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πρόλόΓικό σήΜειΩΜα

Με τον τόμο αυτό ολοκληρώνεται το ερευνητικό έργο «Μεταλλασσόμενοι χαρακτήρες 
και πολιτικές στα κέντρα πόλης Αθήνας και Πειραιά» που ανατέθηκε από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η τρίτη φάση είχε ως στόχο την επεξεργασία στρατηγικών 
επιλογών και προγραμματικών πλαισίων για τη συνολική ή τη μερική παρέμβαση στον 
επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας του κέντρου, την ενίσχυση της μητροπολιτικής 
κεντρικότητας και το σχεδιασμό της θεσμικά ελεγχόμενης εξέλιξής του. Με την ολοκλή-
ρωσή της έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί στόχοι της έρευνας και έχουν διατυπωθεί 
συγκεκριμένες προτάσεις σε όλες τις ειδικές κατευθύνσεις που είχαν τεθεί από την αρχή 
ως κύριο αντικείμενο της διερεύνησης, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό:

• Των ορίων του κέντρου, σε διαφορικό συσχετισμό με τα επιμέρους επίπεδα της 
ερμηνείας του (ιστορικό, πολιτικό, εμπορικό, πολιτιστικό, κλπ),

• Του άξονα της οδού Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου χαρακτήρα του 
κέντρου της Αθήνας, στην προοπτική της ολοκλήρωσης ενός δακτυλίου που θα 
συνδέει τα ισχυρά πεδία της σύγχρονης πολιτιστικής και εμπορικής δραστηριότητας 
με τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μεγάλα μουσεία και, 

• Της λειτουργικής σχέσης του διπόλου Αθήνας-Πειραιά, με έμφαση στη σύζευξη των 
δύο κέντρων κατά μήκος του άξονα της οδού Πειραιώς και των Μακρών Τειχών, και 
της στρατηγικής επεξεργασίας των επιμέρους παρεμβάσεων σε κεντρικές περιοχές 
τους,

• Του θεσμικού πλαισίου στα διαφορετικά επίπεδα που αναλύονται στη δεύτερη φάση 
και της συνδυασμένης στρατηγικής για οριζόντια και κάθετη παρέμβαση σε αυτό,

• Του περιβαλλοντικού και φυσικού σχεδιασμού, ως μέσων επαναπροσδιορισμού του 
ευρύτερου οικοσυστήματος του κέντρου,

• Της πολιτικής προστασίας ιστορικών κτιρίων, χρήσεων και δημόσιου χώρου, σε 
συνδυασμό με την προσδοκώμενη λειτουργική και πολιτισμική ταυτότητα του 
κέντρου.

 
Το πλαίσιο των προτάσεων με τις οποίες ολοκληρώνεται η έρευνα περιλαμβάνει: 

• Έντεκα στρατηγικούς στόχους για το κέντρο πόλης, που αναλύονται σε ένα σύστη-
μα πολλών και επιμερισμένων κατευθύνσεων για την άσκηση πολιτικής στο χώρο, 

• Επτά πεδία αστικής παρέμβασης, τα δύο από τα οποία αποτελούν μητροπολιτικές 
αστικές παρεμβάσεις, 

• Μια προγραμματική συνθήκη για την οριζόντια υπέρβαση του θεσμικού πλαισίου 
• Τη διαρθρωτική σπορά ενός δικτύου αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, οι οποίοι 

προτείνεται να οργανωθούν στα κέντρα πόλης Αθήνας και Πειραιά για τη στρατη-
γική ανασύνθεση της λειτουργίας και της αντίληψης του κοινωνικού και αστικού 
χώρου. Ένα μέρος από τις προτάσεις αυτές έχει προγραμματικό χαρακτήρα και 
απαιτεί περαιτέρω ανάλυση, επεξεργασία και εμβάθυνση, για να μπορεί να προβλη-
θεί σε μια συγκεκριμένη πολιτική ρύθμισης του χώρου, ένα άλλο μέρος έχει ορίσει 
με σαφήνεια στο χώρο σημεία, γραμμές και επίπεδα αστικής παρέμβασης, στην 
προοπτική ανάληψης των δράσεων, και ένα τρίτο έχει ολοκληρώσει πιλοτικά τη 
διαδικασία προγραμματικού σχεδιασμού μιας μητροπολιτικής αστικής παρέμβασης. 
Η τελευταία περίπτωση αφορά στη διερεύνηση της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής 
ένταξης της οδού Πανεπιστημίου σε ένα δακτύλιο κυκλοφορίας με προτεραιότητα 
στον πεζό, που να συνδέει το νέο Μουσείο της Ακρόπολης και το Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Αθήνας, η οποία μελετήθηκε εκτενώς, σε επίπεδο συνολικής ρύθμισης 
του χώρου, και αποδίδεται στο παράρτημα ως αυτόνομο και ολοκληρωμένο τεύχος 
για την προκήρυξη ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, που μπορεί να οδηγή-
σει στο σχεδιασμό του.

 Για τη διαμόρφωση των επιμέρους προτάσεων και ειδικότερα των κατευθύνσεων 
σε ορισμένα από τα επτά πεδία αστικής παρέμβασης συνεργαστήκαμε κατά περίπτωση με 
φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, διερευνώντας μια σύγκλιση των ερευνη-
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«Ο πολεοδόμος […] είναι ένας δημιουργός εικόνων, αφηγήσεων και μύθων. Οι εικόνες 
και οι μύθοι […] συναρμόζουν προσμονές που είναι βαθιά ριζωμένες στην κουλτούρα 
των τόπων και των κατοίκων τους, θεμελιώνουν αξίες και αντιλήψεις, καθοδηγούν 
συλλογικές και ατομικές συμπεριφορές, που ενοποιούν την κοινωνική αλληλεπίδρα-
ση και την καθιστούν δυνατή. Οι μύθοι και οι εικόνες είναι οι μορφές της σύλληψης 
ενός μέλλοντος που είναι πιθανό και επιχειρούν να το προκαταλάβουν. Να τις προτεί-
νεις απαιτεί μια υψηλή αίσθηση υπευθυνότητας και μια ξεχωριστή δεοντολογία. […] Η 
πολεοδομία […] απαιτεί μεγάλη ελευθερία, μαζί με πνευματική και ηθική αυστηρότητα»
 
       Bernardo Secchi, Première 

leçon d’urbanisme, 2006

τικών προθέσεων με την κοινωνική συνθήκη της σύγχρονης πολιτικής και οικονομικής 
πραγματικότητας, και σε άλλες περιπτώσεις επιτρέψαμε στις προτάσεις να αποκτήσουν 
οραματικό χαρακτήρα, με πλήρη συνείδηση ότι εκείνο που σήμερα φαίνεται ανέφικτο 
μπορεί να γίνει εφικτό από τη στιγμή που το συλλαμβάνεις, το οραματίζεσαι και το 
υποβάλεις σε δημόσια κριτική συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, ο τρίτος τόμος του ερευνη-
τικού έργου δεν αποτελεί ένα αυτόνομο τεύχος προτάσεων, αλλά είναι αναπόσπαστο 
μέρος του συνόλου των τριών φάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται η «Αναγνώριση / 
Καταγραφή / Διαίρεση» και η «Εμβάθυνση / Ανάλυση / Διασύνδεση». Στη στοχαστική 
πολεοδομία, η διαδικασία της ανάλυσης είναι μέρος της σχεδιαστικής πρότασης, η οποία 
ανατροφοδοτεί την κριτική συνείδηση σε μια διαρκή κατάσταση έρευνας. Όπως έγραφε 
άλλωστε ο François Ascher, το 2001, στις Νέες αρχές της πολεοδομίας, «η ανάλυση δεν 
έρχεται πριν από τον κανόνα και το σχέδιο, αλλά είναι διαρκώς παρούσα. Η γνώση και η 
πληροφορία κινητοποιούνται πριν, κατά και μετά τη δράση». Και αντιστρόφως, βέβαια, 
«ο σχεδιασμός γίνεται εξ ολοκλήρου ένα εργαλείο γνώσης και διαπραγμάτευσης».

Παναγιώτης Τουρνικιώτης 
επιστημονικός υπεύθυνος 
του ερευνητικού προγράμματος
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|1 ανασκόπήσή τήσ εΥρΩπαΪκήσ εΜπειριασ

Η υποενότητα αφορά στην κριτική ανασκόπηση καλών 
πρακτικών και άλλων ερευνη-τικών δράσεων που αναπτύ-
χθηκαν τα τελευταία χρόνια σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές 
πόλεις και μπορούν να παράσχουν το αναγκαίο υλικό για 
την καλύτερη διαμόρφωση των προτάσεων παρέμβασης στα 
κέντρα πόλης της Αθήνας και του Πειραιά. 
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ή χρήσή τήσ εΥρΩπαΪκήσ εΜπειριασ 

Παναγιώτης Τουρνικιώτης

Σε μια πρώτη προσέγγιση, υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές 
πόλεις στις οποίες το κέντρο αποτέλεσε αντικείμενο ερευνών 
και παρεμβάσεων με περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένα 
αποτελέσματα. Από τη Μπολόνια της δεκαετίας του 701 ως 
τη Βαρκελώνη του τέλους του 20ού αιώνα2 και το Μεγάλο 
Παρίσι του 21ου,3 τα παραδείγματα είναι πολλά και ταυτό-
χρονα είναι πολύ διαφορετικά ως προς τα προβλήματα, 
ως προς τις συνθήκες και το χρόνο της παρέμβασης. Στη 
Μπολόνια, για παράδειγμα, η αντιμετώπιση της παλιάς πόλης 
υπήρξε υποδειγματική, αλλά η διδακτική εμπειρία της είναι 
περισσότερο συναφής με τη μεγάλη επιχείρηση της Πλάκας 
και με το γενικότερο πλαίσιο αρχών του Ρυθμιστικού Σχεδίου 
της Αθήνας του ’85. Επιπλέον, η πόλη είναι συγκριτικά μικρή 
και όλα τίθενται σε άλλη κλίμακα. Σε πλήρη αντίθεση, οι 
δέκα προτάσεις για το Μεγάλο Παρίσι είναι χρονικά κοντά 
μας, αλλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι το αντίθε-
το από το δικό μας. Στο Παρίσι το κέντρο πάει καλά, επειδή 
είχε αντιμετωπιστεί συγκροτημένα από τις δεκαετίες του ΄70 
και του ’80, αλλά σήμερα υπάρχει πρόβλημα στα προάστια 
και ο σχεδιασμός του Μεγάλου Παρισιού εξετάζει τη μεγάλη 
κλίμακα και τη γενικότερη επανασύνδεση των προαστίων με 
το κέντρο της πόλης. Τα προβλήματα της Βαρκελώνης είναι 
πιο κοντά στα δικά μας και οι παρεμβάσεις που σχεδιάστη-
καν τα προηγούμενα 15 χρόνια έχουν δώσει αποτελέσματα 
που μπορούν να θεωρηθούν καλές πρακτικές, παρόλο που 
επιδέχονται και κριτική. Αντίστοιχα μπορούμε να μιλήσουμε 
για το Λονδίνο και το Ελσίνκι, ή ο Bordeaux και τη Λισαβόνα. 
Χρειάζεται όμως προσοχή. Ο στόχος μας δεν είναι να μελετή-
σουμε συγκριτικά παρεμβάσεις που έγιναν στα κέντρα των 
ευρωπαϊκών πόλεων - έχοντας εκ προοιμίου αποκλείσει 
για μεθοδολογικούς και ιστορικούς λόγους τις αμερικα-
νικές πόλεις - αλλά να εντοπίσουμε εκείνες τις πρακτικές 
που μπορούν να αποτελέσουν βιβλιογραφικό, θεσμικό και 
επιχειρησιακό προηγούμενο για τη δική μας έρευνα. Κατά 

συνέπεια, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τη μελέτη των 
‘ξένων’ παραδειγμάτων για να πάμε στο δικό μας πρόβλημα, 
μεταφέροντας ενδεχομένως πρότυπες επιλύσεις, αλλά να εμβαθύ-
νουμε στο αντικείμενό μας πρώτα και κατόπιν, στο μέτρο των 
βιωματικών και ερευνητικών εμπειριών μας να ανοιχτούμε στα 
ευρωπαϊκά παραδείγματα αναζητώντας γόνιμη υποστήριξη. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία, άλλωστε, ότι προβλήματα σας τα δικά μας 
έχουν τεθεί και έχουν αντιμετωπιστεί και σε άλλες πόλεις. 
 Με αφετηρία τον προηγούμενο συλλογισμό, επιλέξα-
με την εμβάθυνση σε ένα παράδειγμα ευρωπαϊκού κέντρου, στο 
οποίο αντιμετωπίστηκαν συνολικά τα τελευταία χρόνια πολλά από 
τα προβλήματα της κεντρικότητας που αντιμετωπίζουμε και στην 
Αθήνα, το Λονδίνο με έμφαση στο West End: Soho, Chinatown 
και Covent Garden. Πρόκειται για εμβληματική μεγαλούπολη, οι 
περισσότεροι από εμάς έχουν την εμπειρία του μέσα από ταξίδια 
και σπουδές, και η σχετική βιβλιογραφία είναι πλούσια. Πέραν του 
Λονδίνου, όμως, που απεδείχθη εξαιρετικά χρήσιμο ως παράδειγ-
μα συνολικής θεώρησης, διατηρήσαμε την εμπειρία των ‘καλών 
ευρωπαϊκών πρακτικών’ ως διαρκές αλλά αφανές μέρος των 
εμβαθύνσεων και των προσεγγίσεων που επιχειρήσαμε σε όλες τις 
φάσεις της έρευνας, ανάλογα με τα ζητήματα που αντιμετωπίσα-
με, σε ρυθμιστικό, σχεδιαστικό και θεσμικό επίπεδο. 

σήΜειΩσεισ
1. P.L. Cervellati, R. Scannavini, C. de Angelis, La nuova cultura della città, 
Milano, Modatori, 1977 και La nouvelle culture urbaine, Bologne face à son 
patrimoine, Paris, Seuil, 1981.
2. Joan Busquets et alii, La ciutat vella de Barcelona, un pasado con futuro 
/ The old town of Barcelona, a past with a future, Barcelona, Ajuntament 
de Barcelona, 2002, 20042.
 3. Le Grand Pari(s) : Consultation internationale sur l’avenir de la 
métropole parisienne, Paris, Le moniteur, 2009.
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ανασκόπήσή τήσ εΥρΩπαΪκήσ εΜπειριασ  
στόν τόΜεα τήσ πρόστασιασ τΩν ΜνήΜειΩν 
και τήσ πόλιτιστικήσ κλήρόνόΜιασ

Μαρία Βασενχόβεν
Στέλιος Γιαμαρέλος
Ζωή Λάγγη

Η μεγάλη οικοδομική έκρηξη και το συνακόλουθο κύμα 
κατεδαφίσεων μέρους του ιστού των παλαιών πόλεων, η 
οποία χαρακτήρισε την μοντέρνα αστικοποίηση από τον 19ο 
μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, έχει παύσει να αποτελεί πλέον 
τον κανόνα της οικοδόμησης του αστικού χώρου. Σήμερα 
περίπου τα 2/3 της οικοδομικής δραστηριότητας λαμβάνουν 
χώρα στον υφιστάμενο οικοδομικό ιστό: 

• Είτε διότι μια μετασκευή είναι οικονομικότερη από μια 
συνολική κατεδάφιση και ανοικοδόμηση.

• Είτε διότι η πολεοδομική νομοθεσία διέπεται πλέον από 
λιγότερο ευνοϊκούς όρους ή συντελεστές δόμησης σε 
σχέση με το πρόσφατο παρελθόν (βλ. λ.χ. το κτίριο 
γραφείων Δοξιάδη στο Λυκαβητό, ή το ξενοδοχείο ξενία 
της Άνδρου).

• Είτε, κυρίως, λόγω της θεσμοθέτησης της προστασίας 
κτιρίων, μνημείων και τοπόσημων.1

 Η Ευρώπη είναι αδιαμφισβήτητα η γενέτειρα των 
αντιλήψεων και των πρακτικών της προστασίας της πολιτι-
σμικής κληρονομιάς, οι οποίες έχουν σήμερα φτάσει να 
συγκροτούν ένα εξειδικευμένο και ανεξάρτητο επιστημο-
νικό αντικείμενο. Η στροφή της ματιάς του ενδιαφερόμε-
νου ερευνητή στην ευρωπαϊκή εμπειρία δεν προσφέρει 
έτσι μονάχα τα διδάγματα ενός συσσωρευμένου σώματος 
γνώσης, αλλά αναδεικνύει και τα αποτελέσματα μεθόδων και 
πρακτικών που έχουν πλέον δοκιμαστεί στον χρόνο.
 Η εμπειρική αυτή δεξαμενή από την οποία θα 
προσπαθήσουμε να αντλήσουμε οφέλη για την περίπτωση 
του κέντρου της Αθήνας μπορεί λοιπόν να αναλυθεί σε δύο 
επίπεδα:

• Στο επίπεδο της θεωρίας, το οποίο περιλαμβάνει τη 
φιλοσοφία που διέπει σήμερα τις αρχές της προστασίας,  
την δομή των διαφορετικών αντιλήψεων που σχετίζο-
νται με την προστασία, την ορολογία, το αντικείμενο και 
τους στόχους της προστασίας.

