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ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ - ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΜΕ 

Ο χωροταξικός σχεδιασμός θεωρείται διεθνώς μηχανισμός κλειδί για τη μετάβαση στην 

αειφόρο ανάπτυξη, στην αλληλεξάρτηση μεταξύ περιβάλλοντος, φυσικού και 

πολιτιστικού, κοινωνίας και οικονομίας. Το περιβάλλον ως σύστημα εν λειτουργία 

δέχεται το βάρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, προμηθεύει  πόρους σε υπηρεσίες 

στήριξης της ζωής και όπως κάθε λειτουργικό σύστημα, μπορεί να ανθίσταται στο 

χρόνο υπό  τον όρο ότι γίνεται σεβαστό το όριο αντοχών του, η φέρουσα ικανότητα 

(Φ.Ι) των οικοσυστημάτων. Άλλως ο όποιος ισχυρισμός αειφόρου ανάπτυξης παραμένει 

αίολος. Στην Ελλάδα η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

κατοχυρώθηκε με το   άρθρο 24 του Συντάγματος ως ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα,  

ως υποχρέωση της Κράτους, στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Με το ίδιο άρθρο 

υπάγεται στην αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους η χωροταξική αναδιάρθρωση 

της Χώρας, η πολεοδόμηση και επέκταση πόλεων και οικιστικών περιοχών. Η νομολογία 

του Σ.τ.Ε. συνέδεσε τη Φ.Ι. με την αειφόρο ανάπτυξη, προσδίδοντας στην Φ.Ι. χαρακτήρα 

Συνταγματικής επιταγής. 

Αισθανθήκαμε υπερήφανοι όταν το 2015, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα 

φέρεται ως μία από τις πρώτες χώρες που μνημόνευσαν ρητά στο Σύνταγμά τους το 

Περιβάλλον. Σε έρευνα που διεξήχθη το 2006, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου, αξιολογήθηκε, 

ο Βαθμός Περιβαλλοντικής Επιρροής στη Ποιότητα Ζωής των Ευρωπαίων Πολιτών και η 

Ελλάδα πρωτοστατεί με επιδόσεις υψηλότερες από το μέσο όρο των Κ.Μ. της Ε.Ε. Υψηλά 

ποσοστά καταγράφει και ως προς την σημασία της  Πολιτικής σε σχέση με την 

Οικονομική και Κοινωνική. Το γεγονός μας τιμάει, η πραγματικότητα μας θλίβει. Το 

χάσμα ανάμεσα σε ανώδυνες λεκτικές τοποθετήσεις και σε υποχρεώσεις παραμένει 

αγεφύρωτο, ιδιαίτερα σε σχέση με το κόστος που είμαστε διατεθειμένοι να 

επωμισθούμε για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και την απεξάρτηση από τον 

εθισμό καταπάτησης κάθε μέτρου χωρικής τάξης που δεν μας βολεύει. Αντίθετα μας 

βολεύει η άσκηση κριτικής: Η κυβέρνηση δεν επαρκεί, η διοίκηση ταλαιπωρεί τους 

πολίτες. Κατά τα λοιπά η προστασία του Δάσους, του δημόσιου χώρου, η φροντίδα για 

καθαρές ελεύθερες ακτές, η στάθμιση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου συμφέροντος 

ανατίθενται στην ανώνυμη κοινωνία. Αίσθηση ευθύνης δεν υπάρχει, επιμερίζεται, 

εξαφανίζεται. 

Εργάστηκα στο δημόσιο και βίωσα τον παραλογισμό αντιφάσεων ανάμεσα σε προθέσεις 

και πραγματικότητα. Το περιβάλλον μας πληγώνει. Κάθε εγχείρημα που εισάγει νέες 

προοδευτικές αντιλήψεις, ή δεν ολοκληρώνεται ή, αν ολοκληρωθεί, ελάχιστα 

δοκιμάζεται στην πράξη και σύντομα μεταβάλλεται επί τα χείρω. Τί φταίει γι΄αυτό; 

Διαθέτουμε ικανό ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό, τα θεσμικά εργαλεία δεν μας 

