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Λεωνίδας Λουλούδης

Καθηγητής Πολιτικής Προστασίας του Αγροτικού Περιβάλλοντος 

Αντιπρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το τοπίο δεν ήταν πάντοτε αντικείμενο επιστημονικού ενδιαφέροντος, ειδικότερα με 

στόχο την προγραμματική προστασία και διαχείρισή του. Άλλες προτεραιότητες, κυ-

ρίως οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα, απολύτως κατανοητές σε εποχές δια-

τροφικής πενίας και ισχνής εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, δεν άφηναν περιθώ-

ρια μορφοποίησης και μελέτης περιβαλλοντικών οντοτήτων όπως είναι το τοπίο, διά 

των οποίων να συντίθενται οικολογικά, βιολογικά, οικονομικά, κοινωνικά, ιστορικά 

και αισθητικά στοιχεία σε ενιαίο χωρικό πεδίο και χρονικό ορίζοντα. ∆εν έλειπαν, βέ-

βαια, άλλες συλλήψεις του τοπίου, βιωματικής και συναισθηματικής τάξης, ιδιαίτερα 

όταν –μιλώντας ειδικά για τη χώρα μας– τα κύματα της αγροτικής εξόδου συσσώρευ-

αν στα αφιλόξενα αστικά κέντρα, κατά τον 19ο αιώνα και ακόμη μέχρι τα μέσα της δε-

καετίας του 1970, οικονομικούς και πολιτικούς πρόσφυγες με πρόσφατες τις μνήμες 

του αγροτικού μόχθου και των αναπαραστάσεων του υπαίθριου βίου από τον οποίο 

προέρχονταν. Ήταν η νοσταλγία, άλλωστε, αυτών των εκριζωμένων ανθρώπων για 

τον γενέθλιο τόπο/τοπίο η οποία διέσωσε, με την ανιδιοτελή συνδρομή φωτισμένων 

εκπροσώπων της ελίτ, ό,τι από τον δικό τους κόσμο της άγριας φύσης, της πρωτογε-

νούς και απλής εμπορευματικής παραγωγής, των οργανωμένων με το κοινοτικό ήθος 

οικισμών δεν παρασύρθηκε από την αναπτυξιακή λαίλαπα της άνευ όρων και ορίων 

επέκτασης των αστικών –με τη διπλή έννοια του πολιτικού και γεωγραφικού τους 

προσδιορισμού– συμφερόντων. Μέχρι που τα πράγματα άλλαξαν…
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Πώς άλλαξαν είναι μια μεγάλη συζήτηση, ακόμη ανοικτή. Ας περιοριστώ, για την 

οικονομία του κειμένου, στα προφανή της γνωστικής αρμοδιότητάς μου. Να σκε-

φτούμε μόνο τις συνέπειες των μεγάλων τομών αλλά και των συνεχειών που τις 

ακολούθησαν. Η αγροτική μεταρρύθμιση του Μεσοπολέμου, τα εγγειοβελτιωτικά 

έργα και οι αναδασμοί, οι πολεμικές συρράξεις και διώξεις, ο ατέρμων τεχνολογι-

κός εκσυγχρονισμός, η διεθνοποίηση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών όταν 

η κρατική ή υπερεθνική στήριξη έλαβε ολοκληρωμένο και συστηματικό χαρακτήρα, 

οδήγησαν αφενός σε άνοδο του εισοδηματικού επιπέδου των αγροτών, αφετέρου 

σε μείωση της γεωργικής απασχόλησης και σε κρίση υπερπαραγωγής. Χωριά ερη-

μώθηκαν, η γεωργία απαξιώθηκε, το γεωργικό εισόδημα κατανεμήθηκε γεωγραφι-

κά και κοινωνικά άνισα και, κάτι απρόβλεπτο για τις δεκαετίες του αναπτυξιακού 

οπτιμισμού, το φυσικό περιβάλλον εξήλθε βαριά τραυματισμένο από αυτόν τον μα-

κράς διαρκείας μετασχηματισμό του αγροτικού κόσμου. Η αγροτική πολιτική, με 

αιχμή τις θεσμικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρχή της δεκα-

ετίας του 1990 και μέχρι σήμερα, δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τα αδιέξοδα και τα 

διαπιστωμένα σφάλματα, και άλλαξε προσανατολισμούς. Η διαχείριση και η προ-

στασία του φυσικού περιβάλλοντος κατέστη, στη νέα ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, 

τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων και θεσμικών καινοτομιών, ισοϋψής των πλέον 

συμβατικών στόχων, της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμό-

τητας του γεωργικού εισοδήματος. 

Όπως ήταν φυσικό, και ενώ, παράλληλα με τη νέα θεώρηση του αγροτικού ζητήμα-

τος, το ενδιαφέρον της κοινωνίας έβαινε αυξανόμενο, με τα χρόνια οι στόχοι αναβα-

πτίστηκαν. Από τη διάσωση των απειλούμενων έμβιων ειδών ή επιμέρους φυσικών 

αποθεμάτων στην προστασία των οικοσυστημάτων και από εκεί σε ευρύτερα σύνολα, 

φυσικά ή ανθρωπογενή, όπως το τοπίο, η εξέλιξη υπήρξε λογικά προβλέψιμη αλλά 

όχι ανεμπόδιστη. Οι αιτίες γνωστές: τα πολυώνυμα συντεχνιακά και εμπορικά συμφέ-

ροντα, η δύναμη της συνήθειας, αλλά και μια ορισμένου τύπου αμηχανία ενώπιον 

ενός γνωστικού πεδίου νέου για τη θεωρητική οικολογία και την περιβαλλοντική δια-

χείριση, όπως ήταν το τοπίο. Όσον αφορά την τελευταία δυσκολία, το Γεωπονικό Πα-

νεπιστήμιο Αθηνών υπήρξε πρωτοπόρο, για τα ελληνικά δεδομένα, στην αντιμετώπι-

σή της με την ίδρυση, το 1978, έδρας με τίτλο Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασί-

ας του Περιβάλλοντος, την οποία κατέλαβε ο, ομότιμος καθηγητής σήμερα, Μιχάλης 

Καρανδεινός. ∆εν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι, έκτοτε, ελάχιστα εργαστή-

ρια του πανεπιστημίου μας δεν έχουν συνδέσει άμεσα ή έμμεσα τα ερευνητικά τους 

ενδιαφέροντα με τη μελέτη του περιβάλλοντος. Oρισμένα από αυτά, όπως το Εργα-

στήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων και Αγροτικής Κοινωνιολογί-

ας, στο οποίο ανήκω, ερευνά ειδικά το αγροτικό τοπίο ως προνομιακό σημείο επο-

πτείας της σύγκλισης αφενός της νέας αγροτικής πολιτικής και, αφετέρου, της περι-

βαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρον για την προστασία και τη διαχείριση του τοπίου επι-

δεικνύεται και από άλλους, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς υψη-

λού κύρους. Στη Φλωρεντία, το έτος 2000, υπεγράφη η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το 

Τοπίο με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτή η σημαντική σύμβαση 

κατατέθηκε τον Μάρτιο του 2009, με καθυστέρηση δηλαδή οκτώ ετών, στη Βουλή των 

Ελλήνων ως σχέδιο νόμου προς κύρωση. Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις έκτοτε, με 

την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση της κοινοβου-

λευτικής διαδικασίας. Παρ’ όλα αυτά, η κατάθεση του νομοσχεδίου ήταν η αφορμή 

διεξαγωγής –στις αίθουσες του Γεωργικού Μουσείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
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Αθηνών, στις 21-22 Μαΐου 2009– μιας εξαιρετικά γόνιμης συνάντησης εργασίας με 

τίτλο: «Σε αναζήτηση του ελληνικού τοπίου». Η πρωτοβουλία προήλθε από τον άξιο 

συνάδελφο και αγαπητό φίλο Θύμιο Παπαγιάννη, ο οποίος, μεταξύ πληθώρας ανά-

λογων περιβαλλοντικών δράσεων, έχει ιδρύσει, από το 2003, το Μεσογειακό Ινστιτού-

το για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Med-INA), το οποίο έχει αναγνωρίσει τη σημασία 

της προστασίας του τοπίου και προσπαθεί με έρευνα και οργανωμένη δράση να το 

αναδείξει ως ένα σημαντικό ζήτημα για την Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα για τη Μεσό-

γειο. Η σκέψη του να ενισχύσουμε την αναμενόμενη συζήτηση στη Βουλή για το το-

πίο με τα πορίσματα μιας πρώτης συνάντησης εργασίας επιστημόνων και ειδικών επί 

του θέματος, υπό την επιστημονική και οργανωτική ευθύνη των δύο φορέων που εκ-

προσωπούμε, του Med-INA και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και 

μιας ΜΚΟ της εμβέλειας και του κύρους του WWF Ελλάς, ήταν –όπως άλλωστε απο-

δεικνύεται, κατά τη γνώμη μου, από το περιεχόμενο της ανά χείρας πλούσιας σε προ-

βληματισμό και διεπιστημονική ευστοχία έκδοσης– γόνιμη και αποτελεσματική.

Προς όλους όσους εργάστηκαν, συμμετείχαν και δεσμεύτηκαν για τη συνέχεια αυτής 

της 1ης Συνάντησης Εργασίας με τίτλο «Σε αναζήτηση του ελληνικού τοπίου», ως εκ-

πρόσωπος του φιλοξενούντος ιδρύματος, εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου και 

την ελπίδα ότι, αν και ο δρόμος προς την επίτευξη των στόχων μας προβλέπεται μα-

κρύς και ανηφορικός, αυτής της ποιότητας οι προσπάθειες θα αποτελέσουν τη μονα-

δική εγγύηση για τη σταθεροποίηση της ύπαρξης του γνωστικού πεδίου του τοπίου 

μεταξύ των προτεραιοτήτων της περιβαλλοντικής  –και όχι μόνο– πολιτικής σε διε-

θνές και εθνικό επίπεδο.
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Η αφίσα της Συνάντησης Εργασίας.
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Η ιδιαίτερη σημασία του ελληνικού τοπίου

Η χώρα μας διαθέτει μεγάλη ποικιλία τοπίων, ως αποτέλεσμα της γεωμορφολογίας, 

της θέσης της μεταξύ δύο ηπείρων, της στενής και εκτενούς σχέσης της με τη θάλασ-

σα της Μεσογείου, αλλά και ιστορικών εξελίξεων στον συγκεκριμένο χώρο για χιλιά-

δες χρόνια. Στα τοπία αυτά –νησιωτικά και παραθαλάσσια, δασικά και αλπικά, αγρο-

τικά και οικιστικά, υγροτόπων κ.ά.– η ένταση της ανθρώπινης παρουσίας και τα έργα 

που αυτή παράγει ποικίλλουν επίσης σημαντικά.

