον απϐλυτο βαθμϐ. Θα 

ϋπρεπε να ενταχθεύ ςε ϋνα ευρϑτερο πλαύςιο προςταςύασ ϐπωσ, ςτην ϋνταξη του 

ςτην Unesco. ε αυτϐ, η θϋςη του θα όταν αςφαλϋςτερη και πιο προςιτό λϐγω 

του περιεχομϋνου. Αρμϐζει περιςςϐτερο ςε αυτϐ το πλαύςιο αυτϐσ ο 

αρχαιολογικϐσ  χώροσ.  

2) Οι αρμοδιϐτητεσ / δρϊςεισ των δημοςύων φορϋων καλϑπτουν την προςταςύα του 

παραδοςιακοϑ οικιςμοϑ τησ Μονεμβαςύασ; 

χετικό, εύναι και ςε αυτό την περύπτωςη και εύναι ανϊ τομϋα. Σο ζότημα εύναι η 

διατόρηςη τησ φυςιογνωμύασ του πολιτιςτικοϑ και φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ. Θα 

πρϋπει να ανόκει ςτα εθνικϊ ζητόματα το κϊςτρο τησ Μονεμβαςύασ. Να βγει ϋνα 

ολοκληρωμϋνο πρϐγραμμα απϐ το αρμϐδιο Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ για τισ 

περιοχϋσ που ϋχουν ϋνα εμβληματικϐ χαρακτόρα. (π.χ. Παρθενώνασ κτλ.) Η 

πολιτεύα θα πρϋπει να δει αυτϐ τον οικιςμϐ ςε μακροπρϐθεςμο ςχεδιαςμϐ για το 

μϋλλον. Πωσ ο οικιςμϐσ θα μποροϑςε να δημιουργόςει και να αξιοποιόςει τουσ 

τοπικοϑσ πϐρουσ. 

3) Ποιεσ δρϊςεισ πραγματοποιόθηκαν απϐ το Κϋντρο Περιβαλλοντικόσ 

Εκπαύδευςησ, που αφοροϑςαν το «κϊςτρο» τησ Μονεμβαςύα; 

Εκδϐθηκε ϋνα πρϐγραμμα που αφοροϑςε ϋνα εκπαιδευτικϐ φϊςμα τησ 

δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Αυτϐ περιελϊμβανε ξεναγόςεισ ςτο κϊςτρο, 

εκπαύδευςη για την περιβαλλοντικό και πολιτιςμικό φυςιογνωμύα του κϊςτρου. 

Μϋςα απϐ το πρϐγραμμα αυτϐ, τα παιδιϊ ϋμαθαν, την ιςτορύα του τϐπου και τα 

περιβαλλοντικϊ ζητόματα του κϊςτρου Μονεμβαςύασ. Ο κϑριοσ προβληματιςμϐσ 

που προϋκυψε απϐ αυτϐ το εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα εύναι, η διαχεύριςη του 

τϐπου ςτο παρϐν και ςτο μϋλλον, οι προοπτικϋσ του και η τοπικό οικονομύα. Ποια 

ςημαςύα θϋλουμε να δώςουμε ςε αυτϐν τον τϐπο μελλοντικϊ; 
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4) Ϊχετε να προτεύνετε κϊποια ιδϋα ό δρϊςη για την ενύςχυςη τησ προςταςύασ και 

την ανϊδειξη  του οικιςμοϑ; 

Η προςταςύα πραγματοποιεύται μϋςα απϐ τα ϋργα υποδομών που προςτατεϑουν 

και αναδεικνϑουν τον τϐπο. Εύναι ςημαντικϊ τα ϋργα αυτϊ επειδό ςυμβϊλλουν 

ςτην διαχεύριςη του τϐπου και αναδεικνϑουν την φυςιογνωμύα του. Θα πρϋπει να 

λϊβουμε υπϐψη ποιεσ προοπτικϋσ ϋχει ο οικιςμϐσ του κϊςτρου. Η ανϊδειξη τησ  

Ωνω Πϐλησ ϋςτω και με ιδιωτικϊ κεφϊλαια, θα ϋφερνε ζωντϊνια λϐγω τησ 

ςημαςύασ που εύχε ςτον μεςαύωνα ϐπου όταν ϋνα κϋντρο εκεύνη την περύοδο. Η 

ανϊδειξη τησ πϐλησ  ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα ςε εθνικϐ, ευρωπαώκϐ και παγκϐςμιο 