λείπουν. Στους τομείς περιβαλλοντικού δικαίου και χωρικού σχεδιασμού το θεσμικό 

πλαίσιο, εμφορούμενο από εισροές του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, 
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χαρακτηρίζεται από ευρεία γκάμα ρυθμίσεων που απλώς δεν υλοποιούνται, ή 

υλοποιούνται κατά το δοκούν. Η μέριμνα για την εφαρμογή, αξιολόγηση, επανεξέταση 

των μέτρων σπανίζει. Κυριαρχεί μία αέναη τάση αλλαγής των Νόμων. Αποτέλεσμα η 

πολυνομία με ό,τι αυτή συνεπάγεται σε σπατάλη χρόνου και χρήματος, γραφειοκρατία, 

αδράνεια, ανασφάλεια δικαίου, αδυναμία συντονισμού υπηρεσιών και φορέων. Αν 

σ΄αυτά προστεθεί η έλλειψη ελέγχου, η παθογένεια του σχεδιασμού αποτελεί 

επακόλουθο. 

Το χάος των αλλαγών το ένοιωθα σαν αυτοκαταστροφή. Γυρνάω τα βήματά μου στο 

παρελθόν. Σωρός αναμνήσεων. Κάποια πράγματα δεν θέλω να τα θυμάμαι, αλλά δεν 

γίνεται. Πρόβλημά μου δεν ήταν ο κόπος, η ανάληψη ευθυνών, το συναισθηματικό 

δέσιμο με το αντικείμενο δουλειάς, η αγωνία για να πετύχουν οι στόχοι και να κλείσει ο 

κύκλος. Ήταν η απογοήτευση, συχνά αίσθηση προσωπικής αποτυχίας, όταν ο κύκλος 

άνοιγε πάλι, κλείνοντας προς το χειρότερο. Συνέπεια και συνέχεια σπάνιζαν. Η μείωση 

των συντελεστών δόμησης (σ.δ.) σε σύνολο χώρας, έργο του Στ. Μάνου, δεν αλλοιώθηκε 

απλώς, εξαφανίστηκε. Χαρακτηριστική η ιστορία των αυθαίρετων ημιυπαίθριων χώρων, 

αλλά  και άλλων «νόμιμων» κατασκευών που από το Γ.Ο.Κ. του 1985 και τους νεώτερους 

Γ.Ο.Κ αποτελούν καθεστώς. Ο Ν. 880/1979, δοκιμασμένος στο διεθνή χώρο, πρόσφερε 

μια ανάσα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην εξασφάλιση 

κοινόχρηστων χώρων. Το Σ.τ.Ε. έκρινε το νόμο αντισυνταγματικό, δεδομένης της 

ανάγκης  καθορισμού ζωνών μεταφοράς του σ.δ. Έκτοτε υιοθετήθηκαν Νόμοι, συμβατοί 

με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., αλλά ο καθορισμός ζωνών υποδοχής παραμένει μετέωρος. 

Λύσεις επιφανειακές που περιστρέφονται γύρω από τα ίδια, αποφεύγοντας το 

ουσιώδες. Ο Νόμος 960/1979 και τα Π.Δ/γματα για την εξασφάλιση χώρων στάθμευσης 

έτυχαν θετικής αποδοχής. Παρά ταύτα οι αλλαγές εισέβαλλαν, περιορίζοντας τις 

υποχρεώσεις, καθιερώνοντας το πλέον εύκολο, φιλικό για τους πολίτες και επώδυνο για 

την πόλη. Ανεχτήκαμε,  χωρίς αιδώ,  τη στάθμευση στους  παιδότοπους, στα πεζοδρόμια 

(ακόμα και στα στενά της Πλάκας), συχνά, γιατί όχι; και στους πεζόδρομους. 

