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      ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΕΩΝ * ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

  Εισαγωγή 

Ένα άρθρο του ομιλούντος στο τελευταίο τεύχος των «Ναυπλιακών 

Αναλέκτων», της αξιόλογης αυτής περιοδικής έκδοσης του Δήμου Ναυπλιέων, 

αναφερόταν σε ένα αξιόλογο κτίσμα του μοντερνισμού στην Ελλάδα της 

δεκαετίας του 1930. Το κτίριο αυτό ήταν κατά τη γνώμη μου χαρακτηριστικό 

τεκμήριο της αρχιτεκτονικής ιστορίας του Ναυπλίου. Η κατεδάφισή του, κατά τη 

δεκαετία του 1970, μας παρακινεί να θέσουμε το γενικότερο ζήτημα των 

πιέσεων δέχονται και των αλλαγών που υφίστανται οι περισσότερες πόλεις της 

χώρας και ειδικά τα ιστορικά κέντρα τους. Αυτό με τη σειρά οδηγεί στο πώς 

πρέπει να καθοριστούν  κριτήρια και μέθοδοι για την εξασφάλιση της 

διατήρησης του χαρακτήρα των ιστορικών κέντρων των ελληνικών πόλεων. 

Το θέμα είναι ιδιαίτερα σύνθετο και δύσκολο. Απόψε θα επιδιώξω να 

θέσω με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια τις κύριες πλευρές του και μερικές 

λύσεις ή απόπειρες λύσεων που έχουν γίνει. Τα παραδείγματά μου 

προέρχονται κυρίως από εμπειρία μου στην παλιά πόλη (π.π.) της Ρόδου για 

την αρχιτεκτονική συντήρηση της οποίας εργάστηκα επί 20 σχεδόν χρόνια 

(μέχρι το τέλος του 2006). 

 Επισημάνσεις 

Τα ιστορικά κέντρα (ι.κ.) είναι τμήματα σύγχρονων, ζωντανών πόλεων. 

Τα ι. κ. αποτελούνται από κτίρια, πλατείες, δρόμους, κρήνες, αγάλματα.  Στη 

χώρα μας πολύ συχνά μέσα στον πολεοδομικό ιστό τους σώζονται και 

λείψανα αρχαίων κτισμάτων (π.χ. η Αθήνα* και η Θεσσαλονίκη). Εκείνο που τα 

ξεχωρίζει από τα σύγχρονα κομμάτια της πόλης είναι ότι τα ιστορικά κέντρα 

είναι ιδιαίτερα φορτισμένα με μνήμες (γι’ αυτό μιλάμε για «μνημειακές ζώνες»). 

Τα κτίρια αποτελούν μάρτυρες της  αρχιτεκτονικής και των τρόπων 

οικοδόμησης. Αποτυπώνουν επίσης  τον τρόπο ζωής των ενοίκων τους. Οι 

πλατείες είναι οι υπαίθριοι χώροι της κοινωνικής ζωής. Κτίρια, δρόμοι ή 

πλατείες στα ι.κ. συνδέονται επίσης πολύ συχνά με γεγονότα που σχετίζονται με 

την οικονομική και πολιτική ιστορία της πόλης, της περιοχής της και συχνά 

ολόκληρης της χώρας. Το Ναύπλιο είναι κατ’ εξοχήν μια τέτοια πόλη.* 

Οι μεταπολεμικές κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, παγκόσμια και 

στη χώρα μας δημιούργησαν νέα δεδομένα στον τρόπο ζωής (νέα 
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καταναλωτικά πρότυπα, χρήση του αυτοκινήτου ιδιωτ. χρήσης (ι.χ.), διάδοση 

του τουρισμού, κ.α). Ειδικά στην Ελλάδα για τρεις σχεδόν δεκαετίες είχαμε κύμα 

αστυφιλίας με επακόλουθη ταχύτατη οικοδόμηση μέσα και γύρω στις πόλεις, 

όπου το έδαφος υπήρξε το κατεξοχήν αντικείμενο κερδοσκοπίας. Η 

οικοδόμηση αυτή έγινε χωρίς να προϋπάρχουν πολεοδομικά σχέδια με χρήσεις 

γης, διαχωρισμό ζωνών προστασίας, εξασφάλιση υποδομών κτλ.   Tα 

δεδομένα αυτά οδήγησαν την κατεδάφιση μεγάλων τμημάτων των κέντρων 

των πόλεων και αντικατάστασή τους με νέα κτίρια, με μεγάλα ύψη και 

πυκνότητες. Τα ι. κ. των πόλεων με οικονομική ανάπτυξη αλλοιώθηκαν σοβαρά 

ή καταστράφηκαν τελείως. Διατηρήθηκαν ι.κ. σε δύο περιπτώσεις:  