• Στο επίπεδο των εργαλείων, το οποίο περιλαμβάνει τα 
διαφορετικά μέσα εφαρμογής της θεωρίας (θεσμικό 
πλαίσιο, οργάνωση φορέων προστασίας, μορφές χρημα-
τοδότησης, μεθοδολογία προστασίας, τεχνικές καταγρα-
φής μνημείων και μνημειακών συνόλων, στρατηγικός 
σχεδιασμός κ.ο.κ.).

ή θεωρία της προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στις σύγχρονες προσεγγίσεις

Η αυτοκριτική, η οποία προέκυψε από την εφαρμογή των 
διαφορετικών μοντέλων προστασίας στην Ευρώπη κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οδήγησε στην διαπίστω-
ση ότι η έννοια «μνημείο», αναφερόμενη είτε σε μεμονωμέ-
να κτίρια είτε σε σύνολα και αστικές περιοχές, είναι προβλη-
ματική. Ανάμεσα στις αρνητικές επιπτώσεις των πολιτικών 
που εφαρμόστηκαν συγκαταλέγονται η δημιουργία κελυφών 
και πόλεων-υπαίθριων μουσείων, με ακραίες εκφάνσεις του 
τύπου της Disneyland, και η πολεοδομική «αποστείρωση» 
ολόκληρων περιοχών (βλ. σχετικά το παράδειγμα του Marais 
παρακάτω) των οποίων η οικονομική πρόσοδος στηρίζε-
ται αποκλειστικά είτε στην τουριστική αξιοποίηση είτε στην 
«ταξική αναβάθμιση» (gentrification) με την συνακόλουθη 
άνοδο των αξιών της γης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συντελεί-
ται συχνά μία απόσπαση του παγωμένου στο χρόνο μνημείου 
από την ιστορική, κοινωνική και οικονομική του συνθήκη, με 
αποτέλεσμα εν τέλει να απομειωθούν οι ίδιες οι αξίες για τις 
οποίες εξαρχής προστατεύτηκε.
 Ώθηση για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο δόθηκε όταν 
η ευρωπαϊκή παράδοση της προστασίας ήρθε αντιμέτω-
πη με τις εμπειρίες χωρών από άλλες ηπείρους καθώς και 
με το ζητούμενο της προστασίας της παγκόσμιας κληρονο-
μιάς. Η όσμωση αυτή πυροδότησε την θεωρητική εξέλιξη 
των ευρωπαϊκών μοντέλων και την ανανέωση των σχετικών 
ιδεών, αντιλήψεων και όρων.  Η μετατόπιση της παραδοσι-
ακής σκέψης στο πεδίο της προστασίας και η διεύρυνση των 
οριζόντων της αποκρυσταλλώνεται  σε δύο κείμενα-κλειδιά: 

•	 Έγγραφο	περί	Αυθεντικότητας	της	Νάρα: The Nara 
Document on Authenticity, 1994 – UNESCO, Agency 
of Cultural affairs Government of Japan, ICCROM, 
ICOMOS) 

•	 Χάρτα	 της	 Μπούρα: The Burra Charter, 1999, The 
Australian ICOMOS Charter for Places of Cultural 
Significance, Australia Icomos (διαγρ.1).

 Το Έγγραφο της Νάρα παράχθηκε μετά από αίτημα/
πρωτοβουλία της Ιαπωνίας, όταν τέθηκε το ζήτημα ένταξης 
της ιαπωνικής πολιτισμικής κληρονομιάς στην παγκόσμια 
λίστα της UNESCO, προκειμένου η επιτροπή να λάβει υπόψη 
της την διαφορετική αντίληψη περί αυθεντικότητας που 
ενυπάρχει στον ιαπωνικό πολιτισμό.
 Το έγγραφο της Νάρα αποτελεί κείμενο εμπλου-
τισμού και συμπλήρωσης του προγενέστερου Χάρτη της 
Βενετίας στο οποίο δίνεται έμφαση στα ακόλουθα:
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Διάγραμμα 1: Η μέθοδος της χάρτας Burra
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ζωής ενός τόπου -όπως επίσης είναι πιθανό να αλλάξει και η 
κατανόηση του τόπου εξαιτίας μίας νέας πληροφορίας - είναι 
ουσιώδους σημασίας να γίνεται περιοδική επαναξιολόγηση 
της προσέγγισης στην προστασία του.
 Στην συνοπτική οργάνωση των λειτουργιών της 
προστασίας, υπό το πρίσμα που περιγράφηκε παραπάνω, 
αναφέρεται ο Jukka Jokilehto σε σχετική έκθεση του.3 Η 
προσέγγιση της προστασίας στον ΤΠΣ οφείλει να περιλαμβά-
νει τα ακόλουθα:

•	 Αυτοψία	 –	 επισκόπηση: επιθεώρηση και τεκμηρίω-
ση της κληρονομιάς, του ιστορικού της πλαισίου, του 
φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός της.

•	 Ορισμός: ιστορικό ορισμό και αποτίμηση της σημασίας 
των στοιχείων (υλικών και άυλων πόρων) της κληρο-
νομιάς εντός του πλαισίου της σχετικά με κοινωνικές, 
πολιτισμικές και οικονομικές εκτιμήσεις.

•	 Ανάλυση: εξέταση των στοιχείων (υλικών και άυλων 
πόρων) χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους, 
διάγνωση της φυσικής συνοχής του υλικού, της δομής, 
των κινδύνων, της τρωτότητας και της πνευματικής 
σημασίας.

•	 Στρατηγική: μακράς και σύντομης διάρκειας σχεδιασμό 
και προγραμματισμό  για την διατήρηση και την διαχείρι-
ση της αλλαγής. Περιλαμβάνει πρακτικές, όπως παρακο-
λούθηση, τακτικές αυτοψίες, περιοδική συντήρηση και 
περιβαλλοντικό έλεγχο.

 Οι παραπάνω προσεγγίσεις, καθώς επίσης και 
το κείμενο του “Quebec 1996 (Canadian Summit): links 
between heritage protection and the clear identification of 
heritage values in the built environment”, αναδεικνύουν ως 
κύρια συστατικά της προστασίας: 

• Την ανάλυση, κατανόηση, αναγνώριση, καταγραφή-
τεκμηρίωση της πολιτισμικής σημασίας ενός τόπου, 

• Τις σχέσεις του τόπου με το κοινωνικό, πολιτισμικό και 
γεωφυσικό περιβάλλον του, 

• Την λειτουργία του τόπου και των άυλων πολιτισμικών 
του στοιχείων, 

• Την εμπλοκή του κοινωνικού συνόλου στην διαχείριση 
του τόπου, 

• Την ενσωμάτωση των ΤΠΣ στην αγορά και την ενεργο-
ποίηση της εκπαίδευσης για την παραγωγή εξειδικευμέ-
νων τεχνιτών και επιστημόνων και τέλος 

• Την αειφορική διαχείριση των ΤΠΣ.  

 Παράλληλα αναδεικνύεται όλο και περισσότε-
ρο ανάγλυφα η κρισιμότητα του ρόλου της διαχείρισης, η 
οποία θα ρυθμίσει όλες τις παραπάνω παραμέτρους, για την 
προστασία της πολιτισμικής σημασίας ενός τόπου. Σκοπός 
ενός συστήματος διαχείρισης είναι να εξασφαλίσει την 
αποτελεσματική προστασία της χαρακτηρισμένης ιδιοκτησί-
ας (ΤΠΣ) για την σημερινή αλλά και τις μελλοντικές γενιές.  
Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης εξαρτάται από 
το είδος, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της καθώς και 
από το φυσικό και πολιτισμικό της πλαίσιο.  Τα συστήματα 
διαχείρισης ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τις πολιτισμι-

• Στην ανάγκη βαθύτερης κατανόησης της πολιτισμικής 
διαφορετικότητας και κληρονομιάς σε συνάρτηση με την 
προστασία τους.  

• Στην σημασία του συνυπολογισμού των πολιτισμικών 
και κοινωνικών αξιών των ομάδων των οποίων η κληρο-
νομιά προστατεύεται.

• Στον σεβασμό προς τους διαφορετικούς πολιτισμούς, τις 
αξίες, τις υλικές και άυλες εκφάνσεις που συναπαρτίζουν 
την κάθε κληρονομιά.

• Στην απουσία δεδομένων καθολικών κριτηρίων για τον 
υπολογισμό της αξίας και της αυθεντικότητας του πολιτι-
σμικού πλούτου· αυτή πρέπει να αξιολογείται κάθε φορά 
και εντός του πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο ανήκει.

• Στην παγκοσμιότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς ή 
οποία δεν διαθέτει εθνικά σύνορα. Όπως αναφέρεται «η 
πολιτισμική κληρονομιά του καθενός είναι η πολιτισμική 
κληρονομιά όλων».

 Αντίστοιχα, το ICOMOS Αυστραλίας κατήρτισε την 
«Χάρτα της Μπούρα» ως απάντηση στο ζήτημα της προστα-
σίας της κουλτούρας2 των Αβοριγίνων και των ιερών τους 
τόπων. Η πιο πρόσφατη αναθεώρηση της Χάρτας έγινε το 
1999. Το κείμενο αυτό είναι αυτοτελές, και όχι συμπλη-
ρωματικό της Χάρτας της Βενετίας, όπως το Έγγραφο της 
Νάρα. Επαναπροσδιορίζει το αντικείμενο και τους στόχους 
της προστασίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και έναν βασικό 
μεθοδολογικό οδηγό με κύριους άξονες την μετάβαση από 
την έννοια του μνημείου στην έννοια του Τόπου Πολιτισμικής 
Αξίας (ΤΠΣ) και την αειφόρο διαχείριση των ΤΠΣ.
 Στη θέση του παραδοσιακού μνημείου-κτιρίου ή 
συνόλου, η Χάρτα της Μπούρα τοποθετεί τον Τόπο (place) 
πολιτισμικής σημασίας (ΤΠΣ). Ο όρος «τόπος» μπορεί εδώ 
να υποσημαίνει μία τοποθεσία, μία περιοχή, μία έκταση, ένα 
τοπίο, ένα κτίριο ή άλλο έργο, μία ομάδα κτιρίων ή άλλων 
έργων, ενώ μπορεί να περιλαμβάνει επίσης στοιχεία, περιε-
χόμενα, χώρους και θέες. Η πολιτισμική σημασία ορίζεται ως 
η αισθητική, ιστορική, επιστημονική, κοινωνική ή πνευματική 
αξία για τις προηγούμενες, τις σημερινές και τις μελλοντι-
κές γενιές. Η πολιτισμική σημασία ενσαρκώνεται στον ίδιο 
τον τόπο, στον ιστό, στο περιβάλλον του, στη χρήση, στους 
συσχετισμούς του με πρόσωπα, αντικείμενα ή άλλους τόπους, 
στα προδιδόμενα νοήματα και στις σχετικές καταγραφές. Οι 
τόποι μπορεί να ενσαρκώνουν ένα φάσμα αξιών για διαφορε-
τικά πρόσωπα ή/και ομάδες. Προφανώς, σκοπός της προστα-
σίας είναι η διατήρηση της πολιτισμικής σημασίας του τόπου. 
Τούτο σημαίνει πως επιδιώκεται επίσης η διατήρηση όλων 
όσων από τα παραπάνω στοιχεία προκύψει, μετά από την 
κατανόηση του τόπου, ότι την ενσαρκώνουν. Για τον σκοπό 
αυτό, επιστρατεύονται συνήθως όλα τα συναφή επιστημονι-
κά πεδία και τα μέσα που αυτά διαθέτουν, καθώς επίσης και 
οι σχετικές τεχνικές και τεχνολογίες.  
 Η Χάρτα της Μπούρα τάσσεται υπέρ μίας λελογι-
σμένης προσέγγισης στην αλλαγή. Προτείνει την εφαρμογή 
μόνο των απολύτως απαραίτητων επεμβάσεων με στόχο την 
φροντίδα και την χρήση του τόπου. Επιπλέον επιτρέπει την 
ελάχιστη δυνατόν αλλαγή, ούτως ώστε η πολιτισμική αξία 
και η σημασία του τόπου να διαφυλάσσεται.  Επειδή η αξία 
αυτή είναι πιθανό να μετασχηματιστεί κατά τη διάρκεια της 
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 Οι διαφορετικοί φορείς προστασίας δεν πρέπει να 
περιορίζουν τον ρόλο τους σε μία στείρα απαγόρευση της 
αλλαγής, αλλά αντιθέτως είναι απαραίτητο να διεκδικούν 
διαρκώς την δημιουργική άσκηση επιρροής στον κατασκευ-
αστικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να παρέχουν σε 
αρχιτέκτονες, πολεοδόμους και ιδιώτες αξιόπιστα εργαλεία 
και κίνητρα για την βιώσιμη διαχείριση των αξιόλογων 
κτηρίων και συνόλων.  Έχει αποδειχθεί ότι όταν επιτυγ-
χάνεται ανοικτός και εποικοδομητικός διάλογος, οι εμπλε-
κόμενοι δεν αντιμετωπίζουν τις αρχές της προστασίας σαν 
δυνάμεις περιορισμού και γραφειοκρατικού ελέγχου, αλλά 
σαν συμβουλευτικές πηγές για τον σχεδιασμό. Πολύ συχνά 
άλλωστε, η προστασία ρυθμίζεται από τις υποκειμενικές 
απόψεις των λειτουργών που παίρνουν τις τελικές αποφά-
σεις, αφού η νομοθεσία θέτει γενικούς ή πολύ αφηρημένους 
κανόνες.  Συχνά επίσης ιδιώτες μελετητές έχουν αναλάβει 
τον ρόλο του υπερασπιστή της πολιτιστικής κληρονομιάς 
κάνοντας προσφυγές προς τις αρμόδιες αρχές.

Burra	Charter	–	Article	26.3
Groups and individuals with associations with a place 
as well as those involved in its management should 
be provided with opportunities to contribute to and 
participate in understanding the cultural significance 
of the place. Where appropriate they should also 
have opportunities to participate in its conservation 
and management.

 Εκτός από τον ολοκληρωμένο διάλογο, η προστασία 
της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να αντλήσει σημαντικά 
οφέλη και από την ενσωμάτωση της ιστορικής αρχιτεκτονι-
κής στο σύγχρονο εννοιολογικό πλαίσιο.  Για παράδειγμα οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις δεν προστατεύονταν μέχρι το 
1980. Αντιθέτως κατεδαφίζονταν πανηγυρικά αφού δεν είχε 
ακόμη αναδυθεί η εναλλακτική της επανάχρησης τους. Κανείς 
δεν είχε ακόμη οραματιστεί την θετική συμβολή της βιομη-
χανικής κληρονομιάς στα προγράμματα αστικών αναπλάσε-
ων.8  Συμπερασματικά, η προστασία των ΤΠΣ εξαρτάται και 
από το επίπεδο του ακαδημαϊκού και μη διαλόγου γύρω από 
την συνάντηση του παλιού με το νέο καθώς και της εγγρα-
φής της ιστορικής αρχιτεκτονικής σε σύγχρονα ερμηνευτικά 
πλαίσια.  Η προστασία οφείλει να πριμοδοτεί την ένταξη και 
όχι τον διαχωρισμό (εικ.1-4).

Burra Charter – Article 22. new work
22.1. New work such as additions to the place may 
be acceptable where it does not distort or obscure 
the cultural significance of the place, or detract from 
its interpretation and appreciation.
22.2 New work should be readily identifiable as such.

 
 Στον παραπάνω προβληματισμό εντάσσεται και 
η σημασία της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και των 
αρμόδιων φορέων απέναντι στην προστασία της μοντέρ-
νας αρχιτεκτονικής.  Η διαχείριση των κτιρίων της μοντέρ-
νας παράδοσης αποτελεί ένα σημαντικό στοίχημα και για το 
κέντρο της Αθήνας.  Η μοντέρνα αρχιτεκτονική δεν περιο-
ρίζεται στα κελύφη αλλά περιλαμβάνει τον εξοπλισμό, την 

κές προοπτικές, τους διαθέσιμους πόρους αλλά και άλλους 
παράγοντες.  Είναι σε θέση να ενσωματώσουν παραδοσια-
κές πρακτικές, υπάρχοντα πολεοδομικά εργαλεία σχεδιασμού 
και μηχανισμούς ελέγχου (τόσο θεσμοθετημένους, όσο και 
άτυπους).

Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης μπορεί να περιλά-
βει:

• Την κοινή και πλήρη κατανόηση της ιδιοκτησίας από 
όλους τους εμπλεκόμενους.

• Έναν κύκλο σχεδιασμού, εκτέλεσης, παρακολούθησης, 
αξιολόγησης και ανατροφοδότησης.

• Την εμπλοκή διαφορετικών εταίρων.
• Τον σχεδιασμό της κατανομής των απαραίτητων πόρων
• Την προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης των διαφορετικών 

ικανοτήτων που σχετίζονται με την προστασία του ΤΠΠ.
• Μία υπεύθυνη και διαφανή περιγραφή για το πώς το 

σύστημα διαχείρισης μπορεί ναλειτουργήσει.
• Προβλέπει ένα κύκλο προστασίας μακράς διάρκειας 

καθώς και βραχυπρόθεσμες δράσεις για την διατήρηση 
και την ανάδειξη της κηρυγμένης ιδιοκτησίας.4 

 Η άποψη του Gregers Algreen-Ussing5, ότι όταν η 
αξία ενός τόπου δεν αναγνωρίζεται από την τοπική κοινότητα 
τότε αυτός δεν πρέπει να προστατευθεί, μοιάζει εκ πρώτης 
όψεως αιρετική.  Όμως, αυτό που έδειξε η μέχρι τώρα εμπει-
ρία είναι ότι χωρίς συμμάχους, οι φορείς προστασίας είναι 
αδύναμοι. Για να ευοδώσουν οι προσπάθειές τους, απαιτεί-
ται η συνέργεια ενός μεγάλου φάσματος των κοινωνικών 
δυνάμεων. Οπωσδήποτε η νομιμοποίηση της προστασίας της 
πολιτισμικής κληρονομιάς προκύπτει κυρίως μέσα από την 
σχετική απαίτηση της κοινότητας. Αυτή μπορεί να εξασφαλι-
στεί μέσω: 

• Της ενσωμάτωσης στην βασική παιδεία των αρχών της 
προστασίας και 

• Της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

 Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και στην κεντρική Ευρώπη 
όπου ο βαθμός ευαισθητοποίησης του κοινού είναι υψηλός, 
η εμπεδωμένη στην κοινή γνώμη σημασία ενός μνημείου 
δεν εξασφαλίζει την προστασία του όταν ισχυρά οικονομι-
κά κίνητρα συντείνουν στην καταστροφή ή την υποβάθμιση 
του.
 Χαρακτηριστικό είναι το συμπέρασμα που προέκυ-
ψε από την συνάντηση Kobe-Tokyο το 1997 του ΙCOMOS6 
με θέμα την αντιμετώπιση των κρίσεων. Αποδεικνύεται ότι 
για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η αύξηση της ευαισθη-
τοποίησης των διαφορετικών εμπλεκομένων, όπως επί 
παραδείγματι των διαχειριστών (managers) της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των αρχαιολογικών χώρων, των πολιτικών, 
των ιδιοκτητών, των ενοικιαστών και χρηστών, των εθελο-
ντών και εν γένει του κοινού.  Είναι επίσης απαραίτητο να 
ενσωματωθεί η κατάλληλη εκπαίδευση στις υφιστάμενες 
εκπαιδευτικές δομές. Το ίδιο πόρισμα διατυπώθηκε και στην 
τελική έκθεση του σεμιναρίου του ICOMOS στην Ασίζη το 
19987 μετά την αποτίμηση των καταστροφών από τον σεισμό 
στην κεντρική Ιταλία το 1997.
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διακόσμηση, τις κατασκευαστικές τεχνικές καθώς και πολλές 
άλλες πτυχές οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολι-
κά σαν μία κρίσιμη ιστορική φάση στην εξέλιξη της πόλης 
(εικ.5,6,7).

Burra	Charter	–	Article	10
Contents, fixtures and objects which contribute to 
the cultural significance of a place should be retained 
at that place. Their removal is unacceptable unless 
it is the sole means of ensuring their security and 
preservation; on a temporary basis for treatment or 
exhibition; for cultural reasons; for health and safety; 
or to protect the place. Such contents, fixtures and 
objects should be returned where circumstances 
permit and it is culturally appropriate.

 H σύγχρονη προσέγγιση στην διατήρηση της πολιτι-
στικής κληρονομιάς υπογραμμίζει τόσο την ανάγκη της  
διαβαθμισμένης προστασίας όσο και την σημασία της αειφο-
ρικής διαχείρισης της αλλαγής. Πρέπει κάθε φορά που σχεδι-
άζεται η προστασία ενός ΤΠΣ να απαντώνται  τα ερωτήματα 
εάν πρέπει να διατηρηθεί το σύνολο ή μέρος του όλου και 
σε ποιο βαθμό. Οι σχετικοί βαθμοί (related degree) πολιτι-
σμικής σημασίας είναι σε θέση να οδηγήσουν σε διαφορετι-
κές δράσεις προστασίας ενός ΤΠΣ, διευκολύνοντας έτσι την 
αλλαγή.  Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η πολιτική της 
διαχείρισης ενός τόπου πρέπει να βασίζεται στην κατανόηση 
της πολιτισμικής σημασίας του. Στον σχεδιασμό των στρατη-
γικών προστασίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τομείς 
που σχετίζονται με το μέλλον του τόπου, τις ανάγκες των 
ιδιοκτητών, τους πόρους, τους εξωτερικούς περιορισμούς και 
τέλος την φυσική κατάσταση του ΤΠΣ.
  

Burra	Charter	–	Article	27.	Managing	change
27.1 The impact of proposed changes on the cultural 
significance of a place should be analysed with 
reference to the statement of significance and the 
policy for managing the place. It may be necessary to 
modify proposed changes following analysis to better 
retain cultural significance.
27.2 Existing fabric, use, associations and meanings 
should be adequately recorded before any changes 
are made to the place.

 Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζητούμενο που σχετίζεται 
με την σχέση της προστασίας με το μέλλον είναι η βιοκλι-
ματική διάσταση των χαρακτηρισμένων κελυφών. Για την 
εναρμόνιση των προστατευόμενων κτηρίων με τις σύγχρονες 
ενεργειακές απαιτήσεις δεν αρκούν οι συμβατικοί συντελε-
στές. Οι υπολογισμοί της ενεργειακής απόδοσης του διατη-
ρητέου κτηρίου πρέπει να επαναληφθούν κατά  τη διάρκεια 
ενός ετήσιου κύκλου αντί να πραγματοποιηθούν άπαξ σε 
μία τυχαία χρονική στιγμή. Είναι πιθανό έτσι να αποδει-
χθεί ότι κτίριο έχει καλύτερη ενεργειακή απόδοση από το 
αναμενόμενο ή από αυτήν που θα επεδείκνυε σε περίπτωση 
αλλαγής των κουφωμάτων κοκ. Πέραν αυτού, η πρακτική 
της επανάχρησης διατηρητέων κτηρίων είναι άλλωστε εξ 
ορισμού οικολογική. Ανεξάρτητα από την ενεργειακή απόδο-

Εικ.1: Punta della Dogana– Βενετία, G. Benoni, 1677 & A. Pigazzi, 1835
Επέμβαση- επέκταση: Tadao Ando, 2009

Εικ.2α: Neues Museum– Βερολίνο 
Επέμβαση: David Chipperfield Architects, 2009

Εικ.2β: Neues Museum– Βερολίνο, F. A. Stüler, 1843-1855 
Επέμβαση: David Chipperfield Architects, 2009
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Εικ.3: Pier arts centre – Orkney (Σκωτία) 
Επέμβαση- επέκταση: Reiach and Hall Architects, 2007

Εικ.5: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο στο Otaniemi (Φινλανδία), 
Alvar Aalto, 1950/ Σύγχρονη επέμβαση: Board of Antiquities

Εικ.7: Δημαρχείο στο Säynätsalo (Φινλανδία), Alvar Aalto, 1949
Σύγχρονη επέμβαση: Board of Antiquities

Εικ.6: Σανατόριο στο Paimio (Φινλανδία), Alvar Aalto, 1932/
Σύγχρονη επέμβαση: Board of Antiquities

Εικ.4: Castelvechhio Museum, Verona (Ιταλία), 1354-1376
Επέμβαση: Carlo Scarpa 1959-1973
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διατήρησης του πολιτιστικού πλούτου. Η κοινωνική πλαισί-
ωση των πολιτιστικών πόρων ενός τόπου αναδεικνύεται έτσι 
σε μείζον ζήτημα. Συνοψίζοντας, τα σημεία-κλειδιά για την 
προστασία είναι η συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκο-
μένων στην διαχείριση των ΤΠΣ, η προστασία των χρήσεων 
μέσω της ενεργοποίησης οικονομικών διαδικασιών και της 
εμπλοκής της αγοράς και, τέλος, η ευρύτερη ενεργοποίη-
ση μηχανισμών προς όφελος της προστασίας μέσα από την 
εκπαίδευση, την εξειδίκευση και την επίδραση στην αγορά 
της εργασίας.

τα εργαλεία της προστασίας των μνημείων στις 
σύγχρονες προσεγγίσεις

 Στο δεύτερο επίπεδο της ανάλυσης θα περιγρά-
ψουμε τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία τα οποία έχουν 
προκύψει  από τα νέα θεωρητικά δεδομένα. Το βάρος της 
ανάλυσης θα πέσει στο θεσμικό πλαίσιο της Αγγλίας, δεδομέ-
νου ότι αυτό αποτελεί την πληρέστερη εκδοχή ενσωμάτωσης 
των θεωρητικών αρχών που περιγράφηκαν παραπάνω. Το 
θεσμικό πλαίσιο της Γαλλίας  αποτελεί μεν ένα παράδειγμα 
στιβαρά δομημένης νομοθεσίας, η οποία μέχρι στιγμής έχει 
παραγάγει θετικά αποτελέσματα, εξαιτίας όμως του όγκου 
και της αδράνειας του, το σύστημα της προστασίας δεν έχει 
καταφέρει να ανανεωθεί δραματικά. Η γαλλική νομοθεσία 
αποτελεί άλλωστε το πρότυπο πάνω στο οποίο έχει στηθεί το 
δυσκίνητο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, με τρόπο όμως δυστυ-
χώς πρόχειρο και ελλειμματικό. 

Η	ΓΑΛΛΙΚΗ	ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Για την παρουσίαση της γαλλικής εμπειρίας στηριζόμαστε 
εδώ στην πληροφορία και τα συμπεράσματα του ευρωπαϊκού 
διαπανεπιστημιακού ερευνητικού προγράμματος Le Secteur 
Sauvegarde du Marais του Laboratoire Architecture Culture 
Société XIXe – XXe siècle, École d’ Architecture de Paris-
Malaquais, με επιστημονικούς υπεύθυνους τους Y. Tsiomis, 
C. Orillard, M. Melidi, A. Dolige, S. Linder. Τα πορίσματα 
του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος ενδιαφέ-
ρουν εδώ ακριβώς επειδή η σχετική μελέτη αναδεικνύει την 
υφέρπουσα ένταση που αναπτύσσεται εντός του ισχύοντος 
γαλλικού πλαισίου προστασίας του κτισμένου ανάμεσα στην 
αξία χρήσης και την (αρχιτεκτονική και ιστορική) αξία διατή-
ρησής του.  

-Το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο στη Γαλλία: 
Ακόμη και η απλή παράθεση των τίτλων των διαδοχικών 
νόμων, που περιγράφουν το καθεστώς προστασίας του 
κτισμένου και ρυθμίζουν τα ζητήματα που σχετίζονται με 
την ευρύτερη επικράτεια της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, αποτυπώνει τις μεταλλαγές που έχει υποστεί 
ιστορικά η ίδια η αντίληψη και ο προσδιορισμός της έννοιας 
της κληρονομιάς στη διάρκεια ενός αιώνα.

• Νόμος 1887: πρώτος νόμος για τα Ιστορικά Μνημεία
• Νόμος 1913: δεύτερος νόμος για τα Ιστορικά Μνημεία

ση, δεν πρέπει να ξεχνάμε την εξοικονόμηση σε υλικά και 
σε ενέργεια που επιτυγχάνεται όταν επιλέγεται η ανακαίνιση 
αντί για την ανοικοδόμηση ενός νέου κελύφους.

Burra	Charter	–	Article	21.	Adaptation
21.1 Adaptation is acceptable only where the 
adaptation has minimal impact on the cultural 
significance of the place. Adaptation may involve 
the introduction of new services, or a new use, or 
changes to safeguard the place.
21.2 Adaptation should involve minimal change to 
significant fabric, achieved only after considering 
alternatives.

 Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι οι νέες προσεγγίσεις 
στην προστασία δίνουν μεγάλη έμφαση σε θέματα απόκτη-
σης των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων από επιστήμο-
νες και τεχνίτες για την διαχείριση και συντήρηση των ΤΠΣ.

Burra	Charter	–	Article	30.	Direction,	supervision	
and	implementation:
Competent direction and supervision should be 
maintained at all stages, and any changes should be 
implemented by people with appropriate knowledge 
and skills.

Guidelines of the Burra Charter: Skills required

In accordance with Article 4 of the Burra Charter, 
the study of a place should make use of all relevant 
disciplines. The professional skills required for such 
study are not common. It cannot be assumed that 
any one practitioner will have the full range of skills 
required to assess cultural significance and prep re a 
statement. Sometimes in the course of the task it will 
be necessary to engage additional practitioners with 
special expertise.

 Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι 
σύγχρονες προσεγγίσεις στην προστασία του πολιτιστικού 
αποθέματος αναδεικνύουν ένα διπλό στόχο:

• Την αναγνώριση σε πρώτη φάση της δυναμικής ενός 
τόπου

• Την προώθηση στρατηγικών διαχείρισης μέσα από την 
σταδιακή επίδραση στις συνθήκες εκείνες  οι οποίες θα 
εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ροπή του συνόλου προς 
την διατήρηση αλλά και παράλληλα προς την βιώσιμη 
αλλαγή.  

 Με άλλα λόγια, η ουσία των νέων κατευθύνσεων 
έγκειται  στην ανάγκη να διαμορφωθούν οι απαιτούμε-
νες συνθήκες για την αβίαστη ενσωμάτωση της προστασί-
ας στην διαχείριση των ΤΠΣ από την ίδια την κοινωνία και 
όχι από απρόσωπες γραφειοκρατικές δομές. Με τον τρόπο 
αυτό μπορεί να αποφευχθεί η συχνότατη κοινωνική εναντί-
ωση στις προσπάθειες της πολιτείας, αλλά και να μειωθούν 
σημαντικά οι απαιτούμενοι πόροι για την εξασφάλιση της 
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στώνεται ότι ο συγκεκριμένος φορέας διαπερνάται από 
εσωτερικές εντάσεις και αντιφάσεις που άπτονται του 
συγκεκριμένου ρόλου του. Πιο συγκεκριμένα, ανακύ-
πτει ένα πρόβλημα συνοχής του σεβασμού της κληρο-
νομιάς (η λογική της οποίας φαίνεται να προεξάρχει με 
βάση το παρόν πλαίσιο) με τη δυναμική της ανάπτυξης 
και ανανέωσης που διέπει την σύγχρονη πόλη (παραπο-
μπή).10

θεσμικό πλαίσιο
Η ανάγνωση της ιστορίας της εξέλιξης της έννοιας της 
κληρονομιάς από την Françoise Choay καταδεικνύει μία 
προοδευτική ολίσθηση της έμφασης από την διατήρηση και 
την αυτονομία του μνημείου προς την ένταξη του αντικει-
μένου-μνημείου στη συγκεκριμένη περιοχή. Με άλλα λόγια, 
προκρίνεται σήμερα η άποψη πως το μνημείο αποτελεί 
μέρος ενός χωρικού συνόλου το οποίο μετέχει στις ποιότη-
τές του.11 Από την άλλη μεριά, δεν είναι εύλογο να αναμέ-
νει κανείς το οριστικό «πάγωμα» ενός τόσο εκτεταμένου 
χώρου της πόλης. Είναι λοιπόν εξαιρετικά δύσκολο για τον 
συντάκτη του νομικού κειμένου να προσδιορίσει επακριβώς 
την έννοια της κληρονομιάς. Προκειμένου να αντιμετωπίσει 
αυτό το πρόβλημα, η σύγχρονη γαλλική νομοθεσία για την 
πολεοδομική κληρονομιά αναπτύσσεται σε 3 βασικά βήματα. 
Γονιμότερο είναι να εννοηθούν αυτά ως τρία διαφορετικά 
επίπεδα ρυθμίσεων και όχι ως εξέλιξη μίας κοινής έννοιας 
κληρονομιάς που αναπτύσσεται σταδιακά από το Α στο Γ:

Α.	Τα Συμβούλια Ιστορικών Μνημείων: 

Οι Νόμοι 1913 και 1966 διακρίνουν δύο είδη μνημείων: 

• Τα χαρακτηρισμένα – «η διατήρηση των οποίων παρου-
σιάζει, από την άποψη της ιστορίας ή της τέχνης, ένα 
δημόσιο ενδιαφέρον» και 

• Τα εγγεγραμένα – «τα οποία, μολονότι δεν χρήζουν 
άμεσου χαρακτηρισμού, παρουσιάζουν ιστορικό ή καλλι-
τεχνικό ενδιαφέρον ώστε να καθίσταται επιθυμητή η 
διατήρησή τους».

