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ηνύην θεθάιη ζηα ρέξηα  

πνπ κνπ εμαληιεί ηνπο αγθώλεο  

θαη δελ μέξσ πνύ λα η` αθνπκπήζσ. 

Έπεθηε ζην όλεηξν 

θαζώο έβγαηλα από ην όλεηξν.  

Έηζη ελώζεθε ε δσή καο  

θαη ζα είλαη πνιύ δύζθνιν  

λα μαλαρσξίζεη.  

Γ. Σεθέξεο  
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Πεξίιεςε  

 

 Δθθηλψληαο απφ ηε δηαπίζησζε φηη ν ρψξνο απνηειεί έλα απφ ηα πιαίζηα 

ζπγθξφηεζεο ηεο κλήκεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα επηρεηξεζεί λα κειεηεζεί ε 

ζρέζε αζηηθνχ ρψξνπ θαη ηζηνξηθήο κλήκεο. πγθεθξηκέλα, ζα καο απαζρνιήζνπλ 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλάδπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην παξειζφλ θαη ηε κλήκε 

ζηηο θνηλσλίεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο θαη ηεο ζεζκηθήο νξγάλσζεο απηνχ ηνπ 

ελδηαθέξνληνο. Καζψο ε θξαηηθή ελεξγνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ ζην πεδίν ηεο 

πνιενδνκηθήο ξχζκηζεο, ε ηζηνξία ηεο αλάπηπμεο απηψλ ησλ πεδίσλ θαη ηεο 

ζπλάληεζήο ηνπο ζα εμεηαζηεί κε έκθαζε ζηελ ειιεληθή εκπεηξία. 

 Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα δηεξεπλψληαη ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξίπησζεο, απηήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο 

Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο ζρεηίδεηαη κε ην 

γεγνλφο πσο νη θάηνηθνη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνθχγνπλ ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν απηφ, επηζηξαηεχνπλ επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ηζηνξηθή κλήκε. Ζ κειέηε ηεο ηζηνξίαο απηνχ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θσηίδεη θξίζηκεο 

πιεπξέο ηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη απνηειεί 

πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ ην ππφβαζξν ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εκπιεθφκελεο πιεπξέο. 

 Σέινο, επηρεηξείηαη λα εμαρζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην πιαίζην, ην νπνίν 

δηέπεη ηελ πξνζηαζία ηεο λεψηεξεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαη γηα ηελ ηδενινγία θαη 

ηηο πνιηηηζκηθέο θαη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο πνπ θαζνδεγνχλ ηε δξάζε ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. ην έδαθνο απηψλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ δηαηππψλνληαη θάπνηεο 

πξνηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηε ρψξα καο απφ ηηο 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ζηελ αληηκεηψπηζε παξφκνησλ δεηεκάησλ. 
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Résumé 

Etant donné que le lieu constitue un des cadres construisant la mémoire, dans 

cette thèse on tente d` examiner le rapport entre le lieu urbain et la mémoire historique. 

Plus précisement, on s`occupe des questions concernants l`émersion de l`intérêt pour le 

passé et sa mémoire dans les societés de la modernité et l`institutionnalisation de cet 

intérêt. Comme l`intervention de l`état dans le domaine de la protection du patrimoine 

culturel se combine avec la politique de la regulation urbanistique, on examine ces deux 

politiques l`une par rapport à l`autre, en insistant sur l`expérience grecque.  

 On a choisi d`examiner le cas de l`ensemble des immeubles construites pour les 

refugiés sur l`avenue Alexandras, parce que leurs habitants ont essayé d`éviter leur 

éloignement en utilisant des arguments concernants la mémoire historique.  

 En fin, on tente de déduire des conclusions sur le cadre législatif et administratif 

concernant la protection du patrimoine culturel moderne. En plus, on tente d`examiner 

l`idéologie et les perceptions esthétiques des institutions compétentes. En se basant sur 

ces conclusions, on tente de formuler quelques propositions afin que notre pays diminue 

sa distance des autres pays européens dans ces domaines. 
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Λέμεηο-θιεηδηά  
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πκβνιηθή ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο  
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Δηζαγσγή  

 

 

 Οη αξραίνη Έιιελεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν «ηζηνξία» αλαθέξνληαλ ζην 

πξφζθαην παξειζφλ, απηφ δειαδή πνπ βξηζθφηαλ κέζα ζην πεδίν ηεο κλήκεο ηνπο. Γηα 

ην πην απνκαθξπζκέλν παξειζφλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ φξν «αξραηνινγία» θαη ππήξμαλ 

ζρεηηθά απξφζπκνη ζην λα ην εμεξεπλήζνπλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν.
1
 Αληηζέησο, ζηηο 

θνηλσλίεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο θαηαβάιιεηαη ζηαζεξή πξνζπάζεηα γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ παξειζφληνο, ελψ δηαξθψο πνιιαπιαζηάδνληαη νη ηφπνη θαη νη ζεζκνί πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα αλαπαξαζηήζνπλ απηφ ην παξειζφλ θαη λα ην κεηαδψζνπλ ζηηο 

ζχγρξνλεο, αιιά θαη ζηηο επεξρφκελεο γεληέο.  

 Ζ έληνλε απηή επηζπκία γηα γλψζε ηνπ παξειζφληνο ηθαλνπνηείηαη κε ηε 

κεζνιάβεζε ζεζκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ελεξγνπνηείηαη ην θξάηνο κε απνηέιεζκα ηελ 

αλάδπζε ελφο νιφθιεξνπ πεδίνπ δεκφζηαο πνιηηηθήο, απηνχ ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ε αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ παξαθνινπζεί ηηο γεληθφηεξεο 

ηδενινγηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αλαδεηήζεηο ησλ θνηλσληψλ καο. Έλα κεγάιν κέξνο απφ 

ηα ίρλε ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ εληνπίδνληαη ζε ηφπνπο πνπ αληηκεησπίδνληαη σο 

έκθνξηνη λνεκάησλ θαη αμηψλ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθά 

γεγνλφηα ή εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο. Καηά ζπλέπεηα, ε ξχζκηζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ 

ζπλαληάηαη κε ην πεδίν ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε κηα ζρέζε πνπ 

ππαγνξεχεηαη απφ ηα πξνηάγκαηα ηεο λεσηεξηθφηεηαο. 

 ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο θαηεπζχλζεηο ηεο επηζηήκεο 

ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο αλζξσπνινγίαο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ ηα δεηήκαηα 

ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηε κλήκε, ηα αίηηα ηεο έθξεμεο ηεο κλήκεο ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ε αλάπηπμε ησλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην πεδίν 

(αξραία, πνιηηηζηηθά αγαζά, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, κλεκείν). Δπηπιένλ, επηρεηξείηαη 

λα δηεξεπλεζεί ε ειιεληθή εκπεηξία απφ ηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θξαηηθήο πνιηηηθήο 

ζηα πεδία ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο πνιενδνκίαο. ε έλα 

δεχηεξν επίπεδν, επηρεηξείηαη λα κειεηεζεί ε ζπλάξηεζε θαη ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ 

δχν πεδίσλ.  

 Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα δηεξεπλψληαη ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξίπησζεο, απηήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο 

                                                 
1
 Βι. Ληάθνο Αληψλεο, «Γνθίκην γηα κηα πνηεηηθή ηεο ηζηνξίαο», Ιζηνξηθά, ηφκνο 16, ηρ. 31 (Γεθέκβξηνο 

1990), 262.  
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Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο ζρεηίδεηαη κε ην 

γεγνλφο πσο νη θάηνηθνη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνθχγνπλ ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν απηφ, επηζηξαηεχνπλ επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ηζηνξηθή κλήκε. Με απηή ηελ έλλνηα, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αλαδεηθλχεηαη ν 

πνιιαπιφο θαη ζπγθξνπζηαθφο ραξαθηήξαο ηεο κλήκεο. Πξνθεηκέλνπ λα θσηηζηνχλ 

θξίζηκεο πιεπξέο ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα 

κειεηεζνχλ ε ηζηνξία ηεο πξνζθπγηθήο εγθαηάζηαζεο ζηε ρψξαο καο κεηά ηε 

κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη νη εμειίμεηο ζηελ πνιενδνκία θαη ηελ αξρηηεθηνληθή 

εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. ηε ζπλέρεηα, αλαπηχζζεηαη ην ρξνληθφ ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ 

ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ελψ δηαηππψλνληαη θάπνηεο ζθέςεηο γηα ηελ 

ηχρε πνπ ζα κπνξνχζε λα επηθπιαρζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζπγθξφηεκα θνηλσληθήο 

θαηνηθίαο ηνπ κεζνπνιέκνπ κε ζεβαζκφ πξνο ηελ πινχζηα πξνβιεκαηηθή πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θηεξίσλ πνπ αλήθνπλ ζην 

αξρηηεθηνληθφ θίλεκα ηνπ κνληεξληζκνχ. 

 Ζ απφθιηζε ηεο ρψξαο καο απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη ε 

αδπλακία παξαθνινχζεζεο ησλ επξσπατθψλ εμειίμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

απνηεινχλ ζεκείν εθθίλεζεο ελφο πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ηηο αηζζεηηθέο θαη 

ηδενινγηθέο ζπληζηψζεο ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηηο κφληκεο αδπλακίεο ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηθν-δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ εθδειψλνληαη ζην πεδίν κειέηεο καο. 

 Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην πξνζσπηθφ ηεο Α΄ Δθνξείαο Νεσηέξσλ 

Μλεκείσλ, ηεο Γηεχζπλζεο Νεψηεξεο θαη χγρξνλεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο θαη 

ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, πνπ δηεπθφιπλαλ 

ηελ πξφζβαζή κνπ ζην ζρεηηθφ κε ην ζέκα ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο 

Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο πιηθφ. Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηελ θα Σέηε 

Υαηδεληθνιάνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο Νεψηεξεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ηελ θα Βίιπ Φσηνπνχινπ, ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο 

Βπδαληηλψλ θαη Μεηαβπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, θαη ηνλ θ. ηαχξν ηαπξίδε, 

δηδάζθνληα ζην Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο ηνπ ΔΜΠ, γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ. 
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Κεθάιαην 1 

Αζηηθόο Υώξνο θαη Ιζηνξηθή Μλήκε (ελλνηνινγηθό, λνκηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην) 

 

 

1. 1. Η ζπκβνιηθή δηάζηαζε ηνπ ρώξνπ  

 

 

Ζ ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην ρψξν, κε ηνλ νπνίν έξρεηαη θαζεκεξηλά ζε επαθή, 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ άκεζε είλαη κηα ζρέζε ζπκβνιηθή, θαζψο ην λφεκα πνπ απνθηά 

ν ρψξνο θαη ε δξάζε ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζε απηφλ, δηακεζνιαβνχληαη απφ 

ζπκβνιηθνχο κεραληζκνχο παξαγσγήο λνήκαηνο. Απηνί νη ζπκβνιηθνί κεραληζκνί 

δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απνδίδνπλ αμίεο ζην ρψξν, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ζπκβνιηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ-κειψλ κηαο θνηλσλίαο κε ην ρψξν 

ηεο.
2
 

Θα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε δηάθνξνπο ζπκβνιηθνχο κεραληζκνχο 

παξαγσγήο λνήκαηνο θαη αμηψλ γηα ην ρψξν. Αλάκεζα ζε απηνχο, ν κεραληζκφο ηεο 

κεηαθνξάο ζπγθξίλεη ηελ εηθφλα ηνπ ρψξνπ κε θάπνηα άιιε πνπ ζεσξεί αλάινγή ηεο 

θαη ζηε βάζε απηήο ηεο ζχγθξηζεο κεηαβηβάδεη αμίεο απφ κηα εηθφλα ζε κηα άιιε πνπ 

πξνβάιιεηαη σο αλάινγή ηεο.
3
 Δλψ ν κεραληζκφο ηεο κεηαθνξάο ιεηηνπξγεί κε βάζε 

ηελ αλαινγία, ν κεραληζκφο ηεο νκνηφηεηαο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηζνδπλακία ησλ νκνίσλ, 

γηα λα κεηαβηβάζεη αμίεο ζε κηα ρσξηθή κνξθή. Ο ζπκβνιηθφο κεραληζκφο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ζεκείνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιεηηνπξγία θαλφλσλ-θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ, νη 

νπνίνη επηβάιινπλ ηε ζηαζεξή ζχλδεζε κνξθψλ ηνπ ρψξνπ κε ζπγθεθξηκέλεο θάζε 

θνξά αμίεο.
4
 

 Κξίζηκεο ζεκαζίαο είλαη ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ρψξνπ θαη ηφπνπ.
5
 Δθείλν 

πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ είλαη ην βίσκα: ην βίσκα, ελλννχκελν σο κηα 

                                                 
2
 Γηα κηα ζπλνιηθή κειέηε ηεο ζπκβνιηθήο δηάζηαζεο ηεο ζρέζεο καο κε ην ρψξν, βι. ηαπξίδεο 

ηαχξνο, Η Σπκβνιηθή Σρέζε κε ην Φώξν: Πώο νη Κνηλσληθέο Αμίεο Γηακνξθώλνπλ θαη Δξκελεύνπλ ην 

Φώξν, Κάιβνο, Αζήλα, 1990. 
3
 Βι. γηα παξάδεηγκα ηε ρξήζε ηεο κεραλήο σο πξνηχπνπ ηεο κεηαθνξάο ζην ιφγν πνπ δηαηππψλεηαη ζην 

«Μαληθέζην ηεο Φνπηνπξηζηηθήο Αξρηηεθηνληθήο» (1914):  

«Πξέπεη λα εθεχξνπκε θαη λα θηίζνπκε ηε θνπηνπξηζηηθή πφιε –πνπ λα κνηάδεη ζε έλα κεγάιν 

πνιπζφξπβν λαππεγείν θαη λα είλαη ζ` φια ηα κέξε ηεο επθίλεηε, δσεξή, δπλακηθή: ην θνπηνπξηζηηθφ 

ζπίηη πξέπεη λα είλαη ζα κηα ηεξάζηηα κεραλή.». 

Παξαηίζεηαη ζην ηαπξίδεο ηαχξνο, φ. π., 80, φπνπ θαη ε παξαπνκπή. 
4
 ηαπξίδεο ηαχξνο, φ. π., 91-156. 

5
 Γηα ηηο έλλνηεο ηνπ ρψξνπ (space) θαη ηνπ ηφπνπ (place) βι. ην ιήκκα “place” ζην Ashcroft Bill, 

Griffiths Gareth θαη Tiffin Helen, Post-Colonial Studies. The Key Concepts, Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε, 

Routledge, 2002, 177-183. 
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έθθξαζε ζεκειηαθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο δσήο, ζεκειηαθψλ εκπεηξηψλ ηεο αλζξψπηλεο 

ηδηφηεηαο, είλαη εθείλν πνπ δηακνξθψλεη ηνλ ηφπν κέζα ζην ρψξν, πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηνπο ηφπνπο αιιά θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ απηνχο.
6
 Έηζη ν ηφπνο ζπληζηά ηε ρσξηθή 

δηάζηαζε ελφο ζεκειηψδνπο βηψκαηνο ή εκπεηξίαο. Με ηελ έλλνηα ηνπ βηψκαηνο 

ζπλδέεηαη ε νηθεηνπνίεζε, ε νπνία δειψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν άηνκα θαη νκάδεο 

κεηέρνπλ ζε θάηη δεκφζην, ζην νπνίν, φκσο, επελδχνπλ ζηνηρεία ηδησηηθφηεηαο.  

 ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ ηε καξηπξία κηαο θαηνίθνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο πξνο ην Κεληξηθφ 

πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ ζηε ζρεηηθή κε ην ζέκα καο ζπλεδξίαζή ηνπ 

αλαδεηθλχεηαη, θαηά ηε γλψκε καο, ε επέλδπζε ζην ρψξν αμηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ην πεδίν ησλ ζεκειησδψλ εκπεηξηψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο 

θπιαθέο Αβέξσθ θαη ηα γεγνλφηα πνπ εθηπιίζζνληαλ ζε απηέο: 

«Δκείο μέξεηε πψο νλεηξεπφκαζηε ηελ γεηηνληά καο; Να κείλεη θαη επεηδή 

κεγαιψζακε δίπια κε ηηο θπιαθέο Αβέξσθ πνπ δπζηπρψο δελ ππάξρνπλ απηή ηε 

ζηηγκή, κε ηηο θσλέο απηψλ ησλ αλζξψπσλ, πνπ πήγαηλαλ ην άιιν πξσηλφ λα ηνπο 

ηνπθεθίζνπλ θαη αθνχγακε, ήκαζηαλ παηδηά θαη ηα αθνχγακε θαη αθφκα ηα έρνπκε ζηα 

απηηά καο θαη δηαπηζηψλνπκε, δελ πξφζερα πνηέ, ν Γήκνο Αζελαίσλ ην κφλν πνπ έρεη 

θάλεη, εθεί κπξνζηά ζηελ πξαζηά ηνπ Αξείνπ Πάγνπ έρεη βάιεη κηα ηφζε δα πιάθα 

καξκάξηλε, δελ ηελ πξνζέρεη θαλείο, ζηε κλήκε απηψλ.  

 Δηιηθξηλά ζαο ιέσ, ιφγσ ηηκήο, αλ ζα κπνξνχζε απηή ε γεηηνληά λα κείλεη, εκείο 

νη ίδηνη ζα ζηήλακε κλεκείν ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ κεγαιψζακε κε ηηο θσλέο, 

θάζε θνξά πνπ ήηαλ λα πάξνπλ κηα νκάδα ηελ άιιε κέξα ην πξσί, εκείο δελ 

θνηκφκαζηαλ, θψλαδαλ φινη νη θξαηνχκελνη.  

 Απηά εκείο ζέινπκε λα ηα θξαηήζνπκε. Δίκαζηε νη ραδνί πνπ δελ ηα πνπιήζακε, 

ηη είκαζηε;»
7
 

ηελ ηάμε ησλ φξσλ δεκφζην-ηδησηηθφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε έλλνηα ηεο 

εδαθνθπξηαξρίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα πνπ δειψλεη ηε ζρέζε αηφκσλ ή 

θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ρψξνπο πνπ έρνπλ (ή ζεσξνχλ φηη έρνπλ) ππφ ηελ θαηνρή ηνπο. 

Ζ εδαθνθπξηαξρία κπνξεί λα εκπινπηίζεη ην ζπζρεηηζκφ πνπ εηζάγεη ην δίπνιν 

δεκφζην-ηδσηηθφ θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ελφο 

νηθηζκνχ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ εθδειψλνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

                                                 
6
 ηαπξίδεο ηαχξνο, φ. π., 102-105. 

7
 Κεληξηθφ πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, Πξαθηηθφ 20/23-10-2003. Οιφθιεξν ην θείκελν κε ηε 

καξηπξία ηεο θαηνίθνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο, θαζψο πξνζθέξεηαη γηα πνιιαπιέο 

αλαγλψζεηο. 
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Δλψ ε παξεξκελεία εκθαλίδεηαη ζαλ ιαλζαζκέλε, αιινησκέλε ζπκκφξθσζε κε 

ηνλ θαλφλα πνπ ζηεξίδεη ην ζπκβαηηθφ ζεκείν θαη δελ ακθηζβεηεί ηνλ θαλφλα απφ ηνλ 

νπνίν παξεθθιίλεη, ε παξάβαζε πξνυπνζέηεη κηα ζχγθξνπζε. ηελ Καηζαξηαλή, ελψ ηα 

ζπίηηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα ηνπο πξφζθπγεο είραλ ηε κνξθνινγία ελφο ζπηηηνχ κε 

δίξξηρηε ζηέγε, λενθιαζζηθή δηαθφζκεζε θαη θεληξηθή είζνδν, νη θάηνηθνί ηνπο 

αιινίσζαλ απηή ηε ζχιιεςε, βάθνληαο ην θνκκάηη πνπ αλαινγνχζε ζηελ ηδηνθηεζία 

ηνπο, κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα απφ ην δηπιαλφ ζπίηη, κε απνηέιεζκα ηελ πνιπρξσκία ζηελ 

φςε ησλ ζπηηηψλ ηνπ νηθηζκνχ.
8
 

Ζ ζεκαζία ηεο γιψζζαο ζηε δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ κέζσ 

ησλ νπνίσλ ν ρψξνο απνθηά λφεκα θαη ζεκαζία, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ε 

θαηαζθεπή ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ηφπνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ γισζζηθήο θχζεο 

(linguistic construction of place). Μέζα απφ απηφ ην πξίζκα κπνξνχκε λα 

αληηκεησπίζνπκε ηνλ ηφπν σο έλα παιίκςεζην,
9
 ζην νπνίν ηα ίρλε απφ δηαδνρηθέο 

εγγξαθέο δηακνξθψλνπλ ηε ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπ ηφπνπ.
 
Γηα παξάδεηγκα, γηα έλα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ν φξνο «πξνζθπγηθά» είρε έλα αξλεηηθφ πεξηερφκελν θη νη 

θάηνηθνί ηνπο ζπρλά αηζζάλνληαλ ηελ αλάγθε λα απνθξχςνπλ ην γεγνλφο πσο δνχζαλ 

εθεί. Αο δνχκε πψο ην εμνκνινγείηαη ε θάηνηθνο, απφ ηε καξηπξία ηεο νπνίαο 

πξνέξρεηαη θαη ην απφζπαζκα πνπ παξαηέζεθε παξαπάλσ:
10

 

 «Απηνί καο έρνπλ ππνβαζκίζεη, απηνί καο δεκηνπξγνχζαλ ην αίζζεκα ηνπ γθέην 

θαη θηάζακε ζην ζεκείν πξφζθαηα λα ζπλαληεζνχκε άλζξσπνη ηεο ειηθίαο κνπ θαη λα 

νκνινγήζνπλ φηη ζηελ πεξίνδν ηεο ληφηεο ηνπο ληξέπνληαλ φηαλ έθαλαλ παξέα κε κηα 

θνπέια λα πνπλ φηη είλαη εθεί, γηαηί καο είρε ε πνιηηεία θαηαηάμεη ζαλ γθέην.»
11

 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην 

ρψξν, θαη θαη` επέθηαζε κε ηνλ αζηηθφ ρψξν, είλαη κηα ζρέζε πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

ζπκβνιηθνχο κεραληζκνχο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ν ρψξνο θαζίζηαηαη έκθνξηνο 

λνεκάησλ θαη αμηψλ. 

 

 

                                                 
8
 Καινγεξάθνπ Μ., Παγθάινπ Μ., Μεηαμάο Γ., ηαπξίδεο . (νκάδα κειέηεο), Δξγαζία γηα ηελ 

Καηζαξηαλή, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Δ. Μ. Π. 
9
 Γηα ηελ έλλνηα ηνπ παιίκςεζηνπ βι. ην ιήκκα “palimpsest” ζην Ashcroft Bill, Griffiths Gareth θαη 

Tiffin Helen, φ. π., 174-176. 
10

 Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Νεσηέξσλ 

Μλεκείσλ βι. παξαθάησ. 
11

 Κεληξηθφ πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, Πξαθηηθφ 20/23-10-2003. 
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1. 2. Η ζπκβνιηθή ιεηηνπξγία ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο θαη ν ρώξνο  

 

 

 

«Άιινηε κε πεξηζζφηεξε θη άιινηε κε ιηγφηεξε επηηπρία, ηα ρηιηάδεο 

θαηεζηξακκέλα ή εγθαηαιεηκκέλα ζπηηηθά αλαθαηαζθεπάδνληαη ζρεδφλ ρσξίο εμαίξεζε, 

ζε φιεο ηηο γσληέο ηεο Διιάδαο. Δίηε ζηνπο κεγάινπο, θαηλνχξηνπο αζηηθνχο νηθηζκνχο, 

είηε ζηα ηαπεηλά δηακεξίζκαηα ησλ πξναζηίσλ, είηε ζηα ζπηηάθηα ηεο ππαίζξνπ ή ζηα 

πξνζσξηλά παξαπήγκαηα, ζηα κεγάια επηηαγκέλα θηίξηα ή ζηα εξεηπσκέλα ηδακηά, 

φπνπ θάζε νηθνγέλεηα έρεη ην δηθφ ηεο ρψξν, απνκνλσκέλν απφ ηνλ δηπιαλφ κε ζαλίδεο 

ή κε ςάζεο, απηνί νη μεξηδσκέλνη μαλάζηεζαλ έλα ζπηηηθφ, έλα «home», φπνπ 

καδεχνληαη ηα βξάδηα θη φπνπ δέρνληαη ηηο γηνξηηλέο κέξεο.  

πρλά απηφ ην ζπηηηθφ δελ θαηαιακβάλεη παξά κηα επηθάλεηα δέθα 

ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, αλάκεζα ζε πνιιέο δεθάδεο άιιεο νηθνγέλεηεο. Σα κσξά θιαίλε, 

ηα λεαξά θνξίηζηα ηξαγνπδνχλ, καληνιίλα ερνχλ θαη ε κπξσδηά ηνπ ζθφξδνπ απφ έλα 

ηζνπθάιη ζηε θσηηά ελψλεηαη κε ην άξσκα απφ ην ζπκηαηήξη ηεο γεηηφληζζαο. Χζηφζν, 

ζε ππνδέρνληαη κε χθνο ζνβαξφ κηθξψλ θνξηηζηψλ πνπ παίδνπλ κέζα ζε θνπθιίζηηθα 

ζπίηηα κε ηνίρνπο αφξαηνπο αιιά θαη απξνζπέιαζηνπο. «Πεξάζηε, πεξάζηε λα πάξεηε 

έλαλ θαθέ». Τπάξρεη έλα ραιί πνπ νδεγεί ζην εζσηεξηθφ: αηζζάλεζαη ηε δηάζεζε λ` 

αλεβείο ηα ζθαιηά. 

Πάλσ ζ` έλα ξάθη, ππάξρνπλ εηθνλίζκαηα θαη δηάζπαξηνη εδψ θη εθεί, ζηνπο 

ηνίρνπο ή πάλσ ζην ηξαπέδη, κηθξνί ζεζαπξνί, κάηαηνη θαη πνιχηηκνη, πνπ 

κεηαθέξζεθαλ εδψ κε ζηνξγή: άθξεο απφ δαληέιεο, ππνιείκκαηα απφ παιηέο ζηνιέο, ε 

νηθνγέλεηα ληπκέλε κε ηα θαιά ηεο, αθίλεηε ζαλ άγαικα κπξνζηά ζην θαθφ, ζηεθάληα 

ηνπ γάκνπ κέζα ζε βηηξίλα ή θάπνηα εγρψξηα παξαγσγή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο: 

ράιθηλα ηνπ Πφληνπ κε αξραίεο κνξθέο, πθάζκαηα […] ηεο θεληξηθήο Αλαηνιίαο, πνπ 

ζψζεθαλ κε πνιχ θφπν θαη πνπ δίλνπλ κηα παξάμελε εληχπσζε ιεηςάλνπ. ια απηά ηα 

εζσηεξηθά ησλ ζπηηηψλ, φζν θησρά θη αλ είλαη, έρνπλ ηελ επεξγεηηθή ζαιπσξή ελφο 

ζηεγλνχ θαηαθχγηνπ κεηά ηελ κπφξα.»
12

 

 

Σν παξαπάλσ εθηελέο απφζπαζκα παξαηέζεθε, γηαηί δείρλεη, θαηά ηε γλψκε 

καο, ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη κηα αλζξψπηλε νκάδα ζηε κλήκε ηνπ παξειζφληνο θαη, 

                                                 
12

 Απφ έθζεζε ηεο ΔΑΠ, παξαηίζεηαη απφ Γθηδέιε Βίθα Γ., Κνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη πξνέιεπζε 

ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα (1920-1930), Δπηθαηξφηεηα, Αζήλα, 1984, 226-227. 
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κάιηζηα, κηα αλζξψπηλε νκάδα πνπ έδεζε ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηνπ μεξηδσκνχ. Ζ 

παξαηήξεζε απηή έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα θαη νη 

βίαηνη εθπαηξηζκνί, πνπ ζεκάδεςαλ ηνλ 20
ν
 αηψλα, ζπλέβαιαλ ζηε δηφγθσζε ηνπ 

θχκαηνο ηεο λνζηαιγίαο γηα ηελ θιεξνλνκηά.
13

 

Σν θαηλφκελν «ηεο έθξεμεο ή ηνπ πιεζσξηζκνχ» ηεο κλήκεο, πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηηο θνηλσλίεο καο θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη ην νπνίν δελ ζρεηίδεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηελ εκπεηξία ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο πξνζθπγηάο, έρεη 

απαζρνιήζεη ζεκαληηθνχο ηζηνξηθνχο. Έηζη, γηα ηνλ Πηεξ Ννξά νη αηηίεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, φπσο θαίλεηαη ζε έλα πνιχ γλσζηφ απφζπαζκα απφ ηελ Δηζαγσγή ηνπ ζην 

ζπιινγηθφ έξγν Les Lieux de Mémoire,
14

 ζρεηίδνληαη κε ηα αθφινπζα:  

  «Μηινχκε ηφζν πνιχ πεξί κλήκεο επεηδή δελ ππάξρεη πιένλ…Ζ ζπλείδεζε ηνπ 

ράζκαηνο κε ην παξειζφλ ζπγρέεηαη κε ηελ αίζζεζε κηαο κλήκεο ζξπκκαηηζκέλεο· 

αιιά απηφ ην μέζρηζκα μππλά αθφκε αξθεηή κλήκε γηα λα κπνξνχκε λα ζέζνπκε ην 

πξφβιεκα ηεο ελζάξθσζήο ηεο…Οη κλεκνληθνί ηφπνη γελλψληαη θαη παίξλνπλ δσή απφ 

ηελ αίζζεζε φηη δελ ππάξρεη πιένλ απζφξκεηε κλήκε, φηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ 

αξρεία, λα ηεξεζνχλ ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, λα δηαηεξεζνχλ επέηεηνη, λα 

δηνξγαλσζνχλ ενξηαζκνί, λα απαγγειζνχλ επηθήδεηνη, φιεο απηέο νη ελέξγεηεο δελ είλαη 

θπζηθέο…Ζ δηάιπζε ηεο κλήκεο εμαγνξάδεηαη απφ κηα γεληθεπκέλε επηζπκία 

θαηαγξαθήο».
15

 

Σφζν γηα ηνλ ίδην, απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη έλαο πνιχ ρξήζηκνο νξηζκφο ηεο 

ζπιινγηθήο κλήκεο σο απηνχ ««πνπ κέλεη απφ ην παξειζφλ ζην πιαίζην ηνπ βηψκαηνο 

ησλ νκάδσλ» ή απηνχ «πνπ νη νκάδεο δεκηνπξγνχλ κε ην παξειζφλ ηνπο»,
16

 φζν θαη γηα 

ηνλ Εαθ Λε Γθνθ, ε ζπιινγηθή κλήκε αλ δελ αληηπαξαηίζεηαη, ζίγνπξα πάλησο δελ 

ηαπηίδεηαη κε ηελ επηζηήκε ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπιάρηζηνλ κπνξεί λα εθηείλεηαη πέξα απφ 

απηή.
17

 πσο ζεκεηψλεη ν Λε Γθνθ γηα ηε ζπιινγηθή κλήκε: «Δθηεηλφκελε πέξα απφ 

ηελ ηζηνξία σο επηζηήκε θαη σο δεκφζηα ιαηξεία, πξνο ηα πάλσ σο (αζηαζήο) απνζήθε 

ηεο ηζηνξίαο, πινχζηα ζε αξρεία θαη ζε ηεθκήξηα/κλεκεία, θαη, ηαπηνρξφλσο, πξνο ηα 

θάησ, σο ερεηηθφο (θαη δσληαλφο) αληίθηππνο ηεο ηζηνξηθήο εξγαζίαο, ε ζπιινγηθή 

κλήκε κεηέρεη ησλ ζεκαληηθψλ δηαθπβεπκάησλ ησλ αλεπηπγκέλσλ θαη ησλ ππφ 

                                                 
13

 Καπηαληδφγινπ Ρσμάλε, Σηε Σθηά ηνπ Ιεξνύ Βξάρνπ, Τόπνο θαη Μλήκε ζηα Αλαθηώηηθα, Αζήλα, 2001, 

Διιεληθά Γξάκκαηα, 44-45. 
14

 Nora Pierre, Les lieux de mémoire, ηφκ. 3, Quatro-Gallimard, Παξίζη 1997. 
15

 Παξαηίζεηαη κεηαθξαζκέλν απφ Μπελβελίζηε Ρίθα, «Μλήκε θαη Ηζηνξηνγξαθία» ζην Μπελβελίζηε 

Ρίθα & Παξαδέιιεο Θ. (επηκ.), Γηαδξνκέο θαη Τόπνη ηεο Μλήκεο, 1999, 20. 
16

 Λε Γθνθ Εαθ, Ιζηνξία θαη Μλήκε, Αζήλα, Νεθέιε, 1998, κηθξ. Γηάλλεο Κνπκπνπξιήο, (ηίηινο 

πξσηνηχπνπ: Histoire et Mémoire), 140. 
17

 Βι. επίζεο Ληάθνο Αληψλεο, φ. π., 259-290. 



 13 

αλάπηπμε θνηλσληψλ, ησλ θπξίαξρσλ θαη ησλ θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ, θαζψο απηέο 

παιεχνπλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ εμνπζία θαη ηε δσή, γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ 

αλέιημή ηνπο.»
18

 

εκαληηθά ζπλέβαιε ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο κλήκεο ζην ρψξν ησλ 

θνηλσληθψλ θαη ηζηνξηθψλ επηζηεκψλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ `20 ν Maurice 

Halbwachs.
19

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο γηα ηνλ Αικπάθο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

αλάθιεζε απιψο ηνπ παξειζφληνο, αιιά ζρεηίδεηαη κε έλα νιφθιεξν ζχλνιν 

εμσηεξηθψλ πξνο ην άηνκν ζρέζεσλ, πνπ ελζαξθψλνπλ θαη κνξθνπνηνχλ ην παξειζφλ. 

Ζ  κλήκε, κέζα απφ απηφ ην πξίζκα, είλαη κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία 

ην άηνκν δελ αλαθαιεί απιψο έλα γεγνλφο, αιιά πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη ην 

παξειζφλ θαηαλνεηφ ζηνπο αθξναηέο ή αλαγλψζηεο ηνπ, ελεξγνπνηεί έλα νιφθιεξν 

πιέγκα θνηλσληθψλ πξνζδηνξηζκψλ θαη ζρέζεσλ, αληηθεηκέλσλ θαη ρψξσλ ή 

ηνπνζεζηψλ, κέζα ζηα νπνία ιεηηνπξγεί θαη θηλείηαη ην ίδην θαη ε θνηλσληθή νκάδα. Με 

άιια ιφγηα, ζπκφκαζηε κε βάζε έλα πνιηηηζκηθφ ζχκπαλ. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, θάζε 

αηνκηθή κλήκε είλαη κηα ζθνπηά ζεψξεζεο ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο. Σν ππνθείκελν 

«ζπκάηαη ηνπνζεηψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ πξννπηηθή ηεο νκάδαο, αιιά …ε κλήκε 

ηεο νκάδαο πξαγκαηψλεηαη θαη εθδειψλεηαη ζηηο αηνκηθέο κλήκεο».
20

 

Ζ ζπιινγηθή κλήκε, θαζψο δελ απνηειεί κηα κεραληθή ή θσηνγξαθηθή 

αλαπαξαγσγή ηνπ παξειζφληνο, ζηεξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ζχκβνια, απνηειεί κηα 

ζπκβνιηθή ιεηηνπξγία. Σν ζηνηρεησδέζηεξν θαη ζηαζεξφηεξν, θαηά ηνλ Halbwachs, 

ζπκβνιηθφ πιαίζην ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο είλαη «ε γιψζζα θαη ην ζχζηεκα ησλ 

θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλδέεηαη κ` απηήλ».
21

 Ζ γιψζζα, σζηφζν, είλαη κφλν έλα 

απφ ηα ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα πνπ ζηεξίδνπλ ηε κλεκνληθή δηαδηθαζία, ελψ ηα άιια 

είλαη ν ρξφλνο, ην πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ (ή πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ) ηεο 

θάζε νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη ή αλαθέξεηαη ην άηνκν, θαη ν ρψξνο, ν βησκέλνο ή 

θαληαζηαθφο, αιιά ζπκβνιηθά έκθνξηνο.
22

 

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο θαηά ηνλ Αικπάθο ζηεξίδεηαη ζε θάπνηνπο θαλφλεο:  

                                                 
18

 Λε Γθνθ Εαθ, φ. π., 143. 
19

 Halbwachs Maurice, (επηκ. Lewis A. Coser), On Collective Memory, ηθάγν, 1992, University of 

Chicago Press. Γηα ην έξγν ηνπ Μσξίο Αικπάθο βι. επίζεο Παξαδέιιεο Θεφδσξνο, «Αλζξσπνινγία ηεο 

κλήκεο», Μπελβελίζηε Ρίθα & Παξαδέιιεο Θ. (επηκ.), Γηαδξνκέο θαη Τόπνη ηεο Μλήκεο, Αιεμάλδξεηα, 

1999, 28-31. 
20

 Παξαδέιιεο Θεφδσξνο φ. π., 28.  
21

 Παξαδέιιεο Θεφδσξνο, φ. π., 29. 
22

 Γηα ην ζέκα ηνπ ρψξνπ ζην έξγν ηνπ Αικπάθο βι. Φσηνπνχινπ ηαπξνχια, Σπιινγηθή Μλήκε θαη 

Μλεκεία: Η πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ νηθηζκώλ πνπ απνηεινύλ κλεκεηαθά ζύλνια ζηελ Διιάδα, 1975-

2002, Αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία ζην ηκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ. 
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1. απηφλ ηεο ζπγθέληξσζεο: κε βάζε ηνλ θαλφλα απηφ, δηαθνξεηηθά θαη αζχλδεηα 

κεηαμχ ηνπο γεγνλφηα ζπλδένληαη κε ηελ ίδηα ηνπνζεζία. Ο λφκνο απηφο βξίζθεη ην 

αλάινγφ ηνπ ζηελ έλλνηα ηεο «κεηαθνξάο» ζην πεδίν ηεο γισζζνινγίαο.
23

 Ζ 

ζπγθέληξσζε ησλ εθάζηνηε επηιεγκέλσλ απφ θάπνηα νκάδα γεγνλφησλ ζηνλ ίδην ρψξν 

εμππεξεηεί ηελ νξγάλσζε, δηαηήξεζε θαη κεηαβίβαζε ηεο κλήκεο· θαη κάιηζηα φρη 

απιψο ζε φ, ηη αθνξά ηνλ ηφπν (αθνχ κπνξεί λα είλαη θαη κπζηθφο), αιιά θαη ην ρξφλν, 

ηα γεγνλφηα, ηα πξφζσπα θαη ηα εζηθά θαη παηδαγσγηθά κελχκαηα. Ζ επηινγή ελφο 

νξφζεκνπ ιεηηνπξγεί σο ππξήλαο πνπ έιθεη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο γεγνλφηα 

δίλνληάο ηνπο κηα ελφηεηα.  

2. απηφο ηεο θαηάηκεζεο: ε αλάκλεζε ελφο ζεκαληηθνχ γεγνλφηνο δηαζπάηαη ζε 

επηκέξνπο ζπκβάληα, ηα νπνία εληνπίδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο ρψξνπο. Ο 

λφκνο απηφο θαίλεηαη λα βξίζθεη ην αλάινγφ ηνπ ζηε κεησλπκία. Ζ θαηάηκεζε έρεη σο 

απνηέιεζκα λα πνιιαπιαζηάδνληαη ηα εξείζκαηα ηνπ ίδηνπ γεγνλφηνο, θαζέλα απφ ηα 

νπνία απνθηά κηα ζεκαζία πνπ ππεξβαίλεη ην ίδην θαη θαζίζηαηαη έηζη ηκήκα κηαο 

επξχηεξεο νιφηεηαο ή αθήγεζεο.  

3. ν θαλφλαο ηεο δπαδηθφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ίδηνπ γεγνλφηνο ζε δχν 

ηνπνζεζίεο ηαπηφρξνλα. Ζ δπαδηθφηεηα, ε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ εληνπηζκψλ ηνπ 

ίδηνπ αμηνκλεκφλεπηνπ γεγνλφηνο, εμππεξεηεί ην ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ 

παξαδφζεσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο. 

Σν δήηεκα ηεο ιήζεο, ηεο ζηαδηαθήο εμαζζέληζεο κηαο κλήκεο κέρξη ηελ ηειηθή 

εμαθάληζή ηεο, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ γηα ηνλ Αικπάθο. «Ζ θνηλσλία ηείλεη λα ζβήλεη 

απφ ηε κλήκε ηεο φια φζα κπνξεί λα δηαηξνχλ ηα άηνκα κεηαμχ ηνπο…Ζ θνηλσλία ζε 

θάζε πεξίνδν αλαδηαηάζζεη ηηο αλακλήζεηο ηεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηηο 

πξνζαξκφδεη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο ηζνξξνπίαο ηεο».
24

 Ζ ιεζκνζχλε δελ 

είλαη κφλν απψιεηα ή ρεηξηζκφο ηεο κλήκεο εθ κέξνπο ηεο εμνπζίαο, αιιά θαη κέζν γηα 

ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηε 

ζπγθξφηεζε θαη αλαζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ δσληαλψλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. 