Πολλά από τα τοπία αυτά έχουν κριθεί μοναδικά σε παγκόσμια κλίμακα, όπως οι 

∆ελφοί, η ∆ήλος, το Άγιον Όρος, τα Μετέωρα, το Φαράγγι της Σαμαριάς1. Πέρα 

όμως από την αισθητική τους σημασία, ορισμένα ελληνικά τοπία είναι και φορείς 

μνήμης για γεγονότα που αφορούν την ιστορία του λαού μας, αλλά και τον παγκό-

σμιο πολιτισμό.

Παράλληλα, τα τοπία της Ελλάδας αποτελούν στοιχείο έλξης επισκεπτών και επομέ-

νως διατηρούν κομβικό ρόλο στην τουριστική δραστηριότητα.

1 Κάποια μάλιστα έχουν ανακηρυχθεί από την UNESCO Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Åéóáãùãéêü
óçìåßùìá

Θύμιος Παπαγιάννης 

Αρχιτέκτων, Χωροτάκτης, Περιβαλλοντολόγος

∆ιευθυντής του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Med-INA)
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Απειλές και αντιμετώπιση

Τα τελευταία χρόνια η ανθρώπινη παρουσία στο τοπίο έχει αυξηθεί υπέρμετρα και 

συνεχίζεται με εντεινόμενους ρυθμούς. Οι οικισμοί επεκτείνονται προς όλες τις κα-

τευθύνσεις, ενώ η εκτός σχεδίου δόμηση διασπείρει κτίσματα παντού. Μεγάλα έργα 

–κυρίως οδικά, αλλά και αεροδρόμια, λιμάνια και υδροηλεκτρικά φράγματα– αλλοι-

ώνουν ριζικά το φυσικό τοπίο, συχνά με φαραωνικού τύπου παρεμβάσεις. Την ίδια 

στιγμή, η εγκατάλειψη ή η υποκατάσταση παραδοσιακών δραστηριοτήτων του πρω-

τογενούς τομέα οδηγεί στην αφαίρεση των στοιχείων εκείνων που διαμόρφωσαν δι-

αχρονικά το ελληνικό τοπίο.

Το περίεργο είναι ότι οι μεταβολές αυτές δεν προέρχονται από πληθυσμιακές πιέσεις, 

μια και ο πληθυσμός της χώρας παραμένει περίπου σταθερός. Προέρχονται από 

προσπάθειες εκμετάλλευσης του χώρου σε αναζήτηση αύξησης εισοδημάτων και 

βελτίωσης του επιπέδου ζωής. Επιπλέον, η τραγική κατάσταση της ελληνικής οικονο-

μίας σήμερα αποτελεί απόδειξη ότι οι προσπάθειες αυτές υπήρξαν έωλες και χωρίς 

αειφόρους βάσεις, πράγμα που κάνει κατανοητή την ανάγκη μιας άλλης προσέγγι-

σης, στοιχεία της οποίας αρχίζουν να εμφανίζονται σιγά σιγά. Άλλωστε, οι εξελίξεις 

που επιβάλλουν μια διαφορετική προσέγγιση έχουν δρομολογηθεί. Η τρέχουσα οικο-

νομική κρίση και η κλιματική αλλαγή είναι τμήμα αυτών των εξελίξεων.

Ίσως αυτή η, εν τη γενέσει της, αλλαγή νοοτροπίας πρέπει να θεωρηθεί θετικό βήμα 

προς ένα καλύτερο μέλλον. Προϋποθέτει βέβαια την αλλαγή των προτύπων ζωής, 

από την οικονομική μεγέθυνση σε όλα τα επίπεδα –γενεσιουργό αιτία του υπερκατα-

ναλωτισμού– προς την αναζήτηση της ποιότητας, την εξοικονόμηση πόρων και ενέρ-

γειας, προς μια περισσότερο συλλογική έκφραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

και την απαρχή μιας νέας κοινωνικής συνεργασίας.

Μια τέτοια αλλαγή στα πρότυπα ζωής θα έχει πολλές ευμενείς συνέπειες για τους οικι-

σμούς, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Θα αποτελέσει όμως και καθοριστικό παρά-

γοντα για τη διαφύλαξη των τοπίων. Ωσότου συμβεί, θα πρέπει να συνεχιστούν και να 

ενταθούν οι προσπάθειες για τη μελέτη, ανάδειξη και διαχείριση των ελληνικών τοπίων. 

Όμως τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών θα είναι περιορισμένα όσο διατηρού-

νται ανεξέλεγκτες οι αφόρητες πιέσεις οικονομικής εκμετάλλευσης κάθε σπιθαμής γης.

Εικ.1: Άγιος Αδριανός, Αργολίδα. Απειλή για τους πορτοκαλεώνες η εκτός σχεδίου δόμηση.
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Η απαρχή του προβληματισμού στο πλαίσιο του Med-INA

Η σημασία των ελληνικών τοπίων, αλλά και η εντεινόμενη υποβάθμισή τους, καθώς 

και οι διαφαινόμενες νέες απειλές, ήταν φυσικό να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον 

κάποιων ευαίσθητων ατόμων και να οδηγήσουν σε επιστημονικές και κοινωνικές 

δραστηριότητες, χωρίς όμως ιδιαίτερη ανταπόκριση μέχρι σήμερα από τις αρμόδιες 

αρχές ή ευρύτερη πολιτική στήριξη. 

Ίδρυση του Med-INA το 2003

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Med-INA) ιδρύθηκε το 

Σεπτέμβριο του 2003 –με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας– από μια 

διεπιστημονική ομάδα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχέση ανθρώπου και φύσης. 

Πρωταρχικός του στόχος ήταν να προωθήσει την ενιαία αντιμετώπιση της φυσικής 

και πολιτισμικής κληρονομιάς (αναγνώριση και ανάδειξη, μελέτη, διαχείριση και 

προστασία).

Από την έναρξη της λειτουργίας του, η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου αναγνώ-

ρισε ότι το τοπίο αποτελεί το καθοριστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ήταν πρόσφορο 

να ενταχθεί η προσέγγιση στη φύση και στον πολιτισμό. Τα έξι έτη εργασίας που ακο-

λούθησαν επιβεβαίωσαν την ορθότητα της επιλογής αυτής.

Ιδιαίτερα από τον Ιανουάριο του 2008, το Med-INA εκτελεί τριετές πρόγραμμα με 

θέμα «∆ιαφύλαξη και ∆ιαχείριση του Ελληνικού Τοπίου» με τη στήριξη του Ιδρύμα-

τος MAVA (βλ. Προσάρτημα Ι).

Η Συνάντηση Εργασίας       
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στις 21-22 Μαΐου 2009

Η πρώτη συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος «∆ιαφύλαξη και ∆ια-

χείριση του Ελληνικού Τοπίου», με τίτλο «Σε αναζήτηση του ελληνικού τοπίου», έγινε 

στο κτίριο του Γεωργικού Μουσείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 21-

Εικ. 2: Λήμνος. Ανεμογεννήτριες στο λιτό τοπίο.
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22 Μαΐου 2009, με τη συνεργασία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυ-

ξης του Πανεπιστημίου και της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς. Οι είκοσι 

έξι προσκεκλημένοι συμμετέχοντες προέρχονταν από πανεπιστήμια, περιβαλλοντικές 

οργανώσεις και τον δημόσιο τομέα. Θετική συγκυρία αποτέλεσε η κατάθεση της Ευ-

ρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο τον Μάρτιο του 2009 στο Κοινοβούλιο, η οποία και 

κυρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2010, όταν η παρούσα έκδοση βρισκόταν στο στάδιο 

ολοκλήρωσής της. 

Επιδιώξεις

Σκοπός της Συνάντησης Εργασίας ήταν η συμμετοχή ειδικών επιστημόνων από διά-

φορους χώρους, με συμπληρωματικές προσεγγίσεις και με αξιόλογη συνεισφορά στα 

θέματα του τοπίου. Οι επιδιώξεις ήταν οι ακόλουθες:

• Να συζητήσουν τις κύριες προκλήσεις που αφορούν τα τοπία στη χώρα μας.

• Να ενημερωθούν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Med-INA.

• Να συμφωνήσουν για τους επιδιωκόμενους στόχους.

• Να ανταλλάξουν απόψεις για μελλοντικές δράσεις και συνεργασίες.

∆ιοργάνωση

Η Συνάντηση Εργασίας –μετά το χαιρετισμό εκπροσώπου του πρύτανη του Γεωπονι-

κού Πανεπιστημίου κ. Γεωργίου Ζέρβα– ξεκίνησε με παρέμβαση του προέδρου της 

Επιτροπής Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακολούθησαν 

πέντε κύριες παρουσιάσεις από διακεκριμένους επιστήμονες, που πραγματεύτηκαν 

τα θέματα του ελληνικού τοπίου από διαφορετικές και συμπληρωματικές σκοπιές.

Στη συνέχεια οι μετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες εργασίας, όπου συζήτησαν 

και ανέλυσαν κριτικά τα ακόλουθα τρία καίρια θέματα:

Eικ. 3: Ιουλίδα Κέας. Αρμονική ένταξη οικισμού σε παραδοσιακό τοπίο.
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• ∆ιαχρονικοί παράγοντες διαμόρφωσης του ελληνικού τοπίου, δυνάμεις αλλαγής 

του και μελλοντικές τάσεις.

• Επιδιωκόμενοι στόχοι παρέμβασης.

• Τρόποι επίτευξης των στόχων (προσέγγιση, μέθοδοι, εργαλεία).

Στο τέλος της Συνάντησης –μετά την παρουσίαση και συζήτηση των συμπερασμά-

των– ανταλλάχθηκαν απόψεις ως προς τη μεθόδευση μιας στενότερης συνεργασίας 

για την ανάδειξη και διαφύλαξη του ελληνικού τοπίου και αποφασίστηκε η ίδρυση 

μιας νέας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με αυτό το στόχο.

Τέλος εγκρίθηκε η «∆ιακήρυξη της Αθήνας για το Ελληνικό Τοπίο» (βλ. σ. 19). 