Προς το τέλος της δεκαετίας του΄70, με βάση το Σύνταγμα, επιχειρήθηκε 

εκσυγχρονισμός των οικιστικών θεσμών, με μια νέα τομή στη διασφάλιση 

κοινόχρηστων-κοινωφελών χώρων, αλλά και την προστασία και έλεγχο του υπαίθριου 

χώρου. Η ριζική αναδιάρθρωση, τάραξε τα λιμνάζοντα νερά. Σηματοδοτήθηκε με το 

Νόμο 947/1979 του Στ. Μάνου και συνεχίστηκε με διαφορετική προσέγγιση, αλλά στο 

ίδιο στίγμα, με το (μεταβατικό)  Νόμο 1337/1983 του Αντώνη Τρίτση. Τα αποτελέσματα 

δεν δικαίωσαν (ή δεν πρόλαβαν να δικαιώσουν) τις προσδοκίες, για διαφορετικούς 

λόγους συνδεόμενους με τις ιδιαιτερότητες κάθε Νόμου, το «λαϊκό αίσθημα» και τις 

πολιτικές συγκυρίες.  Πιστεύω πως αυτό δεν μειώνει την αξία των παρεμβάσεων, γιατί η 

απήχησή τους εμφύσησε νέα πνοή στα χωρικά δρώμενα, και άσκησε  ένα παιδευτικό-

παιδαγωγικό ρόλο.  Ακολούθησαν οι Νόμοι 2508/1997 για την οικιστική ανάπτυξη και 

2742/1999 για τη χωροταξία, που θα μπορούσαν να αποδώσουν πολλά αν 

εφαρμοζόντουσαν χωρίς περιστασιακές αλλαγές και προσθήκες. Από την επικοινωνία 

που διατηρούσα με συναδέλφους άλλων χωρών (φίλους από τις σπουδές στο Παρίσι και 

από τα χρόνια των Βρυξελλών), αλλά και από την ανταλλαγή εμπειρίας με χώρες εκτός 
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Ευρώπης, γνώριζα ότι ανάλογα φαινόμενα του «ράβε-ξήλωνε» δεν υπήρχαν. Τί είμαστε 

λοιπόν;  Η Ελλάδα των μεγαλόπνοων μέτρων και εφήμερων καταστάσεων; 

Έκτοτε, μετά την αποχώρησή μου από το Δημόσιο, νέα πλαίσια χωροταξικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού ήρθαν στο φως. Νόμοι αναθεωρούνται πριν καν 

εφαρμοστούν, ως ένα συνονθύλευμα ρυθμίσεων που εμπλέκονται και αυτοαναιρούνται. 

Η ανάγκη κωδικοποίησης της νομοθεσίας είναι επιτακτική, αλλά καρκινοβατεί, θύμα 

των συνεχών αλλαγών, μαζί με όλες τις αγαθές προθέσεις. Οι ονομασίες /ορισμοί των 

επιπέδων σχεδιασμού αλλάζουν, όπως αλλάζουν και οι δομές του Υπουργείου και οι 

Πολιτικές Ηγεσίες, αλλά η παθογένεια παραμένει. Η θεσμική και λειτουργική έλλειψη 

διασύνδεσης μεταξύ οικονομικού προγραμματισμού και χωροταξικού σχεδιασμού 

διατηρείται ακλόνητη. Σε πολεοδομικό επίπεδο μέλημα είναι η προσφορά 

θεσμοθετημένης εντός σχεδίου γης, όχι γης διαμορφωμένης για οικιστική ανάπτυξη. 

Μια αντίληψη ετών που παγιώθηκε, αφού συνήθως ο σχεδιασμός προσαρμόζεται στην 

πραγματικότητα και η υποδομή έπεται της ανωδομής. Ακόμα και για την  Πράξη 

Εφαρμογής που εγκρίνεται πλέον μαζί με το Πολεοδομικό Σχέδιο κανένα βασικό μέτρο 

δεν έχει ληφθεί για την αποφυγή γραφειοκρατικών διαδικασιών και εμπλοκών που 

καθιστούν την περάτωσή της προβληματική.  Ο πολεοδομικός σχεδιασμός τελειώνει με 

την έγκριση του σχεδίου. Τα υπόλοιπα αφήνονται στην τύχη τους, γιατί καμιά 

τεχνικοοικονομική μελέτη δεν στηρίζει την ευόδωση του εγχειρήματος. Αντίθετα 

στηρίζεται ποικιλοτρόπως  η αντίληψη και ιδεολογία ότι κάθε κομμάτι γης είναι εν 

δυνάμει δομήσιμο. Εξελίχθηκε έτσι το εκτός σχεδίου σε υποκατάστατο του χωρικού 

σχεδιασμού της υπαίθρου, στίγμα της πρακτικής του «κτίσε όπου και όπως μπορείς». Η 