πλαθέο κε ην ζέκα ηεο ιήζεο είλαη ε επηιεθηηθφηεηα ηεο κλήκεο. Ζ κλήκε 

είλαη αλαγθαζηηθά επηιεθηηθή, θαζψο κε ηα ιφγηα ηνπ Γξεγφξε Ακπαηδφγινπ ζα ιέγακε 

πσο: «Ζ απηνβηνγξαθηθή πνιπινγία ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα θαηαξγήζεη θάζε δπλαηφηεηα 

                                                 
23

 Παξαδέιιεο Θ., φ. π., 30. 
24

 Halbwachs Maurice, (επηκ. Lewis A. Coser), On Collective Memory, ηθάγν, 1992, University of 

Chicago Press, 182-183. 
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δεκηνπξγίαο κηαο ηζηνξίαο».
25

 Δπηπιένλ, φηαλ νη γεληθφηεξεο πνιηηηζκηθέο ηάζεηο θαη 

αμίεο ηίζεληαη θάησ απφ νπνηαδήπνηε κνξθή θνηλσληθνχ ειέγρνπ απφ κηα νκάδα 

εμνπζίαο (απνηθηαθή δηνίθεζε, θπξίαξρε νκάδα, δηαπξαγκαηεχζεηο, δηθαληθέο 

ππνζέζεηο θ.ν.θ.), ε αλάθιεζε απνθηά έλαλ έληνλν «θαηαζθεπαζηηθφ θαη εθεπξεηηθφ 

ραξαθηήξα», πξνζαξκνδφκελε ζην ηη ζα ήζειε λα αθνχζεη ν ζπλνκηιεηήο θαη θνξέαο 

ηεο εμνπζίαο. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απφςεηο ηνπ Μπαζηίλη πνπ κειέηεζε ην πξφβιεκα 

ηεο βίαηεο κεηαθίλεζεο θαη κεηεγθαηάζηαζεο πιεζπζκψλ ζε λέεο πεξηνρέο θαη ηελ 

απνδηνξγάλσζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο.
26

 Σα θελά ηεο κλήκεο δελ νδεγνχλ ζε πιήξε 

ιήζε, αιιά αληίζεηα νδεγνχλ ηελ νκάδα ζηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ απφ ην λέν 

πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα θελά. Ζ επηινγή ησλ λέσλ ζηνηρείσλ, 

σζηφζν, ππαθνχεη ζηε ζπλνιηθή ινγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Σν ζέκα ηεο κλήκεο ζρεηίδεηαη ζηελά κε ην ζέκα ηεο λεσηεξηθφηεηαο. ε κηα 

παξαδνζηαθή θνηλσλία ε κλήκε κπνξεί λα βησζεί παληνχ, ελψ ζηηο θνηλσλίεο ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο, φπνπ αλαδχεηαη ην ζέκα ηεο απφζηαζεο απφ ην παξειζφλ θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ γηα ην κέιινλ, εκθαλίδεηαη ε δηάζηαζε ησλ κλεκνληθψλ ηφπσλ κε ηφζε 

έκθαζε.
 27

 Σν δήηεκα ηεο ζπλάξηεζεο ησλ ρξνληθψλ νξηδφλησλ ζηε λεσηεξηθφηεηα 

αμίδεη λα ζρνιηαζζεί πεξηζζφηεξν.
28

 Δλψ ζηελ πξνκνληέξλα επνρή νη πξνζδνθίεο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν ζπλδεδεκέλεο κε ηηο εκπεηξίεο, ε λεσηεξηθφηεηα δεκηνχξγεζε κηα ηεξάζηηα 

απφζηαζε αλάκεζα ζηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε 

δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ εξκελεηψλ ηνπ παξειζφληνο κέζα απφ ην πξίζκα ησλ 

δηαθνξνπνηεκέλσλ πξνζδνθηψλ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην εληζρχεηαη ν ζπγθξνπζηαθφο 

ραξαθηήξαο ησλ αλαδπφκελσλ πνιιαπιψλ εξκελεηψλ ηνπ παξειζφληνο.
29

  

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε αληίιεςε πνπ ζρεκαηίδνπκε 

γηα ην παξειζφλ εμαξηάηαη απφ ηηο πνιηηηζκηθέο δηαζεζηκφηεηεο ηνπ παξφληνο, έηζη 

φπσο απηέο ζπλαξηψληαη κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπκε γηα ην κέιινλ. Απηή ε 

δηαδηθαζία, πνπ ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο πνιηηηζκηθή ζεκείσζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

παξειζφληνο,
30

 ζηεξίδεηαη ζε ζπκβνιηθνχο κεραληζκνχο ζηε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ν 

                                                 
25

 Ακπαηδφγινπ Γξεγφξεο, «Απηνβηνγξαθία, κλήκε, ζεξαπεία», Μπελβελίζηε Ρίθα & Παξαδέιιεο Θ. 

(επηκ.), Γηαδξνκέο θαη Τόπνη ηεο Μλήκεο, Αιεμάλδξεηα, 1999, 68. 
26

 Παξαδέιιεο Θεφδσξνο, φ. π., 31-33. 
27

 Zemon Davis Natalie θαη Starn Randolph “Introduction”, Representations 26, Spring 1989, 1-6. 
28

 Koselleck R., L`expérience de l`histoire, Gallimard Le Seuil, Παξίζη 1997, (κηθξ. A. Escudier). 
29

 Βι. επίζεο Ληάθνο Α., φ. π. 
30

 Ο φξνο θαη ν ζρεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο ζην Ληάθνο Α., φ. π. 259-290. 
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ρψξνο έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία απνηειψληαο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιαίζηα 

ζπγθξφηεζήο ηνπο.
31

  

Ζ ζηξνθή πξνο ηε ζπιινγηθή κλήκε θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ρψξνπο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ θαη θαηνίθεζαλ παιηφηεξεο γεληέο, πξνθχπηεη σο απάληεζε κπξνζηά 

ζηελ αγσλία πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα θαη νη θνηλσλίεο ζε πεξηφδνπο «επηηάρπλζεο ηεο 

ηζηνξίαο», δξακαηηθψλ θαη ηιηγγησδψλ αιιαγψλ ζην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ. Καζψο ε ζπιινγηθή κλήκε απνηειεί πεδίν ζχγθξνπζεο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε θαη ζπκβνιηθή θαηίζρπζε ηάμεσλ, νκάδσλ θαη πνηθίισλ θνηλσληθψλ 

ζπζζσκαηψζεσλ, ε ζπιινγηθή κλήκε γηα ην ρψξν θαη ηελ πφιε κπνξεί λα απνηειέζεη 

κηα απφ ηηο ζπληζηακέλεο πνπ ελεξγνπνηεί ε θάζε πιεπξά σο επηρείξεκα ζηηο 

ζπγθξνχζεηο γηα ηελ επηθξάηεζε ζε ζπκβνιηθφ ή πιηθφ επίπεδν. Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ 

θάηη ζηαηηθφ, ε κλήκε απνηειεί έλα δηαθχβεπκα, ζην νπνίν εγγξάθνληαη νη δηακάρεο γηα 

ην λφεκα θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Samuel Raphael, Theaters of Memory, Λνλδίλν-Νέα Τφξθε, Verso 1994. 
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1. 3. Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη κλεκεία  

 

 

H «θιεξνλνκηά» είλαη έλαο λνκαδηθόο όξνο, πνπ ηαμηδεύεη εύθνια θαη δεκηνπξγεί 

ξίδεο –ή πξόρεηξνπο θαηαπιηζκνύο- ζε θαηλνκεληθά αξθεηά απνζαξξπληηθό έδαθνο.
32

 

 

 

Ζ ζπιινγηθή κλήκε νξγαλψλεηαη, θαη κάιηζηα νξγαλψλεηαη σο γλψζε, κε ηε 

δηακεζνιάβεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεζκψλ, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο δεζπφδνπζα ζέζε 

θαηαιακβάλεη ην κλεκείν. Σν κλεκείν απνηειεί νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

παξειζφληνο θη έλα είδνο βξαρείαο απηνβηνγξαθίαο. H ζεκαληηθή ησλ κλεκείσλ 

απνξξέεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηζηνξηθέο ηνπο ρξήζεηο πνπ εκπεδψλνπλ ή 

κεηαζρεκαηίδνπλ ηα λνήκαηα, ηξνπνπνηνχλ ηα ζεκαζηνινγηθά πεξηερφκελα. ηηο 

ηζηνξηθέο ρξήζεηο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη επηζθέςεηο, νη 

μελαγήζεηο θιπ, αλήθνπλ θαη νη ηειεηέο θαζψο θαη νη ζπγθξνχζεηο πνπ ζπρλά 

πξνθαινχληαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο.
33

  

ηα κλεκεία νη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. 

Ζ δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη, 

ζηελά ή ραιαξά, κε ην κλεκείν, θνηλσληθέο πξαθηηθέο ράξε ζηηο νπνίεο ε κλήκε 

επηηειείηαη ή επηηπγράλεηαη ε ηειεηνπξγηθή εθδξακάηηζή ηεο. Ζ επίζθεςε ζε έλαλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν ή ζε έλα άιιν κλεκείν κπνξεί έηζη λα αληηκεησπηζηεί σο κηα κνξθή 

επηηέιεζεο ηεο κλήκεο ή ηειεηνπξγηθήο εθδξακάηηζήο ηεο, θαζψο ζην ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν αξζξψλεηαη κηα εηδηθή ζπκβνιηθή ζρέζε κε ην παξειζφλ. 

ηελ πξν-λεσηεξηθή πεξίνδν, φπσο ππνζηεξίδεη ν Ά. Γθίληελο,
34

 ζε φινπο ηνπο 

πνιηηηζκνχο ππήξραλ ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ, αιιά πξηλ απφ ηελ εθεχξεζε ηνπ 

κεραληθνχ ξνινγηνχ, φηαλ θάπνηνο κηινχζε γηα ηνλ ρξφλν, ηνλ ζπζρέηηδε θαη κε άιινπο 

δείθηεο: ην «πφηε» ήηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλδεδεκέλν κε ην «πνχ». Ζ εθεχξεζε 

ηνπ κεραληθνχ ξνινγηνχ άλνημε ην δξφκν ζην δηαρσξηζκφ ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ ρξφλν. 

Καηά ζπλέπεηα, ελψ ζηε λεσηεξηθφηεηα ζπληειείηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ, είλαη ζηνλ «ηφπν», φπνπ επηδηψθεηαη ε ζπλάξζξσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, 

                                                 
32

 Samuel Raphael, φ. π., 205. 
33

 Ρεπνχζε Μαξία, «Πεγέο ηνπ ηνπίνπ: Σα κλεκεία θαη νη κλεκεηαθνί ηφπνη», (επηζηεκνληθή επηκέιεηα: 

Αγγειάθνο Κψζηαο, Κφθθηλνο Γηψξγνο), Η δηαζεκαηηθόηεηα ζην ζύγρξνλν ζρνιείν θαη ε δηδαζθαιία ηεο 

Ιζηνξίαο κε ηε ρξήζε πεγώλ, Μεηαίρκην, 2004, 98.  
34

 Giddens Antony, The Consequences of Modernity, Cambridge, Polity Press, 1990. 



 18 

ζπλάξζξσζε πνπ ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηαπηνηήησλ. Έηζη, ζην 

κλεκείν, ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο ελψλνληαη, ε ζξπκκαηηζκέλε ζρέζε ηνπο 

επαλαζπζηήλεηαη ζε κηα αμεδηάιπηε ελφηεηα. Ο ρψξνο ηνπ κλεκείνπ είλαη ν ρξφλνο 

εθηχιημεο ηνπ αμηνκλεκφλεπηνπ γεγνλφηνο. 

Γηα ηελ ειιεληθή εζληθή πεξίπησζε κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πσο ε έλλνηα ηνπ 

κλεκείνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηέζζεξηο βαζηθνχο παξάγνληεο.
35

 Ο πξψηνο ζρεηίδεηαη κε 

ηηο θπξίαξρεο ηζηνξηνγξαθηθέο πξαθηηθέο,
36

 ν δεχηεξνο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ έζλνπο-

θξάηνπο,
37

 ν ηξίηνο κε ηελ ηδέα ηεο θαηαγσγήο ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο απφ ηελ αξραία 

Διιάδα, ελψ ν ηέηαξηνο ζρεηίδεηαη κε ην ηδενιφγεκα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ ειιεληζκνχ θαη 

ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνχ ηδεψδνπο. 

Αλ γηα ην 19
ν
 αηψλα, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πσο κλεκείν ζεσξείηαη ην 

ζπνπδαίν αξρηηεθηφλεκα ή ην έξγν ηέρλεο,
38

 ζχκθσλα κε ην «Υάξηε ηεο Βελεηίαο» ή 

«Γηεζλή Υάξηε Απνθαηάζηαζεο», ν νπνίνο δηαηππψζεθε ζην Β΄ Γηεζλέο πλέδξην 

Αξρηηεθηφλσλ θαη Σερληθψλ ησλ Ηζηνξηθψλ Μλεκείσλ ζηε Βελεηία ην 1964:  

«Ζ έλλνηα ελφο ηζηνξηθνχ κλεκείνπ δελ θαιχπηεη κφλν ην κεκνλσκέλν αξρηηεθηνληθφ 

ζχλνιν, αιιά θαη ηελ αζηηθή ή αγξνηηθή ηνπνζεζία πνπ καξηπξεί έλαλ ηδηαίηεξν 

πνιηηηζκφ, κηα ελδεηθηηθή εμέιημε ή έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο. Απηφ ηζρχεη φρη κφλν γηα ηηο 

κεγάιεο δεκηνπξγίεο, αιιά θαη γηα ηα ηαπεηλά έξγα πνπ κε ηνλ θαηξφ απέθηεζαλ 

πνιηηηζηηθή ζεκαζία» (άξζξν 1). 

ε δηεζλή ζπλάληεζε πνπ έγηλε ζην Παξίζη κε πξσηνβνπιία ηεο UNESCO ην 

1972 θαη ε νπνία θαηέιεμε ζηελ θαηάξηηζε ηεο «χκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο 

Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο θαη Φπζηθήο Κιεξνλνκηάο»,
39

 ε έλλνηα ηνπ κλεκείνπ 

δηεπξχλζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν θαη πξνέθπςε ε δηάθξηζε κεηαμχ παγθφζκηαο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη παγθφζκηαο θπζηθήο θιεξνλνκηάο. ηελ πξψηε 

θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη κεκνλσκέλα αληηθείκελα, νηθηζηηθά ζχλνια θαη, ηέινο, 

ηνπία πνπ έρνπλ πξνθχςεη σο ζπλδπαζκφο έξγνπ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο, ελψ ζηε 

δεχηεξε θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη γεσινγηθνί θαη θπζηνγξαθηθνί ζρεκαηηζκνί 

θαη ηα θπζηθά ηνπία.  

                                                 
35

 Ρεπνχζε Μαξία, «Πεγέο ηνπ ηνπίνπ: Σα κλεκεία θαη νη κλεκεηαθνί ηφπνη», (επηζηεκνληθή επηκέιεηα: 

Αγγειάθνο Κψζηαο, Κφθθηλνο Γηψξγνο), Η δηαζεκαηηθόηεηα ζην ζύγρξνλν ζρνιείν θαη ε δηδαζθαιία ηεο 

Ιζηνξίαο κε ηε ρξήζε πεγώλ, Μεηαίρκην, 2004, 91. 
36

 Ληάθνο Αληψλεο, «Πξνο επηζθεπήλ νινκειείαο θαη ελφηεηνο. Ζ δφκεζε ηνπ εζληθνχ ρξφλνπ», 

Δπηζηεκνληθή ζπλάληεζε ζηε Μλήκε ηνπ Κ. Θ. Γεκαξά, Αζήλα, ΔΗΔ/ΚΝΔ, 1994, 171-199. 
37

 Anderson Benedict, Φαληαζηαθέο θνηλόηεηεο. Σηνραζκνί γηα ηηο απαξρέο θαη ηε δηάδνζε ηνπ εζληθηζκνύ, 

Νεθέιε, Αζήλα 1997 (κηθξ: Πνζεηή Υαληδαξνχια). 
38

 Ρεπνχζε Μαξία, φ. π.,91.  
39

 ηελ Διιάδα ε ζπγθεθξηκέλε χκβαζε επηθπξψζεθε κε ην λ. 1126/1981 (ΦΔΚ Α΄ 32/10-2-1981). 
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Θα κπνξνχζακε, ινηπφλ, λα ππνζηεξίμνπκε πσο ζήκεξα ε έλλνηα ηνπ κλεκείνπ 

δηεπξχλεηαη ζε δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο.
40

 Δλλνηνινγηθά ε απφζηαζε κεηαμχ 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, πνιηηηζηηθνχ αγαζνχ θαη κλεκείνπ κεηψλεηαη κε απνηέιεζκα 

ε έλλνηα λα πεξηιακβάλεη απφ ηηο κεγάιεο δεκηνπξγίεο κέρξη ηα ηαπεηλά έξγα, ελψ 

επηπιένλ ε έλλνηα ηνπ κλεκείνπ δηεπξχλεηαη κέζσ ηεο ζχιιεςεο ηεο έλλνηαο ηνπ 

κλεκεηαθνχ ζπλφινπ, έλλνηαο ζπλαθνχο κε απηή ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπίνπ. Δπηπιένλ, ν 

κλεκεηαθφο πξνζδηνξηζκφο απνθηά έληνλα παξνληηθφ ραξαθηήξα, ελψ απφ ηνλ εζληθφ 

ραξαθηήξα κεηαβαίλνπκε ζηελ έλλνηα ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  

 Ζ δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο ηνπ κλεκείνπ ζπλαξηάηαη κε ηελ αλάδπζε ηεο έλλνηαο 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ε νπνία γλσξίδεη έληνλε δηεχξπλζε θαη απηή.
41

 H 

γαιιηθή έλλνηα ηνπ «patrimoine» είλαη κηα ηδηαίηεξα νηθνπκεληθή έλλνηα ζηηο 

θηινδνμίεο ηεο θαη θαζνιηθή ζηηο πξνηηκήζεηο ηεο.
42

 Μπνξνχκε λα δνχκε ζηε ζχιιεςε 

ηνπ Musée des Arts et Traditions Populaires, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ηελ πεξίνδν 

δηαθπβέξλεζεο ηεο Γαιιίαο απφ ην Λατθφ Μέησπν, ηε δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο: ζην κνπζείν ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη άπια πνιηηηζηηθά αγαζά, 

φπσο ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ιατθή ηαηξηθή, ηηο ηνπηθέο δηαιέθηνπο θαη ηα ηνπηθά 

ηξαγνχδηα.  

Λέγνληαο, ινηπφλ, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά (cultural heritage, patrimoine 

culturel, patrimonio culturale) αλαθεξφκαζηε ζε έλα ζχλνιν πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ,
43

 

ηα νπνία εληαζζφκελα ζε έλα αθεγεκαηηθφ ζρήκα αλαπαξάζηαζεο ηνπ παξειζφληνο
44

 

απνθηνχλ αμία σο θνξείο ηνπ παξειζφληνο θαη ίρλε ηνπ ζην παξφλ. Ο έληνλα 

παξνληηθφο ραξαθηήξαο ηεο θιεξνλνκηάο θαη ε βησκαηηθή ηεο έκθαζε απαζρνινχλ ηνλ 

Λφβεληαι σο ηα ηζρπξά ηεο φπια, κε ηα νπνία δηεηζδχεη ζηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ 

πξνθαιψληαο ηζηνξηθέο ζπγρχζεηο.
45

 «Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά παξάγεη έλα πνιχ 

πινχζην θείκελν, πνιχ πην πινχζην απφ ην θείκελν ησλ ηζηνξηθψλ, δηφηη είλαη ζε ζέζε 

λα αμηνπνηήζεη ην νπηηθφ πιηθφ θαη ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο (ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο θηλεηνπνηεί αθφκε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αθήο, ηεο γεχζεο θαη 

                                                 
40

 Ρεπνχζε Μαξία, φ. π., 93. 
41

 Samuel Raphael, φ. π., 210. 
42

 Samuel Raphael, φ. π., 210 θ.ε. 
43

 πσο νξίδεηαη απφ ηνλ λφκν 3028/2002: «Χο πνιηηηζηηθά αγαζά λννχληαη νη καξηπξίεο ηεο χπαξμεο 

θαη ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ» (άξζξν 2: Έλλνηα φξσλ). 
44

 Γηα ηελ αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία θαη δηάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο γξαθήο βι. White Hayden, Metahistory: 

The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore 1973. 
45

 Lowenthal D., The Heritage Crusade and the Spoils of History, Cambridge, 1998, Cambridge 

University Press.  
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ηεο φζθξεζεο)».
46

 Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο είλαη ε κε δπλαηφηεηα αθξηβνχο νξηζκνχ ηεο: ηα πάληα (πιηθά θαη άπια) 

κπνξνχλ λα εληάζζνληαη ή εληάζζνληαη ζε απηή.  

 Ζ κεγάιε ηδηνηππία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο έγθεηηαη ζην φηη πξφθεηηαη γηα 

πφξν κε αλαλεψζηκν. Χο ηέηνηα ζεσξείηαη φηη γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο 

πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ηεο δξάζεο ηνπ ρξφλνπ θαη 

ησλ αλζξψπσλ. Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά είλαη δεκφζην αγαζφ
47

 θαη ε θξαηηθή 

παξέκβαζε είλαη επηβεβιεκέλε γηα ην ιφγν απηφ.
48

 Ζ Διέλε Σξνβά ζρνιηάδεη φηη ε 

«πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηέιεμε ζην ηέινο ηνπ 20
νπ

 αη. λα ζπγθαηαιέγεηαη 

ζηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηνπ θξάηνπο. θνπφ ηνπ θξάηνπο ζπληζηά θαη ε επηινγή ησλ 

ζηνηρείσλ εθείλσλ ηνπ παξειζφληνο ηα νπνία ζα ζπλαπνηειέζνπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα 

ηνπ ιανχ ηνπ. Μεηά ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ ησλ θξαηψλ θαη 

ηνπ παξεκβαηηζκνχ, θαζψο θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ, ε κέξηκλα γηα ηελ ηζηνξία (πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ), ην νηθνζχζηεκα, ηε 

θχζε θαη ηελ πφιε (θπζηθφ θαη νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ) απνηεινχλ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, 

ζεκειηψδε ιφγν χπαξμεο ηεο θξαηηθήο δξάζεο, εθηφο βεβαίσο ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

άζθεζεο ηεο εμνπζίαο πνπ εθηειεί. Ζ πξνζηαζία (ηνπ πεξηβάιινληνο) ππφ ηελ έλλνηα 

απηή δελ ελλνείηαη κφλν σο δηαηήξεζή ηνπ, αιιά σο δεκηνπξγία ηνπ, σο θαηαζθεπή 

ηνπ. Δίλαη κηα πνιηηηθή, ηζηνξηθή θαη αηζζεηηθή απφθαζε πεξί ηνπ ηη είλαη πεξηβάιινλ, 

ηη επηιέγνπκε λα πεξηιακβάλεη θαη ηη εμαθαλίδνπκε. Ο ζπζρεηηζκφο ηνπ ρψξνπ κε ην 

ρξφλν είλαη ζπλεπψο ε ζπληζηακέλε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δελ 

απνηειεί απηνλφεηε θαηάζηαζε, αιιά είλαη πξντφλ επηινγψλ…Ζ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη κηα επηινγή γηα ην ρψξν, ε νπνία αθνξά ηα θξάηε ηα νπνία 

απνθαζίδνπλ γηα ηα εδάθε ηνπο: κηα απφθαζε κλήκεο ή ιήζεο».
49

  

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην ηη ζεσξείηαη κλεκείν θαη ηη 

εληάζζεηαη ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ζρεηίδεηαη κε ην ηη ζεσξεί κηα θνηλσλία φηη 

αμίδεη λα ζπκάηαη, θαζψο θαη κε ηελ ηδηαίηεξε θνπιηνχξα ησλ νκάδσλ ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα δεκφζηαο πνιηηηθήο. 

 

                                                 
46

 Φσηνπνχινπ ηαπξνχια, φ. π. 
47

 Γηα ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ βι. κεηαμχ άιισλ Καξάγησξγαο Γ. Π., Γεκόζηα Οηθνλνκηθή 1. Οη 

Οηθνλνκηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ Κξάηνπο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 1981. 
48

 Altvater Elmar, Παγθνζκηνπνίεζε, Ιδησηηθνπνηήζεηο θαη Γεκόζηα Αγαζά, The Monthly Review Imprint, 

Αζήλα 2006 (επηκ.: Κψζηαο Μειάο). 
49

 Σξνβά Διέλε, Τν πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ θαηά ην Σύληαγκα ηνπ 1975/86/2001, Αζήλα-Κνκνηελή, 2003, 

Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, 22-23. 
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1. 4. Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη δεκόζηα αγαζά  

 

 

 Ζ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ σο δεκφζησλ 

αγαζψλ. ηελ θαηαλφεζε απηήο ηεο έλλνηαο ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ε δηεξεχλεζε 

ηεο πξνβιεκαηηθήο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην ρψξν ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα,
50

 κνινλφηη ε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απνηέιεζε αληηθείκελν ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο κφιηο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ζ θαζπζηέξεζε απηή 

νθείιεηαη ζην φηη απηφο ν ηνκέαο ηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγίαο ζεσξείην σο κε ηππηθφο 

σο πξνο ηνπο λφκνπο ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο, ελψ ε ζρεηηθά πξφζθαηε 

ελαζρφιεζε ησλ νηθνλνκνιφγσλ κε ηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπ, ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ζπλαθφινπζε 

αλάπηπμε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. 

 Θα κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε ζηα παξαθάησ ηνπο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ 

ην ραξαθηεξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο σο πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ 

σο δεκφζησλ αγαζψλ:   

1. Έλα κέξνο ηεο δήηεζεο γηα πνιηηηζηηθά αγαζά δελ κπνξεί λα επηκεξηζηεί ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηνπο (αδηαηξεηφηεηα) θαη γη` απηφ δελ κπνξεί ηθαλνπνηεηηθά λα θαιπθζεί 

απφ ηδηψηεο παξαγσγνχο. Ζ αδηαηξεηφηεηα απηή ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ησλ ζπιινγηθψλ 

αγαζψλ, κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθαινχλ ηζρπξέο εμσηεξηθφηεηεο θαη κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα κεηαβίβαζεο εηζνδεκάησλ κεηαμχ ησλ γελεψλ. Ζ θαηαλάισζε ελφο 

ζπιινγηθνχ αγαζνχ απφ έλα άηνκν δελ κεηψλεη ηε δηαζέζηκε πνζφηεηα γηα ηα άιια 

άηνκα. Δμαηηίαο, επηπιένλ, ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ κε απνθιεηζκνχ ηνπ θαηαλαισηή, 

θάηη πνπ νθείιεηαη είηε ζε ηερληθνχο ιφγνπο είηε ζην γεγνλφο πσο ν απνθιεηζκφο ζα 

απνδεηθλπφηαλ εμαηξεηηθά θνζηνβφξνο, ηα ζπιινγηθά αγαζά ζπλδένληαη κε ην 

θαηλφκελν ηνπ ηδακπαηδή/free rider. Tα κλεκεία ηεο αξρηηεθηνληθήο είλαη ηέηνηα αγαζά, 

                                                 
50

 Γηα κηα εηζαγσγή ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξνβιεκαηηθή βι. κεηαμχ άιισλ Σhorsby David, “Seven 

Questions in the Economics of Cultural Heritage”, Hutter Michael θαη Rizzo Ilde (επηκ.), Economic 

Perspectives on Cultural Heritage, Macmillan Press, Λνλδίλν 1997. 
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θαζψο δχζθνια ζα κπνξνχζε λα εκπνδηζηεί θαλείο απφ ην λα δεη έλα κλεκείν πνπ 

δεζπφδεη ζην ρψξν.
51

 

 Δπηπιένλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα πνιηηηζηηθά αγαζά πξνθαινχλ ηζρπξέο 

εμσηεξηθφηεηεο κε απνηέιεζκα ν κεραληζκφο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο λα κελ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά. Ζ πξνζηαζία, ηέινο, ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ θαηαλάισζε κειινληηθψλ γελεψλ. Καζψο ηα 

κλεκεία θζείξνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ε παξαγσγή ηνπο δελ κπνξεί λα 

επαλαιεθζεί, νθείινπκε λα ηα ζπληεξνχκε πξνθεηκέλνπ λα ηα παξαδψζνπκε ζηηο 

επφκελεο γεληέο, νη νπνίεο εμ νξηζκνχ δελ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ απηή ηε 

ρξεκαηνδφηεζε. 

2. εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ είλαη ε αβεβαηφηεηα ζηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο. Ζ αβεβαηφηεηα απηή ζηελ αμηνιφγεζε ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ αιιαγή 

ησλ δηαθφξσλ θξηηεξίσλ κε βάζε ηα νπνία ηα πνιηηηζηηθά αγαζά αμηνινγνχληαη. Σα 

θξηηήξηα απηά βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία δηαξθνχο δηακφξθσζεο θαη εμέιημεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θαηαζηξνθή πνπ ππέζηεζαλ πνιιά απφ ηα 

βπδαληηλά κλεκεία ηεο ρψξαο καο ηα πξψηα κεηεπαλαζηαηηθά ρξφληα εμαηηίαο ηεο κε 

ελζσκάησζήο ηνπο ζηνλ θαλφλα ηεο εζληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Δμαηηίαο απηψλ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ν ξφινο ησλ εηδηθψλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο πξφζθαηξεο 

πξνηηκήζεηο ηεο αγνξάο. 

3. ε πνιιέο, ηέινο, πεξηπηψζεηο ηα πνιηηηζηηθά αγαζά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ππφ 

πξνζηαζία αγαζά: πξφθεηηαη γηα αγαζά γηα ηα νπνία εθδειψλεηαη ην θξαηηθφ 

ελδηαθέξνλ, θαζψο απηφ δηαθέξεη θαη ζπγθξνχεηαη κε ην αηνκηθφ. Έηζη, ε ζρεηηθή κε 

ηηο αξραηφηεηεο λνκνζεζία επηβάιιεη θπξψζεηο ζε απηνχο πνπ κε ηελ νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο βιάπηνπλ αξραηφηεηεο. 

Ζ δηαπίζησζε ηεο αλεπάξθεηαο ηεο αγνξάο, κνινλφηη θαίλεηαη λα λνκηκνπνηεί 

ηελ θξαηηθή παξέκβαζε, δελ λνκηκνπνηεί ηνλ νπνηνλδήπνηε ηχπν παξέκβαζεο νχηε ην 

εχξνο απηήο ηεο παξέκβαζεο. Οη θξαηηθέο εληζρχζεηο ζεξαπεχνπλ ηηο απνηπρίεο ηεο 

αγνξάο θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζηελ θαηαλάισζε ησλ 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ή ηθαλνπνηνχλ επηζπκίεο νκάδσλ, πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηα 

θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ θξαηηθή δξάζε ζηνπο ηνκείο 

                                                 
51

 Σα αγαζά πνπ πξνζθέξεη ν θηλεκαηνγξάθνο θαη ην ζέαηξν ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ κε θαζαξά 

ζπιινγηθά αγαζά, θαζψο επηηξέπνπλ ηελ εθδήισζε θαηλνκέλσλ θνξεζκνχ, απνθιεηζκνχ ιφγσ ηηκήο 

θαζψο θαη κε ππνρξέσζεο ρξήζεο. 
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ηνπ δηθνχ ηνπο ελδηαθέξνληνο, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη σο θαζνιηθφ θαη ηαπηηδφκελν κε 

ην δεκφζην; Αλ ιάβνπκε ππφςε ην εηδηθφ βάξνο πνπ έρνπλ ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ 

θαηεγνξίεο κεζαίσλ ζηξσκάησλ θαη δηαλννπκέλσλ, κπνξνχκε θαιχηεξα λα 

εξεπλήζνπκε ην εξψηεκα γηα ην πνησλ ηηο πνιηηηζηηθέο επηινγέο ηειηθά ηθαλνπνηεί ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ε θξαηηθή ελεξγνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ.
52

 Γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο, ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε αμηνιφγεζε ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηνλ 

πνιηηηζκφ. 

Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε θσηίδεη πνιιέο απφ ηηο πιεπξέο ηεο θξαηηθήο 

παξέκβαζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ αιιά δελ αξθεί γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ 

πεδίνπ, θαζψο νη βάζεηο ηεο είλαη κνλνζήκαληεο, ελψ νη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ 

ηηο πνιηηηθέο ζην ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη πνιιαπινί. Ζ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο έρεη σο ζθνπφ «ηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ράξηλ ηεο παξνχζαο 

θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο».
53

 Ο 

ξφινο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ δφκεζε 

ηαπηνηήησλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ηνπ «αλήθεηλ»
54

 σο απαξαίηεηνπ 

παξάγνληα γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή αζθάιεηα. Με απηή ηελ έλλνηα ν ραξαθηεξηζκφο 

πνιιψλ απφ ηα πνιηηηζηηθά αγαζά  σο δεκφζησλ απνηειεί αληηθείκελν θπξηαξρηθήο 

δεκφζηαο ζέζπηζεο. Γηαθσηηζηηθά ζην ζεκείν απηφ είλαη ηα φζα δηαηππψλεη αλαθνξηθά 

κε ηα δεκφζηα αγαζά ν Κ. Σζνπθαιάο: «Γελ είλαη ε «θπζηθή» κε δηαηξεζηκφηεηά ηνπο 

νχηε ε «αληηθεηκεληθή» κε δηαπξαγκαηεπζηκφηεηά ηνπο πνπ ηα θαζηζηά δεκφζηα, αιιά 

αληίζεηα, κε ηε ζπκβνιηθή αλάδεημή ηνπο ζε δεκφζηα, ζεκαζηνδνηνχληαη σο αδηαίξεηα 

θαη σο κε αγνξαία…Με ηελ έλλνηα απηή, ηα δεκφζηα αγαζά απνηεινχλ, πεξηζζφηεξν 

απφ νηηδήπνηε άιιν, ζεκειηψδε έθθξαζε ησλ θπξίαξρσλ εζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

αληηιήςεσλ γηα ην ηη «είλαη» θαη ηη ζπκβνιίδεη ε θνηλφηεηα».
55
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 Οη Thorsby θαη Withers έρνπλ ππνγξακκίζεη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Απζηξαιίαο ηελ ππεξνρή ζηελ 

θαηαλάισζε θαηεγνξηψλ κε πςειά εηζνδήκαηα θαη, ηαπηφρξνλα, ην γεγνλφο πσο απηέο νη νκάδεο έρνπλ 

απφ ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νθέιε πςειφηεξα απφ ηα πνζά πνπ θαηαβάιινπλ νη ίδηεο. Thorsby David 

& Withers Glenn, The Economics of the Performing Arts, Edward Arnold, 1979. 
53

 Νφκνο 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» 

(ΦΔΚ Α΄ 153), άξζξν 1. 
54

 Ληάθνο Αληψλεο, Πώο ζηνράζηεθαλ ην έζλνο απηνί πνπ ήζειαλ λα αιιάμνπλ ηνλ θόζκν;, Πφιηο, 2005. 
55

 Σζνπθαιάο Κ., Δίδσια Πνιηηηζκνύ, Θεκέιην, 1991, 424. 
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1. 5. Σν ειιεληθό λνκηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο  

 

 

Σν πξψην ζπζηεκαηηθφ ειιεληθφ λνκηθφ θείκελν πνπ απνβιέπεη ζηελ 

πξνζηαζία πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ είλαη ν Νφκνο ηεο 10/22.5.1834 ηεο Αληηβαζηιείαο 

«Πεξί ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζπιινγψλ, πεξί αλαθαιχςεσο θαη 

δηαηεξήζεσο ησλ αξραηνηήησλ θαη ηεο ρξήζεσο απηψλ». Ο λφκνο  απηφο απνηειεί έξγν 

ηνπ Maurer θαη πεξηέιαβε δηαηάμεηο πεξί αξραηνηήησλ, νη νπνίεο κάιινλ βαζίδνληαλ 

ζην ηηαιηθφ δίθαην.
56

 Ο Ν. ΒΥΜΣ΄/1899 θαζηέξσζε απζηεξφηεξν ζχζηεκα 

θπξηφηεηαο επί ησλ αξραίσλ αλαγλσξίδνληαο απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θπξηφηεηαο ηνπ 

Κξάηνπο επί παληφο αξραίνπ νπνπδήπνηε αλαθαιππηφηαλ απηφ. Σν απζηεξφ απηφ 

ζχζηεκα δηαηεξήζεθε κέρξη ην Ν. 5351/32, κε ηνλ νπνίν θάκθζεθε ε απζηεξφηεηα ηνπ 

Ν. ΒΥΜΣ΄  θαη αλαγλσξίζηεθε θαη πάιη δηθαίσκα θπξηφηεηαο ησλ ηδησηψλ ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαλ ζην λέν λφκν. Πνιιέο απφ ηηο αληηθάζεηο ηεο 

θσδηθνπνίεζεο ηνπ 1932 νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο θάζε πεξηφδνπ 

ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο επί ησλ αξραίσλ.  

Με ην Ν. 1469/50
57

 «Πεξί πξνζηαζίαο εηδηθήο θαηεγνξίαο νηθνδνκεκάησλ θαη 

έξγσλ ηέρλεο, κεηαγελέζηεξσλ ηνπ 1830» επεθηάζεθε ε πξνζηαζία, ηελ νπνία παξέρεη 

ε αξραηνινγηθή λνκνζεζία θαη ζηα κεηά ην 1830 ρξνλνινγνχκελα – ηα απνθαινχκελα 

σο λεσηέξα – κλεκεία, θηήξηα, ηζηνξηθνχο ηφπνπο θηι. ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ 

είλαη νξαηή ε επίδξαζε ηεο αλαδήηεζεο ηεο «ειιεληθφηεηαο» κε ηνπο φξνπο πνπ 

πξνζδηφξηζε ε –ζπκβαηηθά θαινχκελε- «γεληά ηνπ `30».
58

 

Ο λφκνο θξφληηδε γηα ηελ πξνζηαζία φρη φισλ αλεμαηξέησο ησλ έξγσλ ηεο 

πεξηφδνπ κεηά ην 1830, φπσο ηζρχεη γηα ηα «αξραία», αιιά γηα θάπνηα εμ απηψλ πνπ 

«ρξήδνπλ θξαηηθήο πξνζηαζίαο». Ο λφκνο δελ έζεηε ρξνληθφ φξην γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ αληηθεηκέλνπ, κεηά ην νπνίν παχεη ε πξνζηαζία, θαη άξα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ, 

κπνξνχζαλ λα ηχρνπλ θξαηηθήο πξνζηαζίαο θαη έξγα ζχγρξνλσλ δεκηνπξγψλ. Ζ ηζρχο 

ηεο πξνζηαζίαο πνπ πξνζέθεξε ν λφκνο απηφο γηα ηα λεψηεξα θηίζκαηα δελ ήηαλ ε ίδηα 
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 Γσξήο Δπάγγεινο Φηι., Τν Γίθαηνλ ησλ Αξραηνηήησλ. Ννκνζεζία – Ννκνινγία – Δξκελεία, Δθδφζεηο 

Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα – Κνκνηελή 1985, 29. Γηα ην ηηαιηθφ λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

πεξηφδνπ βι. Guido Guerzoni, “Cultural Heritage and Preservation Policies: Notes on the History of the 

Italian Case”, Hutter Michael θαη Rizzo Ilde (επηκ.), Economic Perspectives on Cultural Heritage, 

Macmillan Press, 1997, 107-132. 
57

 ΦΔΚ 169/Α΄/7-8-1950. 
58

 Γηα ην ζέκα ηεο ειιεληθφηεηαο βι. Σδηφβαο Γεκήηξεο, Οη κεηακνξθώζεηο ηνπ εζληζκνύ θαη ην 

ηδενιόγεκα ηεο ειιεληθόηεηαο ζην κεζνπόιεκν, Οδπζζέαο, 1989. 
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κε ηα πξνγελέζηεξα ηνπ 1453, αιιά ν λνκνζέηεο κε ην άξζξν 5 ηνπ λφκνπ απηνχ 

εμνκνίσλε «ζρεηηθψο θαη νπρί πιήξσο», θαηά ηελ έγθπξε εξκελεία ηνπ λφκνπ, ην 

θαζεζηψο πξνζηαζίαο απηψλ κε ηα πξνεγνχκελα.
59

 Οη αξρηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

1469/1950 έδηλαλ ηηο ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο γηα ηα λεψηεξα κλεκεία ζηνλ Τπνπξγφ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ελψ κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12, παξ. 1 ηνπ λ.δ. 

4177/61 ε αξκνδηφηεηα πέξαζε ζηνλ Τπνπξγφ Πξνεδξίαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ην 

1971 ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ
60

  

ζνλ αθνξά ηα κλεκεία πνπ είλαη κεηαγελέζηεξα ηνπ 1830 πξνθχπηεη (απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 5 ηνπ λ. 1469/1950 θαη ηνπ άξζξνπ 52  θ.λ. 5351/1932) φηη 

απηά εληάζζνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο : α) ζε εθείλα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο «έξγα 

ηέρλεο, ρξήδνληα εηδηθήο πξνζηαζίαο» θαη β) ζε απηά ηα νπνία έρνπλ «ηζηνξηθήλ 

ζπνπδαηφηεηα». Σα κελ πξψηα (έξγα ηέρλεο) πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ ηα ηδηαίηεξα 

εθείλα ζηνηρεία πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ ηέρλεο, δειαδή 

αλζξψπηλνπ δεκηνπξγήκαηνο κε θαιιηηερληθή ηδηαηηεξφηεηα πνπ πξνθαιεί ζην ζεαηή 

αηζζεηηθή απφιαπζε, ηα δε δεχηεξα (κε ηζηνξηθή ζπνπδαηφηεηα) πξέπεη λα ζπλδένληαη 

θαη΄ αξρήλ κε ζπνπδαίν ηζηνξηθφ γεγνλφο ή κε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ βίνπ ή, 

αθφκε, λα έρνπλ ζπνπδαηφηεηα γηα ηελ ηζηνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο. 

χκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην έηζη φπσο απηφ είρε δηακνξθσζεί θαη κε ην 

λφκν ηνπ 1950, ζεσξνχληαη απηνκάησο σο πξνζηαηεπφκελα κλεκεία (ζπκβαηηθά 

δειψλνληαη σο «αξραία») φια ηα αθίλεηα πνιηηηζηηθά αγαζά, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη 

έσο ηελ ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο ην 1830. Σα λεψηεξα κλεκεία δελ 

πξνζηαηεχνληαη εθηφο αλ απνθαζηζηεί λα πξνζηαηεπηνχλ, ελψ αληίζεηα ηα αξραία 

κλεκεία πξνζηαηεχνληαη εθηφο αλ απνθαζηζηεί λα κελ πξνζηαηεπηνχλ. Δπηπιένλ, αμίδεη 

λα ζεκεησζεί πσο ε αληίιεςε ηνπ κλεκείνπ κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ λ. 1469/1950 είλαη 

ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθή θαη ζπλδέεηαη κε ηηο απφςεηο πνπ επηθξαηνχζαλ εθείλε ηελ 

πεξίνδν. 