 Η δεύτερη αυτή κατηγορία ήταν αρχικά προληπτι-
κή, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου συνέστησε ένα δικό 
της επίπεδο προστασίας του κτισμένου. Ο χαρακτηρισμός ή η 
εγγραφή των κτιρίων στους – συμπληρωματικούς – καταλό-
γους των Ιστορικών Μνημείων ελέγχεται από την Τοπική 
Επιτροπή Κληρονομιάς και δεν συνεπάγεται απαλλοτρίω-
ση από την πλευρά της Πολιτείας. Τα μνημεία θεωρούνται 
«αδιαχώριστα από τον χώρο που τα περιβάλλει. [...] Ο νόμος 
επείσης επιβάλλει ένα δικαίωμα επίβλεψης της όποιας παρέμ-
βασης σχεδιάζεται στο εσωτερικό μιας περιμέτρου [...] από 
τα ιστορικά μνημεία».12 Η νομική αυτή πρόβλεψη σχετίζεται 
με την ορατότητα του μνημείου και συνήθως ορίζεται σε μια 
ακτίνα 500 m – μπορεί ωστόσο να φτάνει και τα 2 km σε 
περιπτώσεις μνημείων που κρίνονται πολύ σημαντικά (όπως 
λ.χ. στην περίπτωση του Πύργου των Βερσαλλιών).
Ο Αρχιτέκτονας των Κτιρίων της Γαλλίας είναι εκείνος 
που εγκρίνει την άδεια για οποιαδήποτε κατασκευή εντός 

• Νόμος 1930: προστασία περιοχών
• Διάταγμα 1962 «νόμος Malraux»: πρώτος νόμος για 

τους προστατευόμενους τομείς, τροποποιήθηκε από 
τους νόμους του 1976, 1983 και 1996

• Νόμος 1984: περί Ζωνών Προστασίας της Αρχιτεκτονικής, 
Πολεοδομικής και Τοπιακής Κληρονομιάς

 Το κεντρικό ερώτημα που παραμένει ως ζητούμε-
νο και για τον σύγχρονο νομοθέτη: «Πώς να ορίσουμε την 
έννοια της κληρονομιάς;». Η Françoise Choay9 προβαίνει σε 
μία εννοιολογική διάκριση μεταξύ: 

• Ιστορικής κληρονομιάς γενικά 
• Συγκεκριμένης κτισμένης κληρονομιάς: πρόκειται για 

«μια παραδειγματική κατηγορία» η οποία δεν εξαντλεί-
ται από την έννοια του Ιστορικού Μνημείου και, κατά 
συνέπεια, ούτε μπορεί και να ανάγεται σε αυτήν.

-Φορείς και αρμοδιότητες: 
Η Πολιτεία παραμένει ο κύριος παράγοντας στο πεδίο της 
προστασίας και του ελέγχου της πολεοδομικής κληρονομιάς 
(μόνο το 1982 μπόρεσαν οι αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοί-
κησης να ξεπεράσουν ένα καθαρά συμβουλευτικό επίπεδο).

• Κεντρικός κρατικός φορέας είναι η Διεύθυνση 
Αρχιτεκτονικής και Κληρονομιάς (υπάγεται στο 
Υπουργείο Πολιτισμού από το 1995). Μεριμνά ώστε να 
αξιολογείται και να λαμβάνεται υπ’ όψιν η προστασία 
της κληρονομιάς στους ευρύτερους χωροταξικούς και 
πολεοδομικούς σχεδιασμούς της Πολιτείας.

• Οι Τομεακές Υπηρεσίες της Αρχιτεκτονικής και της 
Κληρονομιάς αποτελούν έναν ενδιάμεσο κρίκο στην 
αλυσίδα που οδηγεί από τις γενικές και αφηρημέ-
νες κεντρικές κατευθύνσεις για την προστασία και τη 
διατήρηση (οι οποίες προέρχονται από την Πολιτεία) σε 
συγκεκριμένες πολιτικές προστασίας που λαμβάνουν υπ’ 
όψιν τους εκάστοτε τοπικούς περιορισμούς και ιδιαιτε-
ρότητες. Έχουν χαρακτήρα συμβουλευτικό και ελεγκτι-
κό σε ό,τι αφορά ζητήματα διατήρησης. Έμφαση δίδεται 
στις μακροπρόθεσμες συνέπειες των πολιτικών της 
προστασίας και την συμβολή στην πραγμάτωσή τους.

• Οι Αρχιτέκτονες των Κτιρίων της Γαλλίας: Ο συγκε-
κριμένος φορέας συνδέεται με μια πολιτισμική σύλλη-
ψη της κληρονομιάς, που διατηρεί ως κύρια αναφορά 
της την υφολογική ή ιστορική ενότητα μιας διοικητικής 
περιοχής. Τα καθήκοντά του «αγκυρώνονται, από τη μία 
πλευρά, στις πρακτικές για μια συγκεκριμένη περιοχή 
και προσανατολίζονται, από την άλλη, περισσότερο προς 
την “κανονικοποίηση” της ιστορικής αρχιτεκτονικής και 
της ακεραιότητας του τοπίου παρά από την χωροταξική 
πολιτική». Η εκάστοτε αρχή δεσμεύεται από τη γνώμη 
του Αρχιτέκτονα των Κτιρίων της Γαλλίας, η οποία 
ξεπερνά τα στενά όρια της διατήρησης του μεμονωμέ-
νου κτιριακού κελύφους προς χάριν της πολεοδομικής 
κλίμακας. Με αυτό τον τρόπο, τα μνημεία φτάνουν να 
προβάλλουν στον περιβάλλοντα χώρο τους τα αρχιτε-
κτονικά κριτήρια που τους προσιδιάζουν. Ωστόσο, διαπι-
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του πεδίου ορατότητας ενός Ιστορικού Μνημείου. Για τα 
προβλήματα που προέκυπταν σχετικά με τον ως ένα βαθμό 
αυθαίρετο προσδιορισμό της ζώνης ορατότητας του μνημεί-
ου, θεσπίστηκαν οι Ζώνες Προστασίας της Αρχιτεκτονικής, 
Πολεοδομικής και Τοπιακής Κληρονομιάς, τις οποίες θα 
διεξέλθουμε παρακάτω.

Β.	Οι Προστατευόμενοι Τομείς: 

Αυτοί ισορροπούν μεταξύ διατήρησης και ανάπτυξης. Οι 
Νόμοι 1962, 1976, 1983, 2000 κάνουν λόγο για διατήρη-
ση πολεοδομικών συνόλων. Αυτά ορίζονται από μια περιμε-
τρική γραμμή και παρουσιάζουν έναν ιστορικό, αισθητικό ή 
φυσικό χαρακτήρα τέτοιον που να δικαιολογεί τη διατήρηση, 
την αποκατάσταση και την ανάδειξη όλου ή μέρους ενός – 
κτισμένου ή μη – συνόλου. 

Τέτοιοι τομείς δημιουργούνται μετά από: 

• Απόφαση της τοπικής αρχής με τη σύμφωνη γνώμη ή 
μετά από πρόταση των εμπλεκόμενων ή ενδιαφερόμε-
νων κοινοτήτων, 

• Διάταγμα του Συμβουλίου της Πολιτείας σε περίπτωση 
διαφωνίας των εμπλεκόμενων κοινοτήτων.

 Η σχετική πράξη προκαλεί αναθεώρηση των 
πολεοδομικών σχεδιασμών για την συγκεκριμένη περιοχή: 
Ζητείται μια συνολική κάτοψη 1:1000 και μία Καταγραφή 
των Αρχιτεκτονικών Συνθηκών. Η τελευταία περιλαμβάνει 
προδιαγραφή ευθυγραμμίσεων, προοπτικών, κατασκευών, 
κατεδαφίσεων, επενδύσεων, αντιμετώπισης των κτιρίων, 
κατάλληλων υλικών, στεγών, φρακτών κ.ο.κ. Με αυτό τον 
τρόπο προκύπτει ένας κατάλογος οδηγιών που σχετίζονται 
με τη διάταξη του δημόσιου χώρου: κάλυψη γης (σχέση με 
περιβάλλουσες κατασκευές), εξωτερική όψη (υλικά, τεχνικές 
κατασκευής), φύτευση, στάση, δίκτυα. 

Καθορίζονται επίσης κατηγορίες κτιρίων: 

• Προστατευομένων υπό τον τίτλο του Ιστορικού 
Μνημείου, 

• Προς διατήρηση ή αποκατάσταση, 
• Μη προστατευομένων που μπορούν να αντικατασταθούν 

ή να βελτιωθούν και 
• Επιβεβλημένης κατεδάφισης (λόγω παλαιότητας ή προς 

ανάδειξη άλλων κτιρίων).

 Τα συγκεκριμένα Σχέδια των Προστατευόμενων 
Τομέων απαιτείται να συνάδουν όσο γίνεται με τα Σχέδια 
Χρήσεων, ίσως δε και με τα Σχέδια των Ζωνών Προστασίας 
της Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομικής και Τοπιακής Κληρονομιάς. 
Ωστόσο, η αυστηρότητα και η ακαμψία των Σχεδίων των 
Προστατευομένων Τομέων έχουν γίνει συχνά αντικείμενο 
κριτικής. Μία απάντηση σε αυτά ακριβώς τα προβλήματα 
ενδέχεται να δίνεται από το Γ’ επίπεδο ρυθμίσεων, τις Ζώνες 
Προστασίας της Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομικής και Τοπιακής 
Κληρονομιάς.

Γ.	Οι Ζώνες Προστασίας της Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομικής 
και Τοπιακής Κληρονομιάς: 

Οι Νόμοι του 1983 και 1993 προκρίνουν την ίδια την προστα-
σία του κτισμένου ως βασικό παράγοντα ανάπτυξης μιας 
αστικής περιοχής. Τα νομοθετικά αυτά κείμενα εντάσσονται 
στο ευρύτερο πλαίσιο της αποκέντρωσης – για πρώτη φορά 
δίνεται λ.χ. πραγματική εξουσία στους τοπικά εκλεγμένους 
φορείς. Είναι επίσης αρκετά ευέλικτα ώστε να μπορούν να 
προσαρμοστούν σε κάθε είδος τόπου (κατασκευασμένου ή 
φυσικού, μεγάλου ή μικρού, κοινοτικού ή διακοινοτικού), 
εφόσον αυτός έχει ταυτοποιηθεί ως χώρος κληρονομιάς. 
Οι νόμοι μπορούν έτσι να διαπερνούν διοικητικά όρια και 
να οδηγούν στην επίλυση αντιφάσεων και συγκρούσεων 
των ενδιαφερόντων μιας τοπικής συλλογικότητας και των 
βλέψεων της Πολιτείας. Προβλέπουν επίσης αρκετά συναφή 
εργαλεία όπως κώνους ορατότητας, άξονες προοπτικών 
φυγών, σύνολα όψεων κλπ.
 Μετά από απόφαση του εκπροσώπου της Πολιτείας 
στην περιοχή (ο οποίος λαμβάνει επίσης υπ’ όψιν τις επιση-
μάνσεις του τοπικού συμβουλίου, της κοινής γνώμης και/ή 
άλλων φορέων), ακολουθεί σειρά μελετών από ελεύθερους 
επαγγελματίες αρχιτέκτονες. Οι τελευταίοι συντονίζονται 
από τον Αρχιτέκτονα των Γαλλικών Κτιρίων, ο οποίος υπάγε-
ται στην εξουσία του Δημάρχου, προσδιορίζοντας έτσι διαφο-
ρετικές εσωτερικές ζώνες, με κριτήρια που έχουν σχέση με 
την κληρονομιά και την γεωγραφία.

Ο φάκελος που τελικά συντάσσεται περιλαμβάνει: 

• Μία παρουσίαση των ιστορικών, γεωγραφικών, αρχιτε-
κτονικών και πολεοδομικών ιδιαιτεροτήτων της ζώνης 
καθώς και τους λόγους για τους οποίους δημιουργείται, 

• Σχέδιο των ορίων της ζώνης και των εσωτερικών περιο-
χών της που υπάγονται σε συγκεκριμένους ειδικούς 
κανόνες και ρυθμίσεις. 

• Τον προσδιορισμό των κανόνων που ισχύουν γενικά 
στη ζώνη ή σε επιμέρους περιοχές της σε ό,τι αφορά 
την προστασία του τοπίου, της αρχιτεκτονικής και της 
πολεοδομίας. 

 Ο έλεγχος επιτελείται από τον Αρχιτέκτονα των 
Κτιρίων της Γαλλίας. Μπορεί κανείς να θεωρήσει τις ορμώμε-
νες από ποιοτικά κριτήρια Ζώνες ως απαραίτητο συμπλήρω-
μα των ποσοτικών πολεοδομικών σχεδίων των Χρήσεων Γης.

ή περίπτωση της περιοχής του Marais
Η περιοχή του Marais αποτελεί τμήμα του ιστορικού κέντρου 
του Παρισιού. Χρησιμεύει ως μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο 
της συγκεκριμένης έρευνας, ακριβώς επειδή μέσω αυτής 
καταδεικνύονται: αφενός, η πλούσια αρχιτεκτονική, πολεο-
δομική και κοινωνική εξέλιξη μιας συνοικίας στην μακρά 
διάρκεια ζωής της πόλης· αφετέρου, ο ρόλος που έπαιξε σε 
αυτήν η κήρυξή της ως «προστατευόμενος τομέας» (τάξης 
μεγέθους 60 οικοδομικών τετραγώνων) και τα χαρακτηρι-
στικά προβλήματα που φαίνεται να συνοδεύουν παρόμοια 
εγχειρήματα.
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 Η συνοικία του Marais δεν διαθέτει μία παγιωμέ-
νη ομοιογενή ταυτότητα, αλλά παρουσιάζει μια σημαντική 
εξέλιξη με διακριτές υποπεριόδους αστικοποίησης, μολονότι 
σήμερα φαίνεται να κυριαρχεί σε αυτήν η εικόνα της «κλασσι-
κής» της περιόδου (18ος αιώνας). Η περίοδος του 19ου και του 
20ου αιώνα μέχρι πρόσφατα ήταν απαξιωμένη στη συλλογική 
συνείδηση. Γινόταν αντιληπτή ως μία περίοδος παρακμής της 
περιοχής σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη. Ωστόσο, η 
μέχρι προσφάτως απαξιωμένη αυτή περίοδος της συνοικίας 
διαθέτει μία επίσης πλούσια και ισχυρή ταυτότητα, η οποία 
μάλιστα μεταλλάσσεται στον χρόνο. Έτσι, στη διάρκεια της 
εν λόγω περιόδου, παρατηρείται μια έντονη μεταναστευτι-
κή κίνηση και εγκατάσταση πληθυσμού εβραϊκής καταγωγής 
στην περιοχή. Η εγκατάσταση μιας διαφορετικής κοινωνικής 
ομάδας στην περιοχή συνεπιφέρει τροποποιήσεις και μεταλ-
λάξεις στους χώρους στους οποίους η ομάδα αυτή ενοικεί. Οι 
μεταλλαγές αυτές δεν εγγράφονται ωστόσο και στο δημόσιο 
χώρο της πόλης. Έτσι, δεν υπάρχουν λ.χ. εκτεταμένες 
επεμβάσεις σε όψεις κτιρίων κλπ. αλλά προσαρμογή νέων 
χρήσεων στα υφιστάμενα «κλασσικά» κελύφη (με πιθανές 
κατατμήσεις και διαμερισματοποιήσεις των εσωτερικών τους 
χώρων) και επανάχρηση ελεύθερων χώρων (αυλές). Έχουμε 
να κάνουμε δηλαδή με μια εσωτερική μεταμόρφωση της 
περιοχής, που σχετίζεται κυρίως με τον πληθυσμό που ενοικεί 
σε αυτήν, την ίδια στιγμή που ο αστικός ιστός παραμένει ο 
ίδιος. Έτσι, η κήρυξη της «κλασσικής» φάσης του 18ου αιώνα 
αποτελεί μια μόνο επιλογή–ανάμεσα σε περισσότερες που 
δεν λαμβάνονται υπόψη. Η επιλογή αυτή μάλιστα αποτυπώ-
νεται και στα ίδια τα Σχέδια για την περιοχή, τα οποία θα 
διεξέλθουμε αναλυτικότερα αμέσως μετά. Τι ακριβώς όμως 
είναι εκείνο που την κυρώνει ή την νομιμοποιεί ως επιλογή; 
 Η συνοικία του Marais όπως αυτή έχει οριστεί σήμερα 
υπέστη σχετικά περιορισμένη αλλοίωση από τη διάνοιξη των 
μεγάλων αξόνων στο Παρίσι τον 19ο αιώνα. Σημαντικότερους 
σταθμούς στην σύγχρονη ιστορία της αποτελούν:

• Το Σχέδιο Lafay του 1954: Προτείνει κυκλοφορια-
κές ρυθμίσεις για το κέντρο της πόλης. Πρόκειται για 
ένα είδος «εσωτερικής παράκαμψης» του κέντρου. Οι 
ρυθμίσεις αυτές χωρίζουν το Παρίσι σε ένα «παγιωμέ-
νο» τμήμα και σε ένα τμήμα «προς αναμόρφωση». Η 
συνοικία του Marais βρίσκεται στο «παγιωμένο» τμήμα, 
αλλά το βόρειο τμήμα της (Seul) εντάσσεται στα «προς 
αναμόρφωση». Η υπόλοιπη περιοχή δεν προβλέπεται 
να υποστεί καμία μεταλλαγή και δίνεται προτεραιότητα 
στην κίνηση του πεζού. Η συνοικία του Marais αντιμε-
τωπίζεται έτσι για πρώτη φόρα ως πολεοδομική ενότητα 
– και όχι ως η συλλογή των εξής σημαντικών μεμονωμέ-
νων κτιρίων προς διατήρηση.