Ευχαριστίες

Οι διοργανωτές της Συνάντησης Εργασίας επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμότατα 

για τη συμβολή τους τους ακόλουθους:

• Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη φιλοξενία και την οργανωτική και τε-

χνική στήριξη.

• Τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου, Κυριάκο Μητσο-

τάκη, και τους πέντε κύριους ομιλητές, Ηλία Μπεριάτο, Θεανώ Σ. Τερκενλή, Νίκο 

Μπεόπουλο, Ευπραξία-Αίθρα Μαριά και Γιώργο Μελισσουργό, ο οποίος εκπρο-

σώπησε τον Κωστή Χατζημιχάλη και την ερευνητική ομάδα του Αεροφωτογραφι-

κού Άτλαντα για το Ελληνικό Περιβάλλον, αποτελούμενη από τους ίδιους, τον Στα-

μάτη Καλογήρου, τη ∆έσποινα Γκιρτή και την Αργυρώ Μουγγολιά.

• Τους συντονιστές των συνεδριάσεων (Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Λεωνίδα Λουλούδη, 

Θύμιο Παπαγιάννη) και τους γραμματείς των συνεδριάσεων (Γιώργο Βλάχο, Γιώρ-

γο ∆ημητρόπουλο και Αφροδίτη Σορώτου) για την εξαγωγή των συμπερασμάτων.

Εικ. 4: Πρέσπες. Βουκολικό τοπίο στον Άγιο Αχίλλειο.
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• Τη γραμματεία της Συνάντησης, που στελεχώθηκε από τις/τον Ζωή Τζιάκου (Γεω-

πονικό Πανεπιστήμιο) και Αφροδίτη Σορώτου, Στέφανο ∆όδουρα, Ειρήνη Λυρα-

τζάκη, Αγγελική Φουτρή (Med-INA).

• Την Παυλίνα Αλεξανδροπούλου για τον καλαίσθητο σχεδιασμό όλων των εντύπων 

της Συνάντησης. 

• Το Ίδρυμα MAVA για τη χρηματοδότηση της Συνάντησης.

Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, το ζωηρό ενδιαφέρον και η ενεργός συμμετοχή όλων όσοι 

πήραν μέρος, η θετική τους στάση απέναντι στα οξυμένα προβλήματα που αφορούν 

το ελληνικό τοπίο, καθώς και η διάθεση συνεργασίας για την αντιμετώπισή τους.
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Οι επιστήμονες που πήραν μέρος στη Συνάντηση Εργασίας με τίτλο «Σε αναζήτηση 

του ελληνικού τοπίου» στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 21-22 Μαΐου 

2009, διατυπώνουν τις ακόλουθες θέσεις σε σχέση με την προστασία, τη διαχείριση 

και τη διαφύλαξη των τοπίων στη χώρα μας.

∆ιαπιστώσεις

1. Τα τοπία αποτελούν οικολογικές, γεωγραφικές και μορφολογικές ενότητες με 

πολλαπλές αξίες –αισθητικές, συμβολικές, αισθητηριακές κτλ.– και δυναμικές λει-

τουργίες –φυσικές, παραγωγικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και άλλες–, οι οποίες 

και καθορίζουν τη δυναμική τους.

2. Τα τοπία διαμορφώνονται από τη διαχρονική αλληλεπίδραση φυσικών διεργασι-

ών και ανθρώπινων παρεμβάσεων.  

3. Τα τοπία συνιστούν στοιχεία της καθημερινής διαβίωσης των ανθρώπων και συν-

δέονται με την ποιότητα ζωής τους.

4. Τα τοπία, ως κοινή κληρονομιά, συμβάλλουν στην ανθρώπινη ευημερία, ατομική 

και κοινωνική.

Ç ÄéáêÞñõîç 
ôçò ÁèÞíáò 
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5.  Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλη ποικιλία τοπίων, ως αποτέλεσμα της γεωγραφικής της 

θέσης, της γεωμορφολογίας, του κλίματος, της πανίδας και της χλωρίδας, της κα-

τοίκησης του χώρου από αρχαιοτάτων χρόνων, και ιστορικών εξελίξεων.

6.  Τα πολυποίκιλα αυτά τοπία –μερικά από τα οποία είναι μοναδικά σε παγκόσμια 

κλίμακα– αποτελούν πλούτο της χώρας, με σημαντικότατες φυσικές, κοινωνικές 

και πολιτισμικές αξίες, αλλά και καθοριστικό παράγοντα για την αξιοποίηση των 

φυσικών και ανθρωπογενών πλεονεκτημάτων της.

7. Σήμερα, τα ελληνικά τοπία απειλούνται καίρια με υποβάθμιση ή και καταστροφή 

από άστοχες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, ως αποτέλεσμα υπερβολικής εκμετάλ-

λευσης των φυσικών πόρων, αδυναμίας σχεδιασμού και ελέγχου των χρήσεων 

γης και γενικότερα άγνοιας και απληστίας.

Αντιμετώπιση

8. Καλείται η Βουλή των Ελλήνων να προχωρήσει άμεσα στην έγκριση του σχεδίου 

νόμου το οποίο κατέθεσε το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο τέλος Μαρτίου 2009 για την κύρωση 

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, ώστε αυτή να αποτελέσει αναπόσπαστο 

τμήμα της ελληνικής έννομης τάξης. 

9. Καλείται το Υπουργείο Περιβάλλοντος –ως αρμόδιο υπουργείο–, και γενικότερα 

η ∆ιοίκηση, να προχωρήσει στο σχεδιασμό των αναγκαίων μέτρων, ρυθμίσεων 

και δομών για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων και κατευθύνσεων 

της παραπάνω Σύμβασης, σε συνδυασμό με τις σχετικές προβλέψεις της εθνικής, 

ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας – και ιδιαίτερα της Συνθήκης για την Πα-

γκόσμια Κληρονομιά της UNESCO. Πρώτο στόχο πρέπει να αποτελέσει η ουσι-

αστική κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Παράλληλα, επιβάλλεται η ορι-

ζόντια ενσωμάτωση του τοπίου σε όλες τις τομεακές πολιτικές (χωροταξικές και 

πολεοδομικές, περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές και πολιτισμικές).

10. Στον χωρικό σχεδιασμό, η μέριμνα για το τοπίο πρέπει να ενταχθεί ως κύριος 

στόχος σε όλα τα επίπεδα, και ιδιαίτερα στο χωροταξικό και ρυθμιστικό. Αντίστοι-

χα, πρέπει το τοπίο να ενταχθεί στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό.
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11. Για την ενίσχυση αυτών των επιδιώξεων, η μέριμνα για το τοπίο πρέπει να ενσω-

ματωθεί στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τις Στρατηγικές Περιβαλ-

λοντικές Μελέτες, με τροποποίηση, όπου απαιτείται, της σχετικής νομοθεσίας.

12. Παροτρύνονται όλοι οι αρμόδιοι δημόσιοι, ιδιωτικοί και κοινωνικοί φορείς να 

ενεργοποιηθούν, υλοποιώντας δράσεις που θα οδηγήσουν στην αναγνώριση, την 

κατανόηση, τον προσδιορισμό, το χαρακτηρισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείρι-

ση των ελληνικών τοπίων.

13. Ενθαρρύνονται όλοι οι παραπάνω φορείς να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των 

δράσεών τους, να προάγουν την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, αλλά και να συμ-

μετέχουν ενεργά σε εθνικά όσο και σε διεθνή fora με στόχο τη βελτίωση των ερ-

γαλείων και μεθόδων ανάδειξης, διαφύλαξης και διαχείρισης του τοπίου.  

14. Παροτρύνονται τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα να 

ενισχύσουν την έρευνα για το ελληνικό τοπίο, ώστε να διευρυνθεί και να εμπλου-

τιστεί το επίπεδο γνώσης, να τεκμηριωθούν οι διαπιστώσεις και να ελεγχθούν η 

σκοπιμότητα και η αποτελεσματικότητα των όποιων παρεμβάσεων. Οι διαπιστώ-

σεις αυτές και τα συμπεράσμα τα της έρευνας θα πρέπει να διαχυθούν και στις 

υπόλοιπες εκπαιδευτικές διαδικασίες.

15. Καλείται η πολιτεία να εξασφαλίσει δυνατότητες συμμετοχής της κοινωνίας των 

πολιτών προσδίδοντάς της ενεργό ρόλο, ώστε να εμπλακεί σε όλες τις φάσεις δι-

αμόρφωσης σύγχρονων πολιτικών τοπίου.

16. Παροτρύνονται οι κοινωνικού ενδιαφέροντος οργανώσεις (και ειδικότερα οι περι-

βαλλοντικές) να περιλάβουν το τοπίο στα αντικείμενα των δραστηριοτήτων τους, 

ενισχύοντας ιδιαίτερα τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.

17. Τέλος, προσκαλούνται όλες οι οργανώσεις και τα άτομα που έχουν αναγνωρίσει 

τη σημασία του ελληνικού τοπίου να συνενώσουν τις προσπάθειές τους σε επιδί-

ωξη κοινών στόχων, για την επίτευξη κρίσιμης μάζας και συνέργειας. 

Αθήνα, 22 Μαΐου 2009   
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Ελληνικό τοπίο: ∆ιαπιστώσεις και επισημάνσεις

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και τον ορισμό της Σύμβασης της Φλωρε-

ντίας (Council of Europe, 2000), το τοπίο είναι μια περιοχή (μικρής σχετικά έκτασης) 

της οποίας ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και διάδρασης (interaction) 

φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων όπως αυτά γίνονται αντιληπτά 

με ενιαίο τρόπο από τον άνθρωπο1. Το τοπίο είναι σύνθετο έργο της φύσης και του 

ανθρώπου, στο οποίο θεμελιώδη ρόλο παίζει η ιστορική διάσταση, δηλαδή η ιστορία 

και η ταυτότητα του συγκεκριμένου τόπου (place identity). Από την άλλη πλευρά, είναι 

μια έννοια-κλειδί για την υπέρβαση των τομεακών και θεματικών προσεγγίσεων του 

περιβάλλοντος. ∆εν είναι τυχαίο ότι στη σύγχρονη εποχή το τοπίο συνιστά προνομιακό 

αντικείμενο διεπιστημονικής έρευνας και μελέτης. Με άλλα λόγια, αποτελεί το ενοποι-

ητικό στοιχείο των περιβαλλοντικών και χωρικών συνιστωσών μιας γεωγραφικής ενό-

τητας (Clementi, 2002) και για το λόγο αυτό η σημασία του στην ολοκληρωμένη ανά-

πτυξη και ποιότητα ζωής των κατοίκων είναι θεμελιώδης και καθοριστική. 