 Μέρξη ην 1975 δελ ππήξρε ζπληαγκαηηθή πξφβιεςε ζηελ Διιάδα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Με ην χληαγκα ηνπ 1975, θαη ζπγθεθξηκέλα 

κε ην άξζξν 24, θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά ε πξνζηαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ 

θαη κάιηζηα κε θαηλνηφκν πλεχκα, θαζψο ζην άξζξν απηφ πηνζεηείηαη έλαο δπλακηθφο 

φξνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, ν φξνο «πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ», ε 
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 Γσξήο Δπάγγεινο Φηι., φ. π., 333. 
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 Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ, ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1971, κεηνλνκάζηεθε ζε Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ ην 1985. 
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πξνζηαζία ηνπ νπνίνπ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο. Ο εληαίνο ραξαθηήξαο ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζεζπίδεη ην ειιεληθφ 

χληαγκα είλαη θαηλνηνκηθή θαη δελ απαληά ζε ζπληάγκαηα άιισλ ρσξψλ. Ζ θχζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο πνπ ζεκειηψλεη ην άξζξν 24 είλαη κηθηή θαη κε πνηθίιεο έλλνκεο 

ζπλέπεηεο.
61

  

Σν πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, σο ιφγνο ηεο πξννδεπηηθήο πνιενδνκίαο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ `70-`80 απφ θνηλνχ κε ην θπζηθφ, ζπληζηά ζχιιεςε ηνπ ρψξνπ σο 

ζπλφινπ, ρψξνπ ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη θαη ε αλζξψπηλε δξάζε θαη ε θχζε. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο φξνο ζρεηίδεηαη κε ην γαιιηθφ φξν “patrimoine culturel”, o νπνίνο 

πξσηνεκθαλίζηεθε ζην γαιιηθφ δίθαην ζην Γηάηαγκα ηεο 24 Ηνπιίνπ 1959
62

 γηα ηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ ππνπξγείνπ πνιηηηζκνχ ηεο Γαιιίαο. ηε γαιιηθή γιψζζα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο environnement culturel κε ην ίδην λφεκα.
63

 

Ο πην πξφζθαηνο λφκνο γηα δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, ν λ. 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (ΦΔΚ Α΄ 153), νξίδεη ηα πνιηηηζηηθά αγαζά σο καξηπξίεο 

ηεο χπαξμεο θαη ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ (άξζξν 2, 

πεξ. α΄). Ο λνκνζέηεο αθνινπζεί ηελ παξαηεξνχκελε δηεζλψο δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο 

ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ηχρνπλ πξνζηαζίαο.
64

 Απνκαθξχλεηαη 

απφ ηνλ αηζζεηηζκφ,
65

 αιιά θαη απφ κηα έληνλα αξραηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, πνπ 

ραξαθηήξηδε ηελ πξνγελέζηεξε λνκνζεζία: ηα αξραία θαη ηα κεηαγελέζηεξα 

πξνζηαηεπφκελα πνιηηηζηηθά αγαζά ή «κλεκεία» αληηκεησπίδνληαη πιένλ κε ην ίδην 

πλεχκα, κνινλφηη ε έθηαζε θαη ε έληαζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ηδίσο έσο θαη ην 1453 παξακέλεη απμεκέλε.
66

 Αθεηέξνπ είλαη πιένλ 

δπλαηφλ λα ραξαθηεξηζηνχλ πνιηηηζηηθά αγαζά σο κλεκεία φρη απνθιεηζηηθά ή έζησ 
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 Décret du 24 Juillet 1959. 
63

 Σξνβά Διέλε, φ. π., 34. 
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 Γηα κηα νμπδεξθή θξηηηθή ηνπ αηζζεηηζκνχ ζηελ πξνζέγγηζε ησλ αγαζψλ ηεο πνιηηηζηηθήο 
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 Απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο ε ζεκαζία φισλ αλεμαηξέησο ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ πνπ ρξνλνινγνχληαη 

έσο θαη ην 1453 (αθηλήησλ αιιά θαη θηλεηψλ) ηεθκαίξεηαη απεπζείαο απφ ην λφκν, ν νπνίνο ηα 
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πξνερφλησο ιφγσ ηεο θαιιηηερληθήο ηνπο αμίαο, φπσο πξνέβιεπε ν λφκνο 1469/1950 

φζνλ αθνξά ηα κεηαγελέζηεξα ηνπ 1830 θηλεηά ηδίσο πνιηηηζηηθά αγαζά, αιιά ιφγσ ηεο 

θνηλσληθήο, αξρηηεθηνληθήο, πνιενδνκηθήο, ηερληθήο, βηνκεραληθήο, ιανγξαθηθήο, 

εζλνινγηθήο ή ελ γέλεη ηζηνξηθήο, θαιιηηερληθήο ή επηζηεκνληθήο ζεκαζίαο ηνπο 

(άξζξα 2 πεξ. β΄, ββ΄, 6 παξ. 1 πεξ. β΄ θαη γ΄, 20 παξ. 1 πεξ. γ΄, δ΄, ε΄ θαη παξ. 6).  

ια ηα αθίλεηα αξραία κλεκεία πξνζηαηεχνληαη εθ ηνπ λφκνπ θαη ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε έθδνζε νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο πξάμεο
67

. Σα λεψηεξα αθίλεηα κλεκεία 

ηα νπνία αλάγνληαη ζηελ πεξίνδν απφ ην 1830 έσο θαη πξηλ ηα εθάζηνηε εθαηφ 

ηειεπηαία ρξφληα, πξνζηαηεχνληαη σο κλεκεία εθφζνλ ραξαθηεξίδνληαη σο ηέηνηα κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, ιφγσ ηεο αξρηηεθηνληθήο, πνιενδνκηθήο, 

θνηλσληθήο, εζλνινγηθήο, ιανγξαθηθήο, ζξεζθεπηηθήο ή ελ γέλεη ηζηνξηθήο, 

θαιιηηερληθήο ή επηζηεκνληθήο ζεκαζίαο ηνπο. Σέινο, σο πξνο ηα αθίλεηα κλεκεία, ηα 

νπνία αλάγνληαη ζηελ πεξίνδν ησλ εθάζηνηε ηειεπηαίσλ εθαηφ εηψλ, πξνθεηκέλνπ γηα 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο κλεκείσλ, απαηηείηαη λα ζεκειηψλεηαη απηφο ζηελ ηδηαίηεξε, 

θαη φρη απιή, ηζηνξηθή, θαιιηηερληθή ή επηζηεκνληθή ζεκαζία ηνπο. 

Ο λφκνο ζπγθαηαιέγεη αθφκε ζην πεδίν ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηελ αλάδεημε θαη έληαμή ηεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή δσή, Ζ 

νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη ρξήζε ζπκπιεξψλεηαη κε ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Δζληθνχ 

Αξρείνπ Μλεκείσλ γηα ηελ θαηαγξαθή, ηεθκεξίσζε θαη επηζηεκνληθή αμηνπνίεζε ησλ 

κλεκείσλ. Σέινο, ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ελζσκαηψλεηαη ζην 

ρσξνηαμηθφ, αλαπηπμηαθφ, πεξηβαιινληηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ (άξζξν 3). 

Λακβάλεηαη, έηζη, ππφςε ε αξρή ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο ή ζπληήξεζεο 

(integrated conservation), ε νπνία κλεκνλεχεηαη ηδίσο ζηηο ζπκβάζεηο ηεο Γξαλάδαο θαη 

ηεο Βαιέηαο θαη ζε δηάθνξεο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Ζ έλλνηα ηεο 

νινθιεξσκέλεο ζπληήξεζεο
68

 (integrated conservation) θέξλεη ζην πξνζθήλην, εθηφο 

ησλ άιισλ, ηηο αθφινπζεο γεληθέο θαηεπζχλζεηο:  

1. ηελ έληαμε ηεο πξνζηαζίαο ζε επξχηεξα πξνγξάκκαηα ρσξνηαμηθνχ θαη 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

2. ηελ νξγαλσκέλε πξνζηαζία ησλ ζπλφισλ θαη ησλ θηηζκάησλ ζπλνδείαο. 
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 Άξζξν 6 Ν. 3028/2002. 
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Aζήλα 2003, 37-43. 
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3. ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ σο αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ ηεο 

πξνζηαζίαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ λνκνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ είρε πξνηαζεί απφ ηελ 

λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή ε πξφβιεςε γηα κηα επηπιένλ θαηεγνξία 

πξνζηαηεπφκελσλ ρσξηθψλ ζπλφισλ, εθηφο απφ ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηνπο 

ηζηνξηθνχο ηφπνπο, ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζπλφισλ.
69

 Απηά νξίδνληαλ σο νκνηνγελή 

ζχλνια αζηηθψλ, αγξνηηθψλ ή άιισλ θαηαζθεπψλ, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο 

κεηαγελέζηεξσλ ηνπ 1830, πνπ ζρεκαηίδνπλ ελφηεηεο θαη ησλ νπνίσλ ε πξνζηαζία 

επηβάιιεηαη ιφγσ ηεο ηζηνξηθήο, θαιιηηερληθήο ή επηζηεκνληθήο ζεκαζίαο ηνπο θαη 

εηδηθφηεξα ιφγσ αξρηηεθηνληθήο, θνηλσληθήο, ηερληθήο ζεκαζίαο ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο 

νξηζκνχο ηεο χκβαζεο ηεο Γξαλάδαο πνπ έρεη θπξσζεί κε λφκν.
70

  

Οη εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαλ γηα ηα αξρηηεθηνληθά ζχλνια 

απαιείθζεθαλ χζηεξα απφ ηηο αληηξξήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. Αξρηηεθηνληθά ζχλνια θαιχπηνληαη θαη ηψξα απφ 

ην λφκν 3028, ηδίσο απφ ηνλ νξηζκφ ησλ ηζηνξηθψλ ηφπσλ, πνπ θαηαιακβάλεη θαη 

εθηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ κλεκεία (άξζξν 2 πεξ. δ΄). To ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη 

πξνβιέπνληαλ ν ραξαθηεξηζκφο θαη ε νξηνζέηεζή ηνπο κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα κεηά 

απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ, ησλ δχν δει. ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ.  

 Ζ πηνζέηεζε απηήο ηεο πξφβιεςεο ζα ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, αιιά δελ έγηλε δεθηή θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ 

ελδνθπβεξλεηηθνχ δηαιφγνπ.
71

 Καηά ηε γλψκε ηεο Γ. Βνπδνχξε πξφθεηηαη γηα ζέκα πνπ 

παξαπέκπεη ζηελ πξνβιεκαηηθή δηαηήξεζε ζε ηζρχ παξάιιεισλ λνκνζεζηψλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο (ζε φ,ηη αθνξά ηφζν κεκνλσκέλα 

νηθνδνκήκαηα φζν θαη ζχλνια)
72

 θαη επηθαιππηφκελσλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηδίσο 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη ΤΠΔΥΧΓΔ.
73
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 χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο (Γξαλάδα, 1985), πνπ 

θπξψζεθε κε ηνλ λ. 2039/1992 (ΦΔΚ Α΄ 61), άξζξν 1 παξ. 2 (νξηζκφο αξρηηεθηνληθψλ ζπλφισλ). 
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 σηεξνπνχινπ Γ. Λ., φ. π., 47. 
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 Σνπ λ. 3028/2002 (θαη πξνεγνπκέλσο ηνπ λ. 1469/1950), αθελφο, θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1577/1985 

«Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» (ΦΔΚ Α΄ 210), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην λ. 2831/2000 (ΦΔΚ Α΄ 
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 Σν 1975 είρε νξηζηεί απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο σο "Δπξσπατθφ Έηνο 

Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο". Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην έηνο απηφ απνηειεί 

νξφζεκν ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηέβαιαλ θξαηηθνί, ηδησηηθνί θαη άιινη θνξείο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Μεηαμχ ησλ πνιιψλ 

εθδειψζεσλ πνπ έγηλαλ, πξαγκαηνπνηήζεθε έλα πλέδξην πνπ θαηέιεμε ζηε δηαηχπσζε 

ηεο νλνκαδφκελεο Γηαθήξπμεο ηνπ Άκζηεξληακ, ε νπνία εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο 

νινθιεξσκέλεο ζπληήξεζεο, πνπ πηνζεηήζεθε ζηε χκβαζε ηεο Γξαλάδαο.
74

 Ζ 

χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο γλσζηή θαη 

σο ζχκβαζε ηεο Γξαλάδαο, ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ λ. 2039/92, δίλεη ηνλ νξηζκφ ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζην άξζξν 1: 

 ηελ έλλνηα ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο αθίλεηα 

αγαζά:  

 Α. ηα κλεκεία: σο κλεκεία λννχληαη θάζε θαηαζθεπή ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ιφγσ 

ηνπ ηζηνξηθνχ, αξραηνινγηθνχ, θαιιηηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ, θνηλσληθνχ ή ηερληθνχ 

ηεο ελδηαθέξνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή δηαθνζκεηηθψλ 

ζηνηρείσλ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο.  

 Β. ηα αξρηηεθηνληθά ζχλνια: σο αξρηηεθηνληθά ζχλνια λννχληαη νκνηνγελή 

ζχλνια αζηηθψλ ή αγξνηηθψλ θαηαζθεπψλ, ζεκαληηθψλ ιφγσ ηνπ ηζηνξηθνχ, 

αξραηνινγηθνχ, θαιιηηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ, θνηλσληθνχ ή ηερληθνχ ηνπο 

ελδηαθέξνληνο, ζπλαθή κεηαμχ ηνπο ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ ελφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα 

νξηνζεηεζνχλ ηνπνγξαθηθά.  

 Γ. νη ηφπνη: σο ηφπνη λννχληαη έξγα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο, ελ κέξεη 

θηηζκέλα, ηα νπνία απνηεινχλ εθηάζεηο ηφζν ραξαθηεξηζηηθέο θαη νκνηνγελείο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα νξηνζεηεζνχλ ηνπνγξαθηθά θαη ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά ιφγσ ηνπ 

ηζηνξηθνχ, αξραηνινγηθνχ, θαιιηηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ, θνηλσληθνχ θαη ηερληθνχ 

ηνπο ελδηαθέξνληνο. 
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 Δηδηθά γηα ηε χκβαζε ηεο Γξαλάδαο βι. Παπαθσλζηαληίλνπ Α., «Ζ χκβαζε ηεο Γξαλάδαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θαη ην χληαγκα», Νόκνο θαη Φύζε, 1/99. 
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1. 6. Πνιενδνκηθή ξύζκηζε θαη πξνζηαζία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο  

 

 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη πξνζηαζίαο ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο 

θάπνηεο θξίζηκεο παξακέηξνπο. Καη` αξράο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πσο κέρξη ζρεηηθά 

πνιχ πξφζθαηα ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηαπηηδφηαλ ζρεδφλ κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ, θαη δε απηψλ πνπ αλήθαλ ζηελ θιαζηθή αξραηφηεηα. Σν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζηαζία πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ πξνεξρνκέλσλ απφ 

κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά αθνινπζψληαο αληίζηνηρεο 

δηεξγαζίεο ελζσκάησζεο απηψλ ησλ πεξηφδσλ ζην εζληθφ αθήγεκα ηεο ηζηνξίαο
75

 θαη, 

ζε κεγάιν βαζκφ, παξέκεηλε ιηγφηεξν απζηεξή θαη ζπζηεκαηνπνηεκέλε. 

Ζ δεχηεξε θξίζηκε παξάκεηξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο πνιενδνκίαο ζηε 

ρψξα καο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θξαηηθήο ξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα απηφ.
76

 Σν 

πξφβιεκα ηεο θξαηηθήο ξχζκηζεο ησλ φξσλ αμηνπνίεζεο ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο γεο 

είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθν, θαζψο ην θξάηνο κε ηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία 

αιινηψλεη ηνπο φξνπο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη πξνθαιεί πεξηνξηζκνχο ζην δηθαίσκα 

ηεο ηδηνθηεζίαο, νη νπνίνη απνβιέπνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο.  

Γηαθνξεηηθή θαη απνθιίλνπζα είλαη ε ειιεληθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα απηφ ζε 

ζρέζε κε ηε Γπηηθή Δπξψπε, φπνπ ε πνιενδνκία αλαπηχρζεθε κε ζπζηεκαηηθφηεηα θαη 

νξζνινγηζκφ. Ζ απφθιηζε απηή κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ην γεγνλφο πσο, ελψ ζηε 

Γπηηθή Δπξψπε ε αλάπηπμε ηεο καδηθήο θνηλσλίαο ζπλνδεχηεθε απφ ηε ζπγθξφηεζε 

πνιπζπιιεθηηθψλ καδηθψλ θνκκάησλ θαη νκάδσλ ζπκθεξφλησλ κε κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν βαζκφ απηνλνκίαο απφ ην θξάηνο,
77

 ζηελ Διιάδα θπξίαξρε παξέκεηλε ε 

πειαηεηαθνχ ηχπνπ ζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο πνιηηηθήο.
78

 Απηή ε πειαηεηαθνχ 

ηχπνπ ζπγθξφηεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο εθθξάζηεθε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θξαηηθήο 

παξέκβαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιενδνκίαο. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη απηφ ζην 

παξαθάησ απφζπαζκα:  
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 Ληάθνο Αληψλεο, «Πξνο επηζθεπήλ νινκειείαο θαη ελφηεηνο. Ζ δφκεζε ηνπ εζληθνχ ρξφλνπ», 
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 Καβνπιάθνο Κάξνινο-Ησζήθ, «Ζ ινγηθή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θξαηηθήο ξχζκηζεο ηνπ αζηηθνχ 
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ηφκνο, 150-151. 
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 Γηα ην ζέκα βι. θαη ζην επφκελν ππνθεθάιαην ηεο εξγαζίαο. 
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«Ζ ηξαηησηηθή πφιηο εηο ην Γνπδί αλεγέξζε εηο βάξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

πφιεσο, ηεο νπνίαο απέζπαζε πνιχηηκνλ ηκήκα κέρξη ησλ ππσξεηψλ ηνπ Τκεηηνχ, 

απαξαίηεηνλ δηα ηελ δεκηνπξγίαλ δψλεο πξαζίλνπ πξνο ςπραγσγίαλ ησλ θαηνίθσλ. Ζ 

αλέγεξζηο δε απηήο εηο ην κέξνο ηνχην είλαη αθφκε πεξηζζφηεξνλ παξάινγνο, εθ` φζνλ 

δελ έρεη φιαο ηαο απαηηνχκελαο πξνυπνζέζεηο θαη δελ εθπιεξνί απνιχησο ηνλ 

πξννξηζκφλ ηεο σο ηξαηησηηθήο πφιεσο. Έγηλελ φκσο, δηφηη ην εζέιεζαλ νη 

ηξαηησηηθνί, παξά ηαο δηακαξηπξίαο ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη νινθιήξνπ ηνπ 

Αζελατθνχ ιανχ.
79

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη ν Καξαληηλφο θαη γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ πφιεσλ ηεο Κνξίλζνπ θαη ηνπ Λνπηξαθίνπ, νη νπνίεο απνηεινχλ «δχν 

απφ ηηο ζπάληαο πεξηπηψζεηο αλεγέξζεσο εθ βάζξσλ λέσλ πφιεσλ θαη ησλ νπνίσλ φκσο 

ηα ζρέδηα έρνπλ γίλεη κε ηνλ πιένλ πεξησξηζκέλνλ θαη αληηεπηζηεκνληθφλ ηξφπνλ.»:
80

 

«Αη απφςεηο ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ δηα ηελ Κφξηλζνλ ήζαλ λα αλακνξθσζή 

ην ζρέδηνλ, ψζηε λα θηηζζή ε πφιηο επί λέσλ βάζεσλ, πιελ ε αληίδξαζηο ησλ 

ηδηνθηεηψλ, εμηρζείζα εηο πνιηηηθάο πηέζεηο, νπδέλ επέηξεςε, δελ θαησξζψζε δε λα 

επηβιεζνχλ νπδέ πξαζηαί εηο πνιιάο νδνχο, σο επεδηψρζε ηφηε, πεξηνξηδνκέλνπ ηνπ 

ππεξβνιηθνχ πιάηνπο ησλ εληφο ησλ αλαγθαίσλ δηα ηελ θπθινθνξίαλ νξίσλ. Καη απηαί 

αθφκε αη πξαζηαί δελ έγηλαλ δεθηαί ππφ ησλ ηδηνθηεηψλ, θαίηνη ήζαλ πξνο αηνκηθφλ 

ησλ φθεινο, απνξξηθζείζαη ηφηε ππφ ηνχησλ δηα δεκνςεθίζκαηνο, ην νπνίνλ ελήξγεζε 

ηφηε ε Κπβέξλεζηο, εμαξηήζαζα εθ ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ ηελ επηβνιήλ ηνπ 

κέηξνπ.».
81

 

 Έρνληαο ππφςε καο ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα δνχκε πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπζρεηίζηεθαλ ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε ηα δχν απηά δηαθξηηά, 

απφ κηα άπνςε, πεδία άζθεζεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, ην πεδίν ηεο πνιενδνκίαο θαη ην 

πεδίν ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  

ηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο ζψδεηαη κηα επηζηνιή, ηελ νπνία απέζηεηιε ν 

ηακάηηνο Κιεάλζεο ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη κε ηελ νπνία ν δηάζεκνο 

αξρηηέθηνλαο δεηεί λα ηνπ επηηξαπεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ επίζεο γλσζηφ ζπλάδειθφ 

ηνπ γεξκαλφ αξρηηέθηνλα Δδνπάξδν άνπκπεξη, πξνθεηκέλνπ απφ θνηλνχ λα 
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 Καξαληηλφο Π., , «Γηα ην ζρέδηνλ ηεο πφιεσο ησλ Αζελψλ», Τερληθά Φξνληθά, 100/1936, 216.  
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 Καξαληηλφο Π., φ. π., 214.  
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 Καξαληηλφο Π., φ. π., ππνζεκείσζε, 214-215. 
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εθπνλήζνπλ ην πνιενδνκηθφ ζρέδην ηεο Αζήλαο.
82

 Σν Μάην ηεο ίδηαο ρξνληάο, ηνπ 1832, 

δίλεηαη επίζεκε εληνιή ζηνπο δχν αξρηηέθηνλεο λα ζπληάμνπλ «ζρέδηνλ δηα ηαο Νέαο 

Αζήλαο, έρνληεο ππ` φςεη ηελ δφμαλ θαη ην θάιινο ησλ Αξραίσλ».
83

 ηε ζπλέρεηα, ηελ 

29
ε
 Ηνπλίνπ/11

ε
 Ηνπιίνπ 1833 ν ζσλ εθδίδεη ην Γηάηαγκα «Πεξί αλνηθνδνκήζεσο ηεο 

πφιεσο ησλ Αζελψλ θαη ηεο εθείζε κεηαζέζεσο ηεο έδξαο ηεο Κπβεξλήζεσο», κε ην 

νπνίν εγθξίλεηαη ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην ησλ Κιεάλζε-άνπκπεξη θαη θαζνξίδεηαη ε 

κεηάζεζε ησλ δεκφζησλ αξρψλ ζηελ Αζήλα.  

Βιέπνπκε, ινηπφλ, πσο απφ ηα πξψηα πνιενδνκηθά ζρέδηα πνπ εθπνλήζεθαλ γηα 

ηελ Αζήλα κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηελ αλαθήξπμή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πφιεο ζε πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, ε ξχζκηζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ 

ζπλδέεηαη κε ηε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ππφ ηνπο 

πεξηνξηζηηθνχο θαη ζπρλά ηξαγηθνχο γηα κλεκεία άιισλ πεξηφδσλ φξνπο, ηνπο νπνίνπο 

έζεηε ε κνλνκέξεηα πνπ ζπλεπαγφηαλ ε ηαχηηζε ηεο πξνζηαζίαο κε ην απνθιεηζηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα «ηελ δφμαλ θαη ην θάιινο ησλ Αξραίσλ». 

Παξά ηελ ακθίδξνκε ζρέζε πνπ αλαπηχρζεθε κεηαμχ πνιενδνκηθήο θαη 

αξραηνινγηθήο λνκνζεζίαο ζηαδηαθά κεηά ην 1923,
84

 νπφηε θαη ςεθίζηεθε ην λ. δ. ηεο 

17.7.1923 «πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ θαη θσκψλ», πνπ ζπληζηά ηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή 

πνιενδνκηθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ζρέζε κεηαμχ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο παξέκεηλε ζε 

κεγάιν βαζκφ ζρέζε εμσηεξηθή, θαζψο νχηε ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο είρε αλαρζεί ζε ζηφρν ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, νχηε ν 

πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο αληηκεησπηδφηαλ σο κέζν πξνζηαζίαο ησλ κλεκείσλ. 

 Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα ζα αξρίζεη λα αιιάδεη κε ηελ ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο 

ηνπ 1975, ην νπνίν είλαη θαη ην πξψην χληαγκα ηεο ρψξαο πνπ ξεηά επηηάζζεη ηελ 

πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ απνηέιεζε κηα ζεζκηθή 

θαηλνηνκία ηνπ λ. 360/1976, ε νπνία δελ ζπλάληεζε ζεζκηθφ ηζνδχλακν ζηνπο δχν 

                                                 
82

 Αλαθέξεηαη απφ Γθηδέιε Βίθα Γ., «Ζ απζαίξεηε δφκεζε Η», Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Ζ Αζήλα ζηνλ 20
ν
 

αηψλα. 1900-1940: Αζήλα ειιεληθή πξσηεχνπζα, Αζήλα Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο 1985, 

140. 
83

 Μπίξεο Κψζηαο Ζ., Αη Αζήλαη εηο ηνλ 20
ν
 αηψλα, Δθδ. ηνπ Καζηδξχκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Ηζηνξίαο 

Αζελψλ, 1966, 22. 
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 Γηα κηα επηζθφπεζε βι. Πνιχδνο Γηάλλεο, «Μεηαξξπζκηζηηθά φλεηξα θαη πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο», 
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βαζηθνχο πνιενδνκηθνχο λφκνπο πνπ αθνινχζεζαλ ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα,
85

 θαζψο 

νχηε ν Ν. 947/1979 «Πεξί νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ», νχηε ν Ν. 1337/1983, αληηκεηψπηζαλ 

ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ σο νξγαληθφ ζηνηρείν ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, αιιά 

σο απηνηειέο αληηθείκελν ε ξχζκηζε ηνπ νπνίνπ παξαπέκθζεθε ζην Γεληθφ Οηθνδνκηθφ 

Καλνληζκφ
86

 θαη ηδίσο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 απηνχ, πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία 

ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θαη ησλ δηαηεξεηέσλ θηεξίσλ. 

 Καηά ηε δεθαεηία ηνπ `90, ε αληίιεςε απηή άξρηζε λα ππνρσξεί, θαζψο ζην 

πιαίζην ησλ πνιενδνκηθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ζεζπίζηεθαλ εθείλε ηελ 

πεξίνδν, επηρεηξήζεθε ε ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

ζηε βαζηθή πνιενδνκηθή λνκνζεζία. Έηζη, ην άξζξν 91 ηνπ λφκνπ 1892/90 (ΦΔΚ 

101/Α/31-7-90)
87

 δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία λα ζεζκνζεηεί δψλεο 

αδφκεηεο (δψλεο Α) ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο κε απιή δηαδηθαζία δεκνζηεχζεψο ηνπο 

ζε ΦΔΚ. Σαπηφρξνλα ν ίδηνο λφκνο θαζνξίδεη φηη γηα ηηο δψλεο Β, νη νπνίεο ζπλήζσο 

πεξηβάιινπλ ηηο αδφκεηεο, δνκνχληαη ππφ φξνπο θαη έρνπλ πνηθίιεο ρξήζεηο, ε 

Τπεξεζία θάλεη πξφηαζε ζπγθεθξηκέλε ζην ΤΠΔΥΧΓΔ, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη 

απηφ, σο ζπλαξκφδην Τπνπξγείν, ηελ έθδνζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. Μέρξη ηελ 

ςήθηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ ην ΤΠΔΥΧΓΔ είρε απηή ηελ αξκνδηφηεηα θαη γηα ηηο 

δχν δψλεο (Α, Β). Με βάζε ην λφκν απηφ δφζεθε γηα πξψηε θνξά ζηνλ Τπνπξγφ 

Πνιηηηζκνχ ε δηθαηνδνζία λα πξνβαίλεη απ` επζείαο ζε ξπζκίζεηο ζε εθηφο ζρεδίνπ 

πεξηνρέο Αξρ/θψλ Υψξσλ. Ζ ππνβνιή, ζπλεπψο, εηζεγήζεσλ γηα ζεζκνζέηεζε δσλψλ 

πξνζηαζίαο ησλ Αξρ/θψλ Υψξσλ ζπληζηά νπζηψδεο θαζήθνλ ησλ Δθνξεηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ε εθηέιεζε ή κε ηνπ νπνίνπ είλαη ειέγμηκε (δέζκηα 

αξκνδηφηεηα). 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, θηλνχληαη θαη νη ξπζκίζεηο 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2508/1997 «Βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ 

ηεο ρψξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
88

 νη νπνίεο πξνβιέπνπλ φηη ζθνπφο ηνπ πνιενδνκηθνχ 
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 Ν. 1577/1985. 
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ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ39/51815/2954/1.11.1996: Θεζκνζέηεζε Εσλψλ Α θαη Β πξνζηαζίαο Αξρ/θψλ 
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 «Βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο ρψξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 124 

Α΄). 
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ζρεδηαζκνχ είλαη θαη ε πξνζηαζία, αλάδεημε θαη αλαβάζκηζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφισλ 

θαη ησλ ππξήλσλ ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ 

αξραηνινγηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ πφιεσλ, ησλ νηθηζκψλ 

θαη ηνπ πεξηαζηηθνχ ρψξνπ. ην ίδην άξζξν θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ λα ελαξκνλίδεηαη κε ηνπο φξνπο πξνζηαζίαο ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. ε εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ, ηα Γεληθά 

Πνιενδνκηθά ρέδηα (ΓΠ), πνπ απνηεινχλ ηελ πξψηε βαζκίδα ηνπ πνιενδνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ, φπσο ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηνπ λ. 1337/1983, 

απνθιεηζηηθά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζρέδην πφιεσο, αιιά 

επεθηείλνληαη θαη ζηνλ θαζνξηζκφ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

θαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, νη ηζηνξηθνί ηφπνη θαη άιια πνιηηηζηηθά ζηνηρεία.
89

 Θα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο είλαη ζεζπηζκέλνο ζην πλεχκα 

ηεο νινθιεξσκέλεο ζπληήξεζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηε χκβαζε ηεο Γξαλάδαο ηνπ 

1985 γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο. 

 Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο πεξηιακβάλεη θαη ν λ. 2742/1999 γηα ην ρσξνηαμηθφ 

ζρεδηαζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο απνηειεί πεξηερφκελν ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζπληάζζνληαη ζε 

εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαζψο θαη ησλ ζρεδίσλ πνπ ζπληάζζνληαη ζε εζληθφ ή 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαζψο θαη ησλ ζρεδίσλ νινθιεξσκέλσλ αζηηθψλ παξεκβάζεσλ 

(ΟΑΠ), ηα νπνία απνβιέπνπλ ηδίσο ζηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο αζηηθήο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Ο λφκνο 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (ΦΔΚ Α΄ 153) απνηειεί ηελ πην πξφζθαηε πξνζπάζεηα γηα 

ζχδεπμε ησλ ρσξνηαμηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ κε ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ηζηνξηθψλ ηφπσλ θαη παξαδνζηαθψλ 

ζπλφισλ. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πνπ απνηππψλνπλ ηηο αξρέο 

ηεο νινθιεξσκέλεο ζπληήξεζεο θαη νξίδνπλ φηη ε πξνζηαζία «…πεξηιακβάλεηαη 

ζηνπο ζηφρνπο νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ ρσξνηαμηθνχ, αλαπηπμηαθνχ, πεξηβαιινληηθνχ 

θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ…» (άξζξν 3 παξ. 3) θαζψο θαη άιιεο πνπ εηδηθφηεξα 

πξνβιέπνπλ ηελ έληαμε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ρψξσλ ζην γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ, φπσο 

ηελ πξνζσξηλή νξηνζέηεζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχληαμεο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ή άιισλ ρσξηθψλ ζρεδίσλ, ε νπνία 

ηζρχεη έσο φηνπ γίλεη ε νξηζηηθή ηνπο νξηνζέηεζε (άξζξν 12 παξ. 2). Ζ πξνζηαζία ηεο 
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 Βι. άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ λ. 2508/1997. 
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πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο νθείιεη λα ελζσκαηψλεηαη ζην ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ 

ζρεδηαζκφ, κεηαηξεπφκελε, έηζη, απφ φξην ζε αληηθείκελν ησλ ρσξνηαμηθψλ θαη 

πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ.
90

 Σαπηφρξνλα, φκσο, ν λένο λφκνο δελ επηιχεη δεηήκαηα, φπσο 

ηε δηαηήξεζε ησλ παξάιιεισλ λνκηθψλ θαζεζηψησλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, αθελφο σο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ 

(άξζξα 14 θαη 16 λ. 3028/2002) θαη αθεηέξνπ σο πνιενδνκηθψλ, αξρηηεθηνληθψλ θαη 

αηζζεηηθψλ ζπλφισλ (άξζξν 4 ηνπ ΓΟΚ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 

2831/2000).  

Δπηρεηξψληαο κηα κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή, δηαπηζηψλνπκε φηη ε πξνζηαζία ησλ 

παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο πξνβιέθζεθε γηα πξψηε θνξά ζε επίπεδν λφκνπ 

πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975. πγθεθξηκέλα, κε ην άξζξν 79 ηνπ ΓΟΚ 

1973 (Ν.Γ.8/1973, ΦΔΚ 124
 

Α), νξίζηεθε φηη «Γηα Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ 

εθδηδνκέλσλ πξνηάζζεη ηνπ ππνπξγνχ Γεκνζίσλ Έξγσλ, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο 

εθζέζεσο ηεο θαηά πεξίπησζηλ αξκνδίαο ππεξεζίαο, δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη νηθηζκνί 

ή ηκήκαηά ηνπο σο δηαηεξεηέα, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ηζηνξηθνχ, ιανγξαθηθνχ, 

πνιενδνκηθνχ, αηζζεηηθνχ ή θαη αξρηηεθηνληθνχ ραξαθηήξνο απηψλ». 

ηε ζπλέρεηα θαη ππφ ηελ ηζρχ ηεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 24, ην 

άξζξν 79 ηνπ ΓΟΚ ηνπ 1973, αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

622/1977 (ΦΔΚ 171
 
Α), κε ηελ νπνία νξίζηεθε φηη «Γηα Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ, 

εθδηδνκέλσλ πξνηάζζεη ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Έξγσλ, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο 

εθζέζεσο ηεο θαηά πεξίπησζηλ αξκφδηαο ππεξεζίαο, δχλαηαη πξνο δηαηήξεζηλ 

ηδηαηηέξνπ ηζηνξηθνχ, ιανγξαθηθνχ, πνιενδνκηθνχ, αηζζεηηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ 

ραξαθηήξνο λα ραξαθηεξίδνληαη θηίξηα σο δηαηεξεηέα ή νηθηζκνί ή ηκήκαηα απηψλ σο 

παξαδνζηαθνί θαη λα ζεζπίδνληαη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δνκήζεσο δηάθνξνη ηνπ δηα ηνπ 

παξφληνο Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο θαζνξηδνκέλσλ ηνηνχησλ». 

Με ην άξζξν 4 ηνπ Γ.Ο.Κ. 1985, φπσο απηφ ηζρχεη κεηά ην λ. 2831/2000, 

θαζνξίδνληαη νη δπλαηφηεηεο πξνζηαζίαο, ηφζν ησλ αθηλήησλ ηεο αξρηηεθηνληθήο, φζν 

θαη ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο, δειαδή ην επξχηεξν θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ νηθηζκψλ, 

ελψ παξάιιεια δηεπξχλεηαη ε πξνζηαζία θαη ζε παξαδνζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο πνπ βξίζθνληαη εθηφο παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, φπσο 

είλαη ηα ιηζφζηξσηα πνπ ελψλνπλ νηθηζκνχο, γεθχξηα, θάξνη, θιπ. 

χκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ 

(λ.1577/1985, Α΄ 210), ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 παξ.2 πεξ. α΄ ηνπ 
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 Γηαλλαθνχξνπ Γ. Π., φ. π., 182-183. 
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λ.1772/1988 (Α΄ 91) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ λ.2300/1995 (ΦΔΚ 69
 
Α): 

«Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, πνπ 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη σο 

δηαηεξεηέα κεκνλσκέλα θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ή ζπγθξνηήκαηα θηηξίσλ, σο θαη 

ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηψλ, φπσο επίζεο θαη ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ ή θαη 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, φπσο απιέο, θήπνη, ζπξψκαηα θαη θξήλεο, 

θαζψο θαη κεκνλσκέλα ζηνηρεία πνιενδνκηθνχ (αζηηθνχ ή αγξνηηθνχ) εμνπιηζκνχ ή 

δηθηχσλ, φπσο πιαηείεο, θξήλεο, δηαβαηηθά ιηζφζηξσηα, γέθπξεο πνπ βξίζθνληαη εληφο 

ή εθηφο νηθηζκψλ γηα ην ζθνπφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν – κε 

ζθνπφ δει. ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο ηδηαίηεξεο ηζηνξηθήο, πνιενδνκηθήο, 

αξρηηεθηνληθήο, ιανγξαθηθήο, θνηλσληθήο θαη αηζζεηηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπο- θαη λα 

θαζνξίδνληαη εηδηθνί φξνη πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο θαη ρξήζεο, θαηά 

παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη απφ θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή 

δηάηαμε. Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο δηαηεξεηέα ε ρξήζε 

αθηλήηνπ, κε ή ρσξίο θηίζκαηα εληφο ή εθηφο νηθηζκψλ. 

Ζ παξαπάλσ έθζεζε απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα, ν νπνίνο εληφο 

πέληε εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο, ππνρξενχηαη λα ηελ αλαξηήζεη ζην δεκνηηθφ ή 

θνηλνηηθφ θαηάζηεκα. Γηα ηελ αλάξηεζε απηή δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ δήκν ή ηελ 

θνηλφηεηα ζρεηηθή πξφζθιεζε πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα, αλ 

εθδίδεηαη, ή ζε κηα εθεκεξίδα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λφκνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ 

λα δηαηππψζνπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν δήκνο δελ 

ηεξήζεη ηα πην πάλσ, ε πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ ζπλερίδεηαη λφκηκα κεηά 

ηελ πάξνδν ελφο κήλα απφ ηελ απνζηνιήο ηεο έθζεζεο ζην δήκν ή ηελ θνηλφηεηα. Ζ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα παξαιείπεηαη, εθφζνλ ε έθζεζε θνηλνπνηεζεί 

απεπζείαο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ν ελδηαθεξφκελνο 

δχλαηαη λα δηαηππψζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

έθζεζεο». 
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 Ζ δηαηήξεζε απηήο ηεο πνιπλνκίαο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην πλεχκα ηεο 

έλλνηαο ηεο νινθιεξσκέλεο ζπληήξεζεο
91

 (integrated conservation), ε νπνία επηηάζζεη  

ηελ έληαμε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε επξχηεξα πξνγξάκκαηα 

ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πξνζηαζίαο 

θαη πνιενδνκηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Ζ έλλνηα ηεο νινθιεξσκέλεο ζπληήξεζεο έξρεηαη ζε αληίζεζε, επηπιένλ, κε ηελ 

πξνζπάζεηα απνηξνπήο ηεο αλζξψπηλεο επέκβαζεο θαη ηεο εηζαγσγήο λέαο ρξήζεο ζε 

αθίλεηα κλεκεία, κε ηελ νπνία ηαπηηδφηαλ γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα ε έλλνηα ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Σν κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ηεο 

«αξλεηηθήο» πξνζέγγηζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ είλαη φηη ηα απνθφπηεη απφ 

ηε δσληαλή ζρέζε ηνπο κε ηνπο θπζηθνχο ηνπο ρξήζηεο, αιιά θαη απφ ηε ζρέζε ηνπο κε 

ην ππφινηπν δνκεκέλν πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν ππάξρνπλ.  

Απφ ηελ Έδξα Πνιενδνκίαο ηνπ ΔΜΠ είρε εθδνζεί ην 1975 έλα ελδηαθέξνλ 

θπιιάδην γηα ηε δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ πνπ ζπκπχθλσλε θαη 

πξνζδηφξηδε ηε ζηάζε πνιιψλ Διιήλσλ αξρηηεθηφλσλ ζην ζέκα, ζε αληηπαξάζεζε ηφζν 

πξνο ηε «κνπζεηαθή» αληίιεςε ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, φζν θαη πξνο ηε 

«ζθελνγξαθηθή» κίκεζε ησλ πξνηχπσλ ηνπο πξνο ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ΔΟΣ. ην θπιιάδην γίλεηαη ε ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε φηη ν αξλεηηθφο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αζθεί ηελ πνιηηηθή ηεο ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία (απαγνξεχεηαη ε 

αλνηθνδφκεζε θαη νη πξνζζήθεο πνπ αιινηψλνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ νηθηζκνχ θηι, 

ρσξίο ηδηαίηεξε κέξηκλα θαη επεμεξγαζία κέηξσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θαηνίθσλ ζε 

ζέκαηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο κέζα ζην δηαηεξεηέν πεξηβάιινλ) 

«πξνζαλαηνιίδεη ηελ νηθνλνκηθή βάζε ησλ νηθηζκψλ ζηνλ ηνπξηζκφ».
92

 Ζ αληίδξαζε 

ζηελ πνιηηηθή ηεο «αξλεηηθήο πξνζηαζίαο» εθδειψζεθε έληνλα θαηά ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, απφ ηελ πιεπξά αξρηηεθηφλσλ θαη πνιενδφκσλ πνπ ζεσξνχζαλ 

εθηθηή ηελ άζθεζε κηαο ελαιιαθηηθήο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηνπο ηζηνξηθνχο νηθηζκνχο. 