• Το Σχέδιο του 1963-1971: Προτείνει την κατεδάφιση 
ενδιάμεσων κατασκευών και κτιρίων που καλύπτουν 
τους ελεύθερους χώρους της αριστοκρατικής γειτονιάς 
που ήταν το Marais τον 18ο αιώνα. Οι κατεδαφίσεις 
αφορούν έτσι ως επί το πλείστον τον εσωτερικό πυρήνα 
των οικοδομικών τετραγώνων. Την ίδια στιγμή, διατη-
ρούνται μεν τα ήδη κηρυγμένα και καταλογογραφημέ-
να κτίρια, αλλά διατηρούνται επίσης και όσα θεωρείται 

ότι συμβάλλουν στην συνέχεια της εικόνας της πόλης, 
καθώς συναπαρτίζουν ενιαία σύνολα αστικών μετώπων. 
Με αυτόν τον τρόπο όμως, επιλέγεται και ορίζεται ως 
(σχεδόν απόλυτο) σημείο αναφοράς μία μονάχα περίο-
δος της ιστορίας, ως εάν αυτή να αποτελούσε τον μοναδι-
κό και αληθινό χαρακτήρα της συνοικίας· ως εάν η ίδια 
η συνοικία να ήταν στην πραγματικότητα ένα συγχρο-
νικά εκτελεσμένο, απόλυτα συμπαγές και ομοιογενές 
οικοδομικό έργο – και όχι μια περιοχή που εξελίχθηκε 
και διαμορφώθηκε, μέσω μιας διαδικασίας παρόμοιας με 
εκείνη της ιζηματογένεσης, σε μια ευρύτερη διαχρονική 
διάσταση. Το Σχέδιο αυτό αποδίδει παραδειγματικά την 
αντίληψη μιας ιζηματογενούς πόλης που συνεχίζει να 
εξελίσσεται – συμμορφούμενη ωστόσο με τις πολεοδο-
μικές αρχές του κληρονομημένου  πολεοδομικού ιστού. 
Οφείλει λοιπόν, όπως και πράγματι κάνει, να επικεντρώ-
νεται στην αναγνώριση της εικόνας που θα αποτελέσει 
τον βασικό καθοδηγητή της ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα 
διατηρεί μία σχετική ευελιξία.

• Τα Σχέδια 1971-1996: Απόρροια του προηγούμενου 
Σχεδίου αποτελεί και η εγκατάλειψη της νομικής διάστα-
σης της μεμονωμένης ιδιοκτησίας. Μονάδα προστασίας 
γίνεται πλέον το οικοδομικό τετράγωνο. Την ίδια στιγμή, 
θεωρείται άξιο προς διατήρηση και το άμεσο περιβάλλον 
των αξιόλογων κτιρίων (λ.χ. θεσμοθετείται η επαναδιά-
νοιξη κήπων). Επίσης, η κατεδάφιση συνδέεται πλέον 
και με την εξαφάνιση ή την διατήρηση της χρήσης του 
εκάστοτε κτιρίου. Έτσι, η ανάπτυξη σε σχέση με την 
κληρονομιά δεν γίνεται πλέον αντιληπτή ως αέναη 
αναπαραγωγή του απαράλλακτου ιδίου, αλλά ως θεσμο-
θετημένη απόσπαση μιας πολεοδομικής ενότητας που 
φαίνεται μάλλον να συνιστά τον χώρο στον οποίο 
ακριβώς συντελείται η συνδιαλλαγή του παρελθόντος με 
το μέλλον της πόλης.

 Όπως είδαμε και παραπάνω, η αρχική κήρυξη της 
συνοικίας ως Ζώνης Προστασίας το 1965 διέπεται από μία 
μνημειοκεντρική λογική, ενώ από τη δεκαετία του 1970 
το ενδιαφέρον της προστασίας του κτισμένου στρέφεται 
και προς τη διατήρηση των χρήσεων που το συνοδεύουν. 
Ωστόσο, στην μακρά διάρκεια της ιστορίας της εξέλιξης της 
περιοχής, πέραν από τις αλλαγές που διακρίνονται στον ιστό 
της πόλης και σχετίζονται με την κληρονομιά του 19ου και 
του 20ου αιώνα (λ.χ. η κατεδάφιση hangar για την κατασκευή 
μιας πλατείας), παρατηρούνται επίσης: 

• Μια συνολική οικονομική μεταμόρφωση, καθώς 
αλλάζουν οι χαρακτηριστικοί τύποι δραστηριοτήτων: 
η μικροβιοτεχνία δίνει την θέση της σε καλλιτεχνικές-
πολιτιστικές δραστηριότητες, 

• Ελάττωση της κοινωνικής και οικονομικής πολυσυλ-
λεκτικότητας, καθώς η θεσμοθετημένη προστασία 
του συνόλου της συνοικίας προσελκύει τα υψηλότερα 
εισοδήματα λόγω του «ιστορικού» χαρακτήρα της περιο-
χής, τα οποία και σταδιακά κυριαρχούν στην περιοχή. 
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 Το Εκτελεστικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την ημερή-
σια διάταξη του οργανισμού. Έχει την ευθύνη της καθοδήγη-
σης προς την επίτευξη των στόχων του και της εξασφάλισης 
αποτελεσματικής διοίκησης και επίτευξης του βέλτιστου σε 
συνάρτηση με τους οικονομικούς πόρους που απορροφά. Το 
Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδριάζει μηνιαίως. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Γενικό Δ/ντη του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου την διαχείριση της λειτουργίας του 
English Heritage ο οποίος υποστηρίζεται και συντονίζει τους 
Δ/ντες τεσσάρων επιχειρησιακών ομάδων (τμημάτων):

• Εθνικές Συλλογές: Είναι η υπεύθυνη ομάδα (τμήμα) 
για όλες τις εθνικές συλλογές που βρίσκονται υπό την 
επίβλεψη του English Heritage, συμπεριλαμβανομένων 
και 400 και πάνω ιστορικών ιδιοκτησιών και μνημείων 
καθώς και το Αρχείο των Εθνικών Μνημείων. 

• Προστασία και Σχεδιασμός Κληρονομιάς: Η ομάδα αυτή 
διαχειρίζεται την προστασία της πολιτισμικής κληρονο-
μιάς, παρέχει συμβουλές για ζητήματα πραγματοποίησης 
και διαχείρισης αλλαγών σε ιστορικούς τόπους και εκδίδει 
τον ετήσιο κατάλογο για την Πολιτισμική Κληρονομιά 
σε κίνδυνο.   Επιπλέον συντονίζει την υλοποίηση του 
προγράμματος της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση της 
Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

• Εθνικές Συμβουλές και Πληροφορίες: Η ομάδα παρέχει 
συμβουλές  στην κυβέρνηση και άλλους εθνικούς 
οργανισμούς για την αξία του ιστορικού περιβάλλοντος 
και εξασφαλίζει την διαφάνεια των αποφάσεων που 
λαμβάνονται από το English Heritage και την επαρκή 
πληροφόρηση του κοινού. 

• Πόροι: Είναι η ομάδα που παρέχει στον οργανισμό ένα 
φάσμα υπηρεσιών, όπως οικονομικές υπηρεσίες, προμή-
θειες, προσωπικό, συστήματα πληροφορικής, κτλ. 

 Στο παρελθόν και έως το 2010 το English Heritage 
λάμβανε τα ¾ της χρηματοδότησης του από το Υπουργείο 
Πολιτισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού13 
και το υπόλοιπο από αυτοχρηματοδότηση (δωρεές και 
εμπορικές δραστηριότητες). Για την περίοδο 2014-15 η 
κρατική χρηματοδότηση θα περιοριστεί στα ⅔ και θα πρέπει 
να αυξηθεί η αυτοχρηματοδότηση της οποίας το μεγαλύτερο 
μέρος προέρχεται από εισιτήρια επίσκεψης σε ιδιοκτησίες του 
English Heritage, από καταστήματα λιανικής, καφέ/εστιατό-
ρια και συνδρομές.  Για την προσέλκυση δωρεών έχει ιδρυθεί 
το English Heritage Foundation.

H μεταρρύθμιση της προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς (Heritage Protection Reform – HPR)
Το English Heritage, με την εμπειρία 120 χρόνων λειτουργί-
ας, βρίσκεται σήμερα σε διαδικασία μεταρρύθμισης έχοντας 
αναγνωρίσει περιθώρια βελτίωσης  καθώς και την ανάγκη 
προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Το μικρό σχήμα του και 
ο ευέλικτος θεσμικά τρόπος λειτουργίας του επιτρέπουν 
να προσεγγίσει με μεγάλη ακρίβεια τη διεθνή θεωρία και 

Τούτο συνεπάγεται:
• Μια αλλαγή στις χρήσεις, καθώς τα εστιατόρια και οι 

καφετέριες, στα οποία απολάμβαναν τον ελεύθερο χρόνο 
της πόλης οι εργάτες που κατοικούσαν στην περιοχή, 
απευθύνονται σήμερα σε πελατεία η οποία καταφτάνει 
στην συνοικία από άλλες περιοχές της πόλης. Το τελευ-
ταίο με την σειρά του έχει ως συνέπεια και 

• Μία γεωγραφική διαφοροποίηση, η οποία χωρίζει πλέον 
τον δρόμο σε δύο περιοχές: στη μία περιοχή διατηρεί-
ται η κοινωνική και λειτουργική πολυσυλλεκτικότητα 
του παρελθόντος και στην άλλη κυριαρχούν τα υψηλά 
εισοδήματα και οι χρήσεις που σχετίζονται με τον καλλι-
τεχνικό χώρο. Έτσι, η διατήρηση των χρήσεων δεν 
μπορεί να κριθεί ως μακροπρόθεσμα επιτυχημένη – 
γεγονός που ισχύει για το σύνολο της Ζώνης και όχι 
μόνο για την υπό εξέταση οδό.

Η	ΑΓΓΛΙΚΗ	ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τα βασικά χαρακτηριστικά 
του αγγλικού συστήματος προστασίας των ιστορικών τόπων 
και της πολιτισμικής κληρονομιάς.  Η συντριπτική πλειοψη-
φία των Άγγλων έχουν σε υπόληψη και εκτιμούν το ιστορι-
κό περιβάλλον και απαιτούν την εμβριθή (εμπεριστατωμέ-
νη) προστασία του. Ο ρόλος του κράτους είναι να παρέχει 
κεντρική οργανωτική δομή και συντονισμό (μέσω εθνικών 
προτύπων όπως ο χαρακτηρισμός), εποπτεία, τεχνογνωσία, 
αμερόληπτη παροχή συμβουλών και οικονομική υποστήριξη, 
όπου κριθεί απαραίτητο, ώστε να ενισχύει όσους εφαρμόζουν 
την προστασία στην πράξη δηλαδή τους ιδιώτες/ιδιοκτήτες, 
τις τοπικές ομάδες και κοινότητες, τα άτομα και τους διάφο-
ρους κοινωφελείς οργανισμούς. 
 Το (English Heritage) είναι ο κεντρικός κρατικός 
οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την προστασία των 
Ιστορικών Τόπων και της Πολιτισμικής Κληρονομιάς της 
Αγγλίας και ο εκ του νόμου σύμβουλος της κυβέρνησης αλλά 
και άλλων ενδιαφερόμενων σχετικά με το πώς να βοηθή-
σουν την σημερινή γενιά να ωφεληθεί με τον βέλτιστο τρόπο 
από την αγγλική κληρονομιά αλλά και πώς θα διασφαλιστεί η 
προστασία της για τις μελλοντικές γενιές.  Αποτελείται από:

• Το Διοικητικό Συμβούλιο (Επιτροπή/Commission) 
• Το Εκτελεστικό Συμβούλιο (Executive Board).

 Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την συνολική 
στρατηγική κατεύθυνση του οργανισμού μέσα στο πλαίσιο 
της πολιτικής και των διαθέσιμων πόρων που συμφωνούνται 
με την κυβέρνηση και διασφαλίζει ότι το English Heritage 
συμμορφώνεται με τις κανονιστικές ή διοικητικές απαιτή-
σεις για την χρήση των δημόσιων χρηματοδοτήσεων. Είναι 
το μόνο σώμα στην κυβερνητική δομή που μπορεί να πάρει 
δεσμευτικές αποφάσεις.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί-
ται από ένα μέγιστο αριθμό 17 μελών τα οποία διορίζονται 
από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού, 
για τις ικανότητες και την επαγγελματική και επιστημονική 
τους καταξίωση σε ένα ή και περισσότερους τομείς.  Τα μέλη 
συνεδριάζουν 10 φορές τον χρόνο.
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πολιτιστικής κληρονομιάς, η συμμετοχή των περισσότερων 
δυνατόν φορέων προστασίας, προερχόμενων από το σύνολο 
του σχετικού τομέα, είναι απαραίτητη και ως εκ τούτου το 
NHPP είναι δημοσιευμένο και εύκολα προσβάσιμο, και επιδέ-
χεται διαρκή επικαιροποίηση, αξιοποιώντας προτάσεις από 
όλους τους ενδιαφερομένους.

Κύρια πρόθεση είναι αυτό το σχέδιο-πλαίσιο να ενθαρρύ-
νει ένα ευρύ φάσμα οργανισμών που ασχολούνται με την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς να το υιοθετήσουν 
και να αναπτύξουν σε κοινό έδαφος σχέδια δράσης ώστε 
να απαντήσουν σε κάποιες οι σε όλες τις προτεραιότητες, 
συντονισμένα και σε συνεργασία· να διαμορφωθεί δηλαδή 
ένα consensus προτεραιοτήτων για να περιοριστούν οι 
αλληλεπικαλύψεις και να συμπληρωθούν τα κενά. 

Οργανισμοί και άτομα μπορούν να εμπλακούν στο NHPP με 
διάφορους τρόπους: 

• Να επηρεάσουν τις προτεραιότητες του Σχεδίου-
Πλαισίου: Το NHPP αναθεωρείται ετήσια για να επιβε-
βαιώνεται ότι οι προτεραιότητές του είναι επικαιροποι-
ημένες. Ιδέες και προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες από 
όλον τον τομέα της προστασίας, από τις τοπικές κοινό-
τητες και από τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ιστορικών 
κτηρίων και τόπων (προστάσεις μπορούν να γίνουν κατά 
τη διάρκεια όλου του έτους σε ένα email).

• Να αναπτύξουν το δικό τους Σχέδιο Δράσης: Πολλοί 
οργανισμοί και ομάδες ασχολούνται ενεργά με την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένα σχέδιο 
δράσης βοηθά να συνδεθούν αυτές οι δραστηριότητες 
προσφέροντας ευκαιρίες για συνεργασία και μοίρασμα.

• Να κοινοποιούν τις επιτυχίες τους. Από τις τοπικές ομάδες 
έως τους μεγάλους οργανισμούς, η προσπάθεια που 
καταβάλλεται στην προστασία, πρέπει να αναγνωρίζεται. 
Είτε πρόκειται για ένα τοπικό ερευνητικό πρόγραμμα είτε 
για μεγάλης κλίμακας εγχείρημα ανάπλασης, έχει θέση 
στις τακτικές εκθέσεις προόδου του English Heritage. 

 Στο NHPP ο όρος Προστασία (της πολιτισμικής 
κληρονομιάς) χρησιμοποιείται με την ευρεία έννοια δηλαδή 
την αποκατάσταση και διαχείριση του ιστορικού περιβάλλο-
ντος για την προστασία της σημασίας του. Αυτό συμπεριλαμ-
βάνει:

• Την επισκευή, συντήρηση, προσαρμογή, επανάχρη-
ση και ανάδειξη των χαρακτηρισμένων ακινήτων από 
ιδιοκτήτες, επιχειρηματίες (developers) και εθελοντικές 
ομάδες-κοινωφελείς οργανισμούς. 