μέριμνα για το αδιάβλητο των περιοχών προστασίας δεν λείπει, όμως κι΄αυτή είναι 

περιστασιακή, σκοντάφτει στη βραδύτητα εφαρμογής μέτρων ή στην απραξία. Ο Νόμος 

3937/2011 για την προστασία της βιοποικιλότητας ελάχιστα δοκιμάστηκε, ενώ ο Νόμος 

3827/2010 που κυρώνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου παραμένει ανενεργός. Οι 

σπάνιες αισθητικές αξίες, η ποικιλία και ενότητα  του ελληνικού τοπίου πλήττονται, 

συχνά βάναυσα, με την ανοχή και την απάθεια  όλων μας. 

 «Το τοπίο γεννιέται όταν 

η ψυχή του ανθρώπου συναντήσει τη φύση» 

Οδυσσέας Ελύτης  

 

Παράλληλα κερδίζει έδαφος και άλλο μείζον θέμα, συνδεόμενο άμεσα με το εντός - 

εκτός σχεδίου: Η ανεξέλεγκτη δόμηση, τα αυθαίρετα κτίσματα που κατακλύζουν τον 

τόπο, με την κουλτούρα μιας περίεργης ιδεολογίας στη σχέση Κράτους-Πολίτη. Οι 

ανεξέλεγκτες επεμβάσεις δεν σέβονται ούτε δάση ούτε τα ευαίσθητα οικοσυστήματα 

των ακτών. Διατηρούμε το προνόμιο «αιγιαλού χωρίς παραλία» και «παραλίας χωρίς 

αιγιαλό». Οι Πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν Υ.Π.ΕΝ), για να λύσουν «ριζικά» το 

πρόβλημα, υιοθετούν λύσεις «τακτοποίησης», ενεργοποιώντας πολεοδομικά και 
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οικονομικά εργαλεία. Εντάξεις στο σχέδιο αυθαιρέτων, πρόστιμα ανέγερσης και 

διατήρησης, δηλώσεις των ιδιοκτητών για νομιμοποίηση, μειώσεις προστίμων. 

Συγχρόνως απαγορεύσεις και κυρώσεις που δεν εφαρμόζονται, αναπαράγοντας νέα 

γενιά αυθαιρέτων. Το κτηματολόγιο καρκινοβατεί, γιατί πρέπει να βολέψουμε και τις 

«οικιστικές πυκνώσεις». Η αξιοπιστία της Πολιτείας πλήττεται, οι αρχές της ισονομίας και 

ισοπολιτείας καταπατώνται, εν ονόματι μιας «ρεαλιστικής» αντιμετώπισης «κοινωνικών 

αναγκών». Υπήρξαν ευτυχώς και εξαιρέσεις στον κανόνα, ας μην τις ξεχνάμε: Ο Στέφανος 

Μάνος που χαρακτήριζε το φαινόμενο των αυθαιρέτων «λερναία έδρα», ο Αντώνης 

Τρίτσης που επιχείρησε μια διαφορετική προσέγγιση και ο Κώστας Λαλιώτης που 

αντιστάθηκε παρά τις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις και τις πιέσεις. 

Για να ατενίσουμε το μέλλον είναι χρήσιμο να δούμε την εμπειρία του παρελθόντος. Να 

διερωτηθούμε τί έφταιξε, ποιές προϋποθέσεις, ποιές επιλογές απαιτούνται για ένα 

περιβάλλον υψηλής ποιοτικής στάθμης. Η απαγκίστρωση από παγιωμένες αντιλήψεις 

και πρακτικές αποτελεί προϋπόθεση.  Είναι καιρός να ενστερνιστούμε το γεγονός ότι 

χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός/προγραμματισμός συνιστούν αδιαίρετη 

διαδικασία, αναπτύσσονται και εξελίσσονται ως ενιαίο σύστημα. Τα χωροταξικά σχέδια 