 Έρνληαο ππφςε φια απηά ηα πξνβιήκαηα ζην ζπληνληζκφ, ηηο θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πνιενδνκηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηε δπζθνιία ππέξβαζεο ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ελππάξρνπλ ζηελ «αξλεηηθή» πξνζέγγηζε ηεο 

πξνζηαζίαο, ζα κπνξέζνπκε θαιχηεξα λα θαηαλνήζνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ 
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 Κσλζηάληηνο Γεκήηξηνο, «Ζ έλλνηα ηεο νινθιεξσκέλεο ζπληήξεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο 
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Aζήλα 2003, 37-43. 
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 ΔΜΠ, Έδξα Πνιενδνκίαο, Γηαηήξεζε Παξαδνζηαθώλ Οηθηζκώλ, Αζήλα, 1975, 29. 
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αλαδχζεθαλ γχξσ απφ ην ζπγθξφηεκα ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθφξνπ 

Αιεμάλδξαο. 
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Κεθάιαην 2: Οη Πξνζθπγηθέο Πνιπθαηνηθίεο ηεο Λεσθόξνπ Αιεμάλδξαο 

 

 

 

2. 1. Ιζηνξηθό Πιαίζην 

 

Mε ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηνλ εξρνκφ ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα 

ε ρψξα έξρεηαη αληηκέησπε κε ην θαηλφκελν ηεο ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνχ ζηα αζηηθά 

θέληξα, ζπγθέληξσζεο πνπ δελ απνηειεί ζπλέπεηα ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. Με 

απηήλ ηελ έλλνηα, ην ειιεληθφ θξάηνο έξρεηαη αληηκέησπν κε έλα ηεξάζηην πξφβιεκα 

ελζσκάησζεο ελφο πιεζπζκνχ πνπ άγγηδε ην 1.200.000 πξφζθπγεο, δειαδή φζν 

πεξίπνπ ήηαλ ην ¼ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.
93

  

Ζ ελζσκάησζε απηή δελ ζα επηηπγραλφηαλ παξά κφλν εάλ επηδησθφηαλ ε 

ζηεγαζηηθή απνθαηάζηαζε λα ζπλδπαζηεί κε ηελ παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ. Αο ζεκεησζεί φηη νη κηζνί πεξίπνπ πξφζθπγεο (578.824 ή 

47%) εγθαηαζηάζεθαλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ελψ νη ππφινηπνη (643.025 ή 53%) ζηηο 

αζηηθέο.
94

 ηελ Αζήλα έθηαζαλ 129.380 πξφζθπγεο απμάλνληαο ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

θαηά 40%,
95

 ελψ ζηνλ Πεηξαηά 101.185 πξφζθπγεο πξνθάιεζαλ πιεζπζκηαθή άλνδν 

θαηά 74%.
96

  

Ο εξρνκφο ησλ πξνζθχγσλ ζπληειείηαη ζε κηα πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ην 

θξάηνο είρε αξρίζεη λα ελεξγνπνηείηαη πην ζπζηεκαηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο πνιενδνκίαο ή 

ηνπιάρηζηνλ είρε σξηκάζεη ε ηδέα πσο έπξεπε λα ππάξμεη νξγαλσκέλε παξέκβαζε ζε 

απηφ ην πεδίν. Σελ ίδηα πεξίνδν ζηε κεζνπνιεκηθή Δπξψπε ε θξαηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε είλαη ηδηαίηεξα έληνλε: νη πφιεηο ππνβάιινληαλ ζε νξζνινγηθέο 

ξπζκίζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ζρεδηάδνληαλ πάξθα θαη δηακνξθψλνληαλ πιαδ θαη γήπεδα 
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 Απνγξαθή 1920: 5.531.474 θάηνηθνη, απνγξαθή 1928: 6.204.684. Βιάρνπ Γ., Γηαλλίηζαξε Γ., 

Υαηδεθψζηα Δ., «Ζ ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά ζηελ πεξίνδν 1920-40. 
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 Βιάρνπ Γ., Γηαλλίηζαξε Γ., Υαηδεθψζηα Δ., φ. π., 117. 
95

 Ο πιεζπζκφο ηεο Αζήλαο, πνπ ζηα κέζα ηνπ 1833 ήηαλ κφιηο 4.000 θάηνηθνη, ππεξηξηπιάζηαζηεθε θαη 
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πξσηεχνπζαο ήηαλ 31.000 θαη ην 1907 έθζαζαλ ηνπο 167.000. (Υξ. Αγξηαληψλε, Δπ. Μπνπξλφβα, Κ. 

Παπαζαλαζφπνπινο, Γ. Πξνγνπιάθεο, Μ. Ρεγίλνο, Σδ. Υαξιαχηε, Υξ. Υαηδεησζήθ) Δηζαγσγή ζηε 

Νενειιεληθή Οηθνλνκηθή Ιζηνξία (18
νο

-20
νο

 αηώλαο),Σππσζήησ, Αζήλα 2002, 155. 
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 Αζήλα: απνγξαθή 1920: 317.209, απνγξαθή 1928: 459.211, πξφζθπγεο: 129.380. 
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πνπ ηθαλνπνηνχζαλ ηελ αλάγθε γηα θσο θαη ζσκαηηθή άζθεζε.
97

 Βέβαηα, ε αλάδπζε 

ηεο πνιενδνκίαο ζηε δπηηθή Δπξψπε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα.
98

 

Χο πξψηνη πνιενδνκηθνί λφκνη ζεσξνχληαη νη Νφκνη γηα ηε δεκφζηα πγεία (Public 

Health Code 1848 θαη 1875) πνπ επηρείξεζαλ λα ακβιχλνπλ ηελ αζιηφηεηα ησλ 

νηθηζηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηελ Αγγιία, ησλ ιεγφκελσλ slums, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα ζεζπίζηεθε ν Νφκνο γηα ηελ θαηνηθία (Housing Code 1890) θαη, ηέινο, ν 

Town Planning Code (1909), ν νπνίνο επεδίσθε κηα ζπλνιηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ. 

Αλ θαηά ην 19
ν
 αηψλα νη θνηλσληθέο δηεθδηθήζεηο, πνπ είραλ αξρίζεη λα 

πξνβάιινληαη, θαηέιεμαλ ζηα πξψηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο πξψηεο πξνηάζεηο 

θνηλσληθήο θαηνηθίαο, ζηε κεζνπνιεκηθή πεξίνδν ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην δήηεκα 

γίλεηαη πνιχ έληνλε, ελψ παξάιιεια νη αλάινγεο αλαδεηήζεηο ζην ρψξν ηεο 

αξρηηεθηνληθήο εληείλνληαη. Χξηκάδνπλ, κε άιια ιφγηα, νη ζπλζήθεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ηεζεί ην δήηεκα ηεο νξγαλσκέλεο δφκεζεο σο απάληεζεο ζηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ησλ 

επξσπατθψλ θνηλσληψλ, ελλνψληαο κε ηνλ φξν «νξγαλσκέλε δφκεζε» (Ο. Γ.) 

θαηνηθηψλ ηε καδηθή θαηαζθεπή θαηνηθηψλ απφ έλα θνξέα, ηδησηηθφ ή δεκφζην, πνπ 

παξαρσξνχληαη ζηνπο ρξήζηεο ζε κνξθή έηνηκεο θαηνηθίαο.  

Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ζηελ Βηέλλε, ράξε ζην θφξν θαηνηθίαο πνπ επηβιήζεθε 

ην 1923, μεθίλεζε έλα κεγαιφπλνν νηθηζηηθφ πξφγξακκα ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ κέρξη 

ην 1933 θαηαζθεπάζηεθαλ πεξίπνπ 65.000 δηακεξίζκαηα. To Παξίζη, ράξε ζην λφκν 

Loucheur ηνπ 1928 πνπ ζεζκνζέηεζε ηελ θξαηηθή ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

θαηνηθηψλ ρακεινχ θφζηνπο, -ζε εθαξκνγή ήδε απφ ην 1914-, δηεχξπλε ζε κεγάιν 

βαζκφ ην νηθηζηηθφ ηνπ πξφγξακκα. 

Σν 1924 ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ, ζην Γηεζλέο πλέδξην Δξγαζίαο, δηακφξθσζε 

πξφηαζε ζχζηαζεο πξνο ηα θξάηε-κέιε ηεο γηα ηελ θξαηηθή ζπλδξνκή ζηελ θαηαζθεπή 

θζελψλ θαη πγηεηλψλ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ.
99

 Ζ Association Internationale d`Habitation, 

πνπ έρεη ηαθηηθά κέιε ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν αξρηηεθηνληθνχο ζπιιφγνπο θαη 

θνηλσθειείο εηαηξείεο θαη νξγαλψζεηο, έδσζε, κέζα απφ ηα ζπλέδξηά ηεο ζε δηάθνξεο 

πφιεηο (Βεξνιίλν 1931, Πξάγα 1935, Παξίζη 1937, Μεμηθφ 1938, ηνθρφικε 1939) ηελ 
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αηώλα. 1900-1940: Αζήλα ειιεληθή πξσηεύνπζα, Αζήλα Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο 1985, 

135.  
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επθαηξία ζε πξνζσπηθφηεηεο απφ ηνλ ηερληθφ θφζκν λα δηαγξάςνπλ θαηεπζχλζεηο θαη 

ιχζεηο γηα φια ηα ζρεηηθά δεηήκαηα. 

ην ρψξν ηεο αξρηηεθηνληθήο νη εμειίμεηο δηεπθφιπλαλ ηηο παξαπάλσ 

θαηεπζχλζεηο, θαζψο, ήδε απφ ην 1890 κε ηελ εκθάληζε ηεο Art Nouveau ζηελ 

Δπξψπε, ε ηάζε γηα απνκάθξπλζε θαη απαιιαγή απφ ηελ ηζηνξηθίδνπζα ηδενινγία 

άλνημε ην δξφκν ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ αλαλεσηηθψλ 

δπλάκεσλ ζηελ αξρηηεθηνληθή ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ απαηηήζεσλ ηεο επνρήο πνπ 

δεκηνχξγεζε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε.  

Σν κνληέξλν θίλεκα ζηελ Δπξψπε, πνπ αξρίδεη λα εμειίζζεηαη ακέζσο κεηά ηνλ 

Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, εθθξάδεη ηηο λέεο ηδενινγηθέο ηάζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή. Ζ 

αλάγθε ζηέγαζεο κεγάισλ ζηξσκάησλ πιεζπζκνχ ζε ζχγρξνλα νηθνλνκηθά θηίζκαηα, 

ε επηζπκία γηα κηα επαλάζηαζε ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη γηα κηα ξήμε κε ηελ 

αλαπαξαγσγή ζηεξεφηππσλ κνξθψλ, ε ζθνπηκφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη νη δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρνπλ ηα λέα νηθνδνκηθά πιηθά, θαη θπξίσο ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, νδεγνχλ 

ζηελ άπνςε γηα θαηαζθεπή θηηζκάησλ απιψλ κε ιηηέο φςεηο θαη κεγάια αλνίγκαηα, 

ζηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ θηεξηαθνχ φγθνπ, ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θάηνςεο θαη ζηελ 

απφιπηε απφξξηςε δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ σο πεξηηηψλ.  

Ζ θξαηηθή ελεξγνπνίεζε ζηνλ ηνκέα απηφ απαηηνχζε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ηερληθνχ θαη επηζηεκνληθνχ θφζκνπ θαη θπξίσο ηε ζχλδεζε ηνπ θφζκνπ 

απηνχ κε ην θξάηνο. ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλήζεθε θαη ην ειιεληθφ θξάηνο. To 1914 

αλαδηαξζξψλνληαη νη Γεκφζηεο Σερληθέο Τπεξεζίεο, πνπ ππάγνληαλ κέρξη ηφηε ζην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, θαζψο ηδξχεηαη ην Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ κε θαζαξά 

ηερληθφ ραξαθηήξα. Σν 1914 (Ν. 388/20.11.1914), επίζεο, ην ρνιείνλ Βηνκεράλσλ 

Σερλψλ, ππαγφκελν σο ηφηε ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, κεηνλνκάζηεθε ζε Δζληθφλ 

Μεηζφβεηνλ Πνιπηερλείνλ, έγηλε ηζφηηκν πξνο ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ε επνπηεία 

ηεο δηνίθεζήο ηνπ ππήρζε ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ λεντδξπζέληνο Τπνπξγείνπ 

πγθνηλσληψλ (θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζησλ 

Έξγσλ), ελψ ην 1917 ηδξχνληαη ηξεηο λέεο ζρνιέο, Αξρηηεθηφλσλ, Υεκηθψλ Μεραληθψλ 

θαη Σνπνγξάθσλ. Σν 1923 ηδξχεηαη ην Σερληθφλ Δπηκειεηήξηνλ ηεο Διιάδνο, κε ηελ 

δηπιή ππφζηαζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θνξέα ησλ κεραληθψλ θαη ηαπηνρξφλσο ηνπ 

ηερληθνχ ζπκβνχινπ ηνπ θξάηνπο.
 100

 

                                                 
100

 Γηα ηα παξαπάλσ βι. Υαζηάνγινπ Βίικα, «Ζ αλάδπζε ηεο λενειιεληθήο πφιεο: Ζ ζχιιεςε ηεο 

κνληέξλαο πφιεο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ», (επηκ. Γηψξγνο Θ. Μαπξνγνξδάηνο – 

Υξήζηνο Υαηδεησζήθ), Βεληδειηζκόο θαη αζηηθόο εθζπγρξνληζκόο, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 

1988, 93-112, θαζψο θαη Καβνπιάθνο Κάξνινο-Ησζήθ, «Ζ ινγηθή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θξαηηθήο 
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ην ρψξν ηεο αξρηηεθηνληθήο νη αληηζηάζεηο δελ είλαη κηθξέο. ηελ Διιάδα, 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1920, βξίζθνπλ κηθξή απήρεζε νη πξνζπάζεηεο γηα απαιιαγή απφ 

ηελ ηδενινγία ηεο ηζηνξηθίδνπζαο αξρηηεθηνληθήο. Οη αξρηηεθηνληθέο κνξθέο 

παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλεο ζηα ηζηνξηθά ζηπι θαη επηθξαηεί έληνλνο θνξκαιηζκφο, 

θαζψο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ κνξθή θαη ππνβαζκίδεηαη ην ηερληθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ πξφβιεκα ηεο αξρηηεθηνληθήο. Σελ πεξίνδν απηή ε αξρηηεθηνληθή ηνπ 

αθαδεκατθνχ εθιεθηηθηζκνχ έρεη σο ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ λέσλ 

δνκηθψλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ δπλαηνηήησλ, φπσο ησλ κεηαιιηθψλ θνξέσλ θαη 

ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Σα πιηθά απηά παξνπζηάδνληαη κε ην γλσζηφ ζηελ 

Δπξψπε ηξφπν ηεο επνρήο, δειαδή θαιπκκέλα απφ δηαθνζκεηηθά κνηίβα δηαθφξσλ 

ξπζκψλ. 

Παξφια απηά, νη πξψηνη απφθνηηνη ηεο λενζχζηαηεο αξρηηεθηνληθήο ζρνιήο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, -Μεηζάθεο, Βαιεληήο θαη Καξαληηλφο κεηαμχ άιισλ-, αιιά θαη φζνη 

έρνπλ ζπνπδάζεη ζην εμσηεξηθφ, φπσο νη Πηθηψλεο θαη Γεζπνηφπνπινο, έρνπλ επαθή κε 

ηα έξγα ηνπ Bauhaus
101

θαη ηνπ Le Corbusier, θαη πνιινί απφ απηνχο ηα παξαθνινπζνχλ 

κε ελζνπζηαζκφ. Οη αλαδεηήζεηο ηεο επνρήο θαη θάπνηνη δάζθαινί ηνπο επεξέαζαλ 

πάξα πνιχ ηηο πξψηεο γεληέο απνθνίησλ ηεο λεντδξπζείζεο Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο ην 

1917. Μεηαμχ ησλ πξψησλ απνθνίησλ νη Άγγεινο ηάγαο, Νίθνο Μεηζάθεο, Κπξηάθνο 

Παλαγησηάθνο, ηάκνο Παπαδάθεο, Θνπθπδίδεο Βαιεληήο ππήξμαλ πξσηνπφξνη ηνπ 

κνληέξλνπ. Καη βεβαίσο νη Γηάλλεο Γεζπνηφπνπινο, Γεψξγηνο Κνληνιέσλ, Πάλνο 

Νηθνιή Σδειέπεο, νη νπνίνη ζπνχδαζαλ ζην εμσηεξηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Bauhaus 

θαη ζην Αλλφβεξν ν πξψηνο, ζηελ École special νη άιινη δχν.
102

 

Δλψ ζε άιιεο θαηεγνξίεο θηεξίσλ (θαηνηθίεο,
103

 ζρνιεία,
104

 λνζνθνκεία) νη 

επηδξάζεηο, έζησ θαη έκκεζεο, ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο απνηεινχλ ζηαζεξφ γλψξηζκα 

                                                                                                                                                
ξχζκηζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζηε κεζνπνιεκηθή Αζήλα», Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνχο πκπνζίνπ Ηζηνξίαο, 

Νενειιεληθή Πφιε. Οζσκαληθέο θιεξνλνκηέο θαη ειιεληθφ θξάηνο, Δηαηξεία Μειέηεο Νένπ 

Διιεληζκνχ, Αζήλα 1985, Α΄ ηφκνο, 148-149. Βι. επίζεο Παπαιεμφπνπινο Γεκήηξεο, «Σερληθφο θαη 

ζρεδηαζκφο ησλ ρψξνπ: πξσηνπνξία ή εθζπγρξνληζκφο», (επηκ. Γηψξγνο Θ. Μαπξνγνξδάηνο – Υξήζηνο 

Υαηδεησζήθ), Βεληδειηζκόο θαη αζηηθόο εθζπγρξνληζκόο, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 1988, 133-

139. Καξαδήκνπ-Γεξνιχκπνπ Αιέθα – Νίθνο Παπακίρνο, «Ρχζκηζε ηνπ ρψξνπ: πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο 

θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο», (επηκ. Γηψξγνο Θ. Μαπξνγνξδάηνο – Υξήζηνο Υαηδεησζήθ), Βεληδειηζκόο θαη 

αζηηθόο εθζπγρξνληζκόο, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 1988, 113-132. 
101

 To Bauhaus ηδξχεηαη ην 1919 ζηελ Βατκάξε, σο ζρνιή καζεηείαο πνπ εγθαηληάδεη ην λέν αηζζεηηθφ, 

ηερληθφ θαη θνηλσληθφ πεξηερφκελν ηεο ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο. Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία βι. 

Toπξληθηψηεο Παλαγηψηεο, Ιζηνξηνγξαθία ηεο Μνληέξλαο Αξρηηεθηνληθήο, Αιεμάλδξεηα, 2002. 
102

 Ρνχζζε Βάζσ, «Δπψλπκεο θαη κε θαηνηθίεο ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο», Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ – 1
ε
 

Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, Η πξνζηαζία ησλ θηεξίσλ ηνπ πξνπνιεκηθνύ κνληεξληζκνύ ζηελ Αζήλα 

(Πξαθηηθά Ζκεξίδαο), Αζήλα 2000, 42. 
103

 Ρνχζζε Βάζσ, φ. π., 39-46. 
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ηεο κεζνπνιεκηθήο αξρηηεθηνληθήο, ε κνξθνινγία ησλ αξρηηεθηνλεκάησλ «γνήηξνπ» 

παξακέλεη δέζκηα ηνπ αθαδεκατζκνχ θαη ηνπ εθιεθηηθηζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα 

αλαζέζεηο, είηε γηα αξρηηεθηνληθνχο δηαγσληζκνχο.
105

 

Μεηαμχ ησλ πνιενδφκσλ θαη ησλ αξρηηεθηφλσλ δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά κηα 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ιχζε ηνπ πνιπψξνθνπ θηεξίνπ κε ην ζθεπηηθφ πσο ε πςειή 

δφκεζε ζε θεληξηθέο πεξηνρέο ζα απέηξεπε ηελ άλαξρε επέθηαζε ηεο πξσηεχνπζαο. 

ρεηηθά νκφθσλε θαίλεηαη λα ήηαλ θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα 

ζπληνληζκέλε θξαηηθή παξέκβαζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηα θαηλφκελα ηεο 

θεξδνζθνπίαο θαη ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο.
106

  

Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο, ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη εθείλε ηελ πεξίνδν, ζπκπίπηεη 

κε ηα πξψηα κέηξα πνπ παίξλεη ην ειιεληθφ θξάηνο ζηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο ηνπ 

ζηεγαζηηθνχ πξνβιήκαηνο, θαζψο ην αίηεκα γηα θαηνηθία δελ δηαηππψλεηαη κφλν απφ 

ηνπο πξφζθπγεο, αιιά απαζρνιεί φια ηα αζηηθά ζηξψκαηα. Σν λ. δ. ηεο 17.7.1923 «πεξί 

ζρεδίσλ πφιεσλ θαη θσκψλ» απνηειεί ηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή πνιενδνκηθή λνκνζεζία 

ηεο ρψξαο, ελψ ιίγα ρξφληα πξηλ, ην 1917, ν Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ, ηφηε 

Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ, είρε πξνθαιέζεη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 858, ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν ην χςνο ησλ θηεξίσλ ζα θαζνξηδφηαλ ζην εμήο κε εηδηθά δηαηάγκαηα, ελψ 

κέρξη ηφηε θαζνξηδφηαλ απζαίξεηα. Σν πξψην δηάηαγκα πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηνπ 

κέγηζηνπ χςνπο ηνπ θηεξίνπ κέζα ζηελ πφιε δεκνζηεχεηαη ηειηθά δχν ρξφληα 

αξγφηεξα, ην Ννέκβξην ηνπ 1919.
107

 

Σν λ. δ. ηεο 15
εο

 Ννεκβξίνπ 1923 «Πεξί ζπζηάζεσο πλεηαηξηζκνχ Γεκνζίσλ 

Τπαιιήισλ πξνο αλέγεξζηλ επζελψλ νηθηψλ», ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ νπνίνπ 

επεθηείλνληαη ζηνπο αμησκαηηθνχο θαη ζηνπο αλαπήξνπο πνιέκνπ κε ηα δηαηάγκαηα ηεο 

8
εο 

Γεθεκβξίνπ 1923 θαη 10
εο

 Οθησβξίνπ 1925, θαζψο θαη ην λνκνζρέδην «Πεξί ηεο 

θαη’ νξφθνπο ή δηακεξίζκαηα ηδηνθηεζίαο» πνπ ζα κεηαζρεκαηηζηεί δπν ρξφληα 

αξγφηεξα, ην 1929, ζην λφκν «Πεξί ηεο ηδηνθηεζίαο θαηά νξφθνπο» εηζάγνληαο ηνλ 

ζεζκφ ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο, φπσο θαη ν λφκνο «Πεξί ζπζηάζεσο νηθνδνκηθψλ 

                                                                                                                                                
104

 Γηα ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ζρνιηθψλ θηεξίσλ φπνπ ε ζθξαγίδα ηνπ κνληέξλνπ αξρηηεθηνληθνχ 

θηλήκαηνο ππήξμε έληνλε, βι. παξαθάησ. 
105

 Πνιχβηνο Γνχδηνο-Μηράιεο Πηηέλεο, «Ζ επίζεκε αξρηηεθηνληθή», Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Η Αζήλα 

ζηνλ 20
ν
 αηώλα. 1900-1940: Αζήλα ειιεληθή πξσηεύνπζα, Αζήλα Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο 

1985, 105-108. 
106

 Γεσξγαθνπνχινπ Φσηεηλή, «Γηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ αλέγεξζε ησλ πξνζθπγηθψλ θαηνηθηψλ ζηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά (1930-1940)», 

www.greekarchitects.gr.  
107

 Γθηδέιε Βίθα Γ., φ. π., 265-266. 

http://www.greekarchitects.gr/
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ζπλεηαηξηζκψλ αζηψλ πξνζθχγσλ», άλνημαλ ην δξφκν γηα ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ 

αθνινχζεζαλ. 

 Σν 1923, ν λφκνο «πεξί επζελήο θαηνηθίαο»
108

 επηδηψθεη λα ζπκβάιεη ζηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζηέγαζεο ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ ζηξσκάησλ. 

Γηθαηνχρνη είλαη αλάπεξνη πνιέκνπ, ππάιιεινη θαη ζπληαμηνχρνη, εξγάηεο, πξφζθπγεο. 

Μηα θεληξηθά ζεζκνζεηεκέλε επηηξνπή αλαιακβάλεη λα ηνπο δηεπθνιχλεη ζηελ επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ ηφπσλ θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε κε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, 

παξέρνληαο θνξνινγηθά θαη δαλεηνδνηηθά θίλεηξα πνπ ζα ζπκπηέζνπλ ην θφζηνο 

θαηαζθεπήο. ηε δηθαηνδνζία ηεο επηηξνπήο ήηαλ, αθφκε, ε παξαρψξεζε δεκφζησλ 

εθηάζεσλ θαη ε απαιινηξίσζε ηδησηηθψλ κε ηελ επίθιεζε ιφγσλ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο. Ο λφκνο, πάλησο, δελ δηαθνξνπνηνχζε ηηο παξνρέο ηνπ αλάινγα κε ηα 

εηζνδήκαηα ησλ δηθαηνχρσλ θαη δελ θαζφξηδε φξηα κεγέζνπο ηεο θαηνηθίαο, ελψ επέιεγε 

ηνπο δηθαηνχρνπο κε βάζε ηε θεξεγγπφηεηά ηνπο γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ. 

Τηνζεηνχζε, δειαδή, κηα εληαία αληηκεηψπηζε, ε νπνία, ηειηθά,  επλννχζε ηηο 

εππνξφηεξεο νκάδεο. Χο ην 1925, νπφηε γηα άγλσζηνπο ιφγνπο «πάγσζε» ε εθαξκνγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ, ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Αζήλα, θπξίσο, αιιά θαη ζηα πεξίρσξα 

είραλ απνθηήζεη εθηάζεηο πεξίπνπ 1.000 ζηξεκκάησλ.
109

 

Σν θαζεζηψο ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ζεζπίζηεθε κε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 

ηεο 17/19.3.1927,
110

 ην νπνίν ίζρπζε αξρηθά ζε νηθνδνκέο πνπ θαηαζθεπάδνληαλ ζε 

πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο απφ ην Γεκφζην, ηελ ΔΑΠ θαη ηδηψηεο. Γχν ρξφληα 

αξγφηεξα ν Νφκνο 3741/1929 θαηήξγεζε ην πξνεγνχκελν δηάηαγκα θαη γελίθεπζε ηελ 

ηζρχ ηνπ θαζεζηψηνο ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο θαζηζηψληαο ηελ βαζηθή κνξθή 

θπξηφηεηαο αθηλήησλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα.
111

 Ζ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο νξηδφληηαο 

ηδηνθηεζίαο ζπκβάδηζε κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ πξψηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ 

Καλνληζκνχ (ΓΟΚ) πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ην ππνπξγείν ην 1929.  

Ο ζεζκφο ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ή ηδηνθηεζίαο θαη` νξφθνπο ππήξμε 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαγσγή ησλ λέσλ κνξθψλ δφκεζεο, θαζψο 

επέηξεςε ηε κεηάθξαζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο γεο ζε νξφθνπο θαη ηκήκαηα νξφθσλ ηνπ 

θηεξίνπ θαη θαζφξηζε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο ζπληδηνθηεζίαο ησλ 

θνηλψλ κεξψλ ηνπ θηεξίνπ. Ήδε θαηά ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ αηψλα, νη πνιηηηθνί 

                                                 
108

 ΦΔΚ 132/1923. 
109

 Καξαδήκνπ-Γεξνιχκπνπ Αιέθα, «Πφιεηο θαη χπαηζξνο», Ιζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νύ 

αηώλα, ηφκνο 

Β1, 78. Βι. επίζεο Βαζηιείνπ Η., Η ιατθή θαηνηθία, 1944. 
110

 ΝΓ ηεο 17
εο

-19
εο

.3.1927 (ΦΔΚ 46 Α) άξζξν 7. 
111

 Καξαδήκνπ-Γεξνιχκπνπ Αιέθα, φ. π., 82-83. 
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κεραληθνί Κξηεδήο θαη Αγαπεηφο πξαγκαηεχνληαλ ην ζέκα ηεο πνιπθαηνηθίαο ζ` έλα 

άξζξν ηνπ πεξηνδηθνχ «Αξρηκήδεο» ζεσξψληαο ηελ σο ηε κνλαδηθή ιχζε ζην 

πξφβιεκα ηεο ζηέγαζεο ησλ καδψλ πνπ ζπλέξξεαλ ζηελ Αζήλα.
112

 Αλ θαη είρε βίαηα 

θαηαπνιεκεζεί ζηηο ζπδεηήζεηο ζηε Βνπιή ην 1919, φηαλ πξνηάζεθε γηα ηελ 

αλνηθνδφκεζε ηεο Θεζζαινλίθεο, γξήγνξα έγηλε ζαθέο φηη ήηαλ αλαγθαίν κέηξν, 

πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ε πφιε ζηηο λέεο απαηηήζεηο.
113

 Δλδεηθηηθφ ησλ 

αληηιήςεσλ, πνπ επηθξαηνχζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν, είλαη ην γεγνλφο φηη ν δεκνηηθφο 

ζχκβνπινο Θεζζαινλίθεο ακνπειίδεο είρε επηρεηξεκαηνινγήζεη ην 1919 ππέξ ηνπ 

ζεζκνχ ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο, κε ην φλνκα «ζηηβαδηθή» ή «θαη` απαξηεκάλ», θαη 

ηνπ είρε αληηηαρζεί φηη είλαη ζχζηεκα «θνιιεθηηβηζηηθφλ, κε αξκφδνλ εηο ηελ 

αλαηξνθήλ ησλ Θεζζαινληθέσλ». πσο ππνζηεξίδεη ν Καξαληηλφο, νη αληηδξάζεηο ζε 

απηή ηελ θαηλνχξηα θαηεχζπλζε ζρεηίδνληαλ κε ην γεγνλφο πσο «H έλλνηα ηεο 

ζπγθεληξσκέλεο δσήο, φπσο είλαη ε δσή κηαο κεγαινππφιεσο, δελ είρελ αλαπηπρζή εηο 

ηελ Διιάδα, νη δε κέρξη ζήκεξνλ φξνη δηαβηψζεσο καο είρνλ θαη έρνπλ αθφκε 

δεκηνπξγήζεη ηελ ςπρνινγίαλ ηνπ ηειείσο απνκνλσκέλνπ ηξφπνπ δσήο.».
114

 Σν 1931 ν 

Κππξηαλφο Μπίξεο έρεη ήδε νινθιεξψζεη ηελ πξψηε «ζπζηεκαηηθή» πεληαψξνθε 

πνιπθαηνηθία ζηελ Αζήλα, επί ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο.
115

 Παξαηεξψληαο ηα ζρέδηα 

ησλ θαηφςεσλ, δηαπηζηψλνπκε φηη πξνβιέπεηαη θαη δσκάηην ππεξεζίαο, ζηνηρείν 

ελδεηθηηθφ ηνπ πξννξηζκνχ απηψλ ησλ θαηνηθηψλ.  

  πλνπηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε εκθάληζε ηεο πνιπθαηνηθίαο 

ζρεηίδεηαη κε εμειίμεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, ηερλνινγηθφ θαη 

αηζζεηηθφ επίπεδν ηεο ρψξαο.
116

 Οη εθζπγρξνληζηηθέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ππφ ηε ζπλερή παξνπζία ηνπ Βεληδέινπ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο δηεπθφιπλαλ ηηο 

εμειίμεηο θαη ηε ζχλδεζε ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ κε ηνπο αξκφδηνπο 

θξαηηθνχο ζεζκνχο. ην νηθνλνκηθφ επίπεδν, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ε 

γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ `20 ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθξάηεζε ζπλαιιαγκαηηθήο αζηάζεηαο ζπλέβαιαλ ζηελ αδπλακία 

ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο λα απνξξνθήζεη ην εηζεξρφκελν νκνγελεηαθφ θεθάιαην ζε 
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116

 Μαξκαξάο Μαλφιεο, «Ζ «γέλεζε» θαη ε πξψηε εκπνξεπκαηηθή αλάπηπμε ηεο πνιπθαηνηθίαο», 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Η Αζήλα ζηνλ 20
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 αηώλα. 1900-1940: Αζήλα ειιεληθή πξσηεύνπζα, Αζήλα 

Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο 1985, 124. 
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παξαγσγηθνχο ηνκείο θαηεπζχλνληάο ην ζε έγγεηεο επελδχζεηο, πνπ ζεσξήζεθαλ 

επηθεξδείο θαη αζθαιείο ηνπνζεηήζεηο ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ.  

ην ηερλνινγηθφ επίπεδν, ε εηζαγσγή ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ 

νηθνδνκηθή βνήζεζε ηελ θαηαζθεπή πνιπψξνθσλ θηεξίσλ, ελψ ζην αηζζεηηθφ επίπεδν 

ε ππνδνρή ησλ λέσλ ξεπκάησλ, ε απνκάθξπλζε απφ ηηο ηάζεηο ηνπ αθαδεκατζκνχ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηελέξγεηα ηνπ IV CIAM
117

 ζηελ Αζήλα ζπλέβαιαλ ζηελ αλάδεημε 

ηεο πνιπθαηνηθίαο. To IV Γηεζλέο πλέδξην Νεσηέξαο Αξρηηεθηνληθήο, ηνπ γλσζηνχ 

CIAM, έγηλε ελ πισ απφ ηε Μαζζαιία ζηελ Αζήλα ην 1933. Ζ λέα αληίιεςε γηα ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ηελ πνιενδνκία, φπσο εθθξάζηεθε ζην ζεσξεηηθφ θείκελν ηεο 

Υάξηαο ησλ Αζελψλ, πξνβάιιεη, αθ` ελφο, ην ζρεδηαζκφ ησλ πφιεσλ κε απζηεξά 

θαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγηθέο δψλεο πξαζίλνπ θαη, αθ` εηέξνπ, ηελ θαηαζθεπή ελφο 

κνλαδηθνχ ηχπνπ αζηηθήο θαηνηθίαο πνπ νδεγεί ζε ςειέο αξαηνθηηζκέλεο πνιπθαηνηθίεο 

εθεί πνπ ππάξρεη αλάγθε ζηέγαζεο κεγάιεο ππθλφηεηαο πιεζπζκνχ.  

Αο δνχκε, ζην ζεκείν απηφ, ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζην ρψξν ηεο 

νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο αλέγεξζεο πνιπθαηνηθηψλ. Σν θξάηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλψζεη ηελ απαζρφιεζε, ρνξεγνχζε αζξφα άδεηεο εμαζθήζεσο 

επαγγέικαηνο ζε ηερλίηεο, εξγνδεγνχο θαη εξγνιάβνπο αιιά θαη ζε «πξφζσπα ηειείσο 

άζρεηα πξνο ηαο νηθνδνκηθάο ηέρλαο νη νπνίνη ράξηλ εληππψζεσο εηηηινθνξήζεζαλ 

εκπεηξνηέρλαη» θαη ηα νπνία είραλ ην δηθαίσκα λα ρηίδνπλ θηήξηα κέρξη θαη δπν 

νξφθνπο, «θαηά ηνλ επηειέζηεξνλ ηξφπνλ», ζχκθσλα κε ηνλ Κψζηα Μπίξε. Μφλν ζε 

πεξηπηψζεηο, φπνπ γηλφηαλ ρξήζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζε παηψκαηα θαη ζηέγεο, 

απαηηνχληαλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ζηαηηθνί ππνινγηζκνί 

ππνγεγξακκέλνη απφ δηπισκαηνχρν αξρηηέθηνλα ή κεραληθφ. 

Γηα ηηο ζπλζήθεο, πνπ ηειηθά επηθξάηεζαλ ζηε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα γηα 

ηελ αλέγεξζε πνιπθαηνηθηψλ, ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία παξέρεη ην παξαθάησ 

απφζπαζκα:  

«Σν πλεχκα, ην νπνίνλ δηέπεη ηνπο νηθνδνκνχληαο πνιπθαηνηθίαο είλαη ην εμήο: 

Δπθνιίαη ζρεηηθαί κε φξνπο δηαβηψζεσο αλζπγηεηλνχο. Έιιεηςηο θάζε ρψξνπ 

ςπραγσγίαο θαη αλαπαχζεσο. πκπχθλσζηο πξνο εθκεηάιιεπζηλ ησλ ελνηθνχλησλ. Καη 

ε πνιπθαηνηθία δηακνξθψλεηαη απφ ηελ εμνηθνλφκεζηλ φζνλ ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ 

δηακεξηζκάησλ, κε βάζηλ ην κεγαιχηεξν εκπνξηθφλ θέξδνο, δηα ηεο νηθνδνκήζεσο ηνπ 
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 CIAM: Γηεζλή Σπλέδξηα Μνληέξλαο Αξρηηεθηνληθήο, πνπ αξρίδνπλ ην 1928 ζην La Sarraz ηεο Διβεηίαο 

θαη ζηα νπνία ζεζκνζεηείηαη θαηά θάπνην ηξφπν απηφ πνπ νλνκάζηεθε κνληέξλα αξρηηεθηνληθή θαη 

πνιενδνκία: κε άιια ιφγηα, ε αληίιεςε ηεο πφιεο σο νξγαληζκνχ, ν δηαρσξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

θαη ε νξζνινγηθή ηνπο αλαζχλζεζε, ηδέεο πνπ εκθαλίδνληαη πην αλαιπηηθά ζηα έξγα ηνπ Le Corbusier. 
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κεγίζηνπ ηκήκαηνο ηνπ γεπέδνπ, ελψ αθίεηαη ν νιηγψηεξνο δπλαηφο ειεχζεξνο ρψξνο, 

εηο βάξνο ησλ πγηεηλψλ θαη ησλ ελ γέλεη ζπλζεθψλ αλέηνπ θαη επραξίζηνπ δσήο. 

Ζ έθηαζηο θαη αη δηαζηάζεηο ησλ γεπέδσλ γεληθψο είλαη πεξησξηζκέλαη θαη δελ 

είλαη πξφζθνξνη δηα ηελ δηακφξθσζηλ πνιπθαηνηθηψλ, νξγαληζκνχ κεγαιπηέξαο 

θιίκαθνο θαη ηνπ νπνίνπ ε εθαξκνγή ζα ήην επηηπρήο, κφλνλ εάλ ην Γεκφζηνλ, ν Γήκνο 

θαη ν νξγαληζκφο κεγάιε δπλακηθφηεηνο αλειάκβαλνλ ηελ εθηέιεζηλ απηψλ θαη φρη 

άηνκα πεξησξηζκέλεο νηθνλνκηθήο αληνρήο θαη ζηελήο πεξί ηα ζπκθέξνληα απηψλ 

αληηιήςεσο.»
118
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2. 2. Η εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ θαη ε δεκόζηα παξέκβαζε γηα ηε ζηέγαζή 

ηνπο 

 

 

Απφ ηνπο πξφζθπγεο φζνη έκεηλαλ ζηα αζηηθά θέληξα εγθαηαζηάζεθαλ ζε 

δνξπθφξνπο θνηλφηεηεο ή νηθηζκνχο ζηελ πεξίκεηξφ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, θαζψο 

ππνζηεξηδφηαλ φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα απνθεπγφηαλ ε ελφριεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο 

δσήο ηεο ππάξρνπζαο πφιεο, αιιά θαη φηη ζα εμαζθαιηδφηαλ έλα νκνηνγελέο θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο.
119

 ηελ αξρή νη πξφζθπγεο 

ζηεγάζηεθαλ πξφρεηξα ζε απνζήθεο, εθθιεζίεο, ζρνιεία, ζέαηξα, εξγνζηάζηα θιπ., ελψ 

ζηαδηαθά ζηελ πξσηεχνπζα νη πξφζθπγεο εγθαηαζηάζεθαλ ζε 12 θχξηνπο θαη 34 

κηθξφηεξνπο νηθηζκνχο ζηελ πεξίκεηξν ηεο πφιεο, 1-4 ρηιηφκεηξα πέξα απφ ηα φξηα ηεο 

ρηηζκέλεο πεξηνρήο. Σελ 1.10.1922 ςεθίζηεθε ν λφκνο «πεξί επηηάμεσο αθηλήησλ» γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ σο κηα πξψηε πξφρεηξε αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ελψ ιίγν αξγφηεξα κε ην λ. δ. ηεο 3.11.1922 ηδξχζεθε ην Σακείν 

Πεξηζάιςεσο Πξνζθχγσλ (ΣΠΠ), πνπ είρε σο έξγν ηελ άκεζε πεξίζαιςε, ηελ παξνρή 

ζθελψλ θαη ηελ θαηαζθεπή πξφρεηξσλ θαηαιπκάησλ. 

Σν 1924, θαηφπηλ πξφηαζεο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, ηδξχζεθε ε Δπηηξνπή 

Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθχγσλ (Δ.Α.Π.) κε ηε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ. Δλψ γηα ηηο 109.812 νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο πφιεηο 

ε Δ.Α.Π. έδσζε ζην δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ην 5% ηνπ πνζνχ πνπ είρε ζηε 

δηάζεζή ηεο, γηα ηνπο αγξφηεο (150.000 πεξίπνπ νηθνγέλεηεο) έδσζε ην 26,9%. Δίλαη 

θαλεξφ φηη ζηφρνο απηήο ηεο πνιηηηθήο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί ζηηο πεξηθέξεηεο ησλ 

αζηηθψλ θέληξσλ θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ζα ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

βηνκεραλίαο.
120

 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1923, ε ειιεληθή θπβέξλεζε δήηεζε «ηελ εζηθή 

ππνζηήξημε θαη ηερληθή βνήζεηα» ηεο Κ.Σ.Δ. Μεηά απφ 2 ρξφληα θαη κέρξη ην 1928 

παξαρσξήζεθαλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ δχν δηεζλή 

δάλεηα, χςνπο ζπλνιηθά 21.300.000 ζηεξιηλψλ. Γηαρεηξηζηήο ηεο βνήζεηαο απηήο 

νξίζηεθε ε Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθχγσλ (ΔΑΠ) απνηεινχκελε ζχκθσλα κε 
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ην θαηαζηαηηθφ ηεο απφ 4 κέιε. Γηα ηα 2 ζα απνθάζηδε ε ΚΣΔ θαη νη δαλεηνδφηεο θαη 

γηα ηα άιια δχν ε ειιεληθή θπβέξλεζε κε ηε ζπλαίλεζε, φκσο, ηνπ ζπκβνπιίνπ.
 121

 

Σα ζρέδηα ησλ νηθηζκψλ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε δξάζε ηεο Δ.Α.Π., 

ραξάρηεθαλ ρσξίο ηδηαίηεξν πξνβιεκαηηζκφ, παξά κε βάζε κφλν ηε θπζηθή 

δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο, θαηά ην ηππνδάκεην ζχζηεκα.  Ζ Δ.Α.Π. ρξεζηκνπνίεζε 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο γηα ηε ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ απηνί είραλ: 1. δίδπκα ζπίηηα, 2. ζηνίρνη ζπηηηψλ, 3. κηθξέο ειεχζεξεο 

κνλψξνθεο θαηνηθίεο, 4. κεξηθψο πξνθαηαζθεπαζκέλα μχιηλα ζπίηηα (νλνκάδνληαλ 

«γεξκαληθά»), 5. δηψξνθεο ηεηξαπινθαηνηθίεο, 6. ειεχζεξα νηθφπεδα γηα εππνξφηεξνπο 

πξφζθπγεο κε πξνγξάκκαηα γηα ηε ζρεηηθή ππνδνκή. 