• Την αναγνώριση, αξιολόγηση, καταγραφή και τεκμηρίω-
ση (κάποιες φορές πριν από αναπόφευκτη καταστροφή) 
του ιστορικού περιβάλλοντος.

• Την λήψη αποφάσεων μέσω ενός συστήματος σχεδια-
σμού ή άλλων μηχανισμών (παροχή συμβουλών και 
τεχνογνωσίας).

• Την θεσμοθέτηση της προστασίας και την προστασία 
μέσω χορηγιών και άλλων μορφών οικονομικής ενίσχυ-
σης.

μεθοδολογία προστασίας, αλλά και να δανειστεί εργαλεία 
και από τον ιδιωτικό τομέα διοίκησης επιχειρήσεων.  Το 
πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις άξονες: στο Πλαίσιο 
για την Πολιτική Εθνικού Σχεδιασμού, στο Σχέδιο για την 
Προστασία της Εθνικής Κληρονομιάς και στα Αρχεία για το 
Ιστορικό Περιβάλλον.

Ι. Πλαίσιο για την Πολιτική (του) 
Εθνικού Σχεδιασμού (NPPF):
Πρόκειται για τον κεντρικό κυβερνητικό σχεδιασμό στην 
διαμόρφωση του οποίου συμμετέχει το English Heritage, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι η προστασία της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς θα παίζει κεντρικό ρόλο στον μακροπρόθε-
σμο σχεδιασμό για βιώσιμη ανάπτυξη. Έχοντας την οπτική 
ότι η Πολιτιστική Κληρονομιά αποτελεί μέρος της λύσης για 
βιώσιμη ανάπτυξη και όχι τροχοπέδη, το English Heritage 
θα ελέγχει περιοδικά τα αποτελέσματα των αποφάσεων του 
σχεδιασμού για να διασφαλίσει ότι το NPPF εναρμονίζεται 
με τις προθέσεις της κυβέρνησης για ένα είδος ανάπτυξης 
που θα προστατεύει και θα βελτιώνει τους ιστορικούς τόπους 
ενσωματώνοντας παράλληλα αλλαγές υψηλών προδιαγρα-
φών.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την πετυχημένη 
εφαρμογή της σχεδιαζόμενης πολιτικής είναι η επάρκεια των 
τοπικών αρχών σε ειδικούς πραγματογνώμονες έτσι ώστε 
αφενός να παίρνονται οι κατάλληλες αποφάσεις και αφετέ-
ρου οι πολίτες (ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες/developers) να 
έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη καθοδήγηση. Για τον τομέα 
της προστασίας της πολιτισμικής Κληρονομιάς το English 
Heritage προσέφερε κατά τους πρώτους μήνες την βασική 
κατάρτιση για να διασφαλίσει την ταχεία ενσωμάτωση της 
νέας πολιτικής.

ΙΙ.	Σχέδιο για την Προστασία της 
Εθνικής Κληρονομιάς (NHPP) 2011-2015:

 Ο Υπουργός Κληρονομιάς και Τουρισμού το αποκάλε-
σε το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) για το ιστορικό 
περιβάλλον. Ο γενικός στόχος του NHPP είναι να διασφαλίσει 
ότι το αγγλικό ιστορικό περιβάλλον:

• Δεν τίθεται άσκοπα σε κίνδυνο, φθορά, βλάβη ή απώλεια
• Το βιώνουν, το κατανοούν και το απολαμβάνουν οι 

τοπικές κοινότητες
• Συμβάλλει στην υψηλή ποιότητα ζωής των πολιτών
• Συνεισφέρει θετικά στην εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη

 Αποτελεί ένα πλαίσιο για την προστασία της πολιτι-
σμικής κληρονομιάς δομημένο με βάση συγκεκριμένες  
σαφείς προτεραιότητες που προέκυψαν κατόπιν ευρείας 
δημόσιας διαβούλευσης. Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζο-
νται εκείνα τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς που 
ενδιαφέρουν περισσότερο τους πολίτες αλλά παράλληλα 
κινδυνεύουν περισσότερο ώστε να γίνει ορθή χρήση και 
συγκέντρωση των διαθέσιμων δυνάμεων στην κατεύθυνση 
της διάσωσής τους.  Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, και δεδομέ-
νων των πενιχρών διαθέσιμων πόρων για την προστασία της 
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Το Σχέδιο Δράσης προβλέπει την δημιουργία ομάδας 
Historic Environment Intelligence Team

ΑΠΕΙΛΗ
Μετρό 2: Αξιολόγηση και Ανταπόκριση
 Η αναγνώριση (με τη βοήθεια του παραπάνω σταδίου) των 
απειλών, ακόμη και έμμεσων ή μελλοντικών, η ανάπτυξη 
εργαλείων για την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπισή τους.  
(Στο Σχέδιο Δράσης συμπεριλαμβάνονται μια σειρά δραστη-
ριοτήτων που σκοπεύουν στην επιτυχή έκβαση συγκεκριμέ-
νων προκλήσεων. 

Παράδειγμα από το Σχέδιο Δράσης:
ACTIVITY 2B2 - HERITAGE CRIME: αντιμετώπιση 
των κλοπών εσωτερικών και εξωτερικών αρχιτεκτονι-
κών στοιχείων, εγκληματικών φθορών σε κτήρια και 
μνημεία)

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Αναλύεται σε δύο Μέτρα/βήματα:
Μετρό 3: Εντοπισμός των ιδιοκτησιών, καταμέτρηση, 
κατάταξη και αξιολόγησή τους.

 
Εσπευσμένη επιτόπια έρευνα σε περιοχές της χώρας 
όπου ακόμα και η βασική πληροφορία για το τι πολιτι-
στική κληρονομιά διαθέτουν είναι ελλιπής και όπου 
υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να χαθούν εθνικής 
σημασίας τοπία και ιδιοκτησίες πριν γίνει καν γνωστό 
ότι κινδυνεύουν.
Παράδειγμα από το Σχέδιο Δράσης:

ACTIVITY 3A2 – Άγνωστες παράκτιες ιδιοκτησίες και 
τοπία
Καθώς το επίπεδο της θάλασσας αλλάζει, η διάβρω-
ση και οι πλημμύρες θα επηρεάσουν σημαντικά την 
παράκτια κληρονομιά. Η δράση θα συμπεριλαμβάνει 
την ολοκλήρωση της Ταχείας (Σωστικής επιτόπιας 
έρευνας) Αξιολόγησης Παράκτιων Ζωνών η οποία θα 
ακολουθηθεί από χαρακτηρισμούς ή ένταξη στους 
τοπικούς καταλόγους κληρονομιάς, follow-up, βελτί-
ωση των διαχειριστών βάσεων δεδομένων (HERs) 
και εγκαθίδρυση στρατηγικών προστασίας για τις 
σημαντικές ιδιοκτησίες. Τα δεδομένα θα ενημερώ-
νουν τα Σχέδια Διαχείρισης Ακτογραμμών καθώς και 
τα τοπικά στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης.

Το NHPP δομείται σε τέσσερα βασικά στάδια. Τα πρώτα 
τρία (Πρόβλεψη, Απειλή και Κατανόηση) στοχεύουν στην 
ανάπτυξη μιας στέρεης βάσης για δράση. Το τέταρτο, 
Ανταποκρίσεις, θέτει τις κατάλληλα στοχευμένες δράσεις 
για την ικανοποίηση των αναγκών. Υποστηρικτικά των 
τεσσάρων σταδίων λειτουργούν κάποιες συμπληρωματικές 
δια-σταδιακές δράσεις ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
επιτυχία των σταδίων (Υποστηρικτικές Δράσεις). Χωρίς αυτές 
το Σχέδιο-Πλαίσιο απλώς δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. 
Παραδείγματα τέτοιων δράσεων αποτελεί η έρευνα για τον 
τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η πολιτιστική κληρονομιά 
η ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθοδήγη-
σης, η διάθεση και κοινοποίηση της γνώσης (μέσω συνεδρί-
ων, εργαστηρίων κτλ) ή ανάπτυξη «κοινοτικών» δικτύων.  
Τα τέσσερα στάδια μεταφράζονται σε οκτώ Μέτρα τα οποία 
συνοδεύονται από τις αντίστοιχες Υποστηρικτικές Δράσεις 
(π.χ. εκπαίδευση και εμπλοκή της κοινότητας). Τέσσερα από 
τα Μέτρα αφορούν την συλλογή στοιχείων και τέσσερα την 
επικέντρωση σε πρακτική ανταπόκριση (πίνακας 1). 
 Για την διάθεση ενός πρώτου παραδείγματος – 
προτύπου χρήσης του Σχεδίου-Πλαισίου, το English Heritage 
ανέπτυξε ένα δικό του Σχέδιο Δράσης που καθορίζει την ιδιαί-
τερη συμβολή που θα έχει μεταξύ 2011-2015 για να υποστη-
ρίξει του στόχους/προτεραιότητες που καθορίστηκαν από το 
NHPP και να προωθηθεί καλύτερη κατανόηση του τρόπου με 
τον οποίο αυτές οι προτεραιότητες αντιμετωπίζονται. Εκτός 
από μοντέλο προς υιοθέτηση από άλλους οργανισμούς, το 
σχέδιο δράσης του English Heritage αποτελεί και το μέσο 
με το οποίο γίνεται διαφανής η λειτουργία του οργανισμού. 
Υπολογίζονται και ορίζονται οι πόροι και η κατανομή τους στις 
συγκεκριμένες δράσεις που θα καλύψει το English Heritage 
με το δικό του προσωπικό ή που θα υποστηρίξει άλλους να 
πραγματοποιήσουν  μέσω χρηματοδότησης και παροχής 
τεχνογνωσίας.  Το Σχέδιο Δράσης βασίζεται στα 8 Μέτρα του 
NHPP,  τα οποία υποδιαιρεί σε ένα πρόγραμμα στοχευμένων 
δραστηριοτήτων αποτελούμενες από πάνω από 400 εγχειρή-
ματα (projects). Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε συγκε-
κριμένα πεδία εργασίας (πχ τόποι λατρείας, ιστορικά λιμάνια, 
στρατηγικοί χαρακτηρισμοί) που εντοπίστηκαν ως προτεραι-
ότητες από το Σχέδιο-Πλαίσιο (NHPP) (πίνακας 2). 

τα στάδια/Μέτρα του σχεδίου-πλαισίου και 
παραδείγματα από αντίστοιχες δράσεις του σχεδίου 
δράσης του English Heritage.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
Μετρό 1: Αποτελεί ουσιώδη διαδικασία σχεδιασμού που 
αποβλέπει στην αναγνώριση απειλών και την ανάπτυξη 
αντιδράσεων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται πληροφο-
ρία και horizon-scanning14 από μεγάλο φάσμα πηγών για να 
εντοπιστούν απειλές και ευκαιρίες και για να αξιολογηθούν 
οι επιπτώσεις των αλλαγών. Επιπλέον προβλέπεται ο τρόπος 
με τον οποίο εξωτερικές πιέσεις (οικονομικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και πολιτικές) είναι πιθανό να επηρεάσουν 
μακροπρόθεσμα το ιστορικό περιβάλλον προκειμένου να 
ενημερωθεί η στρατηγική δράση. 
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Measure                           Activity Topics
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1. Foresight                      1A Impacts of wider long-term changes 
(economic, social, environmental); identifying 
threats to, and opportunities for the historic environment and assets; 
gathering, collating, and interpreting sector intelligence and 

agreeing priorities 

1B Mechanisms to identify flexible/timely responses to changing 
circumstances and to review effectiveness of outcomes
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2. Strategic threat 
assessment and response

2A Development-based threats
2B Social threats to significance
2C Natural and Environmental threats
2D Resource exploitation threats
2E Professional infrastructure threats

U
nd

er
st

an
di

ng

3. Recognition and            3A Identification of heritage assets and their 
Identification of the            significance 
potential resource
4. Assessment of 
character and 
significance

4A Urban and public realm
4B Transport, infrastructure and industry
4C Sport, leisure and entertainment
4D Worship and commemoration
4E Conflict and defence
4F Rural settlement and land-use
4G Alluvial and wetland archaeology
4H Marine assets and landscapes

Re
sp

on
se

s

5. Protection of 
significance

5A Designation and registration tools
5B Management Frameworks
5C Historic Environment Records

6. Management of 
planned change in 
the historic 

6A Managing change in the historic 
Environment
6B Strategic Condition Monitoring

7. Managing major             7A Protection and management of major 
holdings of historic assets   holdings of historic assets

8. Help and advice for       8A Advice and grant aid to reduce risk or 
owners                             replace unavoidable loss with knowledge gain

 

Essential Supporting Actions 
 

 

 

 

Πίνακας 1: Εssential Supporting Actions
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Εssential Supporting Actions underpinning the EH Action Plan
 
A: Socio-economic research
A1: Sector Intelligence research
A2: Research on perceptions and values
A3: research on economic values

B: Capacity-building
B1: Training and skills development
B2: Direct capacity-building (support for key strategic posts)
B3: Standards and guidance development
B4: Research resources (frameworks, research tools)
B5: Methodological and technical development
B6: Knowledge transfer (conferences, workshops, seminars)

C: Information Management
C1: Developing better systems (networks, interoperability etc)
C2: Developing new online resources
C3: Developing Local Authority Historic Environment Resources (other than HERs)

D: Community engagement in protection
D1: Community engagement development (networks, approaches)
D2: Community toolkits (systems and guidance)
D3: Celebrating excellence (awards and recognition)

E: Public participation and enjoyment
E1: Presentation and communication
E2: Participation and outreach 

E3: Philanthropy and public support
 

Εssential Supporting Actions underpinning the EH Action Plan 
 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Εssential Supporting Actions underpin-
ning the EH Action Plan
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κή πλειοψηφία των δράσεων, όταν το ιστορικό περιβάλλον 
δεν είναι επίσημα χαρακτηρισμένο  ή δεν μπορεί άμεσα να 
προστατευτεί μέσω χαρακτηρισμού, και εμπλέκει δουλειά και  
στρατηγικό σχεδιασμό στο επιτόπου. Εδώ καλύπτονται και 
οι περιπτώσεις θεματοφυλάκων ακινήτων - όπως η English 
Heritage - που αναλαμβάνουν να προστατεύσουν και να 
διαχειριστούν αλλαγές.

Παράδειγμα από το Σχέδιο Δράσης: 
ACTIVITY 6A1 –Στρατηγικά Πλαίσια Σχεδιασμού.
Το English Heritage προωθεί την ανάπτυξη προληπτι-
κών στρατηγικών για την προστασία και την απόλαυ-
ση του ιστορικού περιβάλλοντος, υπό την μορφή είτε 
θεσμικής είτε ως εξωθεσμικής παροχής συμουλών, σε 
ένα φάσμα διαφορετικών τύπων σχεδιασμού/στρατη-
γικής διαφορετικών οργανώσεων.  Όταν πρόκειται 
για τοπικές αρχές ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τοπικά 
πλαίσια ανάπτυξης, στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυ-
ξης της κοινότητας, σχέδια εκμετάλευσης ορυκτού 
πλούτου (mineral plans), οικονομικές και πολιτιστι-
κές στρατηγικές, όπως επίσης και μελλοντικά σχέδια 
γειτονιάς. Γενικότερα, ο ρόλος του English Heritage 
στην στοιχειοθέτηση πλαισίων στρατηγικού σχεδια-
σμού, περιλαμβάνει σχέδια που αναπτύχθηκαν από 
άλλους οργανισμούς, όπως – μεταξύ άλλων – των 
Environment Agency, Natural England και Local 
Enterprise Partnerships. Επιπλέον περιλαμβάνει 
πλαίσια στρατηγικού σχεδιασμού κατηρτισμένα από 
ειδικά σώματα όπως τα Site Management Plans και 
τα Marine Plans.

Μετρό 7 Προστασία και Διαχείριση Σημαντικών 
Ιστορικών Ακινήτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου 
Προστασία και διαχείριση αλλαγής της εθνικής συλλογής 
ιστορικών τόπων, ιδιοκτησιών και αρχείων της αρμοδιότητας 
της English Heritage και συνεργασία με άλλους που διαχειρί-
ζονται ιδιαίτερα σημαντικά ιστορικά ακίνητα.