□ Εκεί που δια νόμου αυτά είχαν κηρυχθεί περιοχές προστασίας και 

βρίσκονταν υπό τον  έλεγχο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Αυτές είναι οι 

περιπτώσεις του Ναυπλίου* και της παλιάς πόλης της Ρόδου*. 

□ Όταν ο οικισμός δεν παρουσίαζε καμία οικονομική ανάπτυξη. Πολλές 

κωμοπόλεις και χωριά των νησιών και της ορεινής Ελλάδας ανήκουν στην 

κατηγορία αυτή. 

 Σύγχρονα πολεοδομικά προβλήματα και πιέσεις  

Οι αλλαγές στην οικονομία διακρίνονται πιο ανάγλυφα στις κοινωνικές 

παραμέτρους, που συνήθως ονομάζουμε «τρόπο ζωής». Σε πολεοδομικό 

επίπεδο αυτά αντανακλώνται στις αλλαγές των χρήσεων όχι μόνο 

μεμονωμένων κτιρίων αλλά και ολόκληρων συνοικιών κυρίως των ι.κ. Παλιά 

επαγγέλματα παύουν να ασκούνται, πολλοί κάτοικοι των ιστορικών κέντρων 

εγκαθίστανται στις νέες συνοικίες της πόλης αναζητώντας σύγχρονες ανέσεις, 

αφού αδυνατούν οικονομικά να εκσυγχρονίσουν τα παλιά κτίρια. Εκτός όμως 

από αυτές τις αλλαγές που θα μπορούσαμε να τις θεωρήσουμε φυσιολογικές, 

υπάρχουν και άλλες που επιβάλλονται από «έξω». Εύπορα κοινωνικά 

στρώματα ημεδαπών και αλλοδαπών επιζητούν την κατοίκηση στα ιστορικά 

κέντρα και εγκαθίστανται συνήθως ως εποχικοί και σπάνια ως μόνιμοι κάτοικοι.  

Το φαινόμενο είναι γνωστό στα ι.κ. της δυτικής Ευρώπης. Έστω και έτσι όμως 

διατηρείται τουλάχιστον η χρήση της κατοικίας, αν και όχι με την ίδια ζωντανή 

μορφή που είχε πριν.  Μία τέτοια ακραία περίπτωση στη χώρα μας είναι  η 

Μονεμβάσια.            

Ο τουρισμός, που επικράτησε στην Ελλάδα ως μια βασική οικονομική 

δύναμη, μετέτρεψε τα ι.κ. σε πόλους έλξης της τουριστικής δραστηριότητας 
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γεγονός που είχε ιδιαίτερες επιπτώσεις. Αναζητήθηκαν ακίνητα για να 

στεγάσουν ξενοδοχεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια και πάσης φύσεως κέντρα 

διασκέδασης. Οι περισσότερες από τις χρήσεις αυτές είναι θορυβώδεις και 

λειτουργούν μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Η παρουσία των τουριστικών 

επιχειρήσεων προκαλεί αύξηση των τιμών και των ενοικίων των ακινήτων. 

Αυτές και ο θόρυβος αποτελούν τους κύριους λόγους που διώχνουν τους 

μόνιμους κατοίκους από τα ιστορικά κέντρα.  

Η εισβολή του τουρισμού ασκεί πιέσεις για δραστικές αλλαγές και στην 

αρχιτεκτονική των κτιρίων. Εξωτερικά οι επιγραφές, οι τέντες, ο φωτισμός, οι 

συσκευές κλιματισμού  αποτελούν στοιχεία που αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική 

φυσιογνωμία των κτιρίων αλλά και των δρόμων των ι.κ. Σοβαρό θέμα είναι η 

έκθεση των εμπορευμάτων έξω από τα καταστήματα. Οι επιχειρήσεις  

υγειονομικού ελέγχου με τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους  

μεταβάλλουν συνήθως αρνητικά την εικόνα των δρόμων και  πλατειών.  Αυτού 

του είδους οι επεμβάσεις χρειάζονται ειδικό χειρισμό για να ελεγχθούν.  