επύπεδο λϐγω τησ φυςιογνωμύασ του οικιςμοϑ. 
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υνϋντευξη με επαγγελματύα  του τουριςτικού κλϊδου 

1) Σο θεςμικϐ πλαύςιο για την προςταςύασ του οικιςμοϑ εύναι επαρκϋσ, για την 

περύπτωςη τησ μεςαιωνικόσ πϐλησ τησ  Μονεμβαςύασ; 

Σο θεςμικϐ πλαύςιο εύναι επαρκϋσ ςτο βαθμϐ που αυτϐ ακολουθεύται πιςτϊ. Η 

τόρηςη των κανονιςμών προςταςύασ ενϐσ παραδοςιακοϑ οικιςμοϑ ϐπωσ η 

Μονεμβαςιϊ, ϐπου, δηλαδό, ςυνυπϊρχει ο χαρακτόρασ του μνημεύου με τον 

οικιςτικϐ και την ϋντονη παρουςύα του τουριςμοϑ, δεν εύναι εϑκολη. ε ϋνα 

τϋτοιο περιβϊλλον εύναι φυςικϐ, για παρϊδειγμα, ο ιδιοκτότησ μιασ κατοικύασ να 

επιθυμεύ και να προςπαθεύ να την μετατρϋψει ςε πιο ςϑγχρονη ό πιο λειτουργικό, 

παρϊ τουσ αυςτηροϑσ κανϐνεσ  που καθορύζουν τον τρϐπο καταςκευόσ και την 

ϐψη τησ. Σο ύδιο ιςχϑει και για ϋναν επιχειρηματύα, που πιθανώσ θεωρεύ ϐτι τα 

κϋρδη του μειώνονται εξαιτύασ των περιοριςμών. Ϊτςι, ςε ϋναν χώρο ϐπωσ η 

Μονεμβαςιϊ, εκτϐσ απϐ τισ αρχϋσ που εύναι αρμϐδιεσ για την προςταςύα τησ, 

ϊμεςα ενδιαφερϐμενοι εύναι και οι κϊτοικοι, οι ιδιοκτότεσ επιχειρόςεων, αλλϊ και 

η Εκκληςύα, των οπούων τα ςυμφϋροντα εύναι αντικρουϐμενα, με αποτϋλεςμα να 

αςκοϑνται πιϋςεισ για χαλϊρωςη του πλαιςύου. Δυςτυχώσ, ςτην περύπτωςη τησ 

Μονεμβαςιϊσ, οι φωνϋσ των κατούκων εύναι ςυνόθωσ πιο αδϑναμεσ ςε ςϑγκριςη 

με αυτϋσ των υπολούπων ενδιαφερομϋνων. 

 

2) Οι αρμοδιϐτητεσ / δρϊςεισ των δημοςύων φορϋων καλϑπτουν την προςταςύα του 

παραδοςιακοϑ οικιςμοϑ τησ Μονεμβαςύασ;  

ε κϊποιο βαθμϐ ναι. Ψςτϐςο, ςτην ουςύα δεν υπϊρχει ϋνα ολοκληρωμϋνο και 

μακροπρϐθεςμο πλϊνο ςχετικϊ με την προςταςύα του παραδοςιακοϑ οικιςμοϑ. 

Οι φορεύσ προςταςύασ ϋχουν ςυχνϊ αλληλεπικαλυπτϐμενεσ αρμοδιϐτητεσ και οι 

δρϊςεισ τουσ περιορύζονται ωσ επύ το πλεύςτον ςε ϋργα αποκατϊςταςησ. Θα όταν 

ςημαντικϐ τα ϐποια ϋργα να προτεραιοποιοϑνται πιο ςωςτϊ, αν και προβλόματα 

που προκϑπτουν απϐ τα ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ  τησ περιοχόσ (π.χ. δυςκολύεσ 

εκτϋλεςησ ϋργων λϐγω αναγλϑφου) εύναι πολϑ δϑςκολο να λυθοϑν. Εξαιτύασ των 

ποικύλων δυςκολιών και εμποδύων που προκϑπτουν ϋργα ςημαντικϊ και 

επεύγοντα ςυχνϊ αναβϊλλονται επ’ αϐριςτον. 