αποτελούν σύνθετα χωροαναπτυξιακά προγράμματα που ενσωματώνουν στόχους 

οικονομικής ανάπτυξης/ανταγωνιστικότητας, κοινωνικής συνοχής και περιβαλλοντικής 

προστασίας.   Η αειφόρος ανάπτυξη θα προσλάβει απτό περιεχόμενο μέσω της 

εξειδίκευσης του προτύπου ανάπτυξης που θα επιλεγεί (πόλοι και άξονες ανάπτυξης, 

πολυκεντρικότητα ή όχι, τομείς παραγωγής…). Σε κάθε περίπτωση ο προσδιορισμός των 

επιλογών πρέπει να ξεκινάει από τον προβληματισμό: Σε ποιούς τομείς πάσχει 

ιδιαίτερα σήμερα η οργάνωση του χώρου;  Ποιές είναι οι κρίσιμοι παράμετροι για την 

επιλογή του χωρικού προτύπου ανάπτυξης; Tί επηρρεάζει την παραγωγικότητα της 

χώρας; Πώς και πού αρμόζει να ενισχυθούν οι τομείς παραγωγής; Οι όποιες επιλογές να 

ανταποκρίνονται στη γεωμορφολογία, τη γεωπολιτική θέση της χώρας, τους φυσικούς 

πόρους, την προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών αγαθών, την 

προστασία από φυσικούς κινδύνους. 

Αναγκαία, κατά την κρίση μου, είναι μια διαφορετική αντίληψη, εννοιολογικά και 

τεχνικά, ως προς το Πολεοδομικό Σχέδιο (Σχέδιο Πόλεως)/Πράξη Εφαρμογής. Δεν αρκεί 

απλώς το σχέδιο και η θεσμοθέτησή του, αλλά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

σχεδιασμού του οικιστικού χώρου (ή χώρου υποδοχής επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων) με χρονοδιάγραμμα, κοστολόγηση και πηγές χρηματοδότησης. Και 

παράλληλα συνέπεια και συνέχεια, χωρίς «εκλογικές παρεμβολές» και αναπότρεπτες 

εξελίξεις. Να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε μια άλλη εποχή, αυτή του φαινομένου του 

θερμοκηπίου. Οι πολιτικές διαχείρισης του χώρου οφείλουν να συνεκτιμούν σοβαρά τη 

συντελούμενη κλιματική αλλαγή.  Η Ε.Ε. μας δείχνει το δρόμο και σε πολλές χώρες, 

κυρίως τις βόρειες, ο παράγων αυτός αποτελεί κλειδί αναφοράς του χωρικού 

σχεδιασμού. Στην Ελλάδα έχουμε υιοθετήσει «Στρατηγική» (Απρίλιος 2016) και «Εθνικό 

Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα» (Νοέμβριος 2019). Ελπίζουμε στον έμπρακτο 

σεβασμό  των κατευθύνσεών τους. 



5 

 

                                                                    Η κατάσταση συναγερμού για το κλίμα δεν προέκυψε τυχαία. 

Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων κινήσεων και θεωρήσεων για τον κόσμο. 

Απληστία, αποτυχία να σεβαστούμε τη φύση, ατελείωτος ανταγωνισμός, έλλειψη ευθύνης. 

Όμως ο κόσμος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί,  να τεμαχιστεί, να καταστραφεί. 

Είναι μια ζώσα οντότητα από την οποίαν εξαρτώμεθα ως ένα πολύ μικρό αλλά ισχυρό τμήμα της. 

Από τη διάλεξη της Όλγκα Τοκάρτσουκ κατά τη βράβευσή της με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2018 

 

ΤΟ  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΥΤΟ 

Είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα σε Διεθνείς Οργανισμούς, ξεκινώντας το 1986 

από τις ετήσιες Συνόδους του Ο.Η.Ε. (Ο.Ε.Ε./Ο.Η.Ε.). Υπήρχε πάντα ένα προκαθορισμένο 

αντικείμενο συζήτησης (αστικά κέντρα, ύπαιθρος, παραδοσιακοί οικισμοί, αγροτικοί 

οικισμοί, αρμοδιότητες και αποκέντρωση…). Κάθε εκπρόσωπος ανέπτυσσε την πολιτική 

της χώρας του και δεχόταν διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η ανταλλαγή απόψεων ήταν 