Άλλη κατηγορία επεμβάσεων των επιχειρηματιών, αυθαίρετες τις 

περισσότερες φορές, είναι αυτές που γίνονται στο εσωτερικό των κτιρίων και 

στο φέροντα οργανισμό τους. Είναι  επικίνδυνες, διότι συνήθως είναι μη 

αναστρέψιμες και μειώνουν τη στατική ικανότητα του κτιρίου. Αφορούν 

διευρύνσεις ανοιγμάτων και διάνοιξη νέων, κατασκευή επιπλέον ορόφων 

(πατάρια), επεκτάσεις τραπεζοκαθισμάτων σε βεράντες και δώματα. Τέλος έχει 

διαπιστωθεί ότι η απομάκρυνση των παλιών κατοίκων και επαγγελματιών από 

τα ι.κ. ακολουθείται από την εισβολή νέων χρήσεων, που συνήθως 

περιορίζονται στα ισόγεια, ενώ οι όροφοι παραμένουν κενοί.   

 

Η χρήση του αυτοκινήτου ι.χ.  αποτελεί πλέον σοβαρό πρόβλημα των 

πόλεων και είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για τα ι.κ. που είχαν κατασκευαστεί για 

το περπάτημα ανθρώπων και υποζυγίων. Η χρήση του αυτοκινήτου στα ι.κ. 

ενισχύθηκε από την παρουσία των τουριστικών δραστηριοτήτων. Φορτηγά  

μπαίνουν στα στενά για την τροφοδοσία των καταστημάτων (κυρίως 

υγειονομικού ενδιαφέροντος) και την εξυπηρέτηση των πελατών τους ακόμη 

και τη νύκτα. Στο Ναύπλιο λόγω του εδάφους και των σκαλοπατιών το 

φαινόμενο έχει μικρότερη έκταση από ότι σε άλλες πόλεις. Το αυτοκίνητο είναι 

ένα ακόμη αίτιο για την εγκατάλειψη των ι.κ. Είτε λόγω της ενοχλητικής 
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παρουσίας του, είτε λόγω των δυσκολιών κίνησης και στάθμευσης των 

αυτοκινήτων των μόνιμων κατοίκων.  

Τα ιστορικά κέντρα έχοντας χάσει τον πιο ζωντανό και οικονομικά 

δραστήριο πληθυσμό τους και τους επαγγελματίες που στηρίζονταν σ’ αυτόν 

χάνουν το χαρακτήρα της γειτονιάς. Μένουν μόνον τα κελύφη των κτιρίων ως  

σκηνικό μέσα στο οποίο περιφέρονται οι επισκέπτες. Έτσι πολλά ι.κ. τείνουν να 

μετατραπούν σε άθροισμα χώρων διασκέδασης και μαζικής εστίασης. Η 

ιστορία της πόλης καταναλώνεται εκεί μέσω της εικόνας των ιστορικών κτιρίων 

και ενός πολεοδομικού περιβάλλοντος άδειου από  αληθινή ζωή. Γι’ αυτό τα ι.κ. 

είναι σχεδόν νεκρά εκτός τουριστικής περιόδου, αφού είναι ακατοίκητα. 

 

Θεσμικά μέτρα και πολεοδομικές επεμβάσεις 

 Οι μεταβολές στην οικονομία και οι κοινωνικές αλλαγές που την 

ακολουθούν είναι μια πραγματικότητα. Είναι ανεδαφικό και ακατόρθωτο να τις 

εμποδίσουμε. Εκείνο που επιδιώκουμε είναι να αποφύγουμε μεταβολές που 

οδηγούν στην αλλοίωση της αρχιτεκτονικής και του πολεοδομικού ιστού.

 Σήμερα  η απλή κήρυξη μιας πόλης δεν αρκεί για να την προστατεύσει 

από τις οικονομικές πιέσεις και τις αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές αλλοιώσεις 

και στρεβλώσεις. Ο σύνθετος, δυναμικός χαρακτήρας των πόλεων και των ι.κ. 

τους απαιτεί επίσης επέμβαση σύνθετη και πολυδιάστατη που στη σύγχρονη 

επιστήμη των αρχιτεκτονικών αποκαταστάσεων ονομάζεται ολοκληρωμένη 

αποκατάσταση. Με τον όρο αυτό εννοούνται το σύνολο των μέτρων και των  

ενεργειών που αποφασίζονται για την προστασία ενός οικισμού ή ιστορικού 

κέντρου και περιλαμβάνουν μέτρα θεσμικά, οικονομικά, πολεοδομικά 

αρχιτεκτονικά και κοινωνικά.  

Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η καταγραφή, 

τεκμηρίωση αρχιτεκτονική/ ιστορική που ακολουθείται από κατηγοριοποίηση 

και αξιολόγηση των ιστορικών κτιρίων του οικισμού καθώς και των κοινωνικών 

και οικονομικών δεδομένων του, ώστε να έχουμε σφαιρική εικόνα του οικισμού 

και των προβλημάτων του. Πρόκειται για έργο επίπονο, χρονοβόρο, που 

απαιτεί διεπιστημονική συνεργασία. Η καταγραφή προβλέπεται και από τις 

διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας και πρώτα απ’ όλα τη 

Σύμβαση της Γρανάδας (1985). 
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Ακολουθεί το κύριο και αναγκαίο θεσμικό μέτρο της έκδοσης 

προεδρικού διατάγματος που περιλαμβάνει με μορφή νόμου τα κύρια σημεία 

των επεμβάσεων που επιδιώκουμε (χρήσεις γης και αντίστοιχες ζώνες, όρους 

δόμησης αδόμητων οικοπέδων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επιμέρους 

κανονισμούς – π.χ. τρόπο έκθεσης εμπορευμάτων, κ.α.). Φυσικά ο 

προσδιορισμός ζωνών κατοικίας – εμπορικού κέντρου έχει οικονομικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις. Πιθανόν να χρειαστεί στη ζώνη κατοικίας η πρόβλεψη 

υπαίθριων χώρων άθλησης και ακινήτων για στέγαση παιδικών σταθμών. Τα 

κυκλοφοριακά μέτρα έχουν επίσης και οικονομική διάσταση αφού αφορούν 

στον καθορισμό ωραρίου τροφοδοσίας καταστημάτων, στην εξασφάλιση 

χώρων στάθμευσης μόνιμων κατοίκων, κ.α.). 

Απαραίτητο πολιτικό μέτρο με άμεσες οικονομικές και κοινωνικές 

προεκτάσεις είναι η εφαρμογή κινήτρων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που 

κηρύσσονται διατηρητέα. Τέτοια κίνητρα είναι η ανταλλαγή του ακινήτου, η 

παροχή δανείου ή/και επιδότηση μέρους του κόστους κατασκευής. Πολιτική 

κινήτρων για τη διατήρηση της αρχιτεκτ. κληρονομιάς δεν εφαρμόστηκε ποτέ 

στη χώρα μας και αυτό έχει συμβάλλει στην απαξίωσή της στη συνείδηση των 

πολιτών. 

Εάν παρατηρείται  συρρίκνωση του αριθμού των μονίμων κατοίκων 

ενός ι.κ.  ίσως κριθεί αναγκαίο να εφαρμοσθεί πρόγραμμα προσέλκυσης νέων 

κατοίκων. Αυτό αποτελεί ένα κοινωνικό μέτρο, στο οποίο θα πρέπει να 

συνεργαστούν ποικίλοι φορείς (Οργαν. Εργατ. Κατοικίας, Υπουργ. Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, κ.α.). 

Τέλος, σε μια τέτοια συνολική προσέγγιση ο αντισεισμικός σχεδιασμός 

θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’ όψη μέσω του ελέγχου των κτιρίων 

συγκέντρωσης κοινού, των ψηλών ιστορικών κτιρίων, της εξασφάλισης 

ανοικτών χώρων για τη παραμονή του κοινού και οδών διαφυγής σε 

περίπτωση σεισμού, κ.τ.λ.  

 

Η κατεδάφιση των χερσαίων και του μεγαλύτερου μέρους των 

θαλασσινών τειχών της μεσαιωνικής πόλης του Ναυπλίου κατά το 

Μεσοπόλεμο, δεν ήταν αναγκαία όπως έχει αποδειχθεί εκ των υστέρων. Ούτε η 

κατεδάφιση των Ενετικών νεωρίων (ναύσταθμος) που ακολούθησε. Την ίδια 

εποχή (1926) στη Ρόδο η Ιταλική διοίκηση κήρυσσε ολόκληρη τη μεσαιωνική 
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πόλη σε μνημείο, μαζί με τις οχυρώσεις της και τη γύρω πράσινη ζώνη. Για να 

υπογραμμίσουμε τις ριζικά διαφορετικές προσεγγίσεις, πρέπει να πούμε ότι το 

1960 η π.π. της Ρόδου κηρύχθηκε μνημείο προστατευόμενο από το ΥΠΠΟ ενώ 

το ρυμοτομικό της χαράκτηκε με ευθύγραμμους πλατιούς δρόμους 

αδιαφορώντας για τη μορφή της. Χάρη στην Αρχαιολογική υπηρεσία (4η 

Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) το σχέδιο εκείνο δεν έχει εφαρμοστεί. 