1 Ο ορισμός του τοπίου στo αγγλικό κείμενο της Σύμβασης έχει ως εξής: «Landscape means an area, 
as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or 
human factors».
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Ηλίας Μπεριάτος

Kαθηγητής Χωρικού-Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Γεωγραφίας, 

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας   
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Στη Μεσόγειο και την Ελλάδα, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από το βάρος μιας 

μεγάλης ιστορικής κληρονομιάς και την ευθραυστότητα του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, το τοπίο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημα-

σία. ∆εν είναι ίσως τυχαίο ότι το ελληνικό και το μεσογειακό τοπίο έχουν υμνηθεί από 

τους ταξιδιώτες και περιηγητές του 18ου και 19ου αιώνα (Tomkinson, 2002), έχουν 

σχεδιαστεί και αποτυπωθεί ποικιλοτρόπως από εικαστικούς καλλιτέχνες και έχουν 

φωτογραφηθεί και υμνηθεί, τον 20ό κυρίως αιώνα, από διάσημους Έλληνες και ξέ-

νους φωτογράφους και συγγραφείς. Για παράδειγμα, ο γνωστός Γάλλος συγγραφέας 

Jacques Lacarrière, που ταξίδεψε επί πολλά χρόνια στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, έχει 

αποφανθεί επανειλημμένα για τα «σπάνιας τελειότητας και ευαισθησίας τοπία» 

(paysages exquis) των ελληνικών νησιών (Lacarrière, 1998).

Εικ. 1: Τυπολογία των αγροτικών τοπίων στην Ευρώπη (Lebeau, 1979).

Οι μεταμορφώσεις και οι μετασχηματισμοί του ελληνικού τοπίου, τουλάχιστον κατά 

την περίοδο των νεότερων χρόνων, την οποία μπορούμε ευκολότερα να προσεγγί-

σουμε, υπήρχαν πάντοτε σε συνάρτηση με την επικρατούσα οργάνωση και διαχείριση 

1. Τοπία με περίκλειστα/περίφρακτα αγροκτήματα (bocages) και διάσπαρτη κατοικία με υπεροχή των βοσκοτόπων. 

2. Τοπία «ανοικτού κάμπου» (openfield), με συμπαγείς οικισμούς που εξελίσσονται σε διάσπαρτους με υπο-

χρεωτικό αναδασμό και περιφράξεις. 

3. Τοπία «ανοικτού κάμπου» με συμπαγείς οικισμούς και σημαντικές αροτραίες καλλιέργειες.

4. Ανοικτοί κάμποι μερικώς ή ολικώς μετασχηματισμένοι σε ορισμένες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες.

5. Γραμμικοί οικισμοί σε δασικές περιοχές ή σε αποξηραμένες πεδιάδες. 

6. Ανοικτοί κάμποι δημητριακών στη Μεσόγειο, ενίοτε με ζώνες δενδρώδους καλλιέργειας, συμπαγείς οικισμούς 

και διάσπαρτη δόμηση ενδιάμεσα. Mε λεπτό καρέ: αρδευόμενες/εντατικές καλλιέργειες, περιβόλια (huertas). 

7. Περιοχές τύπου «coltura promiscua» (μικρές ιδιοκτησίες με μεγάλη ποικιλία καλλιεργειών, κυρίως εντατικών).

8. Μεγάλες αγροτικές ιδιοκτησίες τύπου «Montado» (σιτηρά και αγραναπαύσεις μέσα σε δενδρώδη βλάστηση). 
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του χώρου από τις κοινωνικές τάξεις και ομάδες (τις αξίες τους, τις γνώσεις τους, τα 

μέσα παραγωγής, την τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν). Η σημασία των μεταβολών 

αυτών έγκειται στην ποιότητα του αποτελέσματος, που κρίνεται με βάση το κριτήριο 

της ισορροπίας των οικολογικών, οικονομικών και αισθητικών παραγόντων και της 

συμβατότητάς τους με τις εκάστοτε κυρίαρχες κοινωνικές αξίες. Η έννοια της ισορρο-

πίας και της συμβατότητας είναι ίσως η καταλληλότερη από λειτουργική άποψη για 

να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο στο θέμα της ποιοτικής αξιολόγησης του τοπίου. Μια 

τέτοια θεώρηση συμβαδίζει επίσης με την έννοια και τον ανθρωπολογικό ορισμό της 

ανθρώπινης ανάπτυξης (human development) ως διαδικασίας μετάβασης (συχνά 

ομαλής και σχεδιασμένης) της κοινωνίας από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη. 

Με τον τρόπο αυτό ξεπερνιούνται οι κρίσεις και οι αξιολογήσεις ηθικού και ιδεολογι-

κού χαρακτήρα, μολονότι δεν αποφεύγονται πάντοτε, όπως εξάλλου συμβαίνει σε 

κάθε περιοχή του επιστητού.   

Αυτό που συνήθως ονομάζουμε υποβάθμιση, κακοποίηση ή και καταστροφή του το-

πίου εκφράζει τη μετάβασή του προς μια κατάσταση μη ισορροπίας, που μπορεί να 

είναι το αποτέλεσμα ταχύτατων αλλαγών, οι οποίες δεν αφήνουν περιθώρια στο οι-

κοσύστημα ή το γεωσύστημα να προσαρμοστεί αναλόγως. Η μεταπολεμική περίοδος 

στη Μεσόγειο και την Ελλάδα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια τέτοια κατάσταση τα-

χύτατων μεταβολών και άρα ανισορροπίας του συνολικού χωρικού, οικολογικού και 

περιβαλλοντικού συστήματος. Η κατάσταση αυτή είναι ορατή τόσο στο αστικό όσο και 

στο αγροτικό τοπίο, στο οποίο μάλιστα οι αντιθέσεις είναι πιο εμφανείς: εκτός σχεδί-

ου δόμηση, ανεξέλεγκτες λατομικές και εξορυκτικές δραστηριότητες, πρόχειρη και 

πολλές φορές καταστροφική αγροτική και δασική οδοποιία, αποψιλώσεις, εκχερσώ-

σεις, επιχωματώσεις, εκσκαφές, πυρκαγιές κτλ. αποτελούν τις κύριες επεμβάσεις που 

δημιουργούν προβλήματα οικολογικά, λειτουργικά και αισθητικά στο ελληνικό περι-

βάλλον. ∆εν είναι τυχαίο ότι η κατάσταση αυτή παρομοιάζεται συχνά από πολλούς ως 

ένα είδος «ασέλγειας» ή «βιασμού» της ελληνικής φύσης, χαρακτηρισμοί που χρη-

σιμοποιούν ηθικολογικούς όρους, οι οποίοι αναφέρονται σε απορριπτέες –από την 

επικρατούσα κοινωνική ηθική– πράξεις και ενέργειες. 

 

Εικ. 2: Καλαμάτα 2006. Εκτός σχεδίου δόμηση.

Ειδικότερη αναφορά πρέπει να γίνει στις –εξίσου προβληματικές– διαφημιστικές κα-

τασκευές (τα λεγόμενα billboards της υπαίθριας διαφήμισης), που σχηματίζουν μεγά-

λα ενιαία «μέτωπα» ή «συστάδες» (πραγματικούς «διαφημιστικούς βιότοπους») 

κατά μήκος των μεγάλων και μικρών οδικών αξόνων (διαδρόμων) και «παραγεμί-

ζουν» με μια μη επιθυμητή «επίπλωση» και άχρηστα «αντικείμενα» την ελληνική 
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ύπαιθρο (cluttered countryside). Ας σημειωθεί ότι –όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο 

(CPRE, 1996)– δεν είναι μόνο οι μεγάλες παρεμβάσεις και έργα που βλάπτουν. Η 

αργή αλλά σταθερή συσσώρευση μικρών αλλοιώσεων σε ακτές, κάμπους και βουνά 

μπορεί να επιφέρει τελικά μεγαλύτερες βλάβες και αλλοιώσεις και να έχει απρόσμενες 

επιπτώσεις στο χαρακτήρα ενός δρόμου, ενός οικισμού ή μιας ευρύτερης αγροτικής 

ζώνης. Αυτή είναι η πιο ύπουλη και «αθόρυβη» μεταλλαγή του ελληνικού τοπίου. 

 

Εικ. 3 και 4: Παραδείγματα «διαφημιστικών βιοτόπων»
 στον εθνικό οδικό άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη και η αλματώδης ανάπτυξη των οικιστικών περιοχών 

και του αστικού χώρου, η μεταχείριση του τοπίου ως τουριστικού πόρου και κερδο-

σκοπικής εκμετάλλευσης καθώς και η μετατροπή/μετάλλαξη των αγροτικών και με-

ταποιητικών λειτουργιών, ή, ακόμα, η εξέλιξη των υποδομών μεταφορών και επικοι-

νωνιών, οδήγησαν και οδηγούν σε σημαντική αλλαγή του τοπίου. Η μεταβολή αυτή, 

χωρίς να αποκλείει κάποια συνέχεια, δεν ευνοεί πλέον τη σύλληψη του ελληνικού το-

πίου στο πλαίσιο μιας «φυσιολογικής» και βραδείας εξέλιξης, η οποία διατηρεί και 

σέβεται τις μνήμες της παράδοσης. Ακριβολογώντας, σημαντικές αλλαγές πραγματο-

ποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στο ελληνικό τοπίο, και ιδιαί-

τερα στο αστικό. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπως και στα αστικά κέντρα της 

ελληνικής περιφέρειας, και γενικά στους 11.000 οικισμούς της χώρας, το κτισμένο 

περιβάλλον ανανεώθηκε με τη χρήση του μπετόν. Οι αστικοί και αγροτικοί οικισμοί 

που διατηρούν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και ταυτότητά τους έγιναν σπάνιοι και δεν 

χαρακτηρίζουν πλέον τον παραδοσιακό τρόπο κατοίκησης και οικοδόμησης στην 

Ελλάδα του 21ου αιώνα. Κατ’ αυτήν την έννοια, τα «οράματα» εθνικής κληρονομιάς 

και οι αντιλήψεις περί τοπίου, βασισμένες στις έννοιες του παραδοσιακού και του δι-

αχρονικού, είναι ανεπαρκή για να περιγράψουν και να αντιπροσωπεύσουν τα τοπία 

και την τοπιακή ποικιλότητα της σύγχρονης Ελλάδας.

