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Περιεχόμενο 



 Κατά το Λαγόπουλο ως παραδοσιακοί οικισμοί ορίζονται
οι οικισμοί που «εδράζονται επί της παραδόσεως».

 Κατά το Σ.τ.Ε. ως «παραδοσιακοί οικισμοί» νοούνται «τα
οικιστικά σύνολα που διατηρούν, κατά το μάλλον ή ήττον,
τον παραδοσιακό πολεοδομικό ιστό τους και
παραδοσιακά οικοδομήματα και στοιχεία».

Παραδοσιακοί οικισμοί: Ορισμοί



 Ως παραδοσιακοί οικισμοί συνολικά, θεωρούνται εκείνοι
με ιστορικό, κοινωνικοπολιτιστικό και αρχιτεκτονικό
ενδιαφέρον ή γενικά προβιομηχανικοί οικισμοί στους
οποίους αναγνωρίζεται μία συγκεκριμένη «αντίληψη» στη
δομή, την κλίμακα και τους χρωματισμούς (Κομίλης
1975:91).

 Εκτός από την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τεχνοτροπία οι
παραδοσιακοί οικισμοί συμπεριλαμβάνουν και την τοπική
κοινωνία που ζει, δρα, μεταβάλλεται, εξελίσσεται και
δημιουργεί ένα ιδιόμορφο και μοναδικό σύνολο.

Παραδοσιακοί οικισμοί: Ορισμοί



Παραδοσιακοί οικισμοί: χωρική κατανομή

 Από τους 13.272
οικισμούς της χώρας
2.200 διατηρούν σε
κάποιο βαθμό τη
παραδοσιακή τους
μορφή

 Χαρακτηρισμένοι:924



Παραδοσιακοί οικισμοί: κατανομή-χαρακτήρας



Κριτήρια επιλογής και δημιουργίας των οικισμών  

 Οι οικιστές ενός χωριού έβλεπαν τον οικισμό τους με
συγκεκριμένες προοπτικές και ανάγκες

 Η εμπειρία και η γνώση προηγούμενων επιλογών συνέδραμε
στην επιλογή των κριτηρίων για νέες περιοχές κατοίκησης

 Τα κριτήρια για την επιλογής της θέσης του οικισμού ήταν
ποιοτικά –κοινωνικά και οικονομικά

 Η αξιολόγηση μιας πιθανής νέας θέσεως γινόταν μετά από
συσχετισμό με τις χωροταξικές συνθήκες της περιοχής



Κριτήρια επιλογής και δημιουργίας των οικισμών  

 Βασικοί Παράμετροι αξιολόγησης: δίοδοι επικοινωνίας, η θέση
της βασικής απασχόλησης των κατοίκων, το μικροκλίμα της
θέσεως, η επάρκεια του νερού, οι συνθήκες ασφάλειας, τα
υλικά δομήσεως, οι λειτουργίες κοινής εξυπηρετήσεως



 Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα σχετίζεται ως επί
το πλείστο με την προστασία του πολεοδομικού ιστού,
δομημένων στοιχείων και μορφολογικών
χαρακτηριστικών του οικισμού

 Ελάχιστη ως μηδαμινή πρόβλεψη σχετικά με τις
κοινωνικο-οικονομικές πτυχές του οικισμού

Η προστασία των παραδοσιακών οικισμών είναι, πέρα
από δυναμική διατήρηση και συντήρηση, ενεργητική
ανάπτυξη, με απώτερο στόχο την ένταξή τους στη
σημερινή πραγματικότητα αλλά και την εξασφάλιση της
βιωσιμότητάς τους στο μέλλον

Προστασία παραδοσιακών οικισμών



Η σημασία της τοπικής κοινωνίας 

Xάρτης της Μπούρα, ICOMOS (1979)

Τοπική Ατζέντα 21

Διακήρυξη Στοκχόλμης, ICOMOS (1998)

Διακήρυξη του Φάρο για την Αξία της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς για την Κοινωνία, Συμβούλιο της Ευρώπης
(2005)

Σύμβαση για την προστασία και η προώθηση της
πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, UNESCO s (2005)



• Η τοπική κοινωνία 1 από τους 5 στρατηγικούς στόχους της
Σύμβασης για την Παγκόσμια Κληρονομιά (2007) με
σκοπό:

 την εξασφάλιση της συμμετοχής της τοπικής
κοινωνίας κατά τη διαδικασία χαρακτηρισμού

 την ελαχιστοποίηση των πιθανών τριβών μεταξύ των
διαφορετικών φορέων και την βιώσιμη ανάπτυξη της
τοπικής κοινωνίας (Albert et al., 2012).

