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Προστασία και αειφόρος ανάπτυξη ορεινών οικισμών.  
 
 

Τα στοιχεία που συγκροτούν  
την ιδιαίτερη φυσιογνωμία των ορεινών οικισμών. 

 
Πως θα διατηρήσουν και θα αναδείξουν οι ορεινοί οικισμοί την 

ιδιαίτερη αυτή φυσιογνωμία  
 

Πως θα αξιοποιήσουν  τα ισχυρά στοιχεία που διαθέτουν;  
 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που τους απειλούν; 
 

Πως συνδέεται η προστασία της ιστορικής φυσιογνωμίας ενός 
ορεινού οικισμού με την ανάπτυξη του;  

 
Η περίπτωση του Αγίου Λαυρεντίου. 

 
 
 



ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ  
ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 
Η γενική εικόνα, η σχέση φυσικού και δομημένου χώρου, το τοπίο 



ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ  
ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 
Η δομή του οικισμού, το σύστημα δρόμων και ελεύθερων χώρων,  

η σχέση κτισμένου και άκτιστου 



ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ  
ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Τα ιστορικά κτίσματα, τα καλντερίμια, οι κρήνες, το πράσινο.  



ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ  
ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 
Αρχαιολογικά μνημεία, Εκκλησίες, Μοναστήρια  



ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ  
ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 
Τα άυλα στοιχεία:   

Οι παραδοσιακές λειτουργίες και ασχολίες των κατοίκων, τα ήθη και έθιμα, οι τοπικές 
γιορτές,  τα πανηγύρια, τα τραγούδια, οι χοροί, τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα 



 
 
 
 

 

Προβλήματα και κίνδυνοι  αλλοίωσης  
 

• Η επέκταση της δόμησης έξω από τα φυσικά τους όρια που αλλοιώνει την 
εικόνα και το περίγραμμά τους 

• Η αλλοίωση της σχέσης κτισμένου – άκτιστου, δημόσιου και ιδιωτικού 
• Η εγκατάλειψη των παλαιών κτισμάτων η περιοχών. 
• Οι λανθασμένες επεμβάσεις αποκατάστασης. 
• Τα χαρακτηριστικά της νέας δόμησης, όταν αυτή δεν είναι συμβατή με το 

ιστορικό περιβάλλον.  
• Η είσοδος του αυτοκινήτου στα παραδοσιακά  καλντερίμια.  
• Τα τεχνικά έργα υποδομών ή οδοποιίας που καταστρέφουν την εικόνα του 

οικισμού και τις παραδοσιακές επιστρώσεις του δημόσιου χώρου.  
• Η απώλεια της παραδοσιακής οικονομικής τους βάσης (γεωργία, κτηνοτροφία, 

βιοτεχνία, κλπ) με αποτέλεσμα όχι μόνον οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς 
μετασχηματισμούς οι οποίοι οδηγούν σε εγκατάλειψη από τον ενεργό 
πληθυσμό. 

Πως αντιμετωπίζονται 
 

Με νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που προκύπτουν από έναν πολεοδομικό 
σχεδιασμό, αλλά αυτά δεν αρκούν.  
Χρειάζεται ένας αναπτυξιακός σχεδιασμός από την πλευρά της πολιτείας, κίνητρα 
και εργαλεία  και η ενεργοποίηση των κατοίκων. 





 
 
 
 

 

 
Πως διατηρείται και αναδεικνύεται η ιδιαίτερη φυσιογνωμία 

 
Η περίπτωση του Αγίου Λαυρεντίου. 

 
• Διατήρηση του περιγράμματος του οικισμού και της σχέσης φυσικού και 

δομημένου χώρου. 
• Διατήρηση των ιστορικών κτιρίων και στοιχείων του δημόσιου χώρου.  
• Ορθές επεμβάσεις αποκατάστασης. 
• Ποιοτική νέα δόμηση, ενταγμένη στο ιστορικό περιβάλλον απαλλαγμένη από 

μιμητικές επιλογές.  
• Κυκλοφοριακό δίκτυο εξυπηρέτησης των κατοίκων και επισκεπτών που δεν 

καταστρέφει τα δομικά του στοιχεία και χώροι στάθμευσης στις παρυφές του 
οικισμού.  

• Ιδιαίτερη προσοχή στα έργα υποδομών (αποχέτευση, ύδρευση κλπ).  
• Ένταξη των αρχών της προστασίας στους στόχους του πολεοδομικού και 

αναπτυξιακού σχεδιασμού. 
• Ενίσχυση της παραγωγικής βάσης. 
• Διατήρηση των κατοίκων στον τόπο τους με εξασφάλιση των απαραίτητων 

συνθηκών ζωής. 
• Φροντίδα των κατοίκων για τον τόπο τους. 



  

Οι βασικές αρχές της ολοκληρωμένης προστασίας  (1975) 
 και η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (1987) 

 

 έχουν ταυτόσημους στόχους:  
 

διατήρηση του περιβάλλοντος (φυσικού και δομημένου)  
 

ελάττωση της «κατανάλωσης» της γης  
 

διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων  
 

διατήρηση και επανάχρηση του κτιριακού πλούτου 
 

διατήρηση της ποικιλίας των χρήσεων 
 

βελτίωση της ποιότητας ζωής.  
 

συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας  
 

διατήρηση υγιούς οικονομικής βάσης (γεωργική γη, παραδοσιακά βιοτεχνικά 
επαγγέλματα) 

 



 
Βιώσιµη Ανάπτυξη  

 
είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να 

δεσμεύει την δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις 
δικές τους ανάγκες.  

 
 

Οι τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης είναι  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
 

Ο πολιτισμός έχει αναδειχθεί ως ο τέταρτος πυλώνας της αειφόρου 
ανάπτυξης. 

 
 



ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ 
ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Μπορούν να αποτελέσουν μοχλό 
οικονομικής ανάπτυξης και προσέλκυσης 
ειδικών μορφών τουρισμού 
 
Φυσικοί πόροι: φυσικό περιβάλλον, 
δάση, καλλιεργήσιμη γη, το τοπίο κλπ 
Πολιτιστικοί πόροι: οι εκκλησίες,  
το μοναστήρι, τα ιστορικά κτίρια,  
τα παραδοσιακά καλντερίμια, οι κρήνες 
Κοινωνικό περιβάλλον: ανθρώπινη 
κλίμακα, ποιότητα ζωής πολιτιστικοί σύλλογοι 
Άυλη κληρονομιά: η γιορτή του κερασιού, 
θρησκευτικά πανηγύρια, μουσικές εκδηλώσεις,  
Παραδοσιακά τοπικά προϊόντα κλπ 
Οικονομικοί πόροι: κτιριακός 
πλούτος, καλλιεργήσιμη γη, 
η ιδιαίτερη ταυτότητα που προκύπτει 
από τα παραπάνω, κλπ 



Το μέλλον των ορεινών ιστορικών οικισμών βασίζεται  
στη λειτουργία τους ως δικτύου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Δίκτυα Φυσιολατρικά, Ορειβατικά, Πολιτιστικά, Αρχιτεκτονικά, Λαϊκής 
παράδοσης, Θρησκευτικά, Αθλητικά, Γαστρονομικά, Ανάδειξης του 
πρωτογενούς τομέα. Αντίστοιχες μορφές ειδικού τουρισμού 