Υφιστάμενη τεχνογνωσία και      
θεσμικό πλαίσιο για το τοπίο στην ελληνική πραγματικότητα 

Στη χώρα μας, δυστυχώς, δεν έχουν γίνει πολλά στο πεδίο του τοπίου. Παρ’ όλα αυτά, 

τα τελευταία χρόνια, με την ευθύνη και το προσωπικό ενδιαφέρον (αλλά και κόστος) 

ορισμένων ατόμων, επιστημόνων και τεχνικών, αλλά και ΜΚΟ, έχουν γίνει μερικά αξι-

όλογα βήματα, ιδιαίτερα στον τομέα της αρχιτεκτονικής του τοπίου. Συγκεκριμένα, 

υπάρχει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνια 

Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ), ο οποίος τόσο στο περιοδικό Αρχιτέκτονες όσο 

και σε άλλες ευκαιρίες και δράσεις αναδεικνύει το θέμα του τοπίου. Επίσης ο Πανελ-

λήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου (ΠΣΑΤ), ο οποίος, σε συνεργασία με τη ∆ιε-

θνή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου (International Federation of Landscape 

Architects - IFLA), προωθεί με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή του την υπόθεση του 
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τοπίου στην Ελλάδα2. Ανάλογες πρωτοβουλίες έχει αναπτύξει και ο Σύλλογος Ελλή-

νων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο 

Αθηνών (ΙFΑ) και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας3, στο οποίο εκπονούνται επίσης σχετι-

κές με το τοπίο διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές. 

Έχουν επίσης δημιουργηθεί σχετικές δομές στην ανώτατη εκπαίδευση –με πρωτοβου-

λία των διδασκόντων–, όπως, για παράδειγμα, το ∆ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-

κης, με υπεύθυνη και σοβαρή δραστηριότητα στη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και 

σε επιστημονικές εκδηλώσεις4. Αξιόλογη παρουσία έχει και το Τμήμα Αρχιτεκτονικής 

Τοπίου στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας (Παράρτημα ∆ρά-

μας), με σημαντική διδακτική και ερευνητική δράση. Υπάρχουν επίσης ανάλογα μαθή-

ματα και επιστημονικές εκδηλώσεις σε όλες τις αρχιτεκτονικές σχολές της χώρας, στις 

οποίες η αρχιτεκτονική του τοπίου «θεραπεύεται» με αρκετή φροντίδα και γνώση5. 

Αισθητή είναι και η παρουσία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε παρόμοιες 

δράσεις − εκδηλώσεις και εκδόσεις6. Υπάρχουν ακόμη και άλλες συναφείς πανεπιστημι-

ακές σχολές και τμήματα (Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος κτλ.), στα οποία οι διδάσκοντες 

ασχολούνται με το τοπίο σε θεωρητική και πρακτική βάση, όπως τα τμήματα Γεωγρα-

φίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Υπάρχουν 

τέλος και δράσεις των ΜΚΟ αυτόνομες ή στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 

κοινοτικών πρωτοβουλιών, όπως εκείνη του INTERREG, στα οποία προωθούνται έργα 

(projects) σχετικά με το τοπίο και συμμετέχουν πανεπιστήμια και άλλοι φορείς7.

Αντίθετα, το ελληνικό κράτος –τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο– 

δεν έχει επιδείξει μέχρι σήμερα το ανάλογο ενδιαφέρον, ούτε καν την πρόθεση για μια 

2 Αναφέρεται ενδεικτικά η διοργάνωση από τον ΠΣΑΤ εκδηλώσεων όπως το διεθνές συμπόσιο στην Αθή-
να τον Ιούλιο του 2006 με θέμα «Καθιερώνοντας μια αρχιτεκτονική τοπίου στην Ελλάδα και στον ευρύ-
τερο μεσογειακό χώρο».

3 Συγκεκριμένα οι φορείς αυτοί (ΣΕΠΟΧ, ΤΜΧΠΠΑ, IFA) διοργάνωσαν από κοινού ειδική ελληνογαλλική 
επιστημονική συνάντηση για το τοπίο και τη φωτογραφική παρατήρησή του τον Φεβρουάριο του 2003 
στην Αθήνα.

4 Αναφέρεται εδώ το αξιόλογο συνέδριο «Αρχιτεκτονική τοπίου: Εκπαίδευση, έρευνα και εφαρμοσμένο 
έργο», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 2005.

5 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ενδιαφέρουσα ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τον Ιούνιο του 2003, καθώς και η αξιόλογη έκδοση που ακολούθησε: «Ωραίο, 
φριχτό κι απέριττο τοπίον!»: Αναγνώσεις και προοπτικές του τοπίου στην Ελλάδα (επιμ.: Κ. Μανωλίδης). 

6 Ως παράδειγμα αναφέρoνται το επιστημονικό συμπόσιο με θέμα το αγροτικό τοπίο που οργανώθηκε 
τον Ιούλιο του 2003 και η προσεγμένη έκδοση που ακολούθησε, με τίτλο Το αγροτικό τοπίο: Το παλίμ-
ψηστο αιώνων γεωργικού μόχθου (επιμ.: Λ. Λουλούδης - Ν. Μπεόπουλος - Α. Τρούμπης).

7 Ως τέτοιες δράσεις αναφέρονται: α) το επιστημονικό συμπόσιο που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κεφαλονιάς 
και Ιθάκης (ΙΚΙ) σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τον Οκτώβριο του 2007 στο Αργοστόλι, με θέμα: «Προστα-
σία και ανάδειξη του μεσογειακού και ελληνικού τοπίου»· β) οι δράσεις της ομάδας εργασίας για το 
περιβάλλον και την ανάδειξη του αμπελοοινικού τοπίου στο πλαίσιο του συνεδρίου οινοτουρισμού που 
έλαβε χώρα στη Λήμνο τον Ιούνιο του 2008, με διοργανωτή την Εθνική ∆ιεπαγγελματική Οργάνωση 
Αμπέλου και Οίνου· γ) η συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση 
και τον Άνθρωπο (Med-INA) σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Μάιο του 2009 
στην Αθήνα, με θέμα «Σε αναζήτηση του ελληνικού τοπίου», τα αποτελέσματα του οποίου συνοψίζο-
νται στην παρούσα έκδοση· δ) το πρόγραμμα NetWet 3, που εκπονήθηκε από το Κέντρο Περιφερειών 
της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλλον (ΚΕΠΕΜΕΠ-MedRegiο) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
Interreg IIIB / ArchiMed, με θέμα την προώθηση των πολιτικών τοπίου στο πλαίσιο διαχείρισης των υδά-
τινων πόρων σε περιοχές νερού (New forms of territorial governance for the promotion of landscape 
policies in the field of water resources management at water territories).
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σοβαρή και συνεκτική πολιτική τοπίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο, κατεξοχήν αρμό-

διο, Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν υπάρχει καμία διοικητική δομή ή σχήμα (διεύθυν-

ση, τμήμα ή γραφείο) που να αναφέρεται στο τοπίο. Η Ελλάδα, κράτος-μέλος της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 29 χρόνια, δεν έχει επικυρώσει μέχρι σήμερα την Ευρωπα-

ϊκή Σύμβαση για το Τοπίο (που υπογράφηκε στη Φλωρεντία το 2000), όταν άλλες χώ-

ρες οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή έγιναν πρόσφατα μέλη της, 

όπως η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Αρμενία, η Μολδαβία, η FYROM, η 

Τουρκία, η Κύπρος κ.ά., την έχουν ήδη επικυρώσει από καιρό! (Το σχετικό νομοσχέδιο 

έχει εισαχθεί στη Βουλή από τον Μάρτιο του 2009, αλλά δεν έχει ακόμα ψηφιστεί.)

Σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο, οι μηχανισμοί προστασίας του τοπίου στην Ελλάδα 

δεν μπορούν βεβαίως να χαρακτηριστούν επαρκείς και αποτελεσματικοί. Aν και 

υπάρχουν αρκετές διατάξεις στην πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία που ανα-

φέρονται στο τοπίο, τα συναφή θέματα ρυθμίζονται εμμέσως με αφορμή σχετικούς 

σκοπούς και πολιτικές. Από την άλλη πλευρά, τα όποια θεσμικά εργαλεία υπάρχουν 

είτε δεν χρησιμοποιούνται είτε χρησιμοποιούνται σπάνια, αλλά και τότε η εφαρμογή 

τους είναι προβληματική. Πιο κάτω αναφέρονται τα βασικά νομοθετήματα που έχουν 

άμεση ή έμμεση σχέση με το τοπίο. 

Κατ’ αρχάς, υπάρχει ακόμη η πολύ παλαιότερη ρύθμιση (Ν. 1469/1950) για την προ-

στασία των λεγόμενων «Τόπων ή Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ)», αρ-

μοδιότητας αρχικά του Υπουργείου Πολιτισμού και στη συνέχεια των Υπουργείων 

Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΥΧΟΠ), Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

∆ημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε), Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

(ΥΠΕΚΑ) (Π.∆. 161/∆/84), η οποία –παρά τον τίτλο της– αναφέρεται λιγότερο στο 

φυσικό και περισσότερο στο δομημένο περιβάλλον, και μάλιστα στο ιστορικό και 

μνημειακό (παραδοσιακοί ιστορικοί οικισμοί και οικιστικά σύνολα, αλλά και γενικά 

τοποθεσίες που συνδυάζουν τα ανθρωπογενή και τα φυσικά στοιχεία). Το δυσάρεστο 

είναι ότι, ενώ έχουν θεσμοθετηθεί μερικές εκατοντάδες τέτοια ΤΙΦΚ, δεν υπήρξε κα-

νένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και έτσι η προστασία και η διαχείρισή τους παραμένουν 

στα χαρτιά, όπως ήδη αναφέρθηκε, χωρίς κανένα πρακτικό αντίκρισμα. Και αυτό 

γιατί η διάταξη είναι τόσο γενική και αόριστη, που δεν υπάρχουν κριτήρια ελέγχου 

της εφαρμογής της νομοθεσίας, ούτε έχει θεσπιστεί κάποια συγκεκριμένη διαδικασία 

για το σκοπό αυτό. 