Η σημασία της τοπικής κοινωνίας



 Αρκεί ο πολεοδομικός ιστός και
το δομημένο περιβάλλον για
τον χαρακτηρισμό ενός
οικισμού ως παραδοσιακό?

 Αρκεί η προστασία του
κελύφους?

 Άυλα στοιχεία (παραδόσεις,
έθιμα)?

 Τι προβλήματα παρουσιάζει η
στείρα προστασία?

Προβληματική



Παραδοσιακοί οικισμοί στο Πήλιο

 Δίκτυο
Παραδοσιακών
οικισμών στο
Πήλιο

 3 Ομάδες
οικισμών:
Ομάδα 1
ελάχιστες
αλλοιώσεις στο
δομημένο
περιβάλλον,
Ομάδα 3
αρκετές
αλλοιώσεις στο
δομημένο
περιβάλλον



 Τοπική κοινωνία και ειδικοί: Χάσμα
απόψεων ή γέφυρα επικοινωνίας
για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων
πολιτικών προστασίας?

• Τι αναγνωρίζεται ως 
κληρονομιά/παραδοσιακό και έχει 
ιδιαίτερη αξία?

• Για ποιους λόγους?

• Ποιος είναι ο ρόλος της 
προστασίας/νομοθετικού πλαισίου 
και πώς αξιολογείται?

Έρευνα πεδίου



 Η ανάμειξη της τοπικής κοινωνίας
στις αποφάσεις για τη διαχείριση,
προστασία και αξιοποίηση των
οικισμών είναι μηδαμινή

 Η πρακτική ‘προστασία’ και
διαχείριση εξαρτάται αποκλειστικά
από τους κατοίκους

 Οι κάτοικοι αναγνωρίζουν τα
αισθητικά οφέλη της προστασίας

 Οι κάτοικοι αισθάνονται συχνά ότι
’επωμίζονται’ το κόστος της
προστασίας

 Οφέλη για την τοπική κοινωνία?

Ειδικοί και τοπική κοινωνία: θεσμικό πλαίσιο



 Οι ειδικοί επικεντρώνονται στο δομημένο περιβάλλον, τα
μορφολογικά χαρακτηριστικά και την αισθητική αξία

 Οι κάτοικοι συχνά αντιμετωπίζονται ως ‘πρόβλημα’ στη
διαδικασία προστασίας

 Αμφίδρομη έλλειψη εμπιστοσύνης

Ειδικοί και τοπική κοινωνία: θεσμικό πλαίσιο



 Οικονομικές

 Περιβαλλοντικές/τεχνικές

 Κοινωνικές

Οι οικονομικοί περιορισμοί σε
συνδυασμό με τις ανάγκες για
συγκεκριμένες χρήσεις οδηγούν
στο συμβιβασμό της προστασίας
της αισθητικής και στην
ανεκτικότητα αλλοιώσεων που
προκαλούνται από αυθαίρετες
παρεμβάσεις

Προκλήσεις για την τοπική κοινωνία



 Αναγνώριση και προώθηση του παραδοσιακού χαρακτήρα

 «Αξιοποίηση» του παραδοσιακού χαρακτήρα ως πόλου
έλξης

 Σύνδεση υλικής και άυλης κληρονομιάς (τοπικά προϊόντα,
τεχνικές πρακτικές)

 Αναβίωση οικισμού και ένταξη σε δίκτυο με τους
υπόλοιπους παραδοσιακούς οικισμούς (τοπικά δίκτυα)