Ζ ΔΑΠ ηείλεη λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ νηθνγελεηψλ πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην 

νίθεκα –ζε δηαθνξεηηθέο βέβαηα θαηνηθίεο. Θα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη γίλεηαη 

θάπνην βήκα, πνπ «πξναλαγγέιιεη» ηελ «ελφηεηα θαηνηθηψλ», δειαδή ηελ 

πνιπθαηνηθία, αιιά έλα βήκα δεηιφ θαη ζε θακηά πεξίπησζε ζπζηεκαηηθφ. Ζ ηδέα λα 

ζηεγαζηνχλ πνιιέο νηθνγέλεηεο ζην ίδην θηήξην, ζαξξαιέα γηα ηελ επνρή, δελ 

ππνζηεξίρηεθε αξθεηά. Ζ εθαξκνγή ηνπ ππήξμε πεξηζηαζηαθή θαη δελ αληηζηνηρνχζε 

ζε κηα ζαθή πξφζεζε λα επηιπζεί ην πξφβιεκα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ησλ νηθηζκψλ.
122

 

H θνηλσληθή θαηνηθία, έηζη φπσο πινπνηείηαη κέζα απφ ην πξφγξακκα ζηέγαζεο 

ηεο ΔΑΠ, ζπλδέεηαη ζηαδηαθά κε ην ηδησηηθφ νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ αζηψλ 

πξνζθχγσλ. Απηή ε εμάξηεζε γίλεηαη νινέλα θαη πην ζηελή ράξε ζηελ πνιηηηθή πνπ 

αζθείηαη απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο Δπηηξνπήο Απνθαηαζηάζεσο, ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο. Έηζη, παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ θαηνηθηψλ πνπ ελνηθηάδνληαλ 

κεηψλεηαη ζηαδηαθά πξνο φθεινο εθείλσλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα πψιεζε θαη ε 

παξαρψξεζε θαηνηθίαο ζπζρεηίδεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ. Παξάιιεια, ηδξχνληαη εηαηξείεο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο 

αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή νιφθιεξσλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. Μέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην, ε πψιεζε ησλ νηθνπέδσλ θαη νη παξνρή δηεπθνιχλζεσλ γηα ηε ιχζε ηεο 

απηνζηέγαζεο εθαξκφδνληαη ζε επξχηαηε θιίκαθα. ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν 

εληνπίδνληαη έλα ζηνηρείν πνπ ζπλέβαιε ζηε δηεχξπλζε ηεο έθηαζεο εθαξκνγήο ηεο 

πξνζθπγηθήο θνηλσληθήο ζηέγεο, αιιά κείσζε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ζχιιεςήο ηεο. 
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 Γθηδέιε Βίθα Γ., φ. π., 255. 
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 Γθηδέιε Βίθα Γ., Κνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη πξνέιεπζε ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα 

(1920-1930), Δπηθαηξφηεηα, Αζήλα, 1984, 196. 
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Ζ πνιηηηθή ησλ δεκνπξαηήζεσλ, αθφκε θη αλ εθαξκνδφηαλ ζε νηθνλνκηθή βάζε 

ρακειψλ ηηκψλ θη ελνηθίσλ, ήηαλ κηα πνιηηηθή θαηνηθίαο κε απνδπλακσκέλν ηνλ 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο, ε νπνία νπζηαζηηθά επλφεζε ηνπο εππνξφηεξνπο, ελψ 

παξάιιεια νη πξφζθπγεο νδεγνχληαη, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, πξνο ηελ αζηηθή 

αθίλεηε ηδηνθηεζία. Ζ Δζληθή Σξάπεδα κε ηελ απφθαζή ηεο λα δηεμάγεη ηηο 

αιιεπάιιειεο δεκνπξαηήζεηο, επλφεζε ηελ θνηλσληθή άλνδν ησλ «νηθνλνκηθά 

ηζρπξψλ», ζπλδένληαο ηελ ππφζεζε ηεο θαηνηθίαο κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

αηφκσλ. Δμαηηίαο απηψλ ησλ εμειίμεσλ ε πξνζθπγηθή θαηνηθία απνβάιιεη ζηαδηαθά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο θαη παίξλεη ην ραξαθηήξα αζηηθήο νηθίαο ή 

θαηαλαισηηθνχ αγαζνχ.  

Σν 1930 ζηακαηάεη ε δξάζε ηεο ΔΑΠ θαη ηηο θαηαζθεπέο αλαιακβάλεη ε 

Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνλνίαο (Σ.Τ.Τ.Π.), ε νπνία ζε αληίζεζε κε ηελ 

ΔΑΠ, έρεη σο θνξέα ην ειιεληθφ δεκφζην. Σν ζχζηεκα πνπ εθάξκνζε ήηαλ 

ζπλδπαζκφο:  

1. θαηαζθεπήο λέσλ ζπλνηθηζκψλ απφ κνλψξνθεο θαηνηθίεο ή πνιπθαηνηθίεο, 

2. ρνξήγεζεο νηθνπέδνπ κε ή ρσξίο δάλεην γηα νηθνδφκεζε κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε 

ησλ πξνζθχγσλ (ρνξεγήζεθαλ πεξίπνπ 22.000 νηθφπεδα). 

3. ζχζηαζεο 320 πεξίπνπ ζπλεηαηξηζκψλ ζηνπο νπνίνπο παξαρψξεζε 3.500 νηθφπεδα 

θαη νηθνδνκηθά δάλεηα, πεξίπνπ 30.000 δξρ. αλά νηθνγέλεηα. Καη` απηφ ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγήζεθαλ νη πξφηππνη ζπλνηθηζκνί Ν. κχξλεο, Ν. Φηιαδέιθεηαο, Ν. 

Καιιίπνιεο θ.α. 

Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε πηψρεπζε ηεο Διιάδαο ην 1932 πξνθάιεζαλ 

δπζθνιίεο ζηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ θαηαζθεπή θαηνηθηψλ ζα αξρίζεη πάιη 

ζπζηεκαηηθά απφ ην 1934. Καηά ην δηάζηεκα 1934-36 θαηαζθεπάζηεθαλ 2.218 

θαηνηθίεο πνπ θαηαλεκήζεθαλ ζε ζπλνηθηζκνχο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά. Ζ 

θαηαζθεπή ησλ θαηνηθηψλ έγηλε ζε δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο: απφ ην 1934 σο ην 1936 θαη 

απφ ην 1936 σο ην 1939. 

 Σν Τπνπξγείν Κξαηηθήο Τγηεηλήο θαη Αληηιήςεσο αλήγεηξε θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 1934-35 θαη 1935-36 ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά 

2.218 θαηνηθίεο θαη ζηελ επαξρία 1.507 γηα ηε ζηέγαζε ηζάξηζκσλ πξνζθπγηθψλ 

θαηνηθηψλ, δαπαλψληαο ζπλνιηθά 130.945.000 δξρ.
123

 ε απηή ηελ πεξίνδν ζηε 
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 Μπέξζεο Γ., «Διιεληθή Σερληθή Κίλεζηο. Δθηειεζζείζαη εξγαζίαη θαηά ηα νηθνλ. Έηε 1934-36 παξά 

ηεο Σερλ. Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Κξαηηθήο Τγηεηλήο θαη Αληηιήςεσο», Τερληθά Φξνληθά, 1 Ηνπιίνπ 

1936, 607. 
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Λεσθφξν Αιεμάλδξαο νηθνδνκνχληαη 120 θαηνηθίεο. εκαληηθφ εδψ είλαη ην γεγνλφο 

φηη γηα πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηείηαη ε πνιπθαηνηθία γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ 

πξνβιήκαηνο, θαζψο θαη φηη γηα πξψηε θνξά Έιιελεο αξρηηέθηνλεο αζρνιήζεθαλ κε ηε 

ιατθή θαηνηθία. Tειηθά, ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ πνπ ζηεγάζηεθαλ ζε πνιπθαηνηθίεο 

είλαη ειάρηζηνο ζε ζρέζε κε ηηο ηφηε πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Σν 1930 ππήξρε αλάγθε γηα 

30.000 πξνζθπγηθά ζπίηηα θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ λέσλ θαηνηθηψλ θάιπςε κφλν 

έλα κηθξφ πνζνζηφ.  

ηε δεθαεηία 1930-40 θηίδνληαη πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο κφλν εθεί φπνπ 

ππήξραλ εηδηθέο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο θαη ζε θεληξηθέο πεξηνρέο, φπνπ γηα νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο δελ ήηαλ δπλαηφ λα νηθνπεδνπνηεζεί ν δηαζέζηκνο ρψξνο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα ζηέγαζεο απέβιεπε θαη ζηελ εθθαζάξηζε ησλ πεξηνρψλ απφ ηξψγιεο θαη 

πξνζσξηλά θαηαιχκαηα, πξνζπάζεηα πνπ ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηνλ πφιεκν. Οη πην 

πνιιέο απφ ηηο πνιπθαηνηθίεο, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ γλσζηνχο αξρηηέθηνλεο εθείλεο ηεο επνρήο (Π. 

Καξαληηλφο, Κ. Λάζθαξηο, Γ. Κπξηαθφο) θαη κνξθνινγηθά είλαη επεξεαζκέλεο απφ ην 

Bauhaus, φπσο θαη πάξα πνιιά θηήξηα, θπξίσο δεκφζηα, πνπ θηίδνληαη εθείλε ηελ 

επνρή π.ρ. ζρνιεία. 

Σφζν νη πνιπθαηνηθίεο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ, φζν θαη ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ, 

δειαδή ηα ζπγθξνηήκαηα ζηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο Πεηξαηά, ζηνλ Άγην Ησάλλε Ρέληε, 

ζηελ Καηζαξηαλή θαη ζην Γνπξγνχηη, παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά:
124

 

δηαηάζζνληαη αξθεηέο θνξέο ζε ζρήκα Π ε Γ, αθνινπζψληαο έλα ππνηππψδεο 

πνιενδνκηθφ ζρέδην βαζηζκέλν ζην ηππνδάκεην ζχζηεκα ,θαη είλαη θπξίσο ηξηψξνθεο 

ρσξίο αλειθπζηήξεο, κε θιηκαθνζηάζηα πνπ εμππεξεηνχλ απφ δπν έσο 12 

δηακεξίζκαηα. Πεξηιακβάλνπλ θαηνηθίεο ελφο θαη δπν δσκαηίσλ θη έρνπλ ζρεδηαζηεί κε 

βάζε ην πξφηππν ηεο minimum θαηνηθίαο πνπ ήηαλ γηα ηηο πξνζθπγηθέο θαηνηθίεο 40 

η.κ., αλεμάξηεηα αλ ζπρλά ζηέγαδαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία νηθνγέλεηεο. Γηαζέηνπλ θαη 

θνηλφρξεζηα πιπληήξηα ζε ηαξάηζεο ή εκηππφγεηα πνπ ζπρλά κεηαηξέπνληαη ζε 

θαηνηθίεο, θαζψο ηα δηακεξίζκαηα δελ επαξθνχλ. Οη πνιπθαηνηθίεο απηέο δηαηάζζνληαη 

έηζη ψζηε λα αθήλνληαη κεγάινη ειεχζεξνη ρψξνη κεηαμχ ηνπο γηα θνηλσληθέο επαθέο 

θαη αλαςπρή. Σα πην πνιιά απφ ηα δηακεξίζκαηα είλαη δηακπεξή, ιχλνληαο έηζη 

ηθαλνπνηεηηθά ην πξφβιεκα ηνπ ειηαζκνχ.  

ην ζεκείν απηφ λνκίδνπκε πσο κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε θάπνηεο 

ζπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη ηειηθά 
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 Βι. Γεσξγαθνπνχινπ Φσηεηλή, φ. π. 



 52 

επηθξάηεζαλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπ κεζνπνιέκνπ. 

Καη` αξράο, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ηελ πεξίνδν εθείλε ππήξραλ θάπνηεο 

θξίζηκεο παξάκεηξνη πνπ απαηηνχζαλ απφ ην θξάηνο λα αλαιάβεη πην δξαζηήξην ξφιν 

ζε απηφ ηνλ ηνκέα ξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο. Αθ` ελφο ε έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ έθαλε 

πηεζηηθφ ην πξφβιεκα, αθ` εηέξνπ είρε δηακνξθσζεί κεηαμχ ηνπ επηζηεκνληθνχ θφζκνπ 

ηεο επνρήο έλαο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην δήηεκα ηεο καδηθήο ζηέγαζεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο θαηνηθίαο.
125

 Βέβαηα, κέρξη ηφηε ε πνιενδνκηθή πξαθηηθή ζηελ Διιάδα 

πεξηνξηδφηαλ απφ ηελ κηα κεξηά ζε απνζπαζκαηηθέο παξεκβάζεηο ζε πεξηνξηζκέλεο 

πεξηνρέο θαη απφ ηελ άιιε ζε κηα πινχζηα αξζξνγξαθία πνπ πξνζπαζνχζε λα θαιχςεη 

ην θελφ ηεο πξάμεο κε κεγαιεπίβνιεο πξνηάζεηο.
126

 κσο, κε ηε δπλακηθή πνπ 

δεκηνπξγνχζαλ νη παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, βιέπνπκε πσο ην θξάηνο 

δξαζηεξηνπνηήζεθε θαη πσο ζηαδηαθά αλαδχζεθε έλα θξίζηκν δίιεκκα ην νπνίν κπνξεί 

λα αλαιπζεί ζε δχν ππνζέζεηο:
127

  

Ή ε πνιηηηθή ηεο πξνζθπγηθήο θαηνηθίαο ζα εμαπισζεί, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη θαη 

άιια κεηνλεθηηθά ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο, θαη ζα απνηειέζεη θεθάιαην κηαο ζπλνιηθήο 

θνηλσληθήο θαηνηθίαο ή ζα επηθξαηήζεη θαη γηα ηνπο πξφζθπγεο ζηαδηαθά ε 

ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία απφθηεζεο θαηνηθίαο πνπ ίζρπε γηα ηελ ληφπηα κεηνλεθηηθή 

ηάμε θαη ε νπνία βαζηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία. Δπηθξάηεζε ε 

δεχηεξε θαηεχζπλζε θαη, ηειηθά, ε πνιηηηθήο θνηλσληθήο θαηνηθίαο εθθπιίζηεθε.
128

  

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ε θαηλνχξηα δηάζηαζε πνπ παίξλνπλ ηα πξάγκαηα κέζα απφ 

ην πξίζκα ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο δελ θαηφξζσζε λα πινπνηεζεί, παξά ζε 

πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε ζπγθξνηήκαηα πξνζθπγηθήο πνιπθαηνηθίαο.
129

  

Άκεζα ζρεηίδεηαη κε ηα παξαπάλσ θαη ην γεγνλφο φηη παξά ηελ πξφζεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ πγθνηλσλίαο λα κειεηήζεη πξνγξακκαηηζκέλα θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

γεληθφηεξε θαηάζηαζε ησλ πφιεσλ ην δήηεκα ηεο ζηέγαζεο ησλ πξνζθχγσλ, ηειηθψο 

ην κελ Τπνπξγείν δελ αλακίρζεθε θαζφινπ ζην έξγν απηφ, ε δε αλέγεξζε ησλ 

πξνζθπγηθψλ ζπλνηθηζκψλ εμαηξέζεθε κε εηδηθνχο λφκνπο απφ ηελ ηζρχνπζα ζε φιε 

ηελ επηθξάηεηα λνκνζεζία θαη πεξηήιζε ζηελ αξκνδηφηεηα άιισλ θνξέσλ (Σακείνλ 
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 Γηα κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο ηζηνξίαο ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο ζηνλ επξσπατθφ θαη ακεξηθαληθφ 

ρψξν βι. Harloe Michael, The people`s home? Social rented housing in Europe and America, Blackwell, 

Oxford UK; Cambridge USA, 1995. 
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 Φηιηππίδεο Γεκήηξεο, Νενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Μέιηζζα, 1984, 201. 
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 Έηζη φπσο ζπλνςίδεηαη ην πξφβιεκα απφ ηε Γθηδέιε Βίθα Γ., φ. π. 
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 Γθηδέιε Βίθα Γ., φ. π., 264-265. 
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 Φηιηππίδεο Γεκήηξεο, φ. π., 201. 
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Πεξηζάιςεσο Πξνζθχγσλ, ΔΑΠ, Τπνπξγείνλ Πξφλνηαο).
130

  Σν 1928 ην άξζξν 20 ηνπ 

Νφκνπ 3714/24.12.1928 πξνζδηφξηδε φηη:  

«… επί κίαλ ηεηξαεηίαλ απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο ν Τπνπξγφο ηεο Τγηεηλήο, 

Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο θαη αη ππ` απηνχ εγγξάθσο εμνπζηνδνηνχκελαη αξραί 

δχλαληαη λα ρνξεγψζηλ αδείαο πξνο αλέγεξζηλ νηθεκάησλ κνλίκσλ ή πξνζσξηλψλ δη` 

αζηηθήλ ελ γέλεη εγθαηάζηαζηλ πξνζθχγσλ θαη άλεπ ηεο ηεξήζεσο ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

ζρεδίνπ πφιεσλ.»
131

 

Πνιχ πην πξηλ απφ απηφ ηνλ λφκν, ην θξάηνο είρε άξεη ηελ απαγφξεπζε ηεο 

νηθνδφκεζεο έμσ απφ ηελ πνιενδνκεκέλε δψλε, εηδηθά γηα ηηο θαηαζθεπέο ηνπ Σακείνπ 

θαη αξγφηεξα ηεο Δπηηξνπήο. Απηή ε ηειεπηαία είρε απαιιαγεί απφ ηελ ππνρξέσζε λα 

ππνβάιιεη ζην Γξαθείν Πνιενδνκίαο Αζελψλ ηα αξρηηεθηνληθά θαη θαηαζθεπαζηηθά 

ζρέδηα ησλ κειεηψλ ηεο, δηαδηθαζία πνπ ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα θάζε ηδηψηε 

θαηαζθεπαζηή ή γηα θάζε δεκφζην νηθνδνκηθφ νξγαληζκφ.
132

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξεί θαλείο λα αληηιεθζεί γηαηί νη πξνζθπγηθνί 

ζπλνηθηζκνί είλαη έλα ζπλνλζχιεπκα θαηνηθηψλ θάζε κνξθήο. Δλψ ππήξρε γηα ηνπο 

Έιιελεο αξρηηέθηνλεο ε επθαηξία λα κειεηήζνπλ ην ζέκα ηεο νκαδηθήο θαηνηθίαο θαη 

λα δψζνπλ ηηο ζσζηέο επηζηεκνληθά θαη νηθνλνκηθά ιχζεηο, ηειηθά γηα ιφγνπο πνπ δελ 

νθείινληαη ζηνπο αξρηηέθηνλεο αιιά ζηνπο ηφηε θπβεξλψληεο θαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο, ην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα αληηκεησπίζηεθε ρσξίο θακηά, έζησ ζηνηρεηψδε, 

επηζηεκνληθή κειέηε κε απνηέιεζκα λα πξνθχςεη «…ην ηεξαηφκνξθνλ ζρέδηνλ ησλ 

Αζελψλ θαη ησλ πεξηρψξσλ, άλεπ ησλ ζηνηρεησδψλ ηερληθψλ-νηθνλνκηθψλ θαη πγηεηλψλ 

φξσλ. πλνηθηζκνί εληφο θαη εθηφο ηεο πφιεσο, ζπλερείο επεθηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ απηήο 

δηα ιφγνπο θνκκαηηθήο εθκεηαιιεχζεσο εδεκηνχξγεζαλ ηελ ηεξάζηηαλ εηο έθηαζηλ θαη 

θαθήλ εηο ιεηηνπξγίαλ πφιηλ ησλ Αζελψλ…».
133

 ε αληίζεζε κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

άλαξρεο δφκεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο πφιεο, ην πξφγξακκα αλέγεξζεο ησλ 

πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ην ζπγθξφηεκα ησλ πνιπθαηνηθηψλ 

ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο, απνηειεί έλα δείγκα ζπζηεκαηηθήο θξαηηθήο 

ελεξγνπνίεζεο ζηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο ηνπ ζηεγαζηηθνχ πξνβιήκαηνο κε φξνπο 

Οξγαλσκέλεο Γφκεζεο θαη κε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξείραλ νη 

ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθέο κνξθέο. 

                                                 
130

 Υαζηάνγινπ Βίικα, φ. π., 105, φπνπ θαη παξαπνκπέο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο.  
131

 Γθηδέιε Βίθα Γ., φ. π., 207. 
132

 Γθηδέιε Βίθα Γ., φ. π., 207. 
133

 Καξαληηλφο Π., «Γηα ην ζρέδηνλ ηεο πφιεσο ησλ Αζελψλ», Τερληθά Φξνληθά, η. ΗΥ, Φεβξνπάξηνο 

1936, 215.  
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2. 3. Σν ζπγθξόηεκα ησλ πξνζθπγηθώλ πνιπθαηνηθηώλ ηεο Λεσθόξνπ Αιεμάλδξαο  

 

 

Σν ζπγθξφηεκα ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο, 

ζε θνκβηθφ ζεκείν ζην ζεκεξηλφ πιέγκα ησλ δνκψλ ηεο πφιεο, θηίζηεθε ζηελ πεξίνδν 

1933-35 θαη απνηειείηαη απφ νθηψ πνιπθαηνηθίεο κε 228 ζπλνιηθά δηακεξίζκαηα (ην 

θάζε έλα εκβαδνχ 45 m²). Σν ζπγθξφηεκα νξίδεηαη απφ ηηο νδνχο Γέγιεξε, Σξηρσλίδνο, 

Γεκεηζάλαο θαη Λεσθ. Αιεμάλδξαο θαη βξίζθεηαη ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ην 

Αληηθαξθηληθφ Ννζνθνκείν «Άγηνο άββαο», ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αζελψλ, ην 

Ννζνθνκείν «Διπίο» θαη ην Γηθαζηηθφ Μέγαξν. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ππήξραλ 7 

πξνζθπγηθνί ζπλνηθηζκνί ζε παξάγθεο, νη νπνίνη έκεηλαλ εθεί κέρξη ην 1960.
134

  

Οη πξνπνιεκηθέο θξαηηθέο πνιπθαηνηθίεο ρηίζηεθαλ ζε ζπγθξνηήκαηα 

ειεχζεξεο δφκεζεο, φπσο επέβαιαλ νη πνιενδνκηθέο επηηαγέο ηεο επνρήο. Σα θηήξηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπγθξνηήκαηνο ζρεδηάζηεθαλ απφ ηνπο Κ. Λάζθαξη θαη Γ. 

Κπξηαθφ, ππαιιήινπο ηφηε ηεο Σ.Τ.Τ.Π., θαη είραλ χθνο θαζαξά γεξκαληθνχ 

θνλμηνλαιηζκνχ.
135

  

Οη ηέζζεξηο πξψηεο πνιπθαηνηθίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ ηνλ αξρηηέθηνλα Γ. 

Κπξηαθφ θαη πεξηιακβάλνπλ δηακεξίζκαηα ησλ δχν δσκαηίσλ, θνπδίλαο θαη 

απνρσξεηεξίνπ. Οη ηέζζεξηο ζην βάζνο είλαη κειέηε ηνπ αξρηηέθηνλα Κ. Λάζθαξη κε 

δηακεξίζκαηα ηνπ ελφο δσκαηίνπ, θνπδίλαο θαη απνρσξεηεξίνπ. ιεο νη πνιπθαηνηθίεο 

είλαη ηξηψξνθεο θαη ζηελ ηαξάηζα ππάξρνπλ πιπληήξηα αλά ηξία δηακεξίζκαηα. Γηα ηελ 

άλνδν ζηα δηακεξίζκαηα ππάξρνπλ θιηκαθνζηάζηα αλά έμη δηακεξίζκαηα. Τιηθά 

θαηαζθεπήο είλαη επηρξηζκέλεο ιηζνδνκέο πνπ θέξνπλ πιάθεο κπεηφλ.
136

  Ο ειεχζεξνο 

ρψξνο κεηαμχ ησλ πνιπθαηνηθηψλ είλαη αδηακφξθσηνο, νη θάηνηθνη φκσο ησλ ηζφγεησλ 

δηακεξηζκάησλ έρνπλ θαηαιάβεη ηκήκα ηνπ γηα λα θηηάμνπλ απιέο. Ζ δαπάλε γηα ηελ 

πνιπθαηνηθία ησλ 30 δηακεξηζκάησλ ήηαλ 2.500.000 δξρ.
137

  

πσο παξαηεξεί ν Γεκήηξεο Φηιηππίδεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπγθξφηεκα 

πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ: «ηε κεηαθνξά ζηελ Διιάδα ησλ θαζαξψλ κνξθψλ ηνπ 

Bauhaus, νη πνιπθαηνηθίεο απηέο παξφιε ηελ θαθή ηνπο ζπληήξεζε δηαηεξνχλ αθφκα 

                                                 
134

 Γηα ηελ απνκάθξπλζε απηψλ ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ πεξηνρή βι. παξαθάησ. 
135

 Φηιηππίδεο Γεκήηξεο, φ. π., 225. 
136

 Κσλζηαληηλνπνχινπ Μάξε, φ. π., 138. 
137

 Βιάρνπ Γ., Γηαλλίηζαξε Γ., Υαηδεθψζηα Δ., «Ζ ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Αζήλα θαη ηνλ 

Πεηξαηά ζηελ πεξίνδν 1920-40. Πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο», Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα, 1979, ηρ. 12, 120. 
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θαη ζήκεξα κηα γεσκεηξηθή δηαχγεηα θαη κηα πξσηνπνξηαθή ηνικεξφηεηα.».
138

 ην 

ζρεδηαζκφ ησλ πνιπθαηνηθηψλ είλαη θαλεξέο νη επηδξάζεηο απφ ην Bauhaus, ελψ ην 

ζπγθξφηεκα ζπλνιηθά παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή αζηηθή πνηφηεηα κε ηε ζπάληα, πηα, 

ρακειή δφκεζε θαη κε ηηο κνλαδηθέο δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρψξνπ ζαλ 

κεηαβαηηθνχ νξίνπ κεηαμχ ηνπ ππθλνχ αζηηθνχ ηζηνχ θαη ησλ θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο πφιεο. Απνηεινχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζχλνιν, αθνχ 

αλαδεηθλχνπλ κία ηδηαίηεξε πνιενδνκηθή αληίιεςε, πεξίπνπ ζην ζρήκα ηεο «ηδαληθήο 

πφιεο», ε νπνία είρε αθξηβψο ηηο ίδηεο αξρέο, ζρέζεηο φγθνπ, πςψλ θαη ειεχζεξνπ 

ρψξνπ. Δίλαη απηφ πνπ νη Γεξκαλνί ζα ραξαθηήξηδαλ κία Siedlung, φπσο είλαη απηή ηεο 

Wasenhof Siedlung ή ηεο Siemens Siedlung. 

 Ζ εγθαηάζηαζε ησλ νηθνγελεηψλ ζε νξφθνπο ηηο απνκάθξπλε απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο απιήο θαη ηελ άκεζε επαθή κε ην πέξαζκα-δξφκν. Ο λένο ηξφπνο 

νκαδηθήο ζπλνίθεζεο πξνυπέζεηε κηα αιιαγή ζχκθσλα κε ηα αζηηθά πξφηππα, 

πεξηνξηζκέλεο, δειαδή, θηλήζεηο, εζπρία, πξνζεγκέλεο εθδειψζεηο θαη επαθέο. Καζψο 

ήηαλ δχζθνιν λα δήζνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ νη πξφζθπγεο, άξρηζαλ λα θαηαιακβάλνπλ 

θαη λα νηθνπεδνπνηνχλ ηκήκαηα ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ κπξνζηά απφ ηα ηζφγεηα 

δηακεξίζκαηα, φπνπ έθηηαμαλ θήπνπο θαη έθαλαλ πξνεθηάζεηο γηα δηάθνξεο ρξήζεηο. 

Ο Γεκήηξεο Κπξηαθφο (1881-1971) εξγάζηεθε αξθεηά ζην Ζξάθιεην ηεο 

Κξήηεο (εθεί ζρεδίαζε ην Γεκαξρείν, ην θηήξην ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο). Ο Κίκσλ 

Λάζθαξηο
139

 (1905-1978) είλαη έλαο απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο ηνπ θηεξίνπ ηεο Σξαπέδεο 

ηεο Διιάδνο ζηελ νδφ Παλεπηζηεκίνπ (1929-1938), ελψ εξγάζηεθε θαη γηα ην θηήξην 

ηνπ Ναπηηθνχ Οκίινπ ζηνλ Πεηξαηά, ην θηήξην Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 

ζηελ Αθαδεκίαο (1957) θ. α. Σν 1929 πεγαίλεη ζην Παξίζη κε ρξήκαηα απφ ην βξαβείν 

ηνπ αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηνπο ηχπνπο θαηνηθηψλ ζηελ ηφηε ππφ δηακφξθσζε 

Νέα κχξλε, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζήηεπζε θαη ζην γξαθείν ηνπ Le Corbusier θαη ηαμίδεςε 

ζε Ηζπαλία, Διβεηία θαη Ηηαιία. ηελ Διιάδα επέζηξεςε ην 1932, φπνπ εξγάζηεθε ζην 

Τπνπξγείν Πξφλνηαο θαη κειέηεζε πξνζθπγηθέο θαηνηθίεο ζηνπο ζπλνηθηζκνχο Αγίνπ 

άββα, ιεσθφξνπ πγγξνχ, Κνθθηληάο, Γνπξγνπηίνπ θαη ιεσθφξνπ Αιεμάλδξαο, ελψ 

παξάιιεια δηακφξθσζε ηνπο θήπνπο ηνπ Βπδαληηλνχ Μνπζείνπ. Απφ ηα άιια 

ζπγθξνηήκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηελ ΣΤΤΠ ν Λάζθαξηο ζρεδίαζε ην 
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 Φηιηππίδεο Γεκήηξεο, φ. π., 225. 
139

 Σα ζηνηρεία γηα ηνλ Κίκσλα Λάζθαξη αληιήζεθαλ, θπξίσο, απφ ην Γεσξγαθνπνχινπ Φσηεηλή, φ. π. 

έηζη φπσο ηα θαηέγξαςε κέζα απφ ην πνιπγξαθεκέλν βηνγξαθηθφ ηνπ πνπ βξέζεθε ζηε Βηβιηνζήθε ηεο 

Δζηίαο Νέαο κχξλεο 
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ζπγθξφηεκα ζηε ηέγε Παηξίδνο (120 δηακεξίζκαηα ησλ δχν δσκαηίσλ),
140

 ελψ θαη ην 

ζπγθξφηεκα ηεο Νέαο Κνθθηληάο, ην νπνίν πεξηειάκβαλε 9 πνιπθαηνηθίεο, κειεηήζεθε 

απφ ηνλ Κ. Λάζθαξη, φπσο θαη ην ζπγθξφηεκα ησλ 7 πνιπθαηνηθηψλ κε 237 

δηακεξίζκαηα ελφο θαη δχν δσκαηίσλ ζην Γνπξγνχηε.
141

 

Ο Κ. Λάζθαξηο ζε επηζηνιή-δηακαξηπξία ηνπ πξνο ηα Σερληθά Υξνληθά 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν ηνπ Γ. Μπέξζε γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ζην δηάζηεκα 

1934-36 απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Κξαηηθήο Τγηεηλήο θαη 

Αληηιήςεσο. Σν άξζξν απηφ είρε δεκνζηεπηεί ζην πξνεγνχκελν ηεχρνο ησλ Σερληθψλ 

Υξνληθψλ. ηελ επηζηνιή ηνπ ν Λάζθαξηο εμέθξαδε ηελ πηθξία ηνπ γηαηί ν ίδηνο, 

αξρηηέθηνλαο ησλ πεξηζζνηέξσλ δεκνζηεπζέλησλ θηηζκάησλ, δελ αλαθέξζεθε πνπζελά, 

ελψ θαηνλνκάζηεθαλ ιεπηνκεξψο νη εξγνιάβνη. Έηζη ην θνηλφ αγλννχζε ηε ζέζε θαη ηε 

ζπκβνιή ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηελ νπνία ν ίδηνο αλαγλψξηδε σο ζεκαληηθφηαηε:
142

  

«ίλα κε αγλνείηαη απφ ην πνιχ θνηλφλ θαη ηνλ ηερληθφλ θφζκνλ ηεο Υψξαο, ν 

βαζηθφο ξφινο ηεο Αξρηηεθηνληθήο, γχξσ απφ ηελ νπνίαλ ζπληειείηαη παληνχ 

θνζκνγνλία αθάληαζηνο. 

Καη εηο ηελ Διιάδα, ηελ ρψξαλ κε ηελ απέξαληνλ εηο πεξηερφκελνλ παξάδνζηλ 

θαη ηαο ηεξαζηίαο ππνρξεψζεηο, ε Αξρηηεθηνληθή ελ πνιινίο έρεη πεξηπέζεη εηο ην 

ηαπεηλφλ επίπεδνλ ηεο απιήο νηθνδνκηθήο ηέρλεο, ρσξίο νπδέλ ελδηαθέξνλ θαη 

αλαδήηεζηλ θαη ηνχην επεηδή βνεζνχληνο ηνπ ζάξξνπο ηεο αγλνίαο θαη ηεο ειιείςεσο 

παηδεχζεσο ηνπ θνηλνχ, έγηλε πάξεξγνλ ησλ πεξηζζνηέξσλ εξγνιαβηθψλ γξαθείσλ θαη 

ζπνξ ησλ δηαθφξσλ εκηκαζψλ.» 

πκκεηείρε ζην πξφγξακκα ζρνιηθψλ θηεξίσλ,
143

 κε έξγα ηνπ ηα Γεκνηηθά 

ρνιεία Λακίαο, Εσγξάθνπ, Καιακαθίνπ θαζψο θαη ην Γπκλάζην Εσγξάθνπ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ πσο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
144

 πνπ ην 

1929 ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ ηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ, ππνπξγφ Παηδείαο ζηελ 

θπβέξλεζε ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

                                                 
140

 Κσλζηαληηλνπνχινπ Μάξε, φ. π., 138. 
141

 Κσλζηαληηλνπνχινπ Μάξε, φ. π., 139. 
142

 Βι. Λάζθαξηο Κ., «Μηα επηζηνιή», Τερληθά Φξνληθά, η. Υ, Αχγνπζηνο 1936. 
143

 Βι. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ-Γηεχζπλζε Λατθνχ Πνιηηηζκνχ-Δθνξείεο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, 

Νενειιεληθά Δθπαηδεπηήξηα 1830-1940, Αζήλα, 2001. Βι. επίζεο Εακελνπνχινπ-Υξνλνπνχινπ Νίθε, 

«Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θηεξίσλ ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο», Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ – 

1
ε
 Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, Η πξνζηαζία ησλ θηεξίσλ ηνπ πξνπνιεκηθνύ κνληεξληζκνύ ζηελ Αζήλα 

(Πξαθηηθά Ζκεξίδαο), Αζήλα 2000, 17. 
144

 Ο λφκνο ΒΣΜΘ΄, πνπ ςεθίδεηαη ην 1895, ζα ξπζκίζεη ηελ θαηαζθεπή δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, σο πξνο 

ην πξφγξακκα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο. Πξφθεηηαη 

γηα ην πξψην θξαηηθφ πξφγξακκα ζρνιηθψλ θηεξίσλ. Βι. κεηαμχ άιισλ Μπακπάινπ-Ννπθάθε Μπνχθε, 

«Σα ζρνιηθά θηίξηα», Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Η Αζήλα ζηνλ 20
ν
 αηώλα. 1900-1940: Αζήλα ειιεληθή 

πξσηεύνπζα, Αζήλα Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο 1985, 109-111. 
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ζηειερψζεθε κε αξρηηέθηνλεο πνπ αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ 

θηλήκαηνο ηνπ κνληεξληζκνχ ζρεδίαζαλ νηθνδνκήκαηα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηε ιηηφηεηα θαη ηελ πιαζηηθφηεηα ησλ θηεξηαθψλ φγθσλ, ηελ έκθαζε ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηα κεγάια αλνίγκαηα γηα άπιεην θσηηζκφ θαη θαιχηεξν εμαεξηζκφ 

ησλ αηζνπζψλ.
145

 Σν πξφγξακκα θαηαζθεπήο ζρνιηθψλ θηεξίσλ θάιπςε ηελ πεξίνδν 

1930-37 θαη, έηζη, νη ζχλεδξνη ηνπ IV CIAM
146

 ζηελ Αζήλα, θπξίσο νη Δπξσπαίνη 

ζχλεδξνη, φπσο ν Le Corbusier θαη ν Giedion, είραλ ηελ επθαηξία λα δνπλ θαη λα 

εθθξάζνπλ ηα ζπγραξεηήξηά ηνπο ζηνπο Έιιελεο ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ησλ λέσλ ηδεψλ ηεο αξρηηεθηνληθήο.
147

  

Ο Λάζθαξηο, αθήλνληαο πίζσ ηνπο κνληέξλνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζηηο κειέηεο 

ηνπ γηα ηα πξνζθπγηθά, ηειηθά ζηξάθεθε ζε πην «ειιεληθά» πξφηππα. Δλψ, δειαδή, 

απφ ηε κηα κεξηά ζα ζρεδηάζεη απζηεξά σθειηκηζηηθά θηήξηα, φπσο ηηο πξνζθπγηθέο 

πνιπθαηνηθίεο ζηε Λεσθ. Αιεμάλδξαο, απφ ηελ άιιε ζα γίλεη πξνπνκπφο ηεο λεν-

ιατθήο αξρηηεθηνληθήο, κε άκεζεο αλαθνξέο ζηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή 

αξρηηεθηνληθή.
148

  

Σν θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λ. Αιεμάλδξαο 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εηδηθφ ηφκν πνπ έρεη εθδψζεη ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην 

Αξρηηεθηνληθήο - Deutsches Architektur Museum – Prestel, Αξρηηεθηνληθή ηνπ 20
νπ

 

αηψλα: Διιάδα, 2001. Σν ζπγθξφηεκα επηιέρζεθε ζηελ έθζεζε Διιεληθήο 

Αξρηηεθηνληθήο ηεο Φξαλθθνχξηεο σο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά αξρηηεθηνληθά έξγα 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα γηα ηελ Διιάδα, ελψ απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο θαη καζεκάησλ ζηνλ 

ηνκέα III ηεο Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο. 

Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ηα ζπίηηα απηά έδεηρλαλ παξακειεκέλα θαη νη 

πεξηζζφηεξνη ηδηνθηήηεο άξρηζαλ λα κεηαθνκίδνπλ ζε πνιπψξνθεο πνιπθαηνηθίεο, 

λνηθηάδνληαο ηα ζπίηηα ηνπο ζε ειηθησκέλνπο, εξγέλεδεο, εξγάηεο θαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζε νηθνλνκηθνχο πξφζθπγεο.  
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2. 4. Πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο Λεσθόξνπ Αιεμάλδξαο: ην ηζηνξηθό κηαο 

ζύγθξνπζεο  

 

 

Χο ην 1950 20.000 πξνζθπγηθέο νηθνγέλεηεο εμαθνινπζνχζαλ λα δνπλ ζε 

ηξψγιεο θαη παξαπήγκαηα,
149

 ελψ κέρξη ην 1960, ν αξηζκφο απηφο αλεξρφηαλ ζε 10.000 

πεξίπνπ νηθνγέλεηεο.
150

 Οη ηφπνη φπνπ εγθαζίζηαλην πξνζθπγηθέο νηθνγέλεηεο ππφ απηέο 

ηηο ζπλζήθεο, βξίζθνληαλ αξρηθά έμσ απφ ηηο θηηζκέλεο πεξηνρέο, κε ηελ επέθηαζε 

φκσο ηεο πφιεσο κεηεηξάπεζαλ ζε θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο πξσηεχνπζαο θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Σα γήπεδα απηά αλήθαλ ζην Γεκφζην ή πεξηέξρνληαλ ζηελ θπξηφηεηά 

ηνπ ζπλήζσο χζηεξα απφ απαιινηξηψζεηο. Σν Πνιχγσλν, ην Γεξνθνκείν, ρψξνη απφ ηηο 

2 πιεπξέο ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο θαη πίζσ απφ ην γήπεδν ηνπ Παλαζελατθνχ, ν 

Αζχξκαηνο, ην Γνπξγνχηη, ε Γξαπεηζψλα, ε Καηζαξηαλή, ν Κνξπδαιιφο ήηαλ νη 

θπξηφηεξεο ζέζεηο.
151

 

Σν 1959, κε ζπλεξγαζία ησλ Τπνπξγείσλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τπεξεζία Οηθηζκνχ), θαηαζηξψζεθε έλα εηδηθφ πξφγξακκα 

απνθαηάζηαζεο ησλ παξαπεγκαηνχρσλ νηθνγελεηψλ Αζελψλ-Πεηξαηψο-Θεζζαινλίθεο, 

ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ Πξνζθπγηθήο θαη Λατθήο Καηνηθίαο. Γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εθδφζεθε πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ 

θπξψζεθε αξγφηεξα κε λφκν. Ζ πξάμε πεξηείρε δηαηάμεηο πνπ θαζφξηδαλ ηηο δηθαηνχρεο 

νηθνγέλεηεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο, δηαηάμεηο πνπ δηεπθφιπλαλ ηελ έμσζε ησλ 

νηθνγελεηψλ απφ ηα παξαπήγκαηα θαη ηελ θαηεδάθηζε ησλ παξαπεγκάησλ πξηλ απφ ηελ 

ρνξήγεζε λέαο θαηνηθίαο (πξνβιέπνληαο ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ ελνηθίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ λέσλ 

θαηνηθηψλ), δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαλ ζηνλ ηξφπν δεκνπξαηήζεσο ησλ έξγσλ, ζην 

κέγεζνο ηεο παξαρσξνχκελεο ζε θάζε νηθνγέλεηα θαηνηθίαο θαη ζηνλ ηξφπν δηαζέζεσο 

ησλ απειεπζεξνχκελσλ απφ ηα παξαπήγκαηα, γηα άιινπο ζθνπνχο, ρψξσλ.  