Επίσης ο παλιός αυτός θεσμός, λόγω έλλειψης οδηγιών και κατευθύνσεων, εφαρμό-

στηκε σε τόπους και περιοχές διαφορετικών μεταξύ τους μεγεθών και κλίμακας, πράγ-

μα που καταστρατηγεί το πνεύμα του νόμου. Έτσι, από τη μία πλευρά βλέπουμε να 

κηρύσσεται ΤΙΦΚ ένα νεκροταφείο με τάφους καλλιτεχνικής και αισθητικής αξίας που 

έχει εκ των πραγμάτων έκταση μερικών στρεμμάτων και, από την άλλη, ένα ολόκληρο 

νησί (όπως, π.χ., η Ιθάκη), έκτασης κάποιων δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέ-

τρων! Επιπλέον, η διαδικασία κήρυξης έχει αδρανοποιηθεί εντελώς (έχει μάλλον μπλο-

καριστεί) μετά την ψήφιση του νόμου-πλαισίου (Ν. 1650/1986) για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Πράγματι, ο «νόμος-πλαίσιο για το περιβάλλον» προβλέπει την ενσω-

μάτωση όλων των κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών σε μια ενιαία διαδικασία 

και για το λόγο αυτό επιβάλλει τον επαναχαρακτηρισμό των κηρυγμένων τοπίων με 

βάση τη νέα διαδικασία εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), 

πράγμα που δεν έχει γίνει ακόμα παρά τις προσπάθειες των αρμόδιων φορέων.

Η βασική –μέχρι σήμερα– νομοθετική ρύθμιση –που αποτελεί ταυτόχρονα και παρά-

δειγμα μη χρησιμοποίησης υπάρχοντος θεσμικού εργαλείου– είναι οι διατάξεις του 
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νόμου-πλαισίου για το περιβάλλον (Ν. 1650/1986) που αναφέρονται άμεσα και με 

ρητό τρόπο στο τοπίο. Με αυτές προβλέπεται η δυνατότητα χαρακτηρισμού ενός το-

πίου ή στοιχείων του ή γεωμορφολογικών σχηματισμών ως ειδικής ζώνης/περιοχής 

προστασίας. ∆υστυχώς, η νομοθετική αυτή πρόβλεψη δεν χρησιμοποιήθηκε σχεδόν 

καθόλου για το σκοπό για τον οποίο θεσμοθετήθηκε, από το 1986 ακόμα (εκτός από 

μία μόνο περίπτωση, ενός ρέματος της Αττικής!). Συγκεκριμένα, ρητή αναφορά στο 

τοπίο γίνεται στα άρθρα: 1, παρ. 3δ (σκοπός), 2, παρ. 16 (ορισμός του τοπίου)8, 18, 

παρ. 4 (το τοπίο ως αντικείμενο προστασίας), 19, παρ. 4 (κριτήρια χαρακτηρισμού πε-

ριοχών προστασίας τοπίου).

Έμμεση αλλά ουσιαστική σχέση με το τοπίο έχουν δύο σημαντικότατοι θεσμικοί νό-

μοι: O πρώτος είναι ο νόμος-πλαίσιο 2742/1999 για τον «χωροταξικό σχεδιασμό και 

την αειφόρο ανάπτυξη», o oποίος παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνεται υπόψη το 

τοπίο στα περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού (άρθρο 8), καθώς αυτό 

περιλαμβάνεται στην έννοια της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελεί 

μέρος του περιεχομένου των παραπάνω περιφερειακών πλαισίων, χωρίς όμως να 

απαιτείται κάποια δέσμευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο νόμος αυτός όσο και ο 

Ν. 1650/1986 βασίζονται στο πρωτοποριακό άρθρο 24 του ελληνικού Συντάγματος, 

το οποίο κατοχυρώνει την προστασία του περιβάλλοντος, τον χωρικό σχεδιασμό και 

εμμέσως την προστασία του τοπίου. Ο δεύτερος νόμος είναι ο Ν. 3028/2002, που 

έχει ως αντικείμενο την προστασία των μνημείων, των αρχαιοτήτων και γενικά όλων 

των πολιτιστικών αγαθών, και εμμέσως προστατεύει το τοπίο.

Τέλος, υπάρχουν δύο άλλοι μεταγενέστεροι νόμοι που αναφέρονται στο τοπίο έστω 

και ελλειπτικά, με αφορμή τη ρύθμιση άλλων ζητημάτων: ο Ν. 2831/2000 για τον Γενι-

κό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ) και ο Ν. 3208/2002 για την προστασία των δασικών 

οικοσυστημάτων (άρθρο 2, για την προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας). 

Και οι δύο νόμοι έχουν προβληματική εφαρμογή. Ειδικότερα, στον Ν. 2831/2000, άρ-

θρο 3, που αντικαθιστά το άρθρο 4 του παλαιότερου ΓΟΚ, προβλέπεται η προστασία 

της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, στην οποία περιλαμβάνεται και το τοπίο. 

Στην ουσία, πρόκειται για την ενσωμάτωση της Σύμβασης της Γρανάδας στο ελληνικό 

θεσμικό πλαίσιο, σύμβαση η οποία εκσυγχρόνιζε γενικά τις αντιλήψεις και τις μεθό-

δους προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Σε σχέση με τον ΓΟΚ, υπάρχει επί-

σης από παλιά η δυνατότητα αρχιτεκτονικού και αισθητικού ελέγχου των κτιριακών 

κατασκευών σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως στους παραδοσιακούς οικισμούς, τα 

ιστορικά κέντρα πόλεων ή σε άλλες ειδικές και ευαίσθητες ζώνες), από ειδικές Επιτρο-

πές Πολεοδομικού και Aρχιτεκτονικού Eλέγχου (ΕΠΑΕ), των οποίων η μέριμνα αφορά 

κυρίως την αρμονική ένταξη των κτισμάτων στο οικιστικό περιβάλλον. Όμως δύσκολα 

θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι οι ανά τη χώρα ΕΠΑΕ έχουν προστατεύσει επαρ-

κώς το περιβάλλον, και κατ’ επέκταση το τοπίο, γιατί, απλούστατα, η δράση τους είναι 

προβληματική τόσο από λειτουργική όσο και από δεοντολογική άποψη. Σε ό,τι αφορά 

τον δεύτερο νόμο, για τα δασικά οικοσυστήματα, ο οποίος προνοεί για το τοπίο και τη 

βιοποικιλότητα, αξίζει να επισημανθεί η ρύθμιση για τη διευκόλυνση και ενίσχυση των 

ιδιοκτητών αγροτικής γης ως προς τη δημιουργία φυσικών αγροφρακτών στα όρια 

των αγροκτημάτων τους. Συνοπτικά, οι διατάξεις με ρητή αναφορά στο τοπίο εμφανί-

ζονται στον Πίνακα 1. 

8 Ο Ν. 1650/1986 ορίζει το τοπίο ως εξής: «Κάθε δυναμικό σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων 
και στοιχείων του περιβάλλοντος που μεμονωμένα ή αλληλεπιδρώντας σε συγκεκριμένο χώρο συνθέτουν 
μια οπτική εμπειρία». Παρατηρούμε ότι το τοπίο θεωρείται μόνο το προσλαμβανόμενο με την όραση και 
όχι με τις άλλες αισθήσεις, πράγμα που δεν ισχύει σύμφωνα με τις σημερινές αντιλήψεις. 
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Πίνακας 1. Νομοθετικές ρυθμίσεις με ρητή αναφορά στο τοπίο.

Προϋποθέσεις συγκρότησης μιας σύγχρονης πολιτικής τοπίου 
στην Ελλάδα - Βασικοί άξονες δράσης

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο συνολικότερος μηχανισμός προστασίας του τοπί-

ου είναι ανεπαρκής, πράγμα που έχει σχέση με τα εγγενή προβλήματα και τη γενικό-

τερη αναποτελεσματικότητα της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και χωροταξικής νο-

μοθεσίας και πολιτικής στην Ελλάδα. Άλλωστε, η ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου 

(χωρίς σωστή εφαρμογή) δεν συνιστά από μόνη της ουσιαστική και αποτελεσματική 

πολιτική, διότι η πολιτική κρίνεται πάντοτε εκ του συγκεκριμένου αποτελέσματος.

Μια συγκροτημένη και διακριτή πολιτική τοπίου είναι ένα οργανικό σύνολο αρχών, 

ενεργειών και δράσεων με λογική αλληλουχία και συνοχή μεταξύ τους, όπως, π.χ., 

συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αναγκαιότητά της, ικανή 

τεχνογνωστική υποδομή για τη χάραξη και στήριξή της, σαφείς στόχοι και στρατηγι-

κή, οργανωτικές και διοικητικές δομές και μηχανισμοί, οικονομικά εργαλεία και μέσα, 

προγράμματα και σχέδια υλοποίησης και εφαρμογής. 

Επομένως, η γνώση και η οργάνωση συνιστούν βασικές προτεραιότητες της πολιτικής 

αυτής. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η προσαρμογή της διοικητικής δομής των αρ-

μόδιων υπουργείων, με τη δημιουργία, π.χ., μιας οργανικής μονάδας για το τοπίο (τμή-

ματος ή διεύθυνσης), που, σημειωτέον, δεν απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους. 

Επίσης, σκόπιμη είναι η δημιουργία ενός «Παρατηρητηρίου για το Τοπίο», ως ξεχωρι-

στής οντότητας ή ως οργανικού και αναπόσπαστου στοιχείου του γενικότερου «Παρα-

τηρητήριου της Χωροταξίας», που προβλέπεται από τη νομοθεσία αλλά δεν έχει υλο-

ποιηθεί ακόμα μέχρι σήμερα (Ν. 2742/1999 για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό και την 

Αειφόρο Ανάπτυξη). Το όργανο αυτό είναι απαραίτητο για την παραγωγή γνώσης και 

τη συμβουλευτική υποστήριξη των οργάνων και των κέντρων λήψης αποφάσεων.

Mε δεδομένα τα παραπάνω, μια ευρεία προσπάθεια και συνεργασία είναι απαραίτητη 

μεταξύ όλων των συναφών επιστημονικών οργανώσεων και επαγγελματικών φορέων. 