 Τοπικές ιστορίες και σύνδεση με την τοπική κοινωνία-
ευκαιρίες για περεταίρω δρώμενα

 Ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση, εκπαίδευση της τοπικής
κοινωνίας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων

 Εθελοντισμός

Άξονες δράσης



 Διασφάλιση της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας

 Σύνδεση της πολιτικής προστασίας με την
καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής

 Ανάγκη για πρωτοβουλίες από την τοπική κοινωνία

 Ανάγκη για ανανέωση του νομοθετικού πλαισίου και
συνδυασμός με άλλες χωρικές και κοινωνικο-
οικονομικές πολιτικές

Άξονες δράσης



 Σε ποιο βαθμό αξιοποιούμε το πολιτιστικό κεφάλαιο των
παραδοσιακών οικισμών?

 Κατά πόσο είμαστε δημιουργικοί στις προσεγγίσεις μας
για την διαχείριση και αξιοποίηση των παραδοσιακών
οικισμών?

 Ποιοι παράγοντες παρεμποδίζουν τη δημιουργικότητά
μας?

 Πώς εντοπίζουμε και προσεγγίζουμε τους διαφορετικούς
φορείς που εμπλέκονται στην προστασία των
παραδοσιακών οικισμών?

Γενικά ερωτήματα



 Σε ποιο βαθμό συνεργαζόμαστε με άλλους τομείς:
εκπαίδευση, περιβάλλον, αγροτικό τομέα?

 Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες
απασχόλησης που συνδέονται με την πολιτιστική
κληρονομιά των οικισμών?

 Ποιες άλλες εναλλακτικές υπάρχουν πέραν του τουρισμού
η σε συνδυασμό με τον τουρισμό?

Γενικά ερωτήματα



Ερωτήσεις?

Ευχαριστώ!



Ειδικοί και τοπική κοινωνία

	

	
Διαφορές	 απόψεων	 σχετικά	 με	 τα	 στοιχεία	 που	 συνθέτουν	 την	 κληρονομιά	 και	
‘παραδοσιακότητα’	σε	έναν	οικισμό	

	
Κάτοικοι	 Ειδικοί	

Υλίκα	και	άυλα	στοιχεία/σύνθεση	παρά		
σαφής	διαχωρισμός	

Το	δομημένο	περιβάλλον	ως	προτεραιότητα	

Σαφήνεια	και	λεπτομέρεια	για		
συγκεκριμένα	στοιχεία	μέσα	στον	οικισμό	

Γενικότερα	σχόλια	

Περισσότερες	λεπτομέριες	για	τα	άυλα		
στοιχεία	

Περισσότερες	λεπτομέριας	για	χαρακτηριστικά		and		
και	τυπολογίες	του	δομημένου	περιβάλλοντος	

Εντοπισμός	συγκεκριμένων	στοιχείων	από		
μια	τυπολογία	

Εντοπισμών	 όλων	 των	 στοιχείων	 της	 ίδιας	
κατηγορίας	

Μόνιμοι	κάτοικοι	
	

Εποχιακοί	κάτοικοι	

Η	κληρονομιά	και	παραδοσιακότητα	ως		
σύνολο	

Η	κληρονομιά	και	παραδοσιακότητα	ως		
συγκεκριμένα	στοιχεία	



 Οικονομικές παράμετροι

• “Για να επισκευάσεις ένα παλιό κτίριο ή ακόμα και να το
συντηρήσεις πρέπει να έχεις τα λεφτά… από εμάς εδώ οι
περισσότεροι είμαστε αγρότες με χαμηλά εισοδήματα, από πού
να βρούμε αυτά τα λεφτάn (Κάτοικος 35, Aφέτες).

• “Είναι μεγάλο σφάλμα που το κόστος επισκευής των
παραδοσιακών σπιτιών είναι 4-5 φορές ψηλότερο από το να
χτίσεις ένα καινούριο σπίτι και οι ντόπιοι δεν έχουν τόσα
χρήματα” (Κάτοικος 29, Άγιος Λαυρέντιος).

Προκλήσεις για την τοπική κοινωνία