ενδιαφέρουσα, αλλά οφείλω να ομολογήσω πως δεν κατάλαβα ποτέ ποιά ήταν η 

ουσιαστική συνεισφορά των Συνεδριάσεων. Υπήρχαν πάντα πρακτικά και ενίοτε 

συντάσσαμε μονογραφίες. Δεν υπήρξε όμως ποτέ  ένα τελικό ουσιαστικό αποτέλεσμα, 

δεν είδα ποτέ να εφαρμόζονται «καλές πρακτικές». Ίσως από λάθος μου κατέληξα σε 

εσφαλμένες εκτιμήσεις που κλόνισαν την εμπιστοσύνη μου ως προς την συνεισφορά 

των Διεθνών Οργανισμών. Δεν ήταν όμως η μόνη πικρή εμπειρία. 

Στη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ 

το 2002 (RIO+10), οι εργασίες κατέληξαν στην υιοθέτηση της Πολιτικής Διακήρυξης για 

τη Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη. Ήταν η μεγαλύτερη Διάσκεψη που έχει οργανωθεί από 

τα Ηνωμένα Έθνη, τόσο ως προς τη συμμετοχή Κρατών, Αρχηγών Κρατών και Υπουργών, 

όσο και ως προς τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Έζησα τις εργασίες της 

Διάσκεψης για να διαπιστώσω πως οι προσδοκίες δεν επαληθεύτηκαν. Η Διεθνής 

Κοινότητα, υπό την πίεση αντικρουόμενων συμφερόντων, δεν προχώρησε περαιτέρω 

στην θεσμική κατοχύρωση της έννοιας της Αειφορίας Η χρήση του όρου «Πολιτική» στη 

Διακήρυξη της Διάσκεψης έδειξε εξαρχής την απροθυμία των Κρατών να προχωρήσουν 

στη νομική κατοχύρωση των ρυθμίσεων. Αποφεύγουμε εύστοχα ότι μας δεσμεύει. 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ίσως το πλέον σημαντικό, πολύπλοκο, επιτακτικό 

φαινόμενο από όσα οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε, πριν είναι αργά. Τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά. Πέρα από τις τεράστιες οικονομικές και 

κοινωνικές συνέπειες, απειλούν την υγεία του ανθρώπου, της χλωρίδας και της πανίδας. 

Από τότε που οι επιπτώσεις του κλίματος άρχισαν να μας απασχολούν πέρασαν πάνω 

από είκοσι πέντε χρόνια (25) χρόνια. Κύλησαν οκτώ (8) χρόνια για να τεθεί σε εφαρμογή 

το Πρωτόκολλο του Κιότο, χωρίς μάλιστα συμμετοχή των βασικών ρυπαντών Η.Π.Α. και 
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Κίνας. Έκτοτε η κατάσταση δεν βελτιώθηκε, επιδεινώθηκε. Οι εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου φτάνουν σε συνεχώς υψηλότερα επίπεδα. Η νέα Συμφωνία των Παρισίων 

(Δεκέμβριος του 2015) υπόσχεται πολλά. Οι διαπραγματεύσεις εστιάστηκαν πρωτίστως 

στο αν η Συμφωνία θα ήταν νομικά δεσμευτική ή πλέον ήπια. Το αποτέλεσμα 

ικανοποίησε και τις δύο επιδιώξεις. Η Συμφωνία έχει το status Διεθνούς Συνθήκης και οι 

υποχρεώσεις που εισάγει έχουν προγραμματικό χαρακτήρα, χωρίς υποχρεωτικούς 

μηχανισμούς συμμόρφωσης και κυρώσεων. Κατά τους ειδικούς το αποτέλεσμα είναι το 

καλλίτερο εφικτό και η επιτυχία θα εξαρτηθεί από τον τρόπο υλοποίησής του. Ας 

ελπίσουμε ότι η υλοποίηση δεν θα μας απογοητεύσει. 