Σν πξφγξακκα πξνέβιεπε ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηνηθηψλ, θπξίσο κε ζχζηαζε 

εξγνιαβηψλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ, θαη ζε 

κηθξή θιίκαθα κε ην ζχζηεκα απηνζηέγαζεο, γηαηί νηθνγέλεηεο πνπ δελ επηζπκνχζαλ λα 

θαηνηθήζνπλ ζε πνιπθαηνηθίεο, δήηεζαλ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη, νη 
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ελδηαθεξφκελνη, κεηά ηελ παξαρψξεζε νηθνπέδνπ θαη ηε ρνξήγεζε δαλείνπ, πνπ 

εηζέπξαηηαλ ηκεκαηηθά θαη παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο 

εξγαζηψλ, πξνρσξνχζαλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο θαηνηθίαο κε ηελ επίβιεςε ησλ νξγάλσλ 

ησλ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ, αιιά κε δηθή ηνπο επζχλε.
152

 Με απηφ ηνλ ηξφπν 

απνκαθξχλζεθαλ νη πξνζθπγηθέο νηθνγέλεηεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ πεξηνρή πνπ 

βξίζθεηαη γχξσ απφ ην ζπγθξφηεκα ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο.  

Με θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (κε αξ. 

πξ. Δ. 44860/15.11.1967 ηνπ ΦΔΚ 178 Γ/12.12.1967) εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ Αζελψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρψξνπ αλεγέξζεσο Γηθαζηηθνχ 

Μεγάξνπ Αζελψλ θαη ηε δεκηνπξγία θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Με ηελ απφθαζε απηή ην 

ΟΣ 7 (φπνπ βξίζθνληαη νη ηέζζεξηο πξψηεο πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο) επί ηεο 

Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο απφ νηθνδνκήζηκνο ρψξνο κεηαηξέπεηαη ζε ρψξν θνηλφρξεζην.  

ηε ζπλέρεηα, κε ην κε εκεξνκελία 14.5.1975 ΠΓ (ΦΔΚ 130 Γ/9.6.1975: 

Σξνπνπνίεζε ηνπ Ρ θαη απφθαζε γηα δεκηνπξγία 2 λέσλ ΟΣ ζηε ζέζε ησλ 4 

Πξνζθπγηθψλ Πνιπθαηνηθηψλ) ηξνπνπνηήζεθε ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ησλ 

4 Πξνζθπγηθψλ Πνιπθαηνηθηψλ πνπ πεξηβάιινληαη απφ ηηο νδνχο Γέγιεξε, Σξηρσλίδνο, 

Γεκεηζάλεο θαη Κνξσλείαο θαη εγθξίζεθαλ δχν ΟΣ, ηα 17 θαη 18, κε πξνθήπηα 4 

κέηξσλ.  

Έθηνηε θαη κε δηαξθή ην θφβν ελεξγνπνίεζεο ηεο Απφθαζεο πνπ είρε εθδνζεί 

ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο, θφβν πνπ εληζρπφηαλ απφ δηάθνξα δεκνζηεχκαηα ηνπ 

Σχπνπ, παξαηεξείηαη κηα δηαξθήο ηάζε εγθαηάιεηςεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ, πνπ δηζηάδνπλ λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ 

αλαθαίληζε ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπο. Σν 1994 ε ΓΔΠΟ πξνηείλεη επηζθεπή-

αλαθαίληζε 2 ζπγθξνηεκάησλ σο πηινηηθφ πξφγξακκα γηα ηα ππφινηπα, πξφγξακκα πνπ 

ηειηθά δελ ζα πινπνηεζεί. 

Σν πκβνχιην ηνπ 7
νπ

 Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, κε ζρεηηθή πξάμε 

ηνπ (192/2001) εηζεγήζεθε ζην ΤΠΔΥΧΓΔ ηε κε θαηεδάθηζε ησλ θηεξίσλ, ελψ ε 

Δπηηξνπή ρεδίνπ Πφιεσο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ εηζεγήζεθε (απφ 16.7.2002 πξαθηηθφ) 

ην ραξαθηεξηζκφ ησλ θηεξίσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο σο δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ.   

Σν Κεληξηθφ πκβνχιην Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο (ΚΥΟΠ) 

κε ηελ Πξάμε 325/14.12.2000 γηα ην ζέκα «Γήκνο Αζελαίσλ Ν. Αηηηθήο. Σξνπνπνίεζε 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζηα ΟΣ – ΚΥ 7 θαη ΟΣ 17 θαη 18 πεξηνρήο 79 

ηνπ Γήκνπ», ζπκθψλεζε κε ηελ εηζήγεζε πνπ ηνπ είρε ππνβιεζεί απφ ηε Γ/λζε 
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Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ πξνζζέηνληαο ηελ παξαηήξεζε φηη ε Γ/λζε πξέπεη λα 

πξνρσξήζεη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ 2 θηεξίσλ ηνπ ΟΣ 17 σο δηαηεξεηέσλ κε ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΓΟΚ πξνθεηκέλνπ αθ` ελφο κελ λα δηαηεξεζνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνλνίαο θαη αθ` εηέξνπ 

λα δνζεί ε δπλαηφηεηα αλάπιαζεο ηεο πεξηνρήο ζχκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΤΠΔΥΧΓΔ. Γειαδή, κε ηελ πξφηαζε απηή ηα ΟΣ 17 θαη 18 απνραξαθηεξίδνληαη απφ 

νηθνδνκήζηκα, θαηαξγνχληαη νη ΟΓ θαη ΡΓ θαη ελνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ 

ήδε ζεζκνζεηεκέλν θνηλφρξεζην ρψξν πξαζίλνπ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ Αγ. άββαο 

θαη ηνπ δηθαζηηθνχ κεγάξνπ Αζελψλ.  

Καηφπηλ ηνχηνπ θαη κέζα ζην 2000 ε Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ (ΚΔΓ) 

θάιεζε ηνπο ηδηνθηήηεο λα πξνζέιζνπλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαβηβάζνπλ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην ηα ηπρφλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηά ηνπο 

νηθεηνζειψο. Γηλφηαλ, δε, ε δηεπθξίληζε πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

ζα έπξεπε λα νινθιεξσζνχλ κέρξη ηελ 5-9-2000 δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ εκεξνκελία 

απηή ην Διιεληθφ Γεκφζην ζα μεθηλνχζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο ηεο αλαγθαζηηθήο 

απαιινηξίσζεο. χκθσλα κε ην Ν. 973/79 ε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

αθηλήησλ ηνπ δεκνζίνπ αλήθεη ζηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία Γεκνζίνπ (ΚΔΓ). 

Σν ΤΠΠΟ είρε απηεπαγγέιησο θηλήζεη ηελ δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ ζηηο 

αξρέο ηνπ 2000. Ζ 1
ε
 Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ δηαβίβαζε νιφθιεξν ηνλ θάθειν 

ηνπ ζέκαηνο ζηε Γηεχζπλζε Λατθνχ Πνιηηηζκνχ κε ην ππ` αξ. 469/1-3-2000, 

πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί γηα εμέηαζε απφ ην αξκφδην Κεληξηθφ πκβνχιην Νεσηέξσλ 

Μλεκείσλ. Ζ 1
ε
 Δθνξεία ζεσξνχζε πσο:   

«Ζ δηαηήξεζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ κνξθψλ, ηεο πνιενδνκηθήο ζπγθξφηεζεο, αιιά θαη 

ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο κε αλαθνξά ηφζν ζηα γεγνλφηα ηνπ `22 φζν θαη ηνπ `40 

επηβάιιεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Λ. Αιεμάλδξαο σο ηζηνξηθνχ 

δηαηεξεηένπ κλεκείνπ».  

Απφ ηε Γηεχζπλζε Λατθνχ Πνιηηηζκνχ (Σκήκα Νεσηέξσλ Μλεκείσλ) ν 

θάθεινο ραξαθηεξηζκνχ δηαβηβάζηεθε ζην Κεληξηθφ πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ 

κε ην κε αξηζ. ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/908/14898/4-5-2000 έγγξαθν. 

χκθσλα κε ην ΠΓ 161/84 (ΦΔΚ/Α/30-4-84), φπσο εξκελεχηεθε κε ηελ αξηζκ. 

416/1991 απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο γηα ην ραξαθηεξηζκφ θηεξίσλ σο 

ηζηνξηθψλ δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ, δεηείηαη απφ ην ΤΠΠΟ ε γλψκε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ πνπ 

δίλεηαη ζε δηάζηεκα ελφο κελφο. Έηζη, φηαλ δεηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ε 

γλψκε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, απφ ην δεχηεξν γλσζηνπνηήζεθε πσο δελ ζπκθσλεί κε ην 
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ραξαθηεξηζκφ σο «δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ» ησλ νθηψ (8) πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ 

ηεο Λεσθ. Αιεμάλδξαο, «δεδνκέλνπ φηη ην ΤΠΔΥΧΓΔ ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο 

ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο ελνπνίεζεο-δηαζχλδεζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηεο πφιεο, 

πξνσζεί κειέηε ραξαθηεξηζκνχ σο ρψξνπ πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο ηα ηκήκαηα ηεο 

ππφςε πεξηνρήο πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηνη ρψξνη».
153

  

Με ηνλ λ. 2947/2001 πνπ αθνξνχζε κεηαμχ άιισλ θαη ζέκαηα «αηζζεηηθήο 

αλαβάζκηζεο ηεο εηθφλαο ηεο Αζήλαο» ελ φςεη ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004 

είραλ θαζνξηζηεί σο εληαίνο ρψξνο πξαζίλνπ ηα ζπγθξνηήκαηα ησλ Πξνζθπγηθψλ 

Πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λ. Αιεμάλδξαο, κε ζπλέπεηα λα αξρίζνπλ νη δηαδηθαζίεο 

απαιινηξίσζεο απηψλ κε ηελ επείγνπζα δηαδηθαζία πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ηε 

Ννκνζεζία πεξί Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004. 

ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Νεσηέξσλ Μλεκείσλ ηεο 23-10-

2003 ε πιεηνςεθία γλσκνδφηεζε ππέξ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ δχν πνιπθαηνηθηψλ σο 

κλεκείσλ, ελψ ηξία κέιε εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη έπξεπε λα δηαηεξεζεί ην ζχλνιν 

ησλ πνιπθαηνηθηψλ.
154

 χκθσλα κε ηε κεηνςεθία, ε πξφηαζε ηνπ ΚΝΜ, λα 

δηαηεξεζεί έλα κηθξφ κέξνο ησλ θηηζκάησλ ζηελ άθξε ηνπ νηθνπέδνπ, θαηαξγεί ηελ 

αζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη πεξηνξίδεη ηελ ζεκαζία ηνπ κφλν ζηελ 

αξρηηεθηνληθή κνξθή ησλ θηηζκάησλ. Κάηη ηέηνην έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο 

αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ θηλήκαηνο ηνπ κνληεξληζκνχ, δηαγξάθεη, κε 

άιια ιφγηα, κηα θξίζηκε παξάκεηξν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

Απφ θαηνίθνπο θαη επηζηήκνλεο πνπ κίιεζαλ ζηε ζπλεδξίαζε ππνζηεξίρζεθε 

πσο, αλ επηιεγεί ε ιχζε ηεο θαηεδάθηζεο ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ, ζα 

απνιεζζνχλ νη ειεχζεξνη ρψξνπ θαη κε ηνπο ηζρχνληεο φξνπο δφκεζεο απφ ηα 14 ½ 

ζηξέκκαηα ζα θηηζζνχλ πεξίπνπ ηα 10. Ζ θαηεδάθηζε ησλ θηεξίσλ θαη ε εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ ζα απνηειέζεη πεδίν πςειψλ θεξδψλ γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο, αθνχ ν ζπληειεζηήο δφκεζεο ζα απμεζεί δξακαηηθά απφ 0.95 ζε 3.6 θαη ηα 

χςε απφ 3 ζε 8 νξφθνπο. ηελ πξννπηηθή θαηεδάθηζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πνιπθαηνηθηψλ ε δεκηνπξγία πάξθνπ θαη παηδηθήο ραξάο θαίλεηαη αζχκθνξε ιφγσ 

ππέξνγθνπ θφζηνπο. Πην πηζαλή θαίλεηαη κηα ππφζεζε εθκεηάιιεπζεο ηεο 

                                                 
153

 ΤΠΔΥΧΓΔ, Γεληθή Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο, Γ/λζε Πνι/θνπ ρεδηαζκνχ, Σκήκα Παξ/θσλ 

Οηθηζκψλ, 3.7.2000, Αξ. Πξση.: 10886/3802, Θέκα: Απάληεζε ζε πξφηαζε ραξαθηεξηζκνχ σο 

δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ησλ 8 πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθ. Αιεμάλδξαο (ρεη: 456/1.3.2000 

ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ). 
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 ΚΝΜ Πξάμε 20/23-10-2003. 



 62 

«απειεπζεξσκέλεο» απφ ηα πξνζθπγηθά έθηαζεο, πνπ βαζίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο 

νηθνδφκεζεο ηνπ νηθνπέδνπ. 

Με ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΠΠΟ/ΓΗΝΔΑΚ/Β/803/63030/12-11-2003 

(ΦΔΚ 1747/Β/26-11-2003), πνπ εθδφζεθε κεηά ηε ζπγθεθξηκέλε γλσκνδφηεζε ηνπ 

Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, ραξαθηεξίζηεθαλ σο κλεκεία δχν 

πνιπθαηνηθίεο πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ «Διπίο» θαη ηνπ 

Αληηθαξθηληθνχ Ννζνθνκείνπ «Άγ. άββαο». Οπνηεζδήπνηε εξγαζίεο ζα εθηεινχληαλ 

ζηα ππφινηπα θηήξηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα έπξεπε λα έρνπλ ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη βξίζθνληαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ 

κλεκείσλ. Αο ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν πσο ε γλσκνδφηεζε ηνπ Κεληξηθνχ 

πκβνπιίνπ Νεσηέξσλ Μλεκείσλ δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ Τπνπξγφ θαη δελ 

επηθέξεη έλλνκεο ζπλέπεηεο, δεδνκέλνπ φηη ην απνθαζηζηηθφ φξγαλν είλαη ν Τπνπξγφο 

Πνιηηηζκνχ θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζεί αίηεζε 

ζεξαπείαο ή αίηεζε αθπξψζεσο ζην πκβνχιην Δπηθξαηείαο. 

Κάηνηθνη θαη θνξείο ηεο πεξηνρήο θαηέζεζαλ αίηεζε ζεξαπείαο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε Τπνπξγηθή Απφθαζε, ε νπνία απνξξίθζεθε. Παξάιιεια θαηέζεζαλ 

αίηεζε αθπξψζεσο ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. ηηο 16-12-2003 εθδφζεθε 

Πξνζσξηλή Γηαηαγή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 5
νπ

 Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

πεξί «απαγφξεπζεο νπνηαζδήπνηε πξάμεο ή εξγαζίαο θαηεδάθηζεο ή αιινίσζεο θαη 

ησλ 8 θηεξίσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο» 

 Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο κε ηελ ππ` αξ. 3050/2004 απφθαζε (Δ` Σκήκα) 

νδεγήζεθε ζηελ αθχξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ε νπνία 

εθδφζεθε θαηφπηλ ηεο γλσκνδνηήζεσο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Νεσηέξσλ 

Μλεκείσλ, ζεσξψληαο φηη ε ζρεηηθή δηνηθεηηθή πξάμε δελ ήηαλ επαξθψο 

αηηηνινγεκέλε. ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε (φπσο θαη ζε θάζε πεξίπησζε φπνπ 

ππεηζέξρνληαη θαη απαηηνχληαη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο βάζεη εηδηθψλ ηερληθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ) είλαη πξνθαλήο ν ζεκειηψδεο ξφινο ηεο εηδηθήο θαη επαξθνχο 

αηηηνιφγεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Θεσξήζεθε πσο δελ 

αηηηνινγείην επαξθψο ην γεγνλφο πσο δελ επηθπιαζζφηαλ εληαία αληηκεηψπηζε θαη γηα 

ηηο νθηψ πνιπθαηνηθίεο, πξάγκα πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ αξρηηεθηνληθνχ 

ζπλφινπ. Έηζη, δελ ζα εθαξκφδνληαλ νη αξρέο ηεο χκβαζεο ηεο Γξαλάδαο θαη ζα 

παξαβηαδφηαλ ην άξζξν 28 παξ 1 πληάγκαηνο ηεο Διιάδνο,
155

 πνπ επηβάιιεη ζηε 
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 Άξζξν 28 παξ. 1 ηΔ: Οη γεληθά παξαδεδεγκέλνη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θαζψο θαη νη δηεζλείο 

ζπκβάζεηο, απφ ηελ επηθχξσζή ηνπο κε λφκν θαη ηε ζέζε ηνπο ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
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δηνίθεζε λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηνχληαη νη 

δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλεη ε ρψξα καο κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο, ηηο 

νπνίεο ππνγξάθεη. Μεηά ηελ αθπξσηηθή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ην 

ζέκα αλαπέκθζεθε ζηε δηνίθεζε.  

 Έθηνηε ην ζέκα εθθξεκεί πξνο γλσκνδφηεζε απφ ην Κεληξηθφ πκβνχιην 

Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, ην νπνίν ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 3.11.2005 γλσκνδφηεζε νκφθσλα 

«ππέξ ηεο αλαβνιήο ζπδήηεζεο ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα θιεζεί ζηε 

ζπλεδξίαζε ε Κηεκαηηθή Τπεξεζία Αζελψλ» 

 Απηφ πνπ, θαηά ηε γλψκε καο, επείγεη είλαη κηα πξφηαζε αλάπιαζεο πνπ λα 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ αθπξσηηθή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ηελ 

αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπγθξνηήκαηνο σο ζεκαληηθνχ δείγκαηνο Οξγαλσκέλεο 

Γφκεζεο εκπλεπζκέλνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ κνληέξλνπ αξρηηεθηνληθνχ θηλήκαηνο. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, νη 

Καιχηεξεο Πξαθηηθέο ζε επξσπατθφ επίπεδν (Best Practices), θαζψο θαη νη 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα δείγκαηα αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο φζν αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                
θαζεκηάο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειιεληθνχ δηθαίνπ θαη ππεξηζρχνπλ απφ θάζε 

άιιε αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ. Ζ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλψλ 

ζπκβάζεσλ ζηνπο αιινδαπνχο ηειεί πάληνηε ππφ ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο.  
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2. 5. Η πξνζηαζία ηεο κνληέξλαο αξρηηεθηνληθήο: ηδηνκνξθίεο θαη κεζνδνινγηθέο 

παξαηεξήζεηο  

 

 

 Θα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε 

δηάζσζε ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ κνληέξλνπ αξρηηεθηνληθνχ θηλήκαηνο ην Γεθέκβξην ηνπ 

1967, φηαλ δεκνζηεχηεθε ην ηεχρνο ηνπ ηδηαίηεξα έγθπξνπ ηελ επνρή εθείλε πεξηνδηθνχ 

«Architectural Design» αθηεξσκέλν ζηα «Heroic Relics» ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο.
156

 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ `60 θαη παξά ηηο δηεζλείο αληηδξάζεηο, πνιιά κνληέξλα θηήξηα 

θαηεδαθίδνληαλ, φπσο ε Maison du Peuple ζηηο Βξπμέιιεο ηνπ Horta ή ην Imperial 

Hotel ζην Σφθην ηνπ Wright. Δπηπιένλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνιιά απφ ηα πην 

δηάζεκα παξαδείγκαηα ηνπ κνληέξλνπ έπεθηαλ ζχκαηα επηπφιαησλ επηζθεπψλ, 

παξακνξθψζεσλ θαη θαθήο ρξήζεο, φπσο ζπλέβε κε πξψηα ηα έξγα ηνπ Le Corbusier 

θαη ην θηήξην ηνπ Bauhaus.  

H θηλεηνπνίεζε ζα εληαζεί, φκσο, κφλν ζηε δεθαεηία ηνπ `80, φηαλ ζα 

ελεξγνπνηεζνχλ επίζεκα δηεζλείο νξγαληζκνί, φπσο ην Icomos, ε UNESCO, ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ηειεπηαίν ην DOCOMOMO, ε «Γηεζλήο Οκάδα Δξγαζίαο 

γηα ηελ Σεθκεξίσζε θαη Γηαηήξεζε Κηεξίσλ, Σνπνζεζηψλ θαη Γεηηνληψλ ηνπ 

Μνληέξλνπ Κηλήκαηνο», πνπ ηδξχζεθε ην 1988 απφ ην Σερληθφ Παλεπηζηήκην ηνπ 

Eindhoven ζηελ Οιιαλδία. 

 H θηλεηνπνίεζε απηή είρε δηάθνξα απνηειέζκαηα, φπσο ηελ επέθηαζε ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ 20
νπ

 αηψλα ηεο χκβαζεο ηεο Γξαλάδαο γηα ηε δηάζσζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο (1985), κε πξσηνβνπιία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

(ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ `80), ή ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε δηεζλνχο νκάδαο εηδηθψλ ηεο 

UNESCO ζηε δηάζθεςε ηνπ Σνξίλν γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο Art Nouveau (κέζα 

δεθαεηίαο ηνπ `90). Παξάιιεια, είρε σο απνηέιεζκα ηελ εληππσζηαθή αλάπηπμε ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο δεκφζηαο δσήο, θπξίσο ησλ ζεζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο αιιά θαη ησλ πνιηηψλ, γηα ηελ αμία ηεο κνληέξλαο αξρηηεθηνληθήο σο 

ηζηνξηθήο καξηπξίαο, σο θνηλσληθνχ γεγνλφηνο θαη σο έξγνπ ηέρλεο. 

 Ζ πξνζηαζία ησλ κνληέξλσλ θηεξίσλ, πνπ βξίζθεηαη πιένλ ζε πνιχ 

πξνρσξεκέλν επίπεδν ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, απαηηεί αθ` ελφο ηελ αλαγλψξηζε 
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 Γηαθνπκάηνο Αληξέαο, «Ζ πξνζηαζία ηνπ θηηξηαθνχ πνιηηηζκνχ», εθ. Τν Βήκα, Νέεο Δπνρέο, 26 

επηεκβξίνπ 1999, β6. 
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ηεο αμίαο ηνπο, αθ` εηέξνπ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ. 

ηελ Διιάδα ελδεηθηηθή ηνπ απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

θιεξνλνκηάο ηνπ κνληέξλνπ αξρηηεθηνληθνχ θηλήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε εκεξίδα 

πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηελ 1
ε
 Δθνξεία Νεσηέξσλ 

Μλεκείσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θηεξίσλ ηνπ πξνπνιεκηθνχ κνληεξληζκνχ ζηελ 

Αζήλα.
157

 Βέβαηα, θαη ελψ ηα λενθιαζηθά θαη ηα εθιεθηηθά θηήξηα έρνπλ γίλεη 

απνδεθηά σο ρξήδνληα πξνζηαζίαο, δελ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη έρεη ζπκβεί ην 

ίδην κε ηα κνληέξλα.
158

 πσο, ραξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεη ε Ρνχζζε Βάζσ: 

«Αληηκεησπίδνπκε ηα εξσηήκαηα: «Μα δελ έρνπλ ηίπνηα» (δειαδή, δελ έρνπλ 

ηξαβερηά, θνξλίδεο, πεξίηερλα κπαιθφληα). «Μα είλαη απφ κπεηφλ» (δειαδή, αξλεηηθή 

ζχλδεζε κε ηηο ηπραίεο κεηαπνιεκηθέο θαηαζθεπέο).»
159

 

 Παξάιιεια κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί ψζηε λα 

αλαγλσξηζηεί ε αμία ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ κνληέξλνπ αξρηηεθηνληθνχ θηλήκαηνο, ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αξρηηεθηνλεκάησλ θαη πνπ, ζε κεγάιν βαζκφ, ζπγθξνχνληαη κε ηελ 

επηθξαηνχζα ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ αηζζεηηθή ηδενινγία.
160

 

 Μηα πξψηε ηδηαηηεξφηεηα απνηειεί ην γεγνλφο πσο ε δηάξθεηα δσήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζπρλά ζεσξείην απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αξρηηέθηνλεο πεπεξαζκέλε. 

Έλα ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ `20 ή έλα λνζνθνκεηαθφ θηήξην 

ππνινγηδφηαλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθηζηηθέο ή ζεξαπεπηηθέο αλάγθεο γηα 25-30 

ρξφληα, θαη ε δηάζηαζε απηή ελζσκαησλφηαλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζε πηζηή εθαξκνγή 

ηεο κνληέξλαο αληίιεςεο ηνπ σθειηκηζηηθνχ θηεξίνπ σο ρξεζηηθνχ εξγαιείνπ. Κάηη 

ηέηνην θαίλεηαη λα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ην δηθφ καο ελδηαθέξνλ γηα απφδνζε ζηα 

ζπγθεθξηκέλα έξγα κλεκεηαθνχ ραξαθηήξα. 

 Καζψο ε πξνκνληέξλα αξρηηεθηνληθή ζπρλά δελ βαζίδεηαη ζε ζρεδηαζηηθή 

κειέηε, νη δηαδνρηθέο επεκβάζεηο ζην έξγν ζπλζέηνπλ ην ζπλνιηθφ ραξαθηήξα ηνπο θαη 

απνθηνχλ ην ραξαθηήξα ηζηνξηθήο καξηπξίαο (βι. γηα παξάδεηγκα ηνπο κηλαξέδεο ζην 

λαφ ηεο Αγίαο νθίαο). Δίλαη, ινηπφλ, θαηαλνεηή ε αληίιεςε ηεο Υάξηαο ηεο Βελεηίαο 

πνπ επηηάζζεη ην «ζεβαζκφ ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ ζηνλ ρξφλν», ην ζεβαζκφ δειαδή 

ησλ ηζηνξηθψλ επεκβάζεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην ζψκα ελφο θηεξίνπ ηεο 
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 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ – 1
ε
 Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, Η πξνζηαζία ησλ θηεξίσλ ηνπ 

πξνπνιεκηθνύ κνληεξληζκνύ ζηελ Αζήλα (Πξαθηηθά Ζκεξίδαο), Αζήλα 2000. 
158

 Ρνχζζε Βάζσ, φ. π., 43. 
159

 Ρνχζζε Βάζσ, φ. π., 43. 
160

 Γηα ην ζέκα βι. πεξηζζφηεξα παξαθάησ. 
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πξνκνληέξλαο επνρήο, θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επέκβαζε απνθαηάζηαζεο πνπ ζπληεξεί 

ηελ χιε θαη δελ παξεκβαίλεη ζηελ εηθφλα ηνπ έξγνπ. Οη αλάγθεο είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθέο ζηελ πεξίπησζε ηεο κνληέξλαο αξρηηεθηνληθήο, φπνπ ππάξρεη κηα κειέηε 

άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα δηέπεηαη απφ 

κηα απζηεξή αξρηηεθηνληθή ινγηθή κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο νγθνπιαζηηθέο ηζνξξνπίεο 

θαη ζηε θξνληίδα ησλ ιεπηνκεξεηψλ. Σν κνληέξλν έξγν ζπληζηά κηα πεπεξαζκέλε 

ηππνινγηθή, θαηαζθεπαζηηθή θαη αηζζεηηθή ελφηεηα, ε νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα 

δηαηαξαρζεί απφ δηαδνρηθέο κεηαηξνπέο ή ρξεζηηθέο αιινηψζεηο. ηε κνληέξλα 

αξρηηεθηνληθή δελ είλαη αλάινγεο ζεκαζίαο ε δηαηήξεζε ηεο χιεο κε εθείλε ηεο 

εηθφλαο. 

 ε κηα δηακεηξηθά αληίζεηε θαηεχζπλζε πξνο ηελ παξαπάλσ θηλνχληαη νη 

παξαηεξήζεηο ηεο Πξνέδξνπ
161

 ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Νεσηέξσλ Μλεκείσλ πνπ 

αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο 

Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη:   

«Αιιά απηά ηα νπνία άθνπζα απφ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ λα ιέλε αθφκα θαη νη 2 ή νη 

4 ή φπνηεο πνιπθαηνηθίεο εμ απηψλ θξαηεζνχλ ζηελ νπζία γηα λα θαηαζηνχλ αζθαιείο 

θαη ζηαηηθά επαξθείο ζα απνιέζνπλ ηελ χιε, απφ ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζα 

δηαηεξήζνπλ κφλν ηελ κνξθή ηνπο. Ζ αξρηθή χιε ζα έρεη απνιεζηεί, δηφηη ζα πξέπεη λα 

απνθηήζεη ηέηνηεο εληζρχζεηο, ηέηνηνπο καλδχεο, ηέηνηεο παξεκβάζεηο, πνπ είλαη πνιχ 

ζρεηηθφ ηη κέλεη απφ ηελ αξρηθή χιε. Έλα κλεκείν δελ είλαη κία κνξθή κφλν. Έλα 

κλεκείν απνηειείηαη απφ ηελ χιε θαη ηελ κνξθή ηνπ. Ζ δηαηήξεζε ηεο κνξθήο νδεγεί 

ζε αλαθαηαζθεπέο. Έλα κλεκείν είλαη κηα ζχλζεηε θαηάζηαζε. χκθσλα κε ηα φζα 

αθνχζηεθαλ δελ ζα ππάξρεη απηφ ην πιηθφ, ην θαζνξηζηηθφ ηεο απζεληηθφηεηαο, ην 

απζεληηθφ πιηθφ πνπ επηηξέπεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο θηηξίνπ σο κλεκείνπ.»
162

 

 Μηα πξνζπάζεηα αλάπιαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπγθξνηήκαηνο πξνζθπγηθψλ 

πνιπθαηνηθηψλ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηηο παξαπάλσ επηζεκάλζεηο. Ζ ελζσκάησζε 

λέσλ θνηλφρξεζησλ αζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπιαζε ηνπ 

θειχθνπο ησλ θηεξίσλ, ζα δεκηνπξγήζεη έλα λέν πφιν, κέζα ζηελ πφιε, κε ζχγρξνλε 

αξρηηεθηνληθή. Μεηαηξνπέο ησλ δηακεξηζκάησλ κε ηπρφλ ζπλελψζεηο θαηά πιάηνο ή 

θαζ` χςνο, κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θαηνηθίαο. Δπίζεο, νη 

κεγάινη θνηλφρξεζηνη ρψξνη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ δηακνξθψλνληαο ππαίζξηνπο 
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 Αο ζεκεησζεί πσο ε ζπγθεθξηκέλε Πξφεδξνο είλαη αξραηνιφγνο. Γηα ην ζέκα ηεο θπξίαξρεο 

ηδενινγηθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ πνπ επηθξαηεί, άιισζηε, σο θιάδνο ζην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ βι. παξαθάησ. 
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 Κεληξηθφ πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ , Πξαθηηθφ 20/23-10-2003.  
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ρψξνπο πξαζίλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε παηδφηνπνπο θαη ρξήζεηο αλαςπρήο θαη 

θνηλφρξεζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (ζηλεκά, ζέαηξν, κνπζηθή 

θ.η.ι.). Σέινο, κπνξεί λα δηεπξπλζεί ην πιέγκα ιεηηνπξγηψλ θαη ρξήζεσλ κε 

δηακφξθσζε ρψξσλ πνπ ζα ππνδέρνληαη ηνπο ζπλνδνχο ησλ αζζελψλ ησλ γεηηνληθψλ 

λνζνθνκείσλ (ην αίηεκα απηφ έρεη δηαηππσζεί) θαη είλαη δπλαηφλ θάπνηα ή θάπνηεο 

πνιπθαηνηθίεο λα κεηαηξαπνχλ ζε θνηηεηηθή εζηία ζπκβάιινληαο ζηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο ηνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο καο. 

 πκπεξαζκαηηθά, ν ζπληνληζκφο κε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ κνληέξλνπ 

αξρηηεθηνληθνχ θηλήκαηνο θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ πξφηππα πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί 

γηα άιια κλεκεία. Σν ζπγθεθξηκέλν ζπγθξφηεκα κπνξεί λα αλαπιαζηεί κε απφιπην 

ζεβαζκφ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ αμία θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε κηθηψλ ρξήζεσλ κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο πφιεο καο 

επηβεβαηψλνληαο ηηο ιεηηνπξγηθέο αξεηέο πνπ δηέζεηε απφ ηε ζηηγκή ηεο ζρεδηαζηηθήο 

ηνπ ζχιιεςεο.  
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3. πκπεξαζκαηηθέο Παξαηεξήζεηο  

 

 

 Απφ ηε κέρξη ηψξα αλάιπζε κπνξνχλ, λνκίδνπκε, λα ζπλαρζνχλ νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά ηφζν κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ επηιέρζεθε γηα κειέηε 

(ζπγθξφηεκα πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο) φζν θαη κε ηε 

ζπλάξζξσζε ησλ δχν ηνκέσλ δεκφζηαο παξέκβαζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα δεηήκαηα 

ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, δειαδή ησλ ηνκέσλ ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο πνιενδνκίαο.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ καο απαζρφιεζε αλαδχζεθε ην πξφβιεκα ηεο απφζηαζεο 

πνπ ρσξίδεη ηε ρψξα καο απφ ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, απηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

αξρηηεθηνληθφ θίλεκα ηνπ κνληεξληζκνχ. Δλψ ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ε ζπδήηεζε 

έρεη νδεγήζεη πηα ζε θάπνηα ζηέξεα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζεακαηηθά, 

ζηε ρψξα καο ην ελδηαθέξνλ παξακέλεη πεξηζσξηαθφ θαη ε ηχρε πνπ κνηάδεη λα 

πεξηκέλεη ηα ζπγθεθξηκέλα θηήξηα είλαη απηή ηεο εγθαηάιεηςεο θαη ηεο θαηεδάθηζεο.  

 Ζ ηεξάζηηα απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηε ρψξα καο απφ ηα επξσπατθά αλάινγα 

ρξήδεη πεξαηηέξσ αλάιπζεο θαη δελ κπνξεί παξά λα ζρεηίδεηαη κε δνκηθά ζηνηρεία ηεο 

λενειιεληθήο θνηλσλίαο θαη βαζχηεξεο ηδενινγηθέο αγθπιψζεηο. Φαίλεηαη θαη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε λα εθδειψλεηαη ε ζηαζεξή πξνζθφιιεζε ζην αξραηνειιεληθφ παξειζφλ 

θαη ε δπζθνιία απνδνρήο ζηνηρείσλ ηεο ηζηνξίαο καο πνπ δελ ζπλδένληαη άκεζα κε 

απηφ. Αιιά θαη θάηη πεξηζζφηεξν: ηα ζπγθεθξηκέλα θηήξηα δελ κπνξνχλ νχηε λα 

αμηνινγεζνχλ αιιά θαη νχηε λα πξνζηαηεπηνχλ κε φξνπο θαη θξηηήξηα πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί γηα άιια κλεκεηαθά ζχλνια θαη ηα νπνία απερνχλ αηζζεηηθέο επηινγέο 

θαη αλαδεηήζεηο κε ηηο νπνίεο ην αξρηηεθηνληθφ θίλεκα ηνπ κνληεξληζκνχ εξρφηαλ ζε 

ξήμε. Σα ζπγθεθξηκέλα θηήξηα απέρνπλ απφ ηνλ αηζζεηηζκφ θαη ην κλεκεηαθφ, 

πηνζεηνχλ ην ιεηηνπξγηζκφ θαη ηελ σθειηκηζηηθή αληίιεςε, εγγξάθνληαη ζε κηα 

αηζζεηηθή εθζπγρξνληζκνχ ζε άκεζε επαθή κε ηε δπηηθή θνπιηνχξα ηεο επνρήο θαη κε 

ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ κνληεξληζηηθνχ θηλήκαηνο.  

 Ζ εκκνλή ζε αηζζεηηθά θαη ηδενινγηθά πξφηππα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηα 

αξραία κλεκεία δελ εμππεξεηεί ηελ νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ 

αξρηηεθηνληθνχ κνληεξληζκνχ θαη πξέπεη λα εξκελεπζεί κε πιεξέζηεξν ηξφπν. ην 

ζεκείν απηφ δηαθσηηζηηθέο, λνκίδνπκε, είλαη νη παξαηεξήζεηο πνπ θάλεη ν Αληψλεο 
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Ληάθνο, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη «νη ηζηνξηθνί θαη ε ηζηνξηνγξαθία ζηελ Διιάδα 

εθηνπίζηεθαλ απφ ην ξφιν ησλ nation builders» απφ ην κεζνπφιεκν θαη κεηά., θαζψο 

απηφ ην ξφιν αλέιαβαλ θπξίσο νη πνηεηέο, νη δσγξάθνη θαη νη δνθηκηνγξάθνη 

αηζζεηηθνί. ηαλ νη θαιιηηέρλεο ηεο γεληά ηνπ `30 αλαθάιππηαλ ηε ζπγρξνληθή 

παξνπζία ηεο «ειιεληθφηεηαο» ζην «ιαφ», νη ηζηνξηθνί ηεο ίδηαο γεληάο ζηξέθνληαλ 

πξνο ην Γηαθσηηζκφ, ηελ θίλεζε ησλ λεσηεξηθψλ ηδεψλ, ην εθζπγρξνληζηηθφ ξφιν ηεο 

αζηηθήο ηάμεο (Γεκαξάο, βνξψλνο θ.ά.). Έηζη ζηνπο ηζηνξηθνχο ν εθζπγρξνληζκφο, ν 

εθδπηηθηζκφο θαη ε λεσηεξηθφηεηα απέθηεζαλ ζεηηθφ πξφζεκν, ελψ ζηελ ηέρλε 

αξλεηηθφ.
163

 

 Οη επαγγεικαηηθέο νκάδεο, νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη ηα κλεκεία, πηνζέηεζαλ ηα 

παξαπάλσ πξφηππα θαη κε βάζε απηά θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή. Σν κλεκείν δελ ππάξρεη, 

αιιά θαηαζθεπάδεηαη, θαη κάιηζηα ζε κεγάιν βαζκφ ε θαηαζθεπή ηνπ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. ην κλεκείν εγγξάθεηαη ε νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα θαη νη ζπγθξνχζεηο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη γχξσ απφ απηφ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην κλεκείν 

ζπλαξζξψλεηαη κε ηελ θνπιηνχξα αξραηνιφγσλ θαη αξρηηεθηφλσλ, είλαη ην αληηθείκελν 

ηεο επαγγεικαηηθήο δξάζεο θαη ησλ δχν.
164

 Καη ζηελ πεξίπησζε απηή θαίλεηαη λα 

επηβεβαηψλεηαη ε δηαπίζησζε πνπ δηαηππψλεηαη απφ ηε Φσηνπνχινπ ηαπξνχια
165

 

ζρεηηθά κε ηε ζχγθξνπζε δχν δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή 

δηαρείξηζεο ησλ νηθηζκψλ πνπ απνηεινχλ κλεκεηαθά ζχλνια ζηελ Διιάδα (1975-2002). 

 Σα ζπγθεθξηκέλα θηήξηα αληηπξνζσπεχνπλ έλα ηκήκα ηεο αξρηηεθηνληθήο 

παξαγσγήο πνπ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο αξρέο θαη ηελ αηζζεηηθή πνπ επηθξάηεζαλ 

απφ ην κεζνπφιεκν θαη κεηά ζην επίπεδν ηεο εζληθήο αηζζεηηθήο θαη δηακφξθσζαλ ηελ 

αηζζεηηθή θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη, 

γηα κηα αθφκε θνξά, πσο ην κλεκείν δελ είλαη έλα ζηνηρείν ηνπ παξειζφληνο πνπ νη 

εηδηθνί αλαιακβάλνπλ κε «αληηθεηκεληθά» θξηηήξηα λα δηαηεξήζνπλ ζην παξφλ, αιιά ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ ην κλεκείν είλαη κηα «θαηαζθεπή», ζηελ νπνία εγγξάθνληαη νη 
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 Ληάθνο Αληψλεο, «Ζ Νενειιεληθή Ηζηνξηνγξαθία ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20
νπ

 αη.», Σύγρξνλα 

Θέκαηα, επη. 2001, 87. 
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 Φνπθψ Μηζέι, «Υψξνο, Γλψζε θαη Δμνπζία», Δμνπζία, Γλώζε θαη Ηζηθή, Αζήλα, 1987, Όςηινλ. 
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 Φσηνπνχινπ ηαπξνχια, Σπιινγηθή Μλήκε θαη Μλεκεία: Η πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ νηθηζκώλ πνπ 

απνηεινύλ κλεκεηαθά ζύλνια ζηελ Διιάδα, 1975-2002, Αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία. 
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πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο θαη νη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο απηψλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε 

απηφ. 