Ίσως να ισχυριστεί κάποιος ότι οι επιστημονικές γνώσεις και απόψεις της 

εποχής δεν απέτρεψαν εκείνες τις καταστροφές - αν και αυτό είναι συζητήσιμο. 

Σήμερα όμως υπάρχουν και στη χώρα μας οι γνώσεις, η πληροφόρηση και οι 

έμπειροι ειδικοί για την μελέτη και εφαρμογή τόσο πολεοδομικών σχεδίων όσο 

και σχεδίων ολοκληρωμένης αποκατάστασης ι. κ. Δεν δικαιολογούνται λοιπόν 

αυτοσχεδιασμοί και αυθαιρεσίες στο χειρισμό τόσο των μεμονωμένων ιστορικ. 

κτιρίων, όσο και των ιστορικών οικισμών. Η προστασία των ιστορικών κέντρων 

και οικισμών αποτελεί πλέον και υποχρέωση της χώρας μας που απορρέει από 

τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες έχει υπογράψει (πρώτα απ’ όλα τη 

«Σύμβαση της Γρανάδας, 1985).  

Χωρίς αμφιβολία το όλο ζήτημα της αποκατάστασης, διατήρησης και 

απόδοσης νέων χρήσεων σε κτίρια και οικιστικές περιοχές έχει σοβαρή πολιτική 

διάσταση: Η μεταπολεμική εμπορευματοποίηση της γης και των κτιρίων είναι η 

μία συνιστώσα της και τα κριτήρια για την επιλογή / αξιολόγηση των προς 

διατήρηση ιστορικών κτιρίων και περιοχών είναι η άλλη.  

 

Θα επιστρέψουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Πώς μπορούσε να έχει 

διατηρηθεί εκείνη η κατοικία του 1935; Εκείνο που λείπει ακόμη στο Ναύπλιο 

είναι η κήρυξη οικοδομικών τετραγώνων και μεμονωμένων κτιρίων της εκτός 

ιστορικού κέντρου τμήματος της πόλης δηλ. εκείνου που αναπτύχθηκε κατά 

τον μεσοπόλεμο μαζί με την Πρόνοια και το Συνοικισμό. Η επιλογή όμως πρέπει 

να γίνει συνολικά και μετά από πλήρη καταγραφή και αξιολόγηση όλων των 

κτιρίων και πολεοδομικών στοιχείων και όχι κατά περίπτωση και κάτω από την 

πίεση εκμετάλλευσης του ενός ή του άλλου οικοπέδου. Στο τμήμα αυτό 

περιλαμβάνονται εκτός από τα κτίρια και αξιόλογοι κοινόχρηστοι χώροι όπως 

οι πλατείες Καποδίστρια, Κολοκοτρώνη και ο Σιδηροδρομικός Σταθμός. Οι 

δημόσιοι αυτοί χώροι εδώ και πολλές δεκαετίες αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα της πόλης και της φυσιογνωμίας της. Αν η καταγραφή, αξιολόγηση και 

 7 



κήρυξη τμημάτων της περιοχής είχε γίνει κατά τη δεκαετία του 1960, η οικία 

Τόμπρα για την οποία έγινε λόγος θα είχε διατηρηθεί μαζί και αριθμός  κτιρίων 

της οδού Σιδηράς Μεραρχίας και των παρόδων της. Θα υπήρχε, έτσι, ομαλή 

μετάβαση από τον ιστορικό πυρήνα στη σύγχρονη πόλη, τόσο από πλευράς 

πολεοδομικής κλίμακας όσο και αρχιτεκτονικών μορφών. Αυτή η μεταβατική 

φάση έχει πλέον χαθεί και μαζί της ένα κομμάτι της ιστορίας και της 

φυσιογνωμίας της πόλη. 
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