Νομοθετική διάταξη Περιεχόμενο  

Ν. 1469/1950,
σε συνδυασμό με το Π.∆. 161/
∆/1984 (με τα φο ρά αρμοδιοτή-
των στο τότε ΥΧΟΠ)

«Περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων 
και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830»:

Τόποι Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ)

Ν. 1650/1986:  
άρθρο 1, παρ. 3δ   
άρθρο 2, παρ. 16  
άρθρο 18, παρ. 3
άρθρο 19, παρ. 4   

«Για την προστασία του περιβάλλοντος»:
Σκοπός
Ορισμός του τοπίου
Το τοπίο ως αντικείμενο προστασίας 
Κριτήρια χαρακτηρισμού περιοχής τοπίου 

Ν.  2831/2000:
άρθρο 3 (αντικατάσταση του άρ-
  θ ρου 4 του Ν. 1577/1985), παρ. 1β

«Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ)»:
Προστασία της αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρο-
νομιάς (αναφορά στο τοπίο)

Ν.  3208/2002:
άρθρο 2, παρ. 1 και 2

«Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δα-
σολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών 
και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις»:

Προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας
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Η συστράτευση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φορείς από τις τρεις με-

γάλες κατηγορίες που συνιστούν μια τριμερή εταιρική σχέση (tripartite partnership) 

με βάση τη σύγχρονη αντίληψη της χωρικής και περιβαλλοντικής διακυβέρνησης:

•  Τους αρμόδιους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης (Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Υπουργείο Πολιτισμού και άλλα συναρμόδια υπουργεία) και της Αυτοδιοίκησης 

(καθώς και τις εθνικές ενώσεις των φορέων αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου 

βαθμού: Κεντρική Ένωση ∆ήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας - ΚΕ∆ΚΕ, Ένωση Νο-

μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος - ΕΝΑΕ).

•  Τα συναφή τμήματα και σχολές των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δηλα-

δή ΑΕΙ και ΤΕΙ (Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Γεωγραφίας, Περιβάλλο-

ντος, Γεωπονίας, ∆ασολογίας, Καλών Τεχνών, Αρχαιολογίας, Φωτογραφίας).

•  Τις σχετικές επιστημονικές οργανώσεις (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - ΤΕΕ, Γε-

ωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - ΓΕΩΤΕΕ, Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και 

Χωροτακτών - ΣΕΠΟΧ, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωματούχων Ανωτάτων Σχο-

λών / Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων - ΣΑ∆ΑΣ / ΠΕΑ, Πανελλήνιος Σύλλογος 

Αρχιτεκτόνων Τοπίου - ΠΣΑΤ, Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων - ΣΕΑ, και άλλες 

Mη Κυβερνητικές Οργανώσεις).

Από πολλούς αναφέρεται ότι η προστασία του τοπίου στην Ελλάδα σήμερα ισοδυνα-

μεί με την κήρυξη ενός πολέμου εναντίον της ασχήμιας σε οποιαδήποτε μορφή της. 

Αυτό όμως δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως ένας πόλεμος επιβολής απαγορεύσεων, 

αλλά ως ένας αγώνας για την επικράτηση της ευαισθησίας και της συνετής διαχείρι-

σης του χώρου και του περιβάλλοντος μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων. Σε μια αδια-

μόρφωτη ακόμα κατάσταση της πολιτικής του τοπίου στη Ελλάδα, από θεσμική και 

κοινωνική άποψη, όπου δεν είναι δυνατές οι θεαματικές και εντυπωσιακές κινήσεις, 

χρειάζονται κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα ανοίξουν το δρόμο για τα 

πρώτα βήματα συγκρότησης μιας πολιτικής. Ως τέτοια μπορούμε να θεωρήσουμε 

–μεταξύ άλλων– τα ακόλουθα:

1.  Τη σύνταξη μιας Χάρτας για το Ελληνικό Τοπίο από ομάδα εργασίας που θα συ-

σταθεί από εκπροσώπους των φορέων της τριμερούς εταιρικής σχέσης, της οποί-

ας η συμβολική και σημειολογική αξία θα είναι εξαιρετικά πολύτιμη.

2. Την ολοκληρωμένη και ουσιαστική (και όχι τυπική) εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για το Τοπίο (European Landscape Convention) μέσω της πλήρους εν-

σωμάτωσης των βασικών της προβλέψεων στο ελληνικό δίκαιο. Ωστόσο, η επικύ-

ρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο από το ελληνικό κοινοβούλιο δεν 

αρκεί, διότι συνιστά απλώς μια αναγκαία και όχι ικανή συνθήκη για την υλοποίηση 

μιας ολοκληρωμένης πολιτικής, που είναι και το ζητούμενο. Επομένως, η πολιτι-

κή για το τοπίο χρειάζεται να συνδέεται οργανικά με τις λεγόμενες «οριζόντιες» 

και «κάθετες» πολιτικές, όπως: την πολιτική για το περιβάλλον, την πολιτική για 

την προστασία της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, την πολιτική για την 

πολεοδομία και τη χωροταξία, την πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη (τα δάση 

και τη γεωργία), την πολιτική για τον τουρισμό. Για τους λόγους αυτούς, η ενσω-

μάτωση αυτή πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την εφαρμογή άλλων συναφών δι-

εθνών συμβάσεων, όπως, π.χ., της Σύμβασης της Γρανάδας για την αρχιτεκτονι-

κή κληρονομιά, που κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 2039/1992, της Σύμβασης 

για τη Βιολογική Ποικιλότητα, που κυρώθηκε με τον Ν. 2204/1994, της Σύμβασης 

για την Παγκόσμια Κληρονομιά (UNESCO Convention Concerning the Protection 

of the World Cultural and Natural Heritage), με την ενσωμάτωση της κοινοτικής 
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οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (∆ίκτυο NATURA 2000) κ.ά. Επιπλέον, η εφαρμογή της Ευ-

ρωπαϊκής Σύμβασης πρέπει και μπορεί να συνδυαστεί με τις προβλέψεις του Σχε-

δίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ), που είναι σχετικές με τα πολιτι-

στικά τοπία (Commission of the European Communities, 1999, κεφ. 3: «Στόχοι και 

επιλογές πολιτικής»).

3. Την ψήφιση ενός ειδικού νομοθετήματος για το τοπίο, στο οποίο να προβλέπο-

νται πρωτίστως τα εξής:

• Η δημιουργία νέων διοικητικών δομών στο κέντρο και την περιφερειακή και 

τοπική αυτοδιοίκηση (διευθύνσεις ή τμήματα για την προστασία, διαχείριση και 

αποκατάσταση του τοπίου).

•  Η σύσταση νέου ή ο καθορισμός ενός υπάρχοντος συλλογικού οργάνου σε 

εθνικό ή και περιφερειακό επίπεδο, που θα χρησιμεύσει ως forum για τον απα-

ραίτητο κοινωνικό διάλογο, όπως συμβαίνει και σε άλλα πεδία πολιτικής. Το 

ρόλο αυτό θα μπορούσε να αναλάβει το υφιστάμενο Εθνικό Συμβούλιο Χωρο-

ταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ), του οποίου το αντι-

κείμενο είναι συναφές με θέματα τοπίου. 

•  Η θέσπιση νέων εργαλείων σχεδιασμού, δηλαδή σχεδίων για την προστασία, δι-

αχείριση και ανάδειξη του τοπίου στα διάφορα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό). Και εδώ, για λόγους «οικονομίας δυνάμεων», θα μπορούσαν οι απαι-

τήσεις του σχεδιασμού για το τοπίο να ενσωματωθούν με την προσθήκη κα-

τάλληλων προδιαγραφών στα χωροταξικά σχέδια όλων των επιπέδων (Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια / Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 

Πόλης - ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, Περιφερειακά, Ειδικά και Γενικά Πλαίσια Χωροταξι-

κού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης - ΠΠΧΣΑΑ, ΕΠΧΣΑΑ και ΓΠΧΣΑΑ, 

αντίστοιχα).

•  Η εξασφάλιση ικανής χρηματοδότησης μέσω των κατάλληλων μηχανισμών 

(π.χ., ειδικό ταμείο ή μαζί με το Ταμείο Περιβάλλοντος), ώστε να γίνει εφικτή η 

εκπόνηση και εφαρμογή των σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας, αποκα-

τάστασης και ανάδειξης του τοπίου. 

4.  Τη δημιουργία ενός πρώτου μηχανισμού καταγραφής και μελέτης του τοπίου, 

όπως, π.χ., ενός φωτογραφικού αρχείου (παρατηρητηρίου), το οποίο μπορεί να 

ενταχθεί αργότερα στο προαναφερθέν ευρύτερο «Παρατηρητήριο του Τοπίου», 

ως οργανικό τμήμα του, με βάση και την εμπειρία του αντίστοιχου γαλλικού μη-

χανισμού (Μinistère de l’Εnvironnement - France, 1994). Η δημιουργία ενός τέ-

τοιου οργανωτικού σχήματος μπορεί να γίνει μέσα από την υλοποίηση ενός ειδι-

κού προγράμματος με συγχρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 

(στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας ΙΝΤΕRREG ή του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς - ΕΣΠΑ) και με τη συμμετοχή των φορέων της τριμερούς 

εταιρικής σχέσης, οι οποίοι θα πάρουν και την πρωτοβουλία σύνταξης και υποβο-

λής της σχετικής πρότασης στις αρμόδιες αρχές. Ήδη στα προηγούμενα Επιχει-

ρησιακά Προγράμματα Περιβάλλοντος (ΕΠΠΕΡ) του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε (και νυν 

ΥΠΕΚΑ / Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) υπήρξε 

μια πρώτη –μικρή βέβαια– χρηματοδότηση για δράσεις αποκατάστασης του το-

πίου ευαίσθητων περιοχών. Έτσι, με τη δημιουργία ενός φωτογραφικού αρχείου-

παρατηρητηρίου του σύγχρονου ελληνικού τοπίου, θα γινόταν εφικτή η απεικό-

νιση της σημερινής Ελλάδας και η παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

της, έτσι ώστε να μπορούν να κατανοηθούν οι βραδείες μεταβολές, όπως και οι 

σχετικές αξιολογήσεις του τοπίου. 
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Τα τοπία του μέλλοντος       
και το μέλλον των τοπίων στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

Ο 21ος αιώνας εμπεριέχει αναμφισβήτητα σημαντικούς κινδύνους αλλά και προκλή-

σεις, που σηματοδοτούν ευρύτατες αλλαγές στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο, με 

άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο χώρο και το περιβάλλον, και κατά συνέπεια στο 

τοπίο. Η κλιματική αλλαγή και τα συνεπαγόμενα φαινόμενα (του θερμοκηπίου, άνοδος 

της στάθμης της θάλασσας κτλ.), σε συνδυασμό με την προϊούσα αστικοποίηση, απο-

τελούν την αιτία δραματικών μεταβολών στη γεωγραφική κινητικότητα (περιβαλλοντι-

κοί πρόσφυγες), στις αγροτικές δραστηριότητες και γενικά στις χρήσεις γης στην ύπαι-

θρο, τις πόλεις, την παράκτια ζώνη και στις ορεινές περιοχές. Από την άλλη πλευρά, 

με το κλείσιμο της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, ο πλανήτης μας αστικοποιείται 

στο σύνολό του. Αποτελείται πλέον στην πλειονότητά του από αστικές περιοχές, που 

σημαίνει ότι περισσότερο από το 50% του πληθυσμού της γης ζει σε μικρές και μεγά-

λες πόλεις ή σε ακόμα μεγαλύτερα αστικά και μητροπολιτικά κέντρα (megacities). 