 Δπηπιένλ θαη ζε ζπλέρεηα πξνο ηα πξνεγνχκελα, ην ζπγθεθξηκέλν κλεκεηαθφ 

ζχλνιν καο θέξλεη αληηκέησπνπο κε δχν δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε 

αληηκεηψπηζε. Σν έλα ζρεηίδεηαη κε ην δήηεκα ηεο απζεληηθφηεηαο. Σν αξρηηεθηνληθφ 

αληηθείκελν είλαη πξψηα απ` φια «ρξήζηκν» θαη κεηά νηηδήπνηε άιιν θαη ζε ηνχην 

μερσξίδεη απφ ηα αληηθείκελα ηέρλεο.  Δπηπιένλ, αλ ζε κεγάιν βαζκφ ε απζεληηθφηεηα 

ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αξραηφηεηα πξνθχπηεη απφ ηελ απφζπαζε 

ελφο αληηθεηκέλνπ απφ ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ, έηζη ψζηε λα 

λνεκαηνδνηεζεί σο θνξέαο κηαο κνλαδηθήο αμίαο, ζε φ,ηη αθνξά ηα ζπίηηα ησλ 

αλζξψπσλ ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη απηφ;  

Σν δεχηεξν δήηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ βαζηθνχ κέζνπ 

πξνζηαζίαο ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ πνπ πξνσζνχζε ν ΚΝ 5351/32, δει. ηεο 

απφθηεζεο ηεο θπξηφηεηαο απφ ην θξάηνο. Ζ πνιηηηθή ηεο «αξλεηηθήο» πξνζηαζίαο 

(απαγνξεχνληαη ε νηθνδφκεζε, νη κεηαζθεπέο, νη λέεο ρξήζεηο) έκκεζα πξνθάιεζε 

κέγηζηεο θζνξέο ζηα δηαηεξεηέα θηίζκαηα θαη νηθηζκνχο: θαζψο ην θφζηνο επηζθεπήο 

ηνπο ήηαλ πνιχ πςειφ, πνιινί ηδηψηεο ηα άθεζαλ λα ξεκάδνπλ θαη, έηζη, δελ είλαη 

ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο απνραξαθηεξηζκψλ ιφγσ κεξηθήο θαηάξξεπζεο ησλ θηεξίσλ 

πνπ νθείιεηαη ζηελ εγθαηάιεηςή ηνπο. Δπίζεο, ε δπζθακςία σο πξνο ηελ ελζσκάησζε 

λέσλ ρξήζεσλ θαη κεηαζθεπψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ (ιφγσ πάιη ηεο πξφθιεζεο 

έκκεζεο βιάβεο ζε απηά) είρε παξφκνηα απνηειέζκαηα. Αλ ε απφθηεζε ηεο θπξηφηεηαο 

απφ ην θξάηνο θαη ε «αξλεηηθή» πξνζηαζία κπνξνχλ λα έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αξραηφηεηα, γηα ηα αγαζά ηεο 

λεψηεξεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο νθείινπκε λα επεμεξγαζηνχκε άιιεο αξρέο θαη λα 

ελζσκαηψζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ ζηηο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο.  

Μηα αθφκα αξλεηηθή ζπλέπεηα πνπ έρεη ν πεξηνξηζκφο ζε κηα αληίιεςε 

«αξλεηηθήο» πξνζηαζίαο, ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο πσο δελ δηεπθνιχλεη ηελ εκπινθή 

ησλ πνιηηψλ ζηε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη αδπλαηεί λα 

ελζσκαηψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηε δηάζεζή ηνπο απέλαληη ζε απηά ηα αγαζά. Μηα 

ζχγρξνλε πνιηηηθή πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπλδηαιέγεηαη κε ηε γλψκε πνπ έρνπλ νη 

άλζξσπνη γηα ηνπο ρψξνπο πνπ θαηνηθνχλ, λα ζπλδηακνξθψλεη ιχζεηο πξνζηαζίαο ηνπο 

απνκαθξπλφκελε απφ παηεξλαιηζηηθέο ζηάζεηο θαη λννηξνπίεο. 

ην παξαθάησ απφζπαζκα δηαθαίλεηαη ε απφζηαζε πνπ έρεη θαιιηεξγεζεί 

απέλαληη ζηνλ πνιίηε, θαζψο θαη ε ππνηίκεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ αλζξψπσλ πνπ 
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θαηνηθνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζπγθξφηεκα: «ε κέλα ηαηξηάδεη απηφ πνπ ιέλε «ηη δεηάεη 

ν Δβξαίνο ζην παδάξη», γηαηί νχηε ηερληθφο είκαη νχηε επηζηήκνλαο είκαη, δελ είκαη 

ηίπνηα, απιψο είκαη θάηνηθνο ζηα πξνζθπγηθά, έρσ γελλεζεί θαη έρσ πεξίπνπ ηελ ίδηα 

ειηθία πνπ έρνπλ ηα ρηίζκαηα απηά, είκαη 66 ρξφλσλ, γελλήζεθα ην `37 θαη δσ θαη ζα 

ήζεια λα πεζάλσ ζε απηά ηα θηήξηα. Δπεηδή αηζζάλζεθα πάξα πνιχ άζρεκα απφ 

θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ βάιαηε θη εζείο θαη πεξηζζφηεξν ν θχξηνο, βαζηθά βγαίλεη έλα 

ζπκπέξαζκα, ε απνξία ζαο είλαη πψο θαζφκαζηε εκείο ζε απηά ηα ζπίηηα; Γελ 

αλαξσηεζήθαηε, ίζσο θαη φινη καδί.».
166

 

 Δπηπιένλ, ζηελ θξηηηθή πνπ αζθνχλ νη θάηνηθνη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θπξηαξρεί ε 

αίζζεζε ηεο χπαξμεο ελφο θξάηνπο πνπ ηνπο βπζίδεη ζηελ αβεβαηφηεηα θαη ζην νπνίν 

δελ κπνξεί λα έρεη θαλείο εκπηζηνζχλε σο πξνο ην αλ ζα πινπνηήζεη ηα θάζε θνξά 

εμαγγειιφκελα. ε κεγάιν βαζκφ απηφ νθείιεηαη ζην αζαθέο λνκηθφ πιαίζην, ζηελ 

πιεζψξα ξπζκίζεσλ πνπ νδεγεί ηειηθά ζε θαζεζηψο κε ξχζκηζεο ή ζε ξπζκίζεηο θαθήο 

πνηφηεηαο, ζηελ αδπλακία ηνπ ειιεληθνχ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο λα νξγαλψζεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ παξέκβαζή ηνπ ζε πεδία πνπ εκθαλίδνληαη ζηνηρεία 

ζπλαξκνδηφηεηαο (βι. ζηελ πεξίπησζή καο ΤΠΠΟ - ΤΠΔΥΧΓΔ).  

 Ζ αληίιεςε θαη ε πξαθηηθή ηεο «νινθιεξσκέλεο ζπληήξεζεο», πνπ πξνσζείηαη 

απφ ηελ επηθπξσκέλε απφ ηε ρψξα καο χκβαζε ηεο Γξαλάδαο απαηηεί, αληίζεηα, ην 

ζπληνληζκφ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, ησλ ζρεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, 

αιιά θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πνπ 

κειεηήζακε, βιέπνπκε φηη ην ειιεληθφ πνιηηηθν-δηνηθεηηθφ ζχζηεκα αδπλαηεί λα 

θηλεζεί ζηνηρεησδψο ζηελ θαηεχζπλζε πνπ δηακνξθψλεη ε χκβαζε ηεο Γξαλάδαο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζην ΤΠΠΟ δελ ππάξρεη πνιηηηθή παξέκβαζεο ζε ηζηνξηθά 

ζχλνια, παξά κφλν εθ ησλ ελφλησλ –απνπζηάδεη απφ ηελ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή ην 

Σκήκα Υσξνηαμίαο, πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλεξγάδεηαη ζε κφληκε βάζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ- νχηε ππεξεηνχλ ρσξνηάθηεο θαη πνιενδφκνη. 

 Με δεδνκέλε ηελ αδπλακία ηνπ ειιεληθνχ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο λα εξγαζηεί 

δηυπεξεζηαθά θαη λα ζπληνλίζεη ηε δξάζε ηνπ ζε νξηδφληην επίπεδν, κπνξνχκε λα 

ειπίδνπκε φηη ζα κπνξέζεη λα ελζσκαηψζεη ζηε δξάζε ηνπ ηελ πξνβιεκαηηθή 

δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη λα αλαπηχμεη ηε ζπλεξγαζία ησλ αληίζηνηρσλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ;
167

 ε απηή ηελ θαηεχζπλζε απαξαίηεηε είλαη ε αλαλέσζε ησλ 
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 Κεληξηθφ πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, Πξαθηηθφ 20/23-10-2003. 
167

 Αο ζεκεησζεί πσο ζην ΤΠΠΟ, ηνλ θαηεμνρήλ θνξέα πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

ρψξαο καο, δελ ππάξρεη θιάδνο ηζηνξηθψλ, νχηε αλζξσπνιφγσλ! 
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εηδηθνηήησλ πνπ ππεξεηνχλ ζην ΤΠΠΟ (ηζηνξηθνί, αλζξσπνιφγνη θ.ά.) θαη ε 

δεκηνπξγία ελφο Δληαίνπ Φνξέα Πξνζηαζίαο, πνπ ζα μεπεξάζεη ηα πξνβιήκαηα 

ζπλαξκνδηφηεηαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζήκεξα κεηαμχ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη 

ηνπ ΤΠΠΟ.  

 Δπηπιένλ, ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ θαη ζε ζρέζε κε ηα 

δεηήκαηα ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ζηε ζπλάξζξσζή ηεο κε ηνλ αζηηθφ ρψξν. Ζ κεηάβαζε 

ζηε λεσηεξηθφηεηα δηακφξθσζε έλα επξχ πεδίν δηάζηαζεο αλάκεζα ζηελ παξνληηθή 

εκπεηξία θαη ηε κειινληηθή πξνζδνθία. Ζ δηάζηαζε απηή βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο 

αλάδπζεο πνιιψλ, πνιιαπιψλ θαη ζπρλά ζπγθξνπφκελσλ νπηηθψλ γηα ην παξειζφλ. 

Δπφκελν είλαη θαη ε ζπδήηεζε γηα ην ηη πξέπεη λα δηαηεξεζεί απφ ην παξειζφλ, ηη αμίδεη 

λα ζεσξεζεί κλεκείν θαη σο ηέηνην λα πξνζηαηεπηεί, λα ιακβάλεη, ζπρλά, έληνλα 

ζπγθξνπζηαθφ ραξαθηήξα. Οη δηακάρεο γηα ην παξειζφλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

δηακάρεο γηα ην κέιινλ.  

 Σν παξειζφλ είλαη θνξέαο θχξνπο θαη ζε απηφ, ζε κεγάιν βαζκφ, νθείιεηαη ην 

γεγνλφο πσο ζπρλά ζηηο ζπγθξνχζεηο γχξσ απφ ηνπο ρψξνπο νη εκπιεθφκελεο πιεπξέο 

δηαηππψλνπλ επηρεηξήκαηα πνπ εξείδνληαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο. 

Απηφ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κειεηήζακε.  

Παξάιιεια θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ, ην παξειζφλ δελ είλαη ζηελ 

νιφηεηά ηνπ αμηνκλεκφλεπην. Έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ πεξηπίπηεη ζηε ιήζε θαη, κάιηζηα, 

έλα ηκήκα ηνπ ληψζνπκε πσο πξέπεη λα ην μεράζνπκε, λα ην δηαγξάςνπκε ζαλ λα κελ 

ππήξμε. Αο ζπκεζνχκε, ζε απηφ ην ζεκείν, ηε ζέζε πνπ δηαηχπσζε ν Renan ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα απαληήζεη ζην εξψηεκα “Qu`est-ce qu`une nation?”: “Or, l`essence 

d`une nation est que tous les individus aient beaucoup des choses en commun et aussi 

aient oublie bien des choses...”.
168

  

Απηή ε ζηάζε επηθπιάζζεηαη απέλαληη ζηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο 

δχζθνια γίλνληαη αληηθείκελν δηαρείξηζεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επηδηψθεηαη ε 

απψζεζή ηνπο. Απφ έξεπλα πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαπηζηψλνπκε πσο «νη Μεδηθνί 

Πφιεκνη, ε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, ν Μαθεδνληθφο Αγψλαο, νη θξεηηθέο επαλαζηάζεηο 

έρνπλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο έλαληη κηαο ζεκαληηθήο πζηέξεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη γηα ηνλ 

Πεινπνλλεζηαθφ Πφιεκν, ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ή ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, 

ηελ Καηνρή θαη ηελ Αληίζηαζε.»
169

 Γελ είλαη, ζε θακηά πεξίπησζε ηπραίν, πσο νη 
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 Αλαθέξεηαη ζην Μπέλεληηθη Άληεξζνλ, Φαληαζηαθέο θνηλόηεηεο - Σηνραζκνί γηα ηηο απαξρέο θαη ηε 

δηάδνζε ηνπ εζληθηζκνύ, Αζήλα, Νεθέιε, 1997, (κεηάθξαζε απφ ηα αγγιηθά: Πνζεηή Υαληδαξνχια), 292. 
169

 Ρεπνχζε Μαξία, φ. π., 96-97. 



 73 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζρεηίδνληαη είηε κε ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ επηρεηξείηαη λα 

απσζεζνχλ είηε κε εκπεηξίεο πνπ κπνξνχλ λα δηράζνπλ.  

Σα παξαπάλσ καο θαινχλ λα ζηνραζηνχκε πάλσ ζην δήηεκα ηεο κλήκεο ζε κηα 

ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή θνηλσλία
170

 κέζα απφ έλα πξίζκα πνπ δελ επηζπκεί λα 

εμνζηξαθίζεη ην ηξαπκαηηθφ θαη ην ζπγθξνπζηαθφ, αιιά λα ην δηαρεηξηζηεί θαη λα ην 

ζεξαπεχζεη. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη απαξαίηεην λα πξνβιεκαηηζηνχκε ζρεηηθά 

κε ην ηη πεξηθιείεη θαη ηη απνθιείεη ε θπξίαξρε εθδνρή ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο 

ηαπηφηεηαο. 

Σν παιίκςεζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρηηεθηνληθνχ ζπλφινπ ζπγθεληξψλεη 

επάλσ ηνπ πνιιέο εγγξαθέο: ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηεο πξνζθπγηάο θαη ηελ αλάγθε 

λα δνκεζνχλ ζηε λέα παηξίδα ζηεξίγκαηα. Σηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θνηλσληθή θαηνηθία 

θαη ηα πξψηα βήκαηα νηθνδφκεζεο θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηε ρψξα καο. Σε ξεηζηληά ηνπ 

θαηνίθνπ ησλ πξνζθπγηθψλ θαη ηε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε. Σηο ζθαίξεο ηνπ εκθπιίνπ 

θαη ηηο δηαδειψζεηο ηνπ Γεθέκβξε ηνπ `44. Σελ εγθαηάιεηςε, ηελ Διιάδα ηεο 

αληηπαξνρήο θαη ηεο αλνηθνδφκεζεο έηζη φπσο ηελ είρε πξνβιέςεη ν Κσλζηαληηλίδεο. Ο 

ρξφλνο, νη άλζξσπνη, ηα γεγνλφηα παξήγαγαλ έλα εμαηξεηηθά πινχζην θείκελν, ην νπνίν, 

λνκίδνπκε, πσο δηαβάδνληάο ην έλαο πξνζεθηηθφο αλαγλψζηεο έρεη λα θεξδίζεη πνιιά. 

ήκεξα ζηνπο ηνίρνπο ηνπ γξάθεη ηα φλεηξά ηεο κηα λέα γεληά μεξηδσκέλσλ απφ ηελ 

νπζηαζηηθή ελζσκάησζε ησλ νπνίσλ πνιιά ζα θξηζνχλ γηα ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο 

καο. 
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 ηελ πξνβιεκαηηθή γηα ην δήηεκα ηεο κλήκεο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία αμίδεη λα ιεθζεί ππφςε ε 

νπηηθή ηεο Chantal Mouffe γηα ην αλαγθαζηηθά ζπγθξνπζηαθφ ραξαθηήξα ηεο δεκνθξαηίαο. Mouffe 

Chantal, Τν δεκνθξαηηθό παξάδνμν, Πφιηο 2004 (κεηάθξαζε: Αι. Κηνππθηνιήο – πξφινγνο-επηκέιεηα: 

Γηάλλεο ηαπξαθάθεο). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

 

 

Μαξηπξία  

 

 ε κέλα ηαηξηάδεη απηφ πνπ ιέλε «ηη δεηάεη ν Δβξαίνο ζην παδάξη», γηαηί νχηε 

ηερληθφο είκαη νχηε επηζηήκνλαο, δελ είκαη ηίπνηα, απιψο είκαη θάηνηθνο ζηα 

πξνζθπγηθά, έρσ γελλεζεί θαη έρσ πεξίπνπ ηελ ίδηα ειηθία πνπ έρνπλ ηα ρηίζκαηα απηά, 

είκαη 66 ρξνλψλ, γελλήζεθα ην `37 θαη ζα ήζεια θαη λα πεζάλσ ζε απηά ηα θηίξηα.  

 Δπεηδή αηζζάλζεθα πάξα πνιχ άζρεκα απφ θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ βάιαηε θη 

εζείο θαη πεξηζζφηεξν ν θχξηνο, βαζηθά βγαίλεη έλα ζπκπέξαζκα, ε απνξία ζαο είλαη 

πψο θαζφκαζηε εκείο ζε απηά ηα ζπίηηα; Γελ αλαξσηεζήθαηε, ίζσο θαη φινη καδί. 

Βιέπνληάο ηα εμσηεξηθά; Καη` αξρήλ ε απνξία πνπ εμέθξαζε θάπνηνο θχξηνο, ίζσο ν θ. 

Είαο, θαη άιινη θχξηνη, γηαηί απηά ηα ζπίηηα είλαη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, 

εγθαηαιεηκκέλα, δελ νθείιεηαη ζε καο.  

 ηαλ ππάξρεη ε απεηιή απαιινηξίσζεο θαη ηεο θαηεδάθηζεο επί ζεηξά εηψλ, δελ 

κπνξνχζακε εκείο λα θάλακε απηέο ηηο επηζθεπέο εμσηεξηθά. Αθφκα θαη εζσηεξηθά, 

φηαλ εγψ πξνζσπηθά μεθίλεζα ην ΄79 λα θάλσ κηα εζσηεξηθή αλαθαίληζε, γηαηί πεξλάεη 

ν ρξφλνο θαη ρξεηάδνληαη φια απηά κηα ζπληήξεζε, έλα δεκνζίεπκα ζηηο 25/1/79 ζηα 

ΝΔΑ θαη ζην ΒΖΜΑ, αλέθεξε φηη ν ρψξνο απηφο πξννξηδφηαλ, ζχκθσλα κε κειέηεο 

πνπ ππήξραλ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, γηα λα ρηηζηεί ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο.  

 Απφ εθεί θαη κεηά αθνινπζνχζαλ ζεηξά δεκνζηεπκάησλ πνπ έιεγαλ φηη ζα γίλεη 

γηα ηνλ άιθα ή βήηα ή γάκα, άιιε ρξήζε εθηφο απφ εκάο, δελ καο ππνιφγηδαλ. Έρνληαο 

απηέο ηηο απεηιέο εζείο, πνηνο απφ εζάο ζα ήζειε, κε ην ρέξη ζηελ θαξδηά ζαλ 

άλζξσπνπ, φρη απιψο ζαλ κέιε θάπνηαο επηηξνπήο, ζα μνδεχαηε ρξήκαηα λα 

ζπληεξήζεηε απηά ηα ζπίηηα;  

 ηαλ εζείο αθνχηε θάζε ηφζν φηη ζα ηα γθξεκίζνπλ, φηαλ μεθίλεζα εγψ, μέξεηε 

πνην είλαη ην κφλν πνπ πξφιαβα λα θάλσ, γηαηί απφ εθεί θαη κεηά δελ κπνξνχζα λα 

ξηζθάξσ, λα μνδέςσ θάπνηα ρξήκαηα, κφλν ζεξκνζπζζσξεπηέο πνπ ήζεια λα βάισ 

εθείλε ηελ επνρή, γηα λα έρσ ζέξκαλζε, γηαηί δελ έρνπλ απηά ζέξκαλζε, ρξεηαδφκνπλ 

120.000, δειαδή 40.000 ην έλα θαη έπαηξλα ζαλ ππάιιεινο 2.000 κφλν. Γηα λα θηηάμσ 

ηα δάπεδα ήζεια, δελ μέξσ πφζεο ρηιηάδεο. Πεξηνξίζηεθα θαη ζπκβηβάζηεθα ινηπφλ, 

παξφιν πνπ δελ κνπ πξνζέθεξαλ ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ είρα κάζεη λα ηελ έρσ απφ 
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παηδί, απφ ηελ εκέξα πνπ γελλήζεθα δηφηη νη ηνπαιέηεο καο, θάπσο ππαηληρζήθαηε γηα 

ηηο ηνπαιέηεο καο, πψο ηηο είπαηε;  

 

Μέινο ζπκβνπιίνπ: Δίπα φηη απηά ηα ζπίηηα σο κνληέιν ζηε Βηνκεραληθή Δπξψπε 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θνηλέο ηνπαιέηεο. 

  

Κάηνηθνο: ηα ζπίηηα ηα δηθά καο, ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπηηάθηα ηα κνλψξνθα πνπ 

ππήξραλ ηφηε πνπ ρηίζηεθαλ ηα δηθά καο θαη πνπ κεγάισλα εγψ ζαλ παηδί θαη ήηαλ ην 

πνιχ δηψξνθα θαη ζπλήζσο ήηαλ νη ηνπαιέηεο ζηηο απιέο ησλ ζπηηηψλ, εκείο είρακε ηελ 

ηνπαιέηα κέζα ζην ζπίηη καο, αθφκα είραλ θαη θάηη πνπ δελ ππάξρεη ηψξα, ζηελ 

ηνπαιέηα ππήξρε, εθηφο απφ ην ζσιήλα ηεο απνρέηεπζεο θαη έλαο ζσιήλαο πνπ βγαίλεη 

ζηελ ηαξάηζα γηα λα βγαίλνπλ νη νζκέο. Ήηαλ φια κέζα ζην ζπίηη θαη κεγαιψζακε κε 

φια απηά, πνπ θαληάδνκαη εζείο, εγψ έηζη ην βιέπσ, εζείο δελ μέξσ ζαλ επηζηήκνλεο, 

φηη έδηλαλ πνηφηεηα δσήο ζε καο, ζε ζχγθξηζε κε εθείλα ηα ρξφληα. ηαλ έθηαζε ην `79 

θαη δελ έθηαλε κηα ηνπαιέηα, ζε απηή ηελ θάηνςε πνπ εζείο έρεηε ηψξα θαη πνπ ε 

ηνπαιέηα ε δηθή κνπ είλαη 1,70 κε 90 πφληνπο, αλνίγνληαο ηελ πφξηα πξνο ηα έμσ θάλσ 

σθέιηκν φιν ην ρψξν θαη απηή ηε ζηηγκή έρσ θαη κπαληέξα κέζα ζην ζπίηη κνπ.  

 Απηφ ην δπάξη, φρη ην δπαξάθη, είλαη πνιχ θαιχηεξν πηζηεχσ, έρνληαο αέξα απφ 

παληνχ, αθφκα θαη ζηελ ηνπαιέηα, απφ ηα δπάξηα ηα αληίζηνηρα ηεο επνρήο, ησλ 

πνιπθαηνηθηψλ πνπ ρηίζηεθαλ ην `60, έηζη δελ είλαη. Άξα είλαη πνιχ θαιχηεξα ζαλ 

θαηνηθία. Γηαηί ινηπφλ λα ιέκε φηη κπνξεί λα δήζεη έλαο άλζξσπνο ζε έλα ηέηνην δπάξη; 

Αθνχ δνπλ εθαηνληάδεο θάηνηθνη ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο ζε δπάξηα ησλ 

πνιπθαηνηθηψλ, ρσξίο λα έρνπλ φια απηά ηα πξνζφληα, ηα δηακεξίζκαηά ηνπο. 

Όζηεξα, επεηδή είλαη απιψο δηψξνθα, κεγαιψλεη αθφκα θαη ε αίζζεζε ηνπ 

ζπηηηνχ θαη παίξλεη πην αέξα, αλνίγνληαο ηελ πφξηα ζνπ θαη βγαίλνληαο φρη ζε έλα 

ζηελφ δηαδξνκάθν, πνπ δελ έρεη απφ πνπζελά θσο, αιιά βγαίλνληαο ζε έλα 

θιηκαθνζηάζην, πνπ θάζε φξνθνο έρεη απφ έλα ηεξάζηην παξάζπξν 1,30 x 1,50 θαη πνπ 

κέζα ζηηο ζθάιεο, ηνπιάρηζηνλ ζηε δηθή κνπ ζθάια δηαηεξψ αθφκα θάηη θπιιφδεληξα 

πνπ είλαη παηδηά θαη εγγφληα βέβαηα απηψλ πνπ είρε ε κεηέξα κνπ κε θάηη ηεξάζηηα 

θχιια θαη βγαίλεηο θαη αλνίγεη ε θαξδηά ζνπ θαη ιεο ηελ θαιεκέξα ζηνλ απέλαληη πνπ 

ζα βγεη θαη πνπ είλαη έλαο κφλν, δελ είλαη 10 θαη άγλσζηνη ηειείσο. ηαλ θάπνηα ζηηγκή 

πνπ ζα ληψζεηο θαη άζρεκα, εγψ ζαο ιέσ πψο δσ εγψ εθεί πέξα, γηα λα θαηαιάβεηε, ηελ 

Κπξηαθή ην πξσί, επεηδή δελ έρσ εγψ εμνρηθφ, δελ ζα πάσ ζην εμνρηθφ κνπ, ζα αλέβσ 

ζηελ ηαξάηζα κνπ, μέραζα λα ζαο θέξσ θσηνγξαθίεο, πνπ έρσ θαη πεχθν θαη ειηά 40 
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θαη 50 εηψλ θαη ππάξρεη έλαο νιφθιεξνο θήπνο ηνλ νπνίνλ ηνλ ραίξνληαη θαη νη άιινη 

θάηνηθνη θαη έξρνληαη ηα θαινθαίξηα θαη ηξψκε ζηελ ηαξάηζα επάλσ. 

 Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί απηά ηα ζπίηηα ζα πξέπεη λα γθξεκηζηνχλ, γηαηί 

δελ πξνζθέξνπλ πνηφηεηα δσήο θαη φηη εκείο είκαζηε γχθηνη λα ην πσ, ζπγγλψκε είλαη 

θαη βαξηά θνπβέληα, γηαηί εμαθνινπζνχκε λα δνχκε εθεί;  

 Γηφηη καο έρνπλ ππνβαζκίζεη αθελφο, δε θηαίκε κφλν εκείο. Δζείο πνπ είζηε 

ηψξα επηζηήκνλεο, ζε πνην ζεκείν ηεο Αζήλαο ππάξρεη απηή ε εγθαηάιεηςε απφ ηελ 

πνιηηεία, φηαλ θηηάρλεη ηελ νδφ Κνπδή, πνπ είλαη αλάκεζα ζε καο θαη ζην 

Αληηθαξθηληθφ, ην αζθαιηνζηξψλεη ε πνιηηεία γηα λα εμππεξεηείηαη ν Άγηνο άββαο θαη 

ην λνζνθνκείν ΔΛΠΗ θαη ην πεδνδξφκην πνπ αλήθεη ζηνλ Άγην άββα, κε ζπγρσξείηε 

αλ καθξνινγψ, ην πιαθνζηξψλεη θαη επεηδή αλέβεθε ε άζθαιηνο, εκάο ην δηθφ καο 

νχηε ην πιαθφζηξσζε θαη πξέπεη λα πέζεηο ζην ραληάθη. Οχηε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ δε 

ζα πεξάζεη λα πάξεη ζθνππίδηα, ρσκαηφδξνκνο. ε πνην ζεκείν ηεο Αζήλαο; Οχηε ζηα 

Σνπθνβνχληα πνπ εκείο φηαλ κεγαιψλακε, ηα Σνπξθνβνχληα ήηαλ ε άθξε ηνπ θφζκνπ, 

νχηε εθεί δελ ππάξρνπλ. Απηνί καο έρνπλ ππνβαζκίζεη, απηνί καο δεκηνπξγνχζαλ ην 

αίζζεκα ηνπ γθέην θαη θηάζακε ζην ζεκείν πξφζθαηα λα ζπλαληεζνχκε άλζξσπνη ηεο 

ειηθίαο κνπ θαη λα νκνινγήζνπλ φηη ζηελ πεξίνδν ηεο ληφηεο ηνπο ληξέπνληαλ φηαλ 

έθαλαλ παξέα κε κηα θνπέια λα πνπλ φηη είλαη εθεί, γηαηί καο είρε ε πνιηηεία θαηαηάμεη 

ζαλ γθέην.  

 Βιέπεηε φηη δελ θηαίκε εκείο αλ έκεηλαλ απηά ηα ζπίηηα θαη έρνπλ απηή ηελ φςε. 

Γηαηί κνπ αξέζεη εκέλα λα έρσ απηή ηελ φςε; Μέζα φκσο θξνληίδσ κε ζπκβηβαζκνχο 

βέβαηα, δηφηη δελ κπνξψ λα μνδέςσ φηαλ έρσ ηελ απεηιή, αληί λα θάλσ ην πάησκα φπσο 

ην ήζεια, ζπκβηβάζηεθα κε έλα πιαζηηθφ. Καη φιν γίλεηαη θαη ηζφληα θαη λα δνχκε θαη 

πνηέ δελ είρε πάξεη ζέζε ε πνιηηεία πνπ λα πεη ζα γίλεη απηφ ή αχξην ζα γθξεκηζηεί. 

πλερψο έδηλε πιεξνθνξίεο φηη ζα γθξεκηζηνχλ θιπ. θαη φηαλ ηξέρακε εκείο θαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ ηεο Αζήλαο ην `95 θαη λσξίηεξα δε καο έδηλε κηα απάληεζε πνπ λα νξίδεη ηη 

ζα γίλεη κε απηφ, αιιά καο έιεγε αφξηζηα ζα θχγεηε θαη ζα θχγεηε. Παξέιεηςα λα πσ 

φηη ην `84, έξρεηαη ε ΓΔΠΟ θαη καο θάλεη ηελ εμήο πξφηαζε. Θα πάξνπκε ην ρψξν ζαο 

κε ηε ζπλαίλεζε ηε δηθή ζαο, ζα θηηάμνπκε έλα εκπνξηθφ θέληξν κπξνζηά θαη ζα ζαο 

θάλνπκε πίζσ δχν ελληαψξνθεο πνιπθαηνηθίεο. Δκείο αληηζηαζήθακε θαη δελ ην 

δψζακε αληηπαξνρή, πνπ είρακε ηε δπλαηφηεηα θαη θξαηήζακε ηα ζπίηηα καο θαη δελ 

έγηλαλ πνιπθαηνηθίεο. Γηαηί αλ απηή ηε ζηηγκή νη γνλείο καο ηα είραλ δψζεη ην `62, απηή 

ηε ζηηγκή δελ ζα κηιάγακε θαληάδνκαη. Έξρεηαη ε ΓΔΠΟ, επί 3 ρξφληα θάλακε ην 

θαηαζηαηηθφ θαη ιέεη, απφ απηή ηε ζηηγκή θαη κεηά εκείο αλαιακβάλνπκε λα 
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πξνρσξήζνπκε λα γίλεη ην εκπνξηθφ θέληξν θαη νη ελληαψξνθεο πνιπθαηνηθίεο, θαηά 

παξέθθιηζε ηνπ νηθνδνκηθνχ νξγαληζκνχ, ελψ είρακε δεηήζεη απφ ηνλ θ. Σξίηζε, έλαλ 

φξνθν γηα λα ηα δίλακε αληηπαξνρή, δελ έδηλε, ελληαψξνθν έδηλε.  

 ηαλ έρεηο απηέο ηηο παξεκβάζεηο, γηα φλνκα ηνπ Θενχ, απφ ηα κπαηδάθηα καο 

ηξέρνπλ ηα ιεθηά λα ηα ζπληεξνχζακε απ` έμσ φηαλ δελ μέξακε ηη ζα γίλεη αχξην; Γηαηί 

κηιάηε ππνηηκεηηθά γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ αληηζηεθφκαζηε απηή ηε ζηηγκή θαη 

θαζφκαζηε θαη ην πηζηεχσ καο είλαη λα κείλεη ε γεηηνληά, γη` απηφ αληηζηεθφκαζηε. 

Πηζηεχνπκε απφιπηα φηη ζα έρεη φθεινο ε πφιε ησλ Αζελψλ. Καηεγνξήζαηε γηα ηα 

ζπίηηα απηά. Σα Αλαθηψηηθα γηαηί κέλνπλ ζε απηφ ην ράιη θαη ιέηε γηα ην ράιη ην δηθφ 

καο; Αχξην, αλ αθνχζνπκε εκείο φηη κέλνπλ, ιίγν λεξφ θαη κε ζπγρσξείηε αιιά απφ ην 

`79 ζπλερψο αγσληδφκαζηε θαη ηαιαηπσξνχκαζηε γηαηί, δελ ζέινπκε θη εκείο λα δνχκε 

ζην ρψξν; Δγψ ζαο ζέβνκαη φινπο θαη ζαο βιέπσ…ηαλ έρεηο θαηά δηαζηήκαηα απηέο 

ηηο απεηιέο, δε λνκίδσ φηη έλαο ινγηθφο άλζξσπνο, ζα μφδεπε ή ζα κπνξνχζε λα ηα βξεη 

κε άιινπο 29 θαη λα θηηάμεη εμσηεξηθά.  

 Αλ ππνρξεψζεθαλ απφ φιε απηή ηε κεζφδεπζε ηεο ΚΔΓ θαη θάζε θνξά 

έβγαηλαλ, ππάξρεη ε αιιεινγξαθία ε ζρεηηθή θαη θάπνηνη άλζξσπνη αλαγθάζηεθαλ λα 

ηα πνπιήζνπλ, εζείο ζαλ επηζηήκνλεο πηζηεχεηε φηη γη` απηφ ζα πξέπεη λα γθξεκηζηνχλ 

απηά ηα ζπίηηα; Δκείο μέξεηε πψο νλεηξεπφκαζηε ηε γεηηνληά καο; Να κείλεη θαη επεηδή 

κεγαιψζακε δίπια κε ηηο θπιαθέο Αβέξσθ πνπ δπζηπρψο δελ ππάξρνπλ απηή ηε 

ζηηγκή, κε ηηο θσλέο απηψλ ησλ αλζξψπσλ, πνπ πήγαηλαλ ην άιιν πξσηλφ λα ηνπο 

ηνπθεθίζνπλ θαη αθνχγακε, ήκαζηαλ παηδηά θαη ηα αθνχγακε θαη αθφκα ηα έρνπκε ζηα 

απηηά καο θαη δηαπηζηψλνπκε, δελ πξφζερα πφηε, ν Γήκνο Αζελαίσλ ην κφλν πνπ έρεη 

θάλεη, εθεί κπξνζηά ζηελ πξαζηά ηνπ Αξείνπ Πάγνπ έρεη βάιεη κηα ηφζε δα πιάθα 

καξκάξηλε, πνπ δελ ηελ πξνζέρεη θαλείο, ζηε κλήκε απηψλ.  

 Δηιηθξηλά ζαο ιέσ, ιφγσ ηηκήο, αλ ζα κπνξνχζε απηή ε γεηηνληά λα κείλεη, εκείο 

νη ίδηνη ζα ζηήλακε κλεκείν ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ κεγαιψζακε κε ηηο θσλέο, 

θάζε θνξά πνπ ήηαλ λα πάξνπλ κηα νκάδα ηελ άιιε κέξα ην πξσί, εκείο δελ 

θνηκφκαζηαλ, θψλαδαλ φινη νη θξαηνχκελνη,  

 Απηά εκείο ζέινπκε λα ηα θξαηήζνπκε. Δίκαζηε νη ραδνί πνπ δελ ηα πνπιήζακε, 

ηη είκαζηε; Πηζηεχνπκε αθξάδαληα θαη γη` απηφ αγσληδφκαζηε, φηη πξέπεη λα κείλεη ε 

γεηηνληά κε ηε βνήζεηα ηεο πνιηηείαο θαη κε ηε δηθή καο, ζαλ αλζξψπηλν δπλακηθφ λα 

αλαβηψζεη απηή ε γεηηνληά, λα μαλαζηεζεί ζηα πφδηα ηεο θαη πηζηεχσ φηη φινη ζα είλαη 

θαη πεξήθαλνη θαη ζα ραίξνληαη έλα θφζκεκα. 
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 Σψξα ηερληθά, πψο ηα ιέηε εζείο, αλ θξαηάλε ή δελ θξαηάλε, αλ εθεί πνπ ην 

δνθάξη έξρεηαη θαη ζπλαληάεη ηελ ηνηρνπνηία έρεη ζθάζεη ην ζπίηη κνπ απφ ηνπο 

ζεηζκνχο, δελ μέξσ, απηφ θάηη παξφκνην πξνρζέο πνπ ήκνπλ ζην ΤΠΔΥΧΓΔ ζηελ 

Ακαιηάδαο είδα θαη ζε απηφλ ηνλ θαηλνχξην νπξαλνμχζηε θαη ππήξραλ ζθαζίκαηα, 

άιια ζθαζίκαηα δελ ππάξρνπλ. Υσξίο λα ζέισ, βέβαηα θα Μελδψλε, κε ζπγρσξείηε 

πάξα πνιχ, βέβαηα είζηε ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ εζείο, αιιά έρνπκε κάζεη ηνπο 

ρσκαηφδξνκνπο απηνχο, παιηφηεξα έβγαηλαλ νη καλάδεο καο θαη ηνπο έθαλαλ γπαιί, 

θάζε πξσί ήηαλ ε θπξα-νθία ε ζπγρσξεκέλε θαη ζθνχπηδε απηφ ην ρσκαηφδξνκν θαη 

ηνλ έθαλε ιακπίθν. Μνζθνβφιαγε θαη γηαζεκί θαη φια ηα ινπινχδηα πνπ εγψ ηα έρσ. 

αο πξνζθαιψ λα έξζεηε ζηελ ηαξάηζα κνπ θαη ζην κπαιθφλη κνπ λα ηα δείηε. Βέβαηα, 

δελ είκαη ζηελ πξψηε λα θαίλεηαη, είκαη πίζσ-πίζσ, ζηελ 5
ε
. Δίλαη ζηε δεχηεξε θάζε 

ηεο απαιινηξίσζεο. Γελ ζέισ λα πξνζβάισ αιιά εηιηθξηλά κπαίλνληαο ζην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ, ρξεηάζηεθε λα πάσ ζε ηνπαιέηα θαη πήγα ζηνλ πξψην φξνθν, εγψ 

ληξάπεθα, λα κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, ην ζπίηη κνπ δελ είλαη έηζη, ιππάκαη πάξα 

πνιχ. Θα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ φινπο εζάο, πνπ είζηε επηζηήκνλεο, πνπ μέξεηε 

ηφζα πνιιά, εγψ κηιάσ απφ θαξδηάο κνλάρα θαη ζαλ άλζξσπνο πνπ ζα ήζεια αθφκα 

θαη λα μαλαπαίμσ, ζα ήζεια λα ππάξμνπλ θάπνηα δηακεξίζκαηα, λα θξαηεζνχλ ζαλ 

εξγαζηήξηα. Ξέξεηε ηη ζα ήζεια, ζαλ ηειεπηαίν, λα θαζίζσ καδί κε ηα παηδηά, ηα λέα 

παηδηά, πνπ φζα επηζθέπηνληαη ηα ραίξνληαη ηα ζπίηηα καο, ηδίσο ηνπ Πνιπηερλείνπ πνπ 

έξρνληαη, πξφζθαηα 28 Απγνχζηνπ κε 10 επηεκβξίνπ δίλνληαλ θάηη παξαζηάζεηο κε 

ρσξνζεάκαηα, νχηε ηα μέξσ εγψ, κε εηθαζηηθνχο θαιιηηέρλεο θαη ρνξεπηέο θαη δελ μέξσ 

ηη θαη έξρνληαλ κέζα θαη δήιεπαλ ηα ζπίηηα, ζα ήζεια αλ κπνξνχζα απηή ε γεηηνληά λα 

γίλεη, εκείο πνπ αθφκα δνχκε, λα δείμνπκε ζηα παηδηά πψο παίδακε. 

 Λαρηαξάσ λα θηηάμσ έλα ηζηιίθη μχιηλν, έλα παηίλη μχιηλν, φρη απηά ηα 

κεηαιιηθά, πνπ ην παηδί ην παίξλεη, δελ ην θηηάρλεη κφλν ηνπ θαη ην παίξλεη θαη ην 

πεηάεη γηαηί δελ αγσλίδεηαη. Γελ μέξσ ηη δηθαηνδνζίεο έρεηε, αιιά ηνπιάρηζηνλ ζα 

ήζεια φια λα κείλνπλ, αιιά αλ φρη φια, γιηηψζηε απηά πνπ πξέπεη γηα λα κείλεη κηα 

γεηηνληά, πνπ λα ζαο ζπκνχληαη φινη θαη λα ζαο βινγάλε θαη λα ραίξνληαη. αο 

επραξηζηψ πάξα πνιχ. 
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                                               ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

    γηα ηε δηάζσζε ησλ πξνζθπγηθώλ πνιπθαηνηθηώλ ζηε ιεσθόξν Αιεμάλδξαο  

 

 

 Οη πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο ζηε ιεσθφξν Αιεμάλδξαο θηλδπλεχνπλ άκεζα. 

Πξψηα άξρηζαλ λα εθδηψθνληαη νη θάηνηθνί ηνπο, ππφ ην θξάηνο ησλ απεηιψλ γηα 

αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε. Σελ ίδηα ζηηγκή ε Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ 

εθάξκνζε κία πνιηηηθή αγνξάο κεκνλσκέλσλ ζπηηηψλ ζε ρακειέο ηηκέο. ηε ζπλέρεηα 

αθέζεθαλ θπξηνιεθηηθά λα ξεκάμνπλ ψζηε λα απαμησζνχλ ζηα κάηηα ησλ πνιηηψλ. 

Σψξα εηνηκάδεηαη ε θαηεδάθηζή ηνπο κε πξφζρεκα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεσθ. 

Αιεμάλδξαο ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «Οιπκπηαθφο Άμνλαο». 

 ηε ζέζε ηνπο ππνηίζεηαη φηη ζα θαηαζθεπαζηεί έλα πάξθν, ρσξίο φκσο λα 

ππάξρνπλ γη` απηφ δεζκεπηηθέο απνθάζεηο ή ζρέδηα. Αληίζεηα, ηελ ίδηα ζηηγκή βιέπεη ην 

θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, σο πξφηαζε ηεο ΠΑΔ Παλαζελατθφο, κία ζχιιεςε ζπλνιηθήο 

αλαδηακφξθσζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ γεπέδνπ ηνπ 

Παλαζελατθνχ εηο βάξνο ζρνιείσλ, ειεχζεξσλ ρψξσλ, πεδνδξφκσλ, λενθιαζηθψλ 

θηηξίσλ, κε ππνγεηνπνίεζε ηεο ιεσθ. Αιεμάλδξαο θαη θαηάξγεζε ηεο νδνχ Σζφρα θ. ά. 