Παράδειγμα από το Σχέδιο Δράσης:
ACTIVITY 7A2 – Διαχείριση των αλλαγών σε Ιστορικά 
Ακίνητα.
Η τεχνογνωσία και η παροχή συμβουλών του English 
Heritage εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε αλλαγή ή 
εξέλιξη προκαλείται στα ιστορικά ακίνητα με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο που εφαρμόζεται σε οποιαδή-
ποτε χαρακτηρισμένη ιδιοκτησία.  Η δραστηριότητα 
αυτή εστιάζει στην αξιολόγηση του αντίκτυπου της 
ανάπτυξης οποιασδήποτε μορφής, ή της απαίτησης 
για αλλαγή (μεταβολή) στην σημασία της ιδιοκτη-
σίας και στην προμήθεια συμβουλής από ειδήμονες 
ώστε να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις για βελτίωση ή 
προστασία της σημασίας.

Μετρό 4: Αναγνώριση του Χαρακτήρα και της Σημασίας  
Αυτό το μέτρο εστιάζει σε ένα φάσμα τόπων που είναι 
ανεπαρκώς μελετημένοι, απειλούμενοι από αλλαγές και 
δυνητικά υψηλής σημασίας.

ACTIVITY 4A2 – Κληρονομιά του ύστερου 20ου Αιώνα
Μεταπολεμικά κτήρια και τοπία αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο κατεδάφισης εξαιτίας νέων αναπτυξιακών 
προγραμμάτων ενώ η αναγκαιότητα χαρακτηρισμού 
και προστασίας τους είναι συχνά ιδιαίτερα αμφιλεγό-
μενη (αντιστοιχία με κινηματογράφο Άστρον στους 
Αμπελόκηπους). Προκύπτει ανάγκη βελτίωσης της 
θεσμικής γνώσης και αύξηση της εκτίμησης της αξίας 
τους από την κοινότητα. Η σύμπνοια σε στρατηγι-
κές διαχείρισης είναι ζωτική. Η δράση θα εστιάσει σε 
μία θεματική ή παραδειγματική προσέγγιση ώστε να 
παντρέψει αξίες και πρακτικές προστασίας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς πέραν του παραδοσιακού. 
 Παράδειγμα μελέτης περίπτωσης: Μεταπολεμικά 
σχολεία 1962-88: Μία θεματική Έρευνα Πεδίου σε 
σχολεία ως ειδικά κτήρια, 2012-13)

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
Διασφαλίζουν ότι η σημασία του ιστορικού περιβάλλοντος 
δεν χάνεται ή βλάπτεται ανώφελα. Αναλύονται σε τρία Μέτρα 
(5,6,7): 

Μετρό 5: Προστατεύοντας της Σημασία
Περιλαμβάνει την ανάπτυξη των επίσημων μηχανισμών 
της προστασίας, όπως ο χαρακτηρισμός και η ανάπτυξη και 
διεύρυνση των Αρχείων Ιστορικού περιβάλλοντος. 

Παράδειγμα από το Σχέδιο Δράσης:
ACTIVITY 5A4 – Υποστηρίζοντας τις Τοπικές 
Κοινότητες στην προστασίας της Σημασίας.
Πραγματοποίηση χαρακτηρισμών βάσει σχεδίου που 
θα βοηθήσει να διασφαλιστεί  ότι όλο το βάρος της 
θεσμικής προστασίας θα δοθεί εκεί όπου υπάρχει 
άμεση απειλή. Αυτή η δράση στοχεύει στην πραγμα-
τική ένταξη στον κατάλογο και στον θεσμοθετημένο 
χαρακτηρισμό των αξιόλογων ιδιοκτησιών και όχι 
απλώς στην αξιολόγηση της σημασίας τους. Εμπλέκει 
συνεπώς τον συνδυασμό προτεραιοτήτων (α) για 
χαρακτηρισμούς όπου η σημασία έχει ήδη αποτιμηθεί 
και για κατανόηση και αξιολόγηση της σημασίας όπως 
περιγράφονται στις Δράσεις των Μέτρων 3 και 4.

Μετρό 6: Διαχείριση της αλλαγής
Ενισχύει τον θεσμικό ρόλο του English Heritage με αρμοδι-
ότητες σχεδιασμού, συμβουλευτικής υποστήριξης πριν την 
εφαρμογή των σχεδίων ή κατά την διαχείριση σημαντικών 
μετασχηματισμών στο ιστορικό περιβάλλον. 
 Για παράδειγμα, πρόβλεψη συμμετοχής ειδικού 
επιστήμονα στην  διαδικασία του σχεδιασμού, κατάλλη-
λη λήψη αποφάσεων, προσφορά οικονομικής βοήθειας, 
ανάπτυξη συμφωνιών μεταξύ εταίρων για την προστασία 
της κληρονομιάς: αυτό έχει πολύ σημασία για την συντριπτι-
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Η	ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΤΗΣ	ΔΑΝΙΑΣ	ΚΑΙ	
ΤΟ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	INTERSAVE

Κατά τη διάρκεια της έρευνας ανατρέξαμε και στην εμπει-
ρία της Δανίας.  Θα αναφερθούμε σε ένα θεσμικό εργαλείο-
οργανωμένο σύστημα προστασίας, το πρόγραμμα InterSAVE 
καθώς και σε ένα παράδειγμα ιδιωτικής διαχείρισης της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (Ίδρυμα Realdania).

Το πρόγραμμα InterSAVE: 
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης 
κτιρίων και πολεοδομικών συνόλων από την σκοπιά της 
διατήρησης. Εφαρμόστηκε αρχικά στη Δανία, αλλά σήμερα 
επιχειρείται η εφαρμογή του και σε διεθνές πλέον επίπεδο. 
Αυτό σημαίνει ότι οι κεντρικές του μέθοδοι διατηρούνται, 
αποδεσμευμένες ωστόσο από τις ιδιαιτερότητες που προσιδι-
άζουν μονάχα στην περίπτωση της Δανίας. Έχει λοιπόν αυτό 
το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να προσφέρεται ως ένα ευέλικτο 
εργαλείο, η λειτουργία του οποίου μπορεί να τροποποιηθεί 
καταλλήλως και κατά περίπτωση.
 Το πρόγραμμα InterSAVE επιχειρεί να ενσωματώσει 
στη δομή του μεταβολές που επήλθαν τις τελευταίες δεκαετί-
ες στις αντιλήψεις της διατήρησης σε διεθνές επίπεδο. Έτσι, 
η μετάβαση στην αντίληψη της διατήρησης από το εξαιρε-
τικό, αλλά μεμονωμένο, μνημείο στο ευρύτερο κτισμένο 
περιβάλλον, που περιγράψαμε νωρίτερα, έχει ως αποτέλεσμα 
να αξιολογούνται ως θετικά πλέον στοιχεία όπως κοινότυ-
πα κτίρια που συναπαρτίζουν μια πολεοδομική ενότητα, ο 
ρυθμός μιας οδού ή η αλληλεπίδραση του κτισμένου με το 
φυσικό τοπίο. Με αυτό τον τρόπο, η αρχιτεκτονική κληρο-
νομιά συνιστά πλέον ένα συστατικό στοιχείο του συνόλου 
της πολιτισμικής κληρονομιάς. Έμφαση δίνεται επίσης σε 
τάσεις, οι οποίες παρατηρούνται στις μεταβολές των διεθνών 
και ευρωπαϊκών οδηγιών στις τελευταίες τρεις δεκαετίες του 
20ου αιώνα, όπως: 

• Μία μετάβαση από την αποκλειστική προστασία σε μια 
ευρύτερη αντίληψη του όρου που οφείλει να περιλαμ-
βάνει και την συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής, 

• Μία αντιληπτική συγχώνευση πολιτισμικών και περιβαλ-
λοντικών στοιχείων (τέχνημα-φύση) στην έννοια της 
διατήρησης και 

• Ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αρχή της βιώσι-
μης ή αειφόρου ανάπτυξης (προσπάθεια για οικονομία 
πόρων που χρησιμοποιούνται σε έργα αποκατάστασης 
σε σχέση με εκείνους που χρησιμοποιούνται κατά την 
ανέγερση νέων κτιρίων).

 Η σχετική διαδικασία ξεκίνησε το 1987 με την 
καταγραφή (λεκτική περιγραφή, φωτογράφιση, αξιολόγηση 
κτιριακών συνόλων ως μερών μιας γεωγραφικής και πολεο-
δομικής δομής) όλων των κτιρίων που είχαν κτιστεί πριν το 
1940 σε 6 δήμους της χώρας. Η διαδικασία αυτή κράτησε δύο 
χρόνια και συνέβαλε στην αποκρυστάλλωση της μεθόδου η 
οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 1990. Μέχρι το 1997 είχαν 
παραχθεί 60 άτλαντες των δήμων (οι οποίοι περιελάμβαναν 
περίπου 264000 κτίρια και 1800 δομικά σύνολα). Ας σημει-
ωθεί ότι ο μέσος δήμος της Δανίας διαθέτει περί τα 5-6.000 

Μετρό 8: Χορηγίες για την Προστασία  
Προμήθεια χορηγιών και συμβουλών προς ιδιοκτήτες και 
διαχειριστές ιδιοκτησιών πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. για 
επενδύσεις): συμπεριλαμβάνει αρωγή σε επείγουσες επισκευ-
ές ειδικά όπου άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν είναι διαθέ-
σιμες και την χρηματοδότηση τεκμηρίωσης εθνικά σημαντι-
κών ιδιοκτησιών που απειλούνται με επικείμενη καταστροφή. 

Παράδειγμα από το Σχέδιο Δράσης:
ACTIVITY 8A1 – Μείωση του κινδύνου σε ιδιοκτησίες 
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω παροχής συμβουλών 
από ειδήμονες.
Κεντρικό ρόλο στην μείωση του βαθμού των κινδύ-
νων που απειλούν την εθνική κληρονομιά παίζει η 
διάθεση συμβουλών εμπειρογνωμόνων με στόχο την 
εξεύρεση λύσεων.  Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω 
καθοδήγησης ιδιοκτητών και διαχειριστών μεμονω-
μένων τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς ή με την 
καλλιέργεια της ευαισθητοποίησης για την εύρεση 
πιθανών λύσεων μέσα από τις εκδόσεων Constructive 
Conservation. Θα μπορούσε επίσης να γίνει διαμέ-
σου (α) παροχής συμβουλών στο κοινό ή σε φιλαν-
θρωπικές οργανώσεις, όπως το HLF και το Natural 
England οι οποίες ψάχνουν για εισροή τεχνογνωσίας 
σε εγχειρήματα ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις 
για χρηματοδότηση ή (β)  καθοδήγησης των τοπικών 
αρχών σχεδιασμού σχετικά με το πώς να διαχειρι-
στούν την Κληρονομιά σε Κίνδυνο χρησιμοποιώντας 
τις βέλτιστες πρακτικές.

Στους πίνακες που ακολουθούν (3 και 4) φαίνεται η εξειδί-
κευση ενός παραδείγματος δράσης στον σχεδιασμό της 
επιμέρους πρότασης (A2 LATER 20th-CENTURY HERITAGE). 

• Επιμέρους δράσεις Μέτρου 4 για την αξιολόγηση του 
χαρακτήρα και της σημασίας (πίνακας 3)

• Σχεδιασμός επιμέρους δράσης: LATER 20th-CENTURY 
HERITAGE (πίνακας 4)

ΙΙΙ.	Αρχεία για το ιστορικό περιβάλλον (HER)
Σκοπός των HERs είναι να προμηθεύουν τους φορείς προστα-
σίας και σχεδιασμού με περιεκτική τεκμηρίωση και διαχειρί-
σιμη πληροφορία για το ιστορικό περιβάλλον μίας συγκεκρι-
μένης περιοχής. Αποτελούν την βασική πηγή πληροφορίας  
για την κατάλληλη διαχείριση και φροντίδα αλλά και για την 
κατανόηση του ιστορικού περιβάλλοντος. Το English Heritage 
προωθεί την θεσμοθέτηση της ανάθεσης στις τοπικές αρχές 
σχεδιασμού της τήρησης των HERs ή έστω της πρόσβασης 
σε αυτά, ώστε να τα χρησιμοποιούν για τον σχεδιασμό και 
τον έλεγχο της ανάπτυξης, όπως επίσης και για άλλου τύπου 
δημόσιο όφελος π.χ. εκπαίδευση. Έτσι στο NPPF τίθεται η 
αναγκαιότητα  της τήρησης των αρχείων για το ιστορικό 
περιβάλλον (HERs) από τις τοπικές αρχές σχεδιασμού ή της 
δυνατότητας πρόσβασης σε αυτά όσο και της  χρήσης τους 
ως πρώτη ύλη σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης.
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Measure 4. Understanding: Assessment of Character and Significance  

 

This Measure focuses on a range of themes and places which through  

consultation have emerged as being insufficiently understood, significantly  

threatened by change, and of potentially high significance in terms of their  

heritage values. Activities are grouped under the following Topics, but will  

focus on specific targeted subsets of each topic, as set out in the more detailed  

descriptions. Action should focus explicitly on establishing tangible protection  

outcomes for the assets and landscapes under scrutiny.  

 

Assessing character and significance comprises the following 17 Activities:  

A1 HISTORIC TOWNS AND SUBURBS  

A2 LATER 20th‐CENTURY HERITAGE  

A3 HISTORIC PORTS, DOCKYARDS, HARBOURS AND COASTAL RESORTS  

A4 PUBLIC, CIVIC AND COMMUNAL BUILDINGS  

4B1 HISTORIC WATER MANAGEMENT ASSETS  

4B2 TRADITIONAL INDUSTRY, MODERN INDUSTRY, MINING AND ASSOCIATED HOUSING  

4B3 TRANSPORT AND COMMUNICATIONS  

4C1 SPORT AND ENTERTAINMENT BUILDINGS AND LANDSCAPES  

4D1 PLACES OF WORSHIP  

4D2 CHURCHYARDS, CEMETERIES AND BURIAL GROUNDS  

4E1 BATTLEFIELDS  

4E2 TWENTIETH‐CENTURY MILITARY HERITAGE  

4F1 RURAL HISTORIC BUILDINGS AND THEIR SETTINGS  

4F2 FIELD SYSTEMS  

4G1 PLEISTOCENE AND EARLY HOLOCENE ARCHAEOLOGY  

4G2 PLOUGHZONE ARCHAEOLOGY  

4H1 SUBMERGED HERITAGE ASSETS AND LANDSCAPES  
 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Επιμέρους δράσεις Μέτρου 4 για την 
αξιολόγηση του χαρακτήρα και της σημασίας

Measure 4. Understanding: Assessment of Character 
and Significance 



322

 

 

NHPP Activity Plan: 4A2 LATER 20th‐CENTURY HERITAGE 
 
Context: Post‐WW2 buildings and landscapes are facing acute redevelopment pressures and their 
designation and protection is often highly contentious, underscoring the need for an enhanced, 
authoritative knowledge base as well as an increased public appreciation of their value. Consensus on 
strategies for management is vital. Action will focus on a thematic or case‐based approach to 
espousing values and practical protection for heritage beyond the traditional. 
Activity Lead: Emily Gee, Head of Designation (Emily.gee@english‐heritage.org.uk) 
Four‐year resource: £516k 
Activity Programme 
 
 
 
Protection Result 4A2.1: Better protection of later C20th buildings and landscapes

Methodology  Outcome Output Cost 

1.   Assessment and designation of post‐war
school buildings in England, originated 
partly from the Building Schools for the 
Future programme now much reduced. 
Report, which will inform and lead 
designation assessments (in Hampshire, 
Leicestershire, Greater London) 
2.   Completion of suspended post‐war 
thematic listing projects. Assessments of 
post‐War private houses (approximately 
30) and post‐War universities (approximately 
40); Some aspects, such as the designed 
landscapes of campuses, might need to be 
revisited. 
3.   Assessing 1970s and 1980s architecture. 
Thematically‐arranged national synthesis 
followed by consideration of strong 
candidates for designation. 
4.   Advance assessment of potential for 
1990s architecture. Broad assessment of 
context in advance of 2020s when 30‐ year 
rule will apply, and to respond to 
'ten year rule' driver for listing applications 
and Certificates of Immunity 
from listing. 
5.   Assessing C20th public art. National 
context reasonably well understood, but 
specific cases require assessment of 
significance and designation 

Increased protection
for the most significant 
schools 
 
Increased protection for 
the most significant 
assets 
 
Greatly improved 
assessment context for 
buildings and sites from 
this decade 
Advance understanding 
to help inform future 
decision‐making 
 
Better protection for 
significant public art 

Research reports, 
enhanced HERs, 
local and national 
designations 
 
Research reports, 
enhanced HERs, local 
and national 
designations, 
candidates for HPAs 
(see 5B1) 
 
Published synthesis, 
local and national 
designations 
 
Initial assessments of 
context, possible 
publication 
 
Local and national 
designation, 
enhancement of HERs

£220‐240k
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Protection Result 4A2.2: Greater sensitivity to C20th buildings and their significance

Methodology  Outcome Output Cost 

1.   Harlow New Town – case study. 
Conversion of existing research into 
Informed Conservation publication 
spotlighting buildings, landscape and 
sculpture of the New Town; development of 
Supplementary Planning Guidance Followed 
by synthesis of New Towns leading to 
statutory designations and information to 
inform local plans 
2.   Three themed landscape‐scale case studies 
assessing distinctive landscapes of later C20 
character and to explain them to the public. 
Will incorporate community opinion surveys. 
The studies will be: 1. Evolving city centres 
(e.g. 
Slough, Hatfield, Blackburn); 2. Large 
scale public housing in their wider townscape 
and landscape context (e.g. Birmingham or 
London). 3. 1980s‐1990s 
‘disconnected’ housing, ex‐urban areas 
and 'edge cities' (eg A5 corridor through 
Northants and Warks) 
3.   Conclusion of synthesis on C20th 
architecture supported by EH/RIBA/C20 
Soc monographs contextualising works of 
C20th architects. Five volumes in progress: 
Dykes Bower, Maguire Murray, Chamberlin, 
Powell and Bon, ABK and Wells Coates. 
4.   Post‐war buildings and designation online. 
Enhanced EH webpages via Pastscape to 
incorporate  illustrated  online  thematic 
gazetteer of  'England: A Guide to Post‐ War 
Listed Buildings' 
5.   Jubilee Heritage. Web‐based publication 
on the heritage commissioned as part of royal 
jubilees, which will be English Heritage’s 
contribution to Her Majesty the Queen’s 
Diamond Jubilee celebrations in 2012. 