 

3) Ποια η ςημαςύα τησ  ξενϊγηςησ ςτην ανϊδειξησ τησ επιςκεψιμϐτητασ  των 

αρχαιολογικών χώρων;  Και πωσ  μπορεύ να ςυμβϊλλει ό ςυνδυαςτεύ με την 

προςταςύα του οικιςμοϑ; 
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Η ξενϊγηςη ϋμμεςα μπορεύ να ϋχει ςαν αποτϋλεςμα την προςϋλκυςη 

περιςςϐτερων επιςκεπτών. Δεν εύναι ϊμεςη διαφόμιςη αλλϊ, ο επιςκϋπτησ που 

ςυμμετϋχει ςε μια ξενϊγηςη κατανοεύ καλϑτερα τον τϐπο που ϋχει επιςκεφθεύ και 

τον προτεύνει και ςε ϊλλουσ. τον τοπικϐ πληθυςμϐ η ξενϊγηςη και η γνωριμύα με 

το παρελθϐν του τϐπου μπορεύ μακροπρϐθεςμα να φϋρει πολϑ θετικϊ 

αποτελϋςματα με την ευαιςθητοπούηςό τουσ και την ενεργϐ ςυμμετοχό ςτην 

προςταςύα του. Παρ’ϐλα αυτϊ καμύα τϋτοια δρϊςη δεν γύνεται επύςημα απϐ τουσ 

φορεύσ τησ Μονεμβαςιϊσ. 

4) Ϊχετε να προτεύνετε κϊποια ιδϋα ό δρϊςη για την ενύςχυςη τησ προςταςύασ και 

την ανϊδειξη  του οικιςμοϑ; 

Για την ενύςχυςη τησ προςταςύασ θα μποροϑςαν να πραγματοποιηθοϑν δρϊςεισ 

ευαιςθητοπούηςησ του κοινοϑ, ιδύωσ των κατούκων τησ περιοχόσ και περιςςϐτερο 

των παιδιών. Όποιεσ τϋτοιεσ δρϊςεισ πρϋπει να πραγματοποιοϑνται ςυςτηματικϊ 

και με μακροχρϐνιο ςχεδιαςμϐ, προκειμϋνου να ϋχουν ουςιαςτικϐ αντύκτυπο 

ςτην κοινωνύα. Επιπλϋον, ςτην ανϊδειξη τησ Μονεμβαςιϊσ μπορεύ να ςυμβϊλλει η 

περαιτϋρω αναςκαφό και αποκατϊςταςη τησ Ωνω Πϐλησ, ϐπου ‘κρϑβονται’ 

πολϑτιμα ιςτορικϊ ςτοιχεύα και υλικϊ κατϊλοιπα. Η διερεϑνηςη του χώρου 

μπορεύ να φϋρει θετικϊ αποτελϋςματα, που ξεκινοϑν απϐ την μεγαλϑτερη 

επιςκεψιμϐτητα και προςποριςμϐ κερδών για το κρϊτοσ (π.χ. με την θϋςπιςη 

ειςιτηρύου ςτον αρχαιολογικϐ χώρο τησ Ωνω Πϐλησ), και μπορεύ να αποτελϋςει 

ϋναυςμα για διεθνό ϋρευνα, διοργϊνωςη ςυνεδρύων, επιςτημονικϊ δημοςιεϑματα 

και προςϋλκυςη μιασ ϊλλησ μορφόσ τουριςμοϑ. 
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Εικόνα 20.  Μια ματιϊ, ανϊμεςα από τισ θύρεσ τησ πύλησ ςτην Άνω Πόλη.  (φωτογραφικό 
αρχεύο, Υλορεντύνα Μ. Γκριγκόρασ) 
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