Σν λέν γήπεδν ζα ζπλνδεχεηαη απφ ρξήζεηο εκπνξίνπ θαη αλαςπρήο θαη απαηηεί 

νκνινγεκέλα ή αλνκνιφγεηα ηελ θαηεδάθηζε ησλ πνιπθαηνηθηψλ. Πέξα φκσο απφ απηφ 

ππάξρνπλ θαη άιια ζρέδηα «αμηνπνίεζεο» ηνπ ρψξνπ (φπσο ε δεκηνπξγία λέαο 

Μεηξφπνιεο Αζελψλ) πνιιά απφ ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ αληαπνδνηηθέο ρξήζεηο.  

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζήκεξα απφ ην ζχλνιν ησλ 14,5 ζηξεκκάησλ ηνπ 

ρψξνπ κφλν ην 31,7% ηεο επηθάλεηαο είλαη δνκεκέλν κε ηξηψξνθα θηίξηα, ελψ πεξίπνπ 

10 ζηξέκκαηα είλαη ειεχζεξνο ρψξνο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ε δεκηνπξγία ελφο 

«πάξθνπ» δελ ζα πξφζζεηε πνιχ παξαπάλσ ζηελ πνηφηεηα δσήο ηεο πφιεο απ` φ, ηη ζα 

κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ε αμηνπνίεζε, θχηεπζε θαη αλάπιαζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

ππαίζξηνπ ρψξνπ. Απηφ θαη κφλν ην δεδνκέλν απνθαιχπηεη ηελ επίζεκε δηθαηνινγία σο 

πξνζρεκαηηθή. Δμ άιινπ, ήδε απφ ην 1960, ε απνκάθξπλζε ησλ πξνζθχγσλ απφ ηνπο 

ηφπνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο γίλεηαη πάληα ππφ ην πξφζρεκα ηεο δεκηνπξγίαο ρψξσλ 

πξαζίλνπ. Αληίζεηα, γηα ηηο εθηάζεηο πνπ εγθαηαιείπνληαη επηθπιάζζεηαη ε 

νηθνπεδνπνίεζε θαη ην θηίζηκν. ηελ πεξίπησζε ηεο ιεσθ. Αιεμάλδξαο, αλ επηιεγεί ε 

αλνηθνδφκεζε ηεο πεξηνρήο, είλαη δπλαηφλ λα θαηαζθεπαζηνχλ δεθαψξνθα θηίξηα πνπ 

ζα έρνπλ εκβαδφλ 52.000 ηκ., θαη ζα θαιχπηνπλ επηθάλεηα πάλσ απφ 10 ζηξ. Σν 
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ελδερφκελν πεξηβαιινληηθφ θφζηνο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ηελ πφιε είλαη 

πξνθαλέο.  

 Γελ είλαη φκσο κφλν ην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα πνπ επηβάιιεη ηε δηάζσζε ησλ 

πνιπθαηνηθηψλ. Ζ χπαξμή ηνπο ζεκαηνδνηεί:  

- Σελ ηζηνξηθή κλήκε ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηεο πξνζθπγηάο ζηα αζηηθά 

θέληξα αιιά θαη απηή ηεο ειιεληθήο αληίζηαζεο θαη ηνπ εκθπιίνπ φπσο απνηππψλεηαη 

ζηνπο δηάηξεηνπο απφ ζθαίξεο ηνίρνπο.  

- Μνλαδηθά δείγκαηα ηεο ηζηνξίαο ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο θαη ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο 

πνπ εγθαηαιείθζεθαλ ζηα ζπάξγαλά ηνπο θαη νη νπνίεο ζήκεξα γίλνληαη πην επίθαηξεο 

απφ πνηέ. 

- εκαληηθφ ηκήκα ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ, φπσο εθθξάζηεθε απφ 

ην ειιεληθφ κνληέξλν θίλεκα, ε ζεκαζία ηνπ νπνίνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ην χιινγν 

Αξρηηεθηφλσλ, ην ΔΜΠ, ηελ Παγθφζκηα Έλσζε Αξρηηεθηφλσλ θαη ην Διιεληθφ 

Ηλζηηηνχην Αξρηηεθηνληθήο.  

- Σε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αίζζεζε ηεο γεηηνληάο, ζε 

έλα ηφπν φπνπ ε αξρηηεθηνληθή θιίκαθα ζπδεηά κε ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, ζε θηίξηα 

απέξηηηα, ιεηηνπξγηθά, κε ζεκαληηθνχο θαη πνηνηηθνχο ελδηάκεζνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο 

θνηλσληθήο ζπλεχξεζεο θαη πξαθηηθψλ. 

 

 Η απάληεζή καο δελ κπνξεί λα είλαη άιιε από ηελ αληίζηαζε ζηελ 

θαηεδάθηζε ησλ πξνζθπγηθώλ πνιπθαηνηθηώλ θαη ζηελ ηζνπέδσζε αμηώλ θαη 

ελαιιαθηηθώλ δπλαηνηήησλ, ζην βσκό ηνπ θέξδνπο θαη ησλ ηινπζηξαζηόλ εηθόλσλ 

κηαο επηρεηξεκαηηθήο θαη αληαγσληζηηθήο πόιεο. Ιδηαίηεξα, θαζώο ηα θηίξηα απηά 

δίλνπλ ηελ επθαηξία γηα ηελ άζθεζε κίαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην ρώξν ηεο 

θαηνηθίαο, ε αλάγθε ηεο νπνίαο είλαη αδήξηηε θαη δηαξθώο απμαλόκελε ζηε 

κεηξόπνιε πνπ δνύκε. 

 

Γηα ην ιόγν απηό δηεθδηθνύκε:  

- Σελ αλαβάζκηζε ησλ πνιπθαηνηθηώλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ θαη ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ησλ εξγαζηώλ από ηελ αληαιιάμηκε πεξηνπζία ησλ πξνζθύγσλ. 

- Σελ επαλάρξεζε όζσλ από ηα πθηζηάκελα δηακεξίζκαηα έρνπλ πεξάζεη ζηα ρέξηα 

ηνπ δεκνζίνπ γηα ηε ζηέγαζε πνιηηώλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, 

θνηηεηώλ ή αθόκε θαη γηα ηελ θηινμελία πνιηηώλ πνπ έξρνληαη από όιε ηελ 
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Διιάδα γηα λνζειεία κεξηθώλ σξώλ ζην λνζνθνκείν ηνπ Αγ. άββα, αιιά θαη γηα 

πνιηηηζηηθέο ή γεληθόηεξα θνηλσληθέο ρξήζεηο.  

- Σελ αλάδεημε, ηε θύηεπζε, ηνλ εμνπιηζκό θαη ηελ θνηλσληθή ρξήζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ππαίζξησλ ρώξσλ γηα ηνπο πνιίηεο ησλ Ακπεινθήπσλ αιιά θαη όιεο 

ηεο πόιεο.  

 

 

ΟΙ ΥΩΡΟΙ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΡΓΗ! 

ΚΑΣΩ ΣΑ ΥΔΡΙΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΦΤΓΙΚΑ ΣΗ ΛΔΩΦΟΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ!  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΡΑ! 

 

 

- χιινγνο Καηνίθσλ Πξνζθπγηθψλ Πνιπθαηνηθηψλ ηεο ιεσθ. Αιεμάλδξαο  

- Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πξνζθχγσλ  

- Διιεληθφ Γίθηπν Γξάζεο γηα ην δηθαίσκα ζηελ πφιε θαη ηελ θαηνηθία  

- ρνιή Αξρηηεθηφλσλ ηνπ ΔΜΠ 

- Διιεληθφ Κνηλσληθφ Φφξνπκ 

- Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Άλσ Ακπεινθήπσλ  

- Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Κέληξνπ Ακπεινθήπσλ  

- Δπηηξνπή γηα ηε δηάζσζε ησλ πξνζθπγηθψλ γεηηνληψλ Αζήλαο – Πεηξαηά  

- πζπείξσζε Αξηζηεξψλ Μεραληθψλ 

- Γίθηπν Τπεξάζπηζεο Πνιηηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ  

- Γίθηπν Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Πξνζθχγσλ θαη Μεηαλαζηψλ  

- Οκάδα “Virus” 

- πληνληζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ απνηξνπή ηεο επέθηαζεο ηνπ γεπέδνπ ηνπ ΠΑΟ  

- Δζεινληηθή Δξγαζία Αζήλαο – Πξφγξακκα Τπνζηήξημεο Πξνζθχγσλ  

- ΑΡΗ – Κνηλσληθή Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ 
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ΝΟΜΟ 1469/1950  

"Πεξί πξνζηαζίαο εηδηθήο θαηεγνξίαο νηθνδνκεκάησλ θαη έξγσλ ηέρλεο 

κεηαγελεζηέξσλ ηνπ 1830"  

(ΦEK 169/Α'/7.8.1950)  

 

Άξζξν 1.  

1. α) H αλέξγεζηο νηθνδνκεκάησλ επί ηφπσλ ραξαθηεξηδνκέλσλ ψο ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ 

θάιινπο (εμαηξνπκέλσλ ηψλ ηζηνξηθψλ θαί αξραηνινγηθψλ) ψο θαί ε επηζθεπή, 

θαηαζθεπή θαί νηαδήπνηε δηαξξχζκηζηο ηψλ επ' απηψλ θεηκέλσλ νηθνδνκεκάησλ ή 

κλεκείσλ θαί ελ γέλεη θηηζκάησλ, κεηαγελεζηέξσλ ηνχ έηνπο 1830 θαί β) ε επηζθεπή, 

κεηαζθεπή θαί νηαδήπνηε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή δηαξξχζκηζηο, ψο θαί ε εθηέιεζηο 

έξγσλ ζπληεξήζεσο νηθνδνκεκάησλ ή κλεκείσλ κεηαγελεζηέξσλ ηνχ έηνπο 1830 

ραξαθηεξηδνκέλσλ ψο έξγσλ ηέρλεο ρξεδφλησλ εηδηθήο πξνζηαζίαο, δηά ηά νπνία ήζειε 

θξηζή επηβεβιεκέλε ε ζέζπηζηο εηδηθήο πξνζηαζίαο, ππάγνληαη είο ηάο δηαηάμεηο ηνχ 

άξζξ. 52 ηνχ Kψδ. Nφκ. 5351 ηνχ 1932 "πεξί αξραηνηήησλ", ηήο θαηά ηφ άξζξνλ ηνχην 

απαηηνπκέλεο εγθξίζεσο ηνχ Yπνπξγνχ [Θξεζθεπκάησλ θαί Eζληθήο Παηδείαο] 

παξερνκέλεο κεηά [ζχκθσλνλ] γλψκελ ηήο δηά ηήο επνκέλεο παξαγξάθνπ νξηδνκέλεο 

επηηξνπήο.  

2. O θαηά ηήλ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ ραξαθηεξηζκφο ηφπνπ ή έξγνπ ελεξγείηαη δηά 

πξάμεσο ηνχ Yπνπξγνχ [Πξνεδξίαο ηήο Kπβεξλήζεσο], δεκνζηεπνκέλεο δηά ηήο 

Eθεκεξίδνο ηήο Kπβεξλήζεσο θαί εθδηδνκέλεο κεηά [ζχκθσλνλ] γλψκελ ηνχ [ήδε 

"Kεληξηθνχ πκβνπιίνπ Nεσηέξσλ Mλεκείσλ"].  

3. H δηαηήξεζηο, ζπληήξεζηο, κεηαβίβαζηο ή νηαδήπνηε αιιαγή ηήο θαηαζηάζεσο 

δσγξαθηθψλ, γιππηηθψλ θαί αξρηηεθηνληθψλ έξγσλ θαί έξγσλ πξνεγκέλεο βηνηερλίαο ή 

αμηνιφγνπ ιατθήο ηέρλεο κεηαγελεζηέξσλ ηνχ έηνπο 1830, δηά ηά νπνία ήζειε θξηζή 

επηβεβιεκέλε ε ζέζπηζηο εηδηθήο πξνζηαζίαο, γίλεηαη θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνχ Yπνπξγνχ 

[Θξεζθεπκάησλ θαί Eζληθήο Παηδείαο], παξερνκέλεο κεηά ζχκθσλνλ γλψκελ ηήο δηά 

ηήο πξνεγνπκέλεο παξ. 2 νξηδνκέλεο Eπηηξνπήο.  

http://www.culture.gr/8/82/chor/pros/erga/gen/kn5351.html#Arthro52
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O Xαξαθηεξηζκφο έξγνπ ηηλφο εθ ηψλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ψο ρξήδνληνο εηδηθήο 

Kξαηηθήο πξνζηαζίαο γίλεηαη δηά πξάμεσο ηνχ Yπνπξγνχ [Θξεζθεπκάησλ θαί Eζληθήο 

Παηδείαο], εθδηδνκέλεο θαηφπηλ πξνηάζεσο ηήο δηα ηνχ εδαθ. 2 ηνχ παξφληνο 

νξηδνκέλεο Eπηηξνπήο δεκνζηεπνκέλεο είο ηήλ Eθεκεξίδα ηήο Kπβεξλήζεσο. 

Άξζξν 2.  

Aπφ ηήο είο ηήλ Eθεκεξίδα ηήο Kπβεξλήζεσο δεκνζηεχζεσο ηψλ θαηά ηάο παξ. 2 θαί 3 

ηνχ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ εθδηδνκέλσλ Yπνπξγηθψλ πξάμεσλ έρνπζη πιήξε 

εθαξκνγήλ επί ηψλ ελ ηαίο πξάμεζη ηαχηαηο αλαθεξνκέλσλ νηθνδνκεκάησλ, ηφπσλ ή 

έξγσλ αί δηαηάμεηο ηνχ άξζξ. 52 ηνχ Kψδ. Nφκ. 5351 ηνχ 1932 "πεξί αξραηνηήησλ", ψο 

θαί αί ππφ ηνχ Nφκνπ ηνχηνπ θαζνξηδφκελαη θπξψζεηο. 

 

Άξζξν 5.  

1. H είο ηήλ θαηεγνξίαλ ηψλ θαιιηηερληθψλ θαί ηζηνξηθψλ κλεκείσλ θαί 

νηθνδνκεκάησλ παιαηνηέξσλ ηνχ 1830 (άξζξ. 52 ηνπ θσδηθνπνηεζέληνο Νφκνπ 5351 

«Πεξί αξραηνηήησλ») δχλαηαη λά ππαρζψζη θαί θηίζκαηα έρνληα ηζηνξηθήλ 

ζπνπδαηφηεηα, λεψηεξα ηνχ έηνπο 1830 ψο θαί ηζηνξηθνί ηφπνη. Πξφο ηνχην δένλ 

πξνεγνπκέλσο λά ραξαθηεξηζζψζηλ ψο ηζηνξηθνί ηφπνη δηά πξάμεσο ηνχ Yπνπξγνχ 

[ηψλ ζξεζθεπκάησλ θαί Eζληθήο Παηδείαο] εθδηδνκέλεο κεηά ζχκθσλνλ γλψκελ ηνχ 

Aξραηνινγηθνχ πκβνπιίνπ θαί δεκνζηεπνκέλεο είο ηήλ Eθεκεξίδα ηήο Kπβεξλήζεσο.  

2. Eπί ηψλ θαηά ηά ψο άλσ ραξαθηεξηδνκέλσλ ψο ηζηνξηθψλ νηθνδνκεκάησλ ή ψο 

ηζηνξηθψλ ηφπσλ εθαξκφδνληαη άπαζαη αί πεξί θαιιηηερληθψλ θαί ηζηνξηθψλ κλεκείσλ 

θαί νηθνδνκεκάησλ παιαηνηέξσλ ηνχ έηνπο 1830 δηαηάμεηο ηνχ θσδηθνπνηεζέληνο Nφκ. 

5351 "πεξί αξραηνηήησλ" θαί ηνχ Nφκ. 216/1943 πεξί νξγαλψζεσο ηήο ππεξεζίαο 

Aλαζηειψζεσο.  

Eηδηθψο δέ πξνθεηκέλνπ πεξί ηζηνξηθψλ ηφπσλ έρνπζηλ εθαξκνγήλ θαί αί δηαηάμεηο ηνχ 

άξζξνπ 50 ηνπ Νφκ. 5351. 

 

 

http://www.culture.gr/8/82/chor/pros/erga/gen/kn5351.html#Arthro52
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NΟΜΟ 1577/1985, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην ΝΟΜΟ 2831/2000  

"Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1577/1985 "Γεληθόο Οηθνδνκηθόο 

Καλνληζκόο" θαη άιιεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο"  

(ΦΔΚ 140/Α'/13.6.2000)  

Άξζξν 4  

Πξνζηαζία αξρηηεθηνληθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο.(1)  

1. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ή ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο ππεξεζίαο 

ηνπ, γλψκε ηνπ αξκφδηνπ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο ή ηνπ 

θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ πκβνπιίνπ ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ Α.Π.Α.. εάλ 

δεηεζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη γλψκε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο ηδηαίηεξεο ηζηνξηθήο, πνιενδνκηθήο, 

αξρηηεθηνληθήο, ιανγξαθηθήο, θνηλσληθήο θαη αηζζεηηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπο, κπνξεί λα 

ραξαθηεξίδνληαη:  

α) νηθηζκνί ή ηκήκαηα πφιεσλ ή νηθηζκψλ ή απηνηειή νηθηζηηθά ζχλνια εθηφο απηψλ, 

σο παξαδνζηαθά ζύλνια,  

β) ρψξνη, ηφπνη, ηνπία ή δψλεο ηδηαίηεξνπ θάιινπο θαη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ 

ζπλνδεχνπλ ή πεξηβάιινπλ αθίλεηα θαηζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο σο 

ρώξνη, ηόπνη ή δώλεο πξνζηαζίαο ησλ παξαδνζηαθώλ ζπλόισλ, φπσο θαη απηνηειείο 

θπζηθνί ζρεκαηηζκνί αλζξσπνγελνχο ραξαθηήξα, εληφο ή εθηφο νηθηζκψλ, σο πεξηνρέο 

πνπ έρνπλ αλάγθε ηδηαίηεξε πξνζηαζία, θαη λα ζεζπίδνληαη εηδηθνί φξνη θαη 

πεξηνξηζκνί δφκεζεο θαη λα θαζνξίδνληαη ρξήζεηο, θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ απηνχ θαη απφ θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π. δ. 437/1985 "Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ" (ΦΔΚ 157 Α'). Αλ ε γλψκε ηνπ δεκνηηθνχ ή 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ πεξηέιζεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ ζε δηάζηεκα δπν (2) κελψλ απφ ηελ ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ 

εγγξάθνπ απφ απηφλ, ην δηάηαγκα εθδίδεηαη θαη ρσξίο ηε γλσκνδφηεζε απηή.  

http://www.culture.gr/8/82/neot/#Note1
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Ο ραξαθηεξηζκφο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β', εθφζνλ δελ ζεζπίδνληαη εηδηθνί φξνη, 

κνξθνινγηθνί πεξηνξηζκνί δφκεζεο θαη ρξήζεηο γεο, κπνξεί λα γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

2. α) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ή 

ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε αηηηνινγηθή 

έθζεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη σο δηαηεξεηέα, κεκνλσκέλα θηίξηα ή 

ηκήκαηα θηηξίσλ ή ζπγθξνηήκαηα θηηξίσλ, σο θαη ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

απηψλ, φπσο απιέο, θήπνη, ζπξψκαηα θαη θξήλεο, θαζψο θαη κεκνλσκέλα ζηνηρεία 

πνιενδνκηθνχ (αζηηθνχ ή αγξνηηθνχ) εμνπιηζκνχ ή δηθηχσλ, φπσο πιαηείεο, θξήλεο, 

δηαβαηηθά, ιηζφζηξσηα, γέθπξεο πνπ βξίζθνληαη εληφο ή εθηφο νηθηζκψλ, γηα ηνλ ζθνπφ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη λα θαζνξίδνληαη εηδηθνί φξνη 

πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο θαη ρξήζεο, θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ απηνχ θαη απφ θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε.  

Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο δηαηεξεηέα ε ρξήζε αθηλήηνπ κε ή 

ρσξίο θηίζκαηα εληφο ή εθηφο νηθηζκψλ.  

Ζ παξαπάλσ έθζεζε απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία θαη ζηνλ 

νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα, ν νπνίνο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο 

ππνρξενχηαη λα ηελ αλαξηήζεη ζην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ θαηάζηεκα. Γηα ηελ αλάξηεζε 

απηή δεκνζηεχεηαη απφ ην ζρεηηθφ δήκν ή θνηλφηεηα ζρεηηθή πξφζθιεζε πξνο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα, αλ εθδίδεηαη ή ζε κηα εθεκεξίδα ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δηαηππψζνπλ αληηξξήζεηο 

πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ κέζα ζε 

πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο. Αλ ν 

δήκνο ή ε θνηλφηεηα δελ ηεξήζεη φζα αλαθέξνληαη πξνεγνπκέλσο, ε πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ ζπλερίδεηαη λφκηκα κεηά ηελ πάξνδν ελφο κελφο απφ ηελ 

απνζηνιή ηεο έθζεζεο ζην δήκν ή ηελ θνηλφηεηα. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα 

παξαιείπεηαη εθφζνλ ε έθζεζε θνηλνπνηεζεί απεπζείαο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. ηελ 

ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δηαηππψζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ 

κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έθζεζεο.  
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β)Απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο γηα ην ραξαθηεξηζκφ θηηξίνπ σο 

δηαηεξεηένπ, απαγνξεχεηαη θάζε επέκβαζε ζην ελ ιφγσ θ0ηίξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελφο έηνπο ή κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ή ηε γλσζηνπνίεζε ζηελ 

αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία γηα ηε κε πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο ζρεηηθήο 

δηαδηθαζίαο ραξαθηεξηζκνχ.  

Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζην πξνο ραξαθηεξηζκφ θηίξην κε νηθνδνκηθή 

άδεηα πνπ εθδφζεθε πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο, δηαθφπηνληαη.  

ηαλ νινθιεξσζεί ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία θαη ην θηίξην θξηζεί δηαηεξεηέν, ηφηε ην 

φπνην θφζηνο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο έρνπλ 

πξνεγεζεί ηεο δηαθνπήο θαη αληηβαίλνπλ ζηνπο φξνπο θήξπμεο ηνπ θηηξίνπ σο 

δηαηεξεηένπ, επηβαξχλνπλ ην Δηδηθφ Σακείν Δθαξκνγήο Ρπζκηζηηθψλ Πνιενδνκηθψλ 

ρεδίσλ (Δ.Σ.Δ.Ρ.Π..). Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκφζησλ Έξγσλ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο.  

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ έξγσλ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Α.Π.Α.., κπνξεί λα θαζνξίδνληαη:  

α) θαηεγνξίεο δηαηεξεηέσλ θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα ηελ ππαγσγή ησλ πξνο 

ραξαθηεξηζκφ θηηξίσλ ζηηο θαηεγνξίεο απηέο,  

β) εηδηθφηεξνη φξνη θαη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεοεπέκβαζεο επί ησλ 

δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαηά θαηεγνξία,  

γ) κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο σο πξνο ην θαζεζηψο ησλ ήδε ραξαθηεξηζκέλσλ θηηξίσλ σο 

δηαηεξεηέσλ, ζε ζρέζε κε ηελ θαηάηαμε ζε θαηεγνξίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο επέκβαζεο 

επί απηψλ.  

Με απφθαζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη επί κέξνπο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη 

νηθηζκνί ή ηκήκαηα απηψλ, εληφο ησλ νπνίσλ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ 

αλσηέξσλ.  

4. α) Αηηήζεηο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα ηελ αλέγεξζε νηθνδνκψλ ή πξνζζεθψλ ζε 

πθηζηάκελα θηίξηα ζε φκνξα αθίλεηα δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ παξαπέκπνληαη 
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ππνρξεσηηθψο ζηελ πξσηνβάζκηα Δ.Π.Α.Δ. ηεο αξκφδηαο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο γηα 

έγθξηζε, κε θξηηήξην ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο αξρηηεθηνληθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ 

δηαηεξεηένπ θηηξίνπ.  

β) Με ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 πεξίπησζε α' κπνξεί λα 

νξηζηνχλ εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ή ρξήζεο θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε 

γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε θαη ζε αθίλεηα πνπ είλαη φκνξα κε ηα δηαηεξεηέα θηίξηα ή ζε 

δψλεο γχξσ απφ απηά, γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ. 

Δθφζνλ κε ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δελ κπνξεί λα εμαληιεζεί ν ηζρχσλ 

ζπληειεζηήο δφκεζεο ηνπ ππφςε νκφξνπ αθηλήηνπ ή απηνχ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ 

παξαπάλσ δψλε, γηα ην αθίλεην απηφ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηε κεηαθνξά 

ζπληειεζηή δφκεζεο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηα αθίλεηα θαη δηαηεξεηέα θηίξηα.  

5. α) Αθίλεηα θαη ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο αλαθαηαζθεπάδνληαη ζηελ 

αξρηθή ηνπο κνξθή αλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί δηαηεξεηέα ή έρεη θηλεζεί γη΄ απηά ε 

δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ ηνπο σο δηαηεξεηέσλ κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ή ζηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο 

ραξαθηεξηζκνχ θαη βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε επηθηλδχλνπ εηνηκνξξνπίαο θαη 

επηβάιιεηαη ε θαηεδάθηζή ηνπο, εθφζνλ δελ πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο 

απνζφβεζεο ηνπ θηλδχλνπ κε επηφηεξα κέηξα, φπσο αληηζηεξίμεηο, ππνζηειψζεηο, 

επηζθεπέο, κεξηθέο θαηεδαθίζεηο. Ζ αλαθαηαζθεπή γίλεηαη βάζε ιεπηνκεξνχο κειέηεο 

απνηχπσζεο θαη θσηνγξαθηθήο θαη θάζε άιιεο δπλαηήο ηεθκεξίσζεο ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο πνπ απαηηείηαη πξηλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ επηβάιινληαη απφ 

ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν επηθηλδχλνπ εηνηκνξξνπίαο θαη θαηεδάθηζεο ηνπ θηηξίνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ π.δ. 13/22.4.1929 (ΦΔΚ 153 Α') "πεξί 

επηθίλδπλσλ νηθνδνκψλ". ηε κειέηε απνηχπσζεο πξνζδηνξίδνληαη θαη φια ηα 

αξρηηεθηνληθά κέιε ή ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ πνπ θέξνπλ γιππηηθφ ή επίπιαζην δηάθνζκν 

θαη ηα νπνία δηαζψδνληαη θαηά ηελ θαηεδάθηζε γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ίδηα ζέζε 

ή σο πξφηππα ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ.  

Ζ αλαθαηαζθεπή εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγνχ, πνπ εθδίδεηαη 

χζηεξα απφ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ.  

β) Γηαηεξεηέα θηίξηα ηα νπνία έρνπλ θαηεδαθηζηεί απφ γεγνλφηα πνπ νθείινληαη ζε 

αλσηέξα βία, φπσο ζεηζκφ, ππξθαγηά, πιεκκχξα ή θξίλνληαη θαηεδαθηζηέα κε 
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πξσηφθνιια επηθηλδχλσο εηνηκνξξφπνπ νηθνδνκήο, επαλαθαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο 15.4.1988 (ΦΔΚ 317 Γ').  

γ) Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 1337/1983 έρνπλ εθαξκνγή γηα 

ηα δηαηεξεηέα θηίξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2α, θαζψο θαη γηα ηα θηίξηα 

γηα ηα νπνία έρεη θνηλνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν ή ζηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα ή 

πνιενδνκηθή ππεξεζία αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο δηαηεξεηέσλ.  

Οη ίδηεο δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηα θηίξηα εθείλα, γηα ηα νπνία εθδίδεηαη 

πξσηφθνιιν επηθηλδχλσο εηνηκνξξφπνπ νηθνδνκήο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

αηηηνινγηθήο έθζεζεο ραξαθηεξηζκνχ ηνπο σο δηαηεξεηέσλ.  

6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ή ηνπ 

θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα αλαζηέιιεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο έλα έηνο, ζε 

νηθηζκνχο ή ηκήκαηά ηνπο, ζε πεξηνρέο εθηφο νηθηζκψλ ή ζε κεκνλσκέλα αθίλεηα εληφο 

ή εθηφο νηθηζκψλ, ε έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, θάζε εξγαζία αλέγεξζεο λέσλ 

θηηξίσλ, θαηεδάθηζεο, πξνζζήθεο, αιιαγήο εμσηεξηθήο εκθάληζεο πθηζηάκελσλ 

θηηξίσλ θαη δηακφξθσζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ή λα επηβάιινληαη φξνη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ κε ζθνπφ ηε ζχληαμε πνιενδνκηθήο κειέηεο ή θαη 

εηδηθνχ θαλνληζκνχ δφκεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ 

αλαζηνιή κπνξεί λα παξαηαζεί γηα έλα αθφκα έηνο, εθφζνλ νη ζρεηηθέο κειέηεο έρνπλ 

πξννδεχζεη ζεκαληηθά θαη πξνθχπηεη απηφ ηεθκεξησκέλα.  

7. Αίηεζε γηα θαηεδάθηζε, επηζθεπή ή πξνζζήθε ζε θηίξην πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δηαηεξεηέν, παξαπέκπνληαη ζηελ 

πξσηνβάζκηα Δ.Π.Α.Δ. Ζ παξαπνκπή απηή είλαη ππνρξεσηηθή αλ ην θηίξην βξίζθεηαη ζε 

παξαδνζηαθφ νηθηζκφ. Αλ ε επηηξνπή θξίλεη φηη ε επηζθεπή δελ ζίγεη ην θηίξην ή φηη δελ 

ζπληξέρεη ιφγνο λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ ηνπ θηηξίνπ σο δηαηεξεηένπ, 

πξνσζείηαη ε δηαδηθαζία ινηπήο νηθνδνκηθήο άδεηαο αλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο 

λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, κε αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο 

Δ.Π.Α.Δ. απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ 

Τπνπξγείνπ.  
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ηελ πεξίπησζε απηή ε άδεηα ρνξεγείηαη φηαλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ πνιενδνκηθή 

ππεξεζία φηη ην θηίξην δελ θξίλεηαη δηαηεξεηέν ή έρνπλ παξέιζεη δψδεθα (12) κήλεο 

απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαηεδάθηζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ, ρσξίο λα εθδνζεί απφθαζε ραξαθηεξηζκνχ ηνπ 

θηηξίνπ σο δηαηεξεηένπ.  

Δηδηθφηεξα κε απφθαζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη πεξηνρέο εληφο ή 

εθηφο παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ εληφο ησλ νπνίσλ νη αηηνχκελεο άδεηεο θαηεδάθηζεο 

ππνρξεσηηθά παξαπέκπνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα Δ.Π.Α.Δ., κεηά ηε γλσκνδφηεζε ηεο 

νπνίαο απνζηέιινληαη ζηελ ππεξεζία πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ραξαθηεξηζκνχ θαη 

ηεξείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.  

Άξζξν 9  

"7. Σν κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ηνπ θηηξίνπ νξίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

επηηξεπφκελν ζπληειεζηή δφκεζεο ηεο πεξηνρήο σο εμήο: 

Σν κέγηζην χςνο ηνπ θηηξίνπ ζε θάζε ζεκείν ησλ φςεψλ ηνπ κεηξηέηαη απφ ηελ νξηζηηθή 

ζηάζκε ηνπ εδάθνπο ηνπ νηθνπέδνπ ή απφ ηε ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ, αλ νη φςεηο 

ηνπνζεηνχληαη επί ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο θαη απηή ηαπηίδεηαη κε ηελ νηθνδνκηθή 

γξακκή. Αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηξεζεί ην κέγηζην χςνο ζηελ φςε ηνπ θηηξίνπ, ιφγσ 

εζνρήο νξφθνπ απφ απηήλ ή ιφγσ επαθήο ηνπ θηηξίνπ ζην φξην ηνπ νηθνπέδνπ, ην 

κέγηζην χςνο κεηξηέηαη απφ ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ζηα ζεκεία πξνβνιήο ηνπ 

νξφθνπ ζε απηφ ή ζηα ζεκεία επαθήο ηνπ θηηξίνπ κε ην φξην. Σν χςνο απηφ, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 17, κπνξεί λα πξνζαπμεζεί κέρξη 1,50κ. ή θαη 

πεξηζζφηεξν κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δ.Π.Α.Δ.  

ε νηθφπεδα κε πξφζσπα ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, γηα ηα 

νπνία ηζρχνπλ δηαθνξεηηθά κέγηζηα επηηξεπφκελα χςε θαη ην έλα ηνπιάρηζηνλ απφ 

απηά δελ νξίδεηαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ απηήο, επηβάιιεηαη ε ηήξεζε ηνπ κηθξφηεξνπ 

απφ ηα επηηξεπφκελα χςε κέρξη ηελ απφζηαζε ησλ 9,0 κ. απφ ηελ νηθνδνκηθή γξακκή 

ζηελ νπνία αληηζηνηρεί απηφ, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο εηδηθνχο λφκνπο 

δφκεζεο ηεο πεξηνρήο."(2)  
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"9. Δηδηθέο δηαηάμεηο, ζρεηηθά κε ηα επηηξεπφκελα χςε θηηξίσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

αξραηνινγηθώλ ρώξσλ, παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ, ηζηνξηθώλ ηόπσλ, έξγσλ ηέρλεο, 

κλεκείσλ, δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ, αεξνδξνκίσλ ή παξφκνησλ ρξήζεσλ ή πνπ 

θαζνξίδνπλ χςνο θηηξίσλ κε απφιπην πςφκεηξν ή αξηζκεηηθά ή κε εηδηθά 

πξνζδηνξηδφκελα επίπεδα ή χςνο θηηξίσλ πνπ ε ζεηζκηθή επηθηλδπλφηεηα ηεο πεξηνρήο 

ην επηβάιιεη, θαηηζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7".(3) 

Άξζξν 20  

"1. Απαγνξεχεηαη:  

α) ε ηνπνζέηεζε θσηεηλψλ ή κε επηγξαθψλ ή δηαθεκίζεσλ πέξα απφ ην ηδεαηφ ζηεξεφ 

ηνπ νηθνπέδνπ θαη πάλσ απφ ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ηνπ θηηξίνπ,  

β) ε ηνπνζέηεζε θσηεηλώλ ή κε επηγξαθώλ θαη δηαθεκίζεσλ ζε πεξηνρέο εηδηθήο 

πξνζηαζίαο, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο(4), παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο, ηζηνξηθά 

θέληξα(4), ρώξνπο ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο, κλεκεία, παξαδνζηαθά θηίξηα ή 

ζύλνια θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν απηώλ, εθηόο αλ άιισο νξίδεηαη από ηηο 

εηδηθέο γηα θάζε πεξίπησζε δηαηάμεηο.  

γ) ε νπηηθή θάιπςε ελ φισ ή ελ κέξεη ησλ παξαπάλσ ρψξσλ ή θηηξίσλ απφ 

νπνηαδήπνηε ζέζε ή απφζηαζε απφ θσηεηλέο ή κε επηγξαθέο θαη δηαθεκίζεηο.  

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο β' θαη γ', θαζψο θαη φπνπ απφ νπνηαδήπνηε δηάηαμε 

απαηηείηαη έιεγρνο ησλ θηηξίσλ απφ ηελ Δ.Π.Α.Δ., ε ηνπνζέηεζε θσηεηλψλ ή κε 

επηγξαθψλ ή δηαθεκίζεσλ επηηξέπεηαη χζηεξα απφ έθδνζε άδεηαο απφ ηελ αξκφδηα 

πνιενδνκηθή ππεξεζία θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δ.Π.Α.Δ.."(5)  

"Σν αλψηαην χςνο ησλ επηγξαθψλ θαη δηαθεκίζεσλ ζηα δψκαηα ησλ θηηξίσλ νξίδεηαη 

ζε 1,80 κ. ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εμαληιεζεί ν ζπληειεζηήο δφκεζεο θαη ζε 3,30 κ. 

φηαλ δελ έρεη εμαληιεζεί."(6)  

"7. Φσηεηλέο ή κε επηγξαθέο θαη δηαθεκίζεηο θαη ηα πιαίζηα ή ζηνηρεία απηψλ πνπ 

παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζεσξνχληαη απζαίξεηεο θαη 

εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο πεξί απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ απφ ηελ αξκφδηα 
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πνιενδνκηθή ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ή ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξψηεο βαζκίδαο.  

Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ ππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο θαη ν 

ραξαθηεξηζκφο ησλ σο άλσ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ, ν ηξφπνο εθηίκεζεο ηεο αμίαο 

ηνπο, νη θαηεγνξίεο απηψλ γηα ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ θαη ην χςνο απηνχ, ν ηξφπνο 

απνμήισζεο ησλ σο άλσ θαηαζθεπψλ θαη απνκάθξπλζεο απηψλ θαη ε ηχρε ησλ πιηθψλ 

γηα ηα νπνία δελ δεκηνπξγείηαη θακία επζχλε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπο, 

θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα. 

Τπφρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ είλαη νη θχξηνη ή ζπγθχξηνη ηνπ αθηλήηνπ 

επί ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε επηγξαθή ή δηαθήκηζε, ε δηαθεκηζηηθή εηαηξία, νη 

θαηαζθεπαζηέο θαη νη δηαθεκηδφκελνη πνπ επζχλνληαη ν θαζέλαο γηα ηελ θαηαβνιή 

νιφθιεξνπ ηνπ πξνζηίκνπ."(7) 

Άξζξν 22  

"5. Οη φςεηο ησλ θηηξίσλ πνπ, ιφγσ ηεο κε απνπεξάησζήο ηνπο, απνηεινχλ θίλδπλν γηα 

ηελ δεκφζηα πγεία ή πνπ, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο ή ηεο ζέζεο ή ηεο πεξηνρήο ζηελ 

νπνία βξίζθνληαη, πξνζβάιινπλ ην θπζηθό, ην πνιηηηζκηθό θαη ην πνιενδνκηθό 

πεξηβάιινλ θαη γεληθφηεξα ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο πεξηνρήο ηνπο, πξέπεη 

λα απνπεξαηψλνληαη κέζα ζε έμη (6) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο θαηά ηελ 

παξ. 6 απφθαζεο λνκάξρε ή ηεο αληίζηνηρεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, εάλ απηή εθδνζεί 

κεηαγελέζηεξα. 

6. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε, πνπ εθδίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο παξ. 

5 χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δ.Π.Α.Δ., ηνπ ζπκβνπιίνπ ρσξνηαμίαο, νηθηζκνχ θαη 

πεξηβάιινληνο ηνπ λνκνχ θαη γλψκε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη πεξηνρέο κέζα ζηηο 

νπνίεο νη φςεηο ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα απνπεξαηψλνληαη κέζα ζε έμη (6) ρξφληα απφ ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξαπάλσ απφθαζεο λνκάξρε ή ηεο αληίζηνηρεο νηθνδνκηθήο 

άδεηαο, εάλ απηή εθδνζεί κεηαγελέζηεξα. Με φκνηα απφθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε 

θαζνξίδνληαη επίζεο θαη ηα κεκνλσκέλα θηίξηα, πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ παξαπάλσ 

πεξηνρψλ, ησλ νπνίσλ νη φςεηο πξέπεη λα απνπεξαηψλνληαη κέζα ζε έμη (6) ρξφληα. 

http://www.culture.gr/8/82/neot/#Note7


 106 

Αλ νη ππφρξενη εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ έμη (6) ρξφλσλ δελ εθπιεξψζνπλ 

ηελ ππνρξέσζή ηνπο απηή, κπνξεί λα εθηειεί ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο ην Γεκφζην ή ν 

νηθείνο δήκνο ή θνηλφηεηα, θαηαινγίδνληαο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπο. 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ έξγσλ 

θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία επέκβαζεο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ δήκνπ 

ή θνηλφηεηαο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θαηαινγηζκνχ θαη είζπξαμεο ησλ δαπαλψλ θαη 

θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο θαη ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

7. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε λνκάξρε ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, θαζψο θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ εθηεινχληαη έξγα αλάπιαζεο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ή πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, ζηηο νπνίεο ην 

άκεζν ή ην επξχηεξν πεξηβάιινλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ χπαξμε εκηηειψλ 

θηηξίσλ ή θηηξίσλ πνπ νη φςεηο ηνπο δελ έρνπλ ζπληεξεζεί ή πνπ είλαη 

εγθαηαιειεηκκέλα, θαζψο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θαηεδάθηζε ηκήκαηνο 

ππαξρφλησλ θηηξίσλ, δχλαηαη λα επεκβαίλεη ην δεκφζην ή ν νηθείνο δήκνο ή θνηλφηεηα 

θαη λα εθηειεί ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ φςεσλ ησλ 

εκηηειψλ θηηξίσλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 5, ζχκθσλα κε ηελ νηθνδνκηθή ηνπο άδεηα ή 

γηα ηελ αλάπιαζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ, πνπ δελ έρνπλ 

ζπληεξεζεί ή γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη αλάπιαζε ησλ θηηξίσλ, πνπ είλαη 

εγθαηαιειεηκκέλα, κε βάζε κειέηε πνπ ζπλνδεχεη ηελ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ή ηνπ 

νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο, πνπ εθηειεί έξγα αλάπιαζεο ζηελ πεξηνρή. 

Γηα ηελ επέκβαζε απηή θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δαπάλεο εθδίδεηαη 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ έξγσλ ή ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο κεηά γλψκε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. Ζ 

απφθαζε ζπληζηά θαη ηίηιν γηα ηελ εγγξαθή ππνζήθεο επί ηνπ αθηλήηνπ, ππέξ ηνπ 

θαηαβάιινληνο ηε δαπάλε απνπεξάησζεο ή απνθαηάζηαζεο ή αλάπιαζεο, πξνο 

εμαζθάιηζε ηεο απαίηεζήο ηνπ. 

Ζ απνπεξάησζε ή ε απνθαηάζηαζε ησλ φςεσλ ή ε αλάπιαζε ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα 

αλαηίζεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
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Έξγσλ ή ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο θαη ζε επηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ απνπεξάησζεο ησλ φςεσλ εθδίδεηαη πξάμε 

θαηαινγηζκνχ ηεο δαπάλεο εηο βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο νηθνδνκηθήο 

άδεηαο θαη ε είζπξαμε γίλεηαη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ.. 

Με ηελ Κ.Τ.Α. ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 6 ξπζκίδνληαη νη δηαδηθαζίεο, ηα 

αξκφδηα θαηά πεξίπησζε φξγαλα θαη θάζε ζρεηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή ιεπηνκέξεηα γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο."(8) 
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