Θα κλείσω με τη στάση της Διεθνούς Κοινότητας για ένα θέμα που δεν αφορά το στενό 

επαγγελματικό μου κύκλο, αλλά με πλήγωσε βαθύτατα σαν ελληνίδα και σαν άτομο που 

σέβεται τα πολιτιστικά μνημεία, όπου και αν βρίσκονται, όπου και αν ανήκουν. Τον 

Ιούλιο 2020 σε μια επίδειξη ισχύος εθνικιστική, υπεροπτική, ταπεινή, εγκαινιάστηκε 

στην Κωνσταντινούπολη το Τέμενος της Αγίας Σοφίας. Η αισθητική, ποιοτική, 

σημειολογική, θρησκευτικά βάναυση αλλοίωση της Αγίας Σοφίας, κηρυγμένης από την 

UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δεν απετράπη. Η βεβήλωση δεν 

έγινε αιφνιδιαστικά. Μήνες πριν είχαν γνωστοποιηθεί τα σχέδια της Τουρκικής ηγεσίας 

και τα προσχήματα που αιτιολογούσαν το «νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα» της πράξης. 

Πώς αντέδρασε η Διεθνής Κοινότητα;  

Στις 18/4/2020 και ενώ οι διεργασίες της γείτονος  βάδιζαν ολοταχώς, εορταζότανε  μια 

επέτειος μεγάλης σημασίας για όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Η Παγκόσμια Ημέρα 

Μνημείων  όπως έχει οριστεί από την UNESCO και το ICOMOS. Μια ευκαιρία για την 

ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Στη χώρα μας η επέτειος πέρασε απαρατήρητη λόγω του COVID 19. Ίσως λόγω της 

πανδημίας ανάλογη κατάσταση να έζησαν και άλλες χώρες. Ωστόσο περιμέναμε όλοι 

έντονες παρεμβάσεις, διαβήματα, παραινέσεις για την αποτροπή της ανιστόρητης 

επέμβασης σε ένα μνημείο τέχνης, σύμβολο της Χριστιανοσύνης. Υπήρξαν πράγματι 

ανακοινώσεις διαμαρτυρίας από τις αρχές ευρωπαϊκών χωρών, πριν τα πανηγυρικά  

εγκαίνια του Τεμένους. Ωστόσο Συμβούλιο της Ευρώπης και ICOMOS δεν ασχολήθηκαν 

και η UNESCO,  ο κατεξοχήν αρμόδιος Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός, Πολιτιστικός 

οργανισμός του Ο.Η.Ε. παρέμεινε σιωπηλός παρατηρητής. Στο παρά πέντε, προ 

τετελεσμένων γεγονότων, εξέδωσε ανακοίνωση παραίνεσης για την αποφυγή 

προσβολής του μνημείου. Το ίδιο και η EUROPA NOSTRA. Η Διεθνής Κοινότητα έπραξε 

το καθήκον της. Ελπίζω και εύχομαι παρόμοια φαινόμενα να μην ξαναζήσει η 

οικουμένη. 

Ζούμε ωστόσο στον κόσμο της παγκοσμιοποίησης και στα καίρια πλανητικά φαινόμενα 

καμία χώρα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μόνη της. Απαιτείται συλλογική δράση και 

ευθύνη της Διεθνούς Κοινότητας, η οποία, αλλοίμονο, κινείται με ρυθμούς που 

κλονίζουν την αναγνώριση και εμπιστοσύνη στο έργο της. 
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Η ανέγγιχτη φύση και η ανέγγιχτη ιστορία είναι τα χαρακτηριστικά 

 που παρέμειναν κυρίαρχα έως σήμερα. 

Οι  Πνευματικές ρίζες είναι λιγότερο ανεπτυγμένες από αυτές της τεχνολογικής φύσης. 

 Ο παροξυσμός, αδιάρρηκτα δεμένος με τη μεγαλοφυΐα, αναλώθηκε από τη ρουτίνα. 

Η περιβεβλημένη με ακαδημαϊκούς τίτλους μετριότητα κερδίζει το σεβασμό, 

 η σκέψη εγκλωβίζεται σε προγραμματισμένες θέσεις εργασίας. 

Hans Magnus Enzensberger/ «Πολιτική και Πολιτισμός» 
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