Enhanced public
understanding of 
significance; better‐ 
informed 
management; 
designation candidates 
 
Raising / awakening 
public awareness; 
transferrable toolkits; 
generic inputs to 
Neighbourhood 
Development Plans and 
LDFs 
 
Raising public 
awareness of 
significance and range 
of key contributors 
 
Raising public 
awareness of 
significance and issues 
inherent in C20th 
designation 
Significant celebration 
of jubilee heritage to 
highlight importance of 
C20th work 

Publication;
planning guidance; 
enhanced HER, 
designations 
 
Methodologies, 
public opinion 
surveys GIS and 
research reports, 
enhanced HERs, 
 
Monograph 
publications 
 
Online  web 
publication  / 
resource 
 
Web‐publication/ 
promotion 

£280‐300k

 

 
 

Πίνακας 4: Σχεδιασμός επιμέρους δράσης: 
LATER 20th-CENTURY HERITAGE

NHPP Activity Plan: 4A2 LATER 
20th-CENTURY HERITAGE
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κτίρια αυτής της ηλικίας και η όλη διαδικασία μπορεί να 
ολοκληρωθεί μέσα σε 9 μήνες, απασχολώντας 4-6 σχετικούς 
υπαλλήλους.
 Το σύστημα του InterSAVE παρέχει έναν τρόπο 
γρήγορης θεώρησης της κατάστασης της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς σε μια περιοχή που υπόκειται σε δραστικές 
μεταβολές. Ως διαδικασία θυμίζει την πρακτική της αρχαιο-
λογικής σωστικής ανασκαφής. Οργανώνεται σε τρεις βασικές 
φάσεις (πίνακας 5). Η διαδικασία ξεκινά με μία συμφωνία 
κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής και τοπικής αρχής 
(πίνακας 6). Συμφωνείται επίσης ποιά θα είναι η συμβου-
λευτική εταιρεία που θα αναλάβει το έργο. Συγκροτείται μία 
τοπική συμβολευτική ομάδα που απαρτίζεται από αντιπροσώ-
πους:

• Της τοπικής αρχής, 
• Της κεντρικής αρχής, 
• Των τοπικών συνδέσμων ή συλλόγων μουσείων, αρχεί-

ων και υπηρεσιών διατήρησης και 
• Άλλων ομάδων ενδιαφέροντος 

Φάση	1: Πρωταρχική Διερεύνηση των τοπογραφικών, 
ιστορικών και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών της περιο-
χής μελέτης. 

 Πέρα από την συλλογή στοιχείων, στη φάση αυτή 
πραγματοποιούνται και κάποιες πρόχειρες αλλά πλήρεις 
καταγραφές, προκειμένου να επικυρωθεί/διασταυρωθεί 
η πληροφορία που έχει συλλεχθεί. Συγκροτείται τότε μία 
αναφορά χωρισμένη σε τρία κεφάλαια που αντιστοιχούν και 
στα κεφάλαια του τελικού άτλαντα διατήρησης του δήμου. 
Η αναφορά αυτή περιέχει και ένα προσωρινό κατάλογο των 
πολεοδομικών ενοτήτων οι οποίες μελετώνται καλύτερα στη 
β’ φάση. Καταρτίζονται σχετικοί χάρτες (κλ. 1: 4000 για 
τα κέντρα πόλεων, 1:8000 για άλλες αστικές περιοχές και 
1:25000 για την ευρύτερη περιοχή), στους οποίους επιση-
μαίνονται όλα τα υπάρχοντα κτίρια. Η αναφορά αυτή εγκρί-
νεται από το τοπικό συμβούλιο ως πρόγραμμα εργασίας για 
την επόμενη φάση.

Φάση	2: Εργασία Πεδίου – Διττή περιγραφή αρχιτεκτονι-
κών χαρακτηριστικών στο πλαίσιο δομικών ενοτήτων και σε 
μεμονωμένα κτίρια (πίνακας 7).

α. Οι δομικές ενότητες δεν είναι παρά συνεκτικές οντότη-
τες διατήρησης. Πρόκειται για αστικά τοπία μεγέθους 
που μπορεί να ποικίλει: από λίγα κτίρια έως ολόκληρους 
δρόμους, πλατείες, γειτονιές, ακόμη και ολόκληρες πόλεις. 
Αξιολογούνται και διαχωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες 
που περιγράφονται παρακάτω (εικ.8). Στην αξιολόγηση αυτή 
κυριαρχεί η εμπειρική αρχιτεκτονική παρατήρηση έναντι της 
ιστορικής ανάλυσης και της τοπογραφικής διερεύνησης οι 
οποίες δρουν συμπληρωματικά σε αυτήν.

• Κυρίαρχα αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως το «προφίλ» 
της πόλης, οι χαρακτηριστικές της όψεις, τα κυρίαρχα 
κτίρια, μνημεία, πλατείες και πάρκα,

• Μοτίβα του κτισμένου, όπως χαρακτηριστικές γειτο-

Πίνακας 5: Intersave, οι τρεις φάσεις οργάνωσης

Πίνακας 6: Intersave, κατανομή αρμοδιοτήτων
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Εικ. 8( α-δ): Intersave, χαρακτηριστικές πινακίδες μελέτης

Πίνακας 7: Υπόμνημα 
δομικών ενοτήτων
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νιές ή χαράξεις της πόλης, περιοχές με χαρακτηριστι-
κή κατανομή της γης ή οικοδομικούς κανονισμούς (λ.χ. 
μοτίβο των δρόμων, των πλατειών, των οικοδομικών 
τετραγώνων, των κτιρίων και των κήπων)

• Επιλεγμένα πολεοδομικά στοιχεία, όπως αρχιτεκτονι-
κές λεπτομέρειες ειδικού ενδιαφέροντος (σε δρόμους, 
πάρκα, λεωφόρους, ειδικούς τύπους κτιρίων και όψεις)

β. Τα μεμονωμένα κτίρια αναγνωρίζονται μέσω των υπαρχό-
ντων εθνικών συστημάτων ταυτοποίησής τους. Η βασική 
πληροφορία που συλλέγεται γι’ αυτά (και περιλαμβάνει 
ηλικία, υλικά, αριθμός ορόφων και τ.μ.) συνδυάζεται με 
5 διαφορετικές αποτιμήσεις σε μία κλίμακα αξιολόγησης 9 
βαθμίδων (εικ.11). Οι αποτιμήσεις αυτές αφορούν:

• Αρχιτεκτονική αξία (αναλογίες, αρμονία της σύνθεσης, 
εξαιρετικό έργο σημαντικού αρχιτέκτονα)

• Πολιτισμική-ιστορική αξία (το κτίριο μπορεί να αποτελεί 
τεκμήριο μιας συγκεκριμένης κοινωνικής λειτουργίας ή 
μιας εξέλιξης στην μαστορική τέχνη ή στην τεχνολογία 
της κατασκευής) 

• Περιβαλλοντική αξία (βαθμός αρμονίας με το περιβάλ-
λον)

• Αυθεντικότητα (βαθμός στον οποίο το αρχικό εξωτερικό 
έχει διατηρηθεί, δυνατότητα επαναξιοποίησης)

• Τεχνική κατάσταση (καλή ή ερειπιώδης).

 Καθώς η αποτίμηση και η αξιολόγηση μεμονωμέ-
νων κτιρίων ενέχει έναν ισχυρά υποκειμενικό παράγοντα, 
προηγείται εβδομαδιαία σεμιναριακού τύπου προπαρασκευή 
της ομάδας των καταγραφέων. Η ομάδα αυτή απαρτίζεται 
από αρχιτέκτονες, ιστορικούς τέχνης ή κατοίκους της περιο-
χής που διαθέτουν εμπειρία ή είναι εξοικειωμένοι με την 
τοπική οικοδομική παράδοση.

Φάση	 3: Ο Άτλας της διατήρησης λειτουργεί ως κοινό 
σημείο αναφοράς για τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους 
της περιοχής. 

Περιλαμβάνει τα εξής:
• Πρόλογο που εκθέτει τους κοινούς στόχους της κεντρι-

κής και της τοπικής αρχής που αποφασίζει να παρουσιά-
σει το υλικό αυτό στο κοινό

• Τοπογραφική περιγραφή του δήμου και των φυσικών 
συνθηκών στις οποίες έλαβε χώρα η ιστορική ανάπτυξη

• Επισκόπηση της ιστορικής ανάπτυξης της δομής της 
πόλης

• Επισκόπηση των χαρακτηριστικών της τοπικής αρχιτε-
κτονικής

• Χαρτογραφική παρουσίαση των δομικών ενοτήτων 
(κείμενο και ποιότητες που κρίνονται επιθυμητές προς 
διατήρηση)

• Χαρτογραφική παρουσίαση των καταγεγραμένων 
μεμονωμένων κτιρίων (σε 3 κατηγορίες: υψηλή, μέτρια 
και χαμηλή αξία διατήρησης)

• Τελική σύνοψη των κύριων αρχιτεκτονικών αξιών του 
δήμου και του λόγου για τον οποίο οι τοπικές αρχές θα 
έπρεπε να προκρίνουν τις συγκεκριμένες αξίες σε μελλο-
ντικές τους σχεδιαστικές και αναπτυξιακές στρατηγικές.

Εικ. 9(α-β): Intersave, χαρακτηριστικές 
πινακίδες μελέτης
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Δανίας. Το χαρτοφυλάκιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει 
ιδιοκτησίες με ιδιαίτερη πολιτισμική ή ιστορική σημασία.
 Οι ιδιοκτησίες της Realdania Byg πρέπει να 
συνιστούν μέρος της Δανέζικης πολιτισμικής κληρονομιάς 
με την ευρύτερη έννοια: Το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει ως εκ 
τούτου να καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα κτιρίων, από ιστορικά 
μνημεία/χαρακτηρισμένα, έως νεόδμητα ακίνητα, με κοινό 
σημείο την αρχιτεκτονική, πολιτισμική ή ιστορική τους αξία. 
 Η Realdania Byg αποκτά ιδιοκτησίες ώστε να 
διασφαλίσει ότι ποιότητες, που διαφορετικά είτε θα χαθούν 
είτε δεν θα υλοποιηθούν ποτέ, θα περάσουν στις επόμενες 
γενεές. Κατά κανόνα η εταιρεία  αγοράζει ένα νέο ακίνητο 
μόνο όταν εκτιμηθεί ότι αυτό είναι σε θέση να δημιουργή-
σει ή θα διατηρήσει πολιτιστική αξία με βάσει τις δεσμεύσεις 
τις αλλά πάντα και σε σχέση με το τι μπορεί να υποστηρίξει 
η αγορά. Ενδεχόμενες επιλογές, επομένως θα είναι συχνά 
ιστορικά ακίνητα απειλούμενα από μη αναστρέψιμη φθορά 
ή μεταβολές αλλά σε κατάσταση κατά την οποία έχει νόημα 
να επιχειρήσει κανείς να επαναφέρει κάποια ή όλα τα αρχικά 
χαρακτηριστικά (εικ. 10α-γ).
 Η δέσμευση της Realdania Byg, σχετικά με τις νέες 
κατασκευές που αγοράζει, υπαγορεύει τον περιορισμό στις 
περιπτώσεις όπου τα νέα κτήρια δεν μπορούν να κτιστούν 
βάσει των όρων της αγοράς, για λόγους οικονομικών ή 
συμβατικών περιορισμών. Τα νέα κτήρια του χαρτοφυλακί-
ου θα πρέπει ως εκ τούτου να έχουν αξιόλογο πειραματικό 
χαρακτήρα σε σχέση με την αρχιτεκτονική, την τεχνολογία ή 
την τοποθεσία.
 Βασικό κριτήριο για την απόκτηση μίας δεδομένης 
ιδιοκτησίας είναι το να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο 
που να ενεργοποιήσει επαρκή κέρδη ώστε να καλυφθούν οι 
δαπάνες της αρχικής αγοράς και όλα τα μελλοντικά έξοδα 
συντήρησης, ως τρόπος εγγύησης για μια μακράς διάρκει-
ας προστασία. Η ευαισθητοποίηση του κοινού και η δημόσια 
πρόσβαση στις ιδιοκτησίες του χαρτοφυλακίου είναι κρίσιμα 
ζητήματα της πολιτικής της εταιρείας. Ως εκ τούτου όλες οι 
ιδιοκτησίες είναι έως ένα βαθμό προσβάσιμες στο κοινό, είτε 
σε ειδικές περιπτώσεις (open house arrangements) είτε σε 
καθημερινή βάση, ανάλογα με τον χαρακτήρα της ιδιοκτη-
σίας. Η πολιτική ευαισθητοποίησης του κοινού περιλαμβά-
νει επίσης εκδόσεις σχετικές με την αποκατάσταση και την 
ιστορία του κάθε κτιρίου. 

παράδειγμα ιδιωτικής διαχείρισης της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς (Ίδρυμα Realdania)

Το ίδρυμα Realdania είναι ένα είδος ιδιωτικού κοινωφελούς 
συνεταιρισμού, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς 
της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού. Έχει λειτουργική 
δομή επιχείρησης και όχι ιδρύματος καθ’ εαυτού (π.χ. μέλη 
μπορούν να γίνουν μόνο ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας).  
Ιδρύθηκε το 2000, μετά την πώληση της Realkredit Danmark 
στην Danske Bank, όταν ένα σημαντικό κεφάλαιο - περίπου 
20 δις κορώνες (kroner) - παραχωρήθηκε για φιλανθρωπι-
κούς σκοπούς. 
 Το ίδρυμα υποστηρίζει εγχειρήματα που αφορούν 
σε τρία επίπεδα δράσης, στις πόλεις, στα κτίρια και στην 
αρχιτεκτονική κληρονομιά και σύμφωνα με το καταστατικό ο 
σκοπός του είναι:

• Να στηρίξει μη-κερδοσκοπικούς, φιλανθρωπικούς 
σκοπούς, πρωταρχικά στο πεδίο του κτισμένου περιβάλ-
λοντος και στη Δανία.

• Να διαχειρίζεται μία επενδυτική εταιρεία. 
• Να αποκτήσει μερίδια σε εταιρείες οι οποίες ασχολούνται 

με το κτισμένο περιβάλλον.
• Να προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με το κτισμένο 

περιβάλλον.
• Να αποκτήσει και να κατασκευάσει ακίνητα με στόχο να 

διατηρηθεί η αρχιτεκτονική κληρονομιά και να αναπτυ-
χθεί η δανέζικη κατασκευαστική πρακτική.

 Το ίδρυμα Realdania έχει διάφορες θυγατρικές, 
μία εξ αυτών είναι η Realdania Byg, πρωτεύων σκοπός της 
οποίας είναι να συσσωρεύσει ένα χαρτοφυλάκιο ιστορικών 
και σύγχρονων κτιρίων, ακολουθώντας την στρατηγική του 
ιδρύματος για την βελτίωση του κτισμένου περιβάλλοντος.  
Δευτερευόντως, η εταιρεία αντιπροσωπεύει το πρότυπο 
κέντρο (a centre of excellence) του ιδρύματος Realdania 
στα πεδία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων και της 
τεχνολογίας αποκατάστασης κτιρίων. 
 Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων θα πρέπει με τον καιρό 
να αποτελέσει μία ισορροπημένη συλλογή σημαντικών 
παραδειγμάτων δανέζικης αρχιτεκτονικής παράδοσης και 
στυλ, με ευρεία γεωγραφική κατανομή, σε κάθε περιοχή της 

Εικ. 10α,β,γ: Το σπίτι του Arne Jacobsen, Charlottenlund 
(Δανία), Arne Jacobsen, 1931
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