Παράλληλα, όπως έχει ήδη αναφερθεί και στην αρχή, η ύπαιθρος αυτή καθεαυτή 

αστικοποιείται τα τελευταία χρόνια με ταχύτατους ρυθμούς, σε σημείο ώστε να μπο-

ρούμε να μιλάμε (και στην Ελλάδα πλέον) για ένα αγροτοαστικό συνεχές (rurbain), το 

οποίο συνεχώς επεκτείνεται και εξαπλώνεται προς κάθε κατεύθυνση. Το φαινόμενο 

αυτό της αστικής εξάπλωσης (urban sprawl), που από καιρό λαμβάνει χώρα στις ανε-

πτυγμένες χώρες, ιδίως στις ΗΠΑ, έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην οικονομία, 

την κοινωνική συνοχή και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό προκαλεί τελευταία αντι-

δράσεις και κινήματα που στόχο έχουν την άμβλυνση, αν όχι την ανάσχεσή του. Ταυ-

τόχρονα, λόγω της οξύτητας του ενεργειακού προβλήματος σε κάθε γωνιά του πλα-

νήτη, και κατά συνέπεια της ανάγκης για ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-

ας (ΑΠΕ), νέες κατασκευές και εγκαταστάσεις αρχίζουν να καταλαμβάνουν την ύπαι-

θρο (αιολικά, ηλιακά, γεωθερμικά κ.ά. πάρκα), οι οποίες απαιτούν μεγάλες εκτάσεις 

σε ευαίσθητες περιοχές (ορεινές, παράκτιες, θαλάσσιες).     

Εικ. 5: Αττική 2007. Αγροτοαστικό συνεχές (rurbain).

Η κατάσταση αυτή επιτείνει προφανώς τις τάσεις ερημοποίησης (desertification), η 

οποία, σε συνδυασμό με την αποψίλωση των δασών, την ξηρασία και την εξάντληση 

των εδαφικών και υδάτινων πόρων, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης για 

τους κατοίκους των πληττόμενων περιοχών. Από την άλλη πλευρά, η άνοδος της θα-

λάσσιας στάθμης στις παράκτιες ζώνες αλλάζει ριζικά την ακτογραμμή και γενικότερα 

τη γεωμορφολογία μεγάλων γεωγραφικών ενοτήτων. Είναι προφανές ότι, από τις δι-
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εργασίες αυτές, νέα, πρωτόγνωρα τοπία δημιουργούνται ανά τον κόσμο. Στην Ελλά-

δα, μια χώρα με εκτεταμένο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο (μήκους 15.000 χλμ. περί-

που) και μεγάλο δείκτη ορεινότητας και νησιωτικότητας, οι εξελίξεις αυτές αναμένεται 

να επηρεάσουν δραστικά το ελληνικό τοπίο όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα.  

Εικ. 6: Λίμνη Κορώνεια.

Τα κύριο ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει μια   

ορθολογική και ταυτόχρονα οραματική διαχείριση της τοπιακής ποικιλότητας με την 

οποία είναι προικισμένη η χώρα μας. Αναπόφευκτα, πρέπει να αναρωτηθούμε επί-

σης κατά πόσο είναι εφικτή η διατήρηση και διαφύλαξη της ιστορικότητας του ελλη-

νικού τοπίου, αλλά και ποια σημασία θα προσλάβει στο μέλλον η ίδια η έννοια της 

ταυτότητας του τόπου, με την οποία είναι άρρηκτα συνυφασμένη η έννοια του τοπί-

ου. Η νέα τοπιακή πραγματικότητα στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα χρειάζεται προ-

σεκτική μελέτη και προσέγγιση, ώστε να γίνουν –από τους φύσει και θέσει υπευθύ-

νους– οι κατάλληλες ενέργειες και παρεμβάσεις. Το ζητούμενο δεν μπορεί παρά να 

είναι η αναζήτηση αφενός μιας νέας χωρικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ισορ-

ροπίας και αφετέρου του τρόπου με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτή στις νέες συνθή-

κες, ώστε να υπάρξει μια βιώσιμη προοπτική και ένα καλύτερο μέλλον για τα ελλη-

νικά τοπία. 

Συμπέρασμα: Ελληνικό τοπίο, ώρα μηδέν 

Με δεδομένα τα παραπάνω, η «υπεράσπιση» του τοπίου στην Ελλάδα καθίσταται μια 

όχι και τόσο εύκολη υπόθεση. Χρειάζονται μια σειρά από καινοτόμες πρωτοβουλίες, 

οι οποίες θα έχουν ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του προβληματισμού και της 

γνώσης, αλλά και των διαφόρων πρακτικών προστασίας, αποκατάστασης, διαχείρι-

σης και ανάδειξης του τοπίου. Γι’ αυτό, χρέος όλων εκείνων των πνευματικών ανθρώ-

πων, διανοουμένων, επιστημόνων και καλλιτεχνών (αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων, γε-

ωγράφων, κοινωνιολόγων, περιβαλλοντολόγων, μηχανικών, γεωπόνων, δασολόγων, 

φωτογράφων κτλ.), είναι να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δικτυωθούν μέσα από 

θεματικές και γεωγραφικές συνεργασίες, ώστε να ενισχυθεί και η διεθνής παρουσία 

της Ελλάδας στον τομέα αυτό. Έτσι, η χώρα θα μπορούσε να ωφεληθεί σημαντικά 

από μια συνεργασία με τη Γαλλία, αλλά και άλλες μεσογειακές χώρες (Ιταλία, Ισπα-

νία), οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και έχουν αναπτύξει σημαντική τεχνο-

γνωσία στα θέματα του τοπίου.            
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Συμπερασματικά, όπως έχει ειπωθεί από πολλούς, το τοπίο πρέπει να αντιμετωπιστεί 

ως κεφάλαιο – οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, περιβαλλοντικό. Κατά συνέπεια, 

και στην Ελλάδα η προστασία και η διαχείριση του τοπίου δεν πρέπει να θεωρούνται 

πολυτέλεια. Η χώρα δεν αντιμετωπίζει τόσο προβλήματα ανάπτυξης (βιοτικού επιπέ-

δου κτλ.) όσο προβλήματα της ανάπτυξης, δηλαδή προβλήματα ποιοτικά, που γεννά 

η ίδια η αναπτυξιακή διαδικασία και εξέλιξη. Ωστόσο, η σημερινή ευρωπαϊκή και ελ-

ληνική συγκυρία μοιάζει να είναι ευνοϊκή για την προώθηση μιας συνεκτικής και ολο-

κληρωμένης πολιτικής τοπίου στην Ελλάδα. Ακόμα και η αρνητική κατάσταση που 

περιγράφτηκε στην αρχή βοηθά στη συνειδητοποίηση του προβλήματος, γεγονός 

που αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για κάθε περαιτέρω ενέργεια. Υπάρχει επομέ-

νως μια ωρίμανση των αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθηκών, που πρέπει να 

αποτελέσει το κίνητρο για δράση, ώστε να συντονιστούν οι υπάρχουσες μεμονωμένες 

προσπάθειες και να ενωθούν οι τυχόν αποσπασματικές πρωτοβουλίες που αναλαμ-

βάνονται σήμερα και οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν τη λεγόμενη «κρίσιμη 

μάζα» της επιτυχίας. Η δυναμική των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση του τοπίου 

στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να αφεθεί στην τύχη της, αλλά να υποστηριχθεί συνειδη-

τά και ενεργά με τον καλύτερο τρόπο από όλους εκείνους –πρόσωπα και φορείς– 

που έχουν γνώση και θέληση να το κάνουν, ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα 

το συντομότερο δυνατόν.

Εικ. 7: Αφίσα συνεδρίου για το τοπίο στην ιταλική πόλη Reggio Emilia (2006).
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ÌÅÑÏÓ Á. Σκοπός και πλαίσιο της εισήγησης

Εισαγωγή

Σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα υστερεί, μέχρι σήμε-

ρα, σε όλα τα ζητήματα που αφορούν το τοπίο: διοικητικά, θεσμικά, πολιτικά, σχεδι-

αστικά, επιστημονικά, εκπαιδευτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά κτλ. Συγχρό-

νως, η καταστροφή του ελληνικού τοπίου, που άρχισε κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ., 

επιδεινώθηκε στην εποχή μας, ιδιαίτερα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Σημαιοφο-

ρίδης, 2005), και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα. Όπως είναι γνωστό, η τοπι-

ακή ιδιαιτερότητα της Ελλάδας έγκειται στην τεράστια ποικιλότητα και τον πλούτο 

των ελληνικών τοπίων εξαιτίας τόσο της γεωγραφικής τους θέσης (όσον αφορά τη 

φυσική διάσταση του τοπίου) όσο και του ιστορικού τους βάθους (όσον αφορά την 

πολιτισμική διάσταση του τοπίου) (Vogiatzakis et al., 2008· Κίζος & Τερκενλή, 2006· 

Terkenli, 2001) (εικ. 1, 2).

Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι να συμβάλει στην κατανόηση και ερμηνεία της πα-

ρούσας κατάστασης και των αιτίων της, μέσα από μια φαινομενολογική ερμηνευτική 

προσέγγιση. Η διερεύνηση των αιτίων του ελλείμματος αυτού, που εμφανίζεται σε 

όλους τους τομείς (προστασία, διαχείριση, ανάπτυξη, σχεδιασμός και χρήση του το-
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πίου) και σε κάθε τύπο ανθρώπινης παρέμβασης στο ελληνικό τοπίο, ανάγεται –από 

την άποψη ενός βαθύτερου πολιτισμικού επιπέδου– στη βάση της σχέσης των Ελλή-

νων με τα τοπία τους, και συγκεκριμένα σε ένα έλλειμμα συνείδησης τοπίου (land-

scape conscience) από τον σύγχρονο Έλληνα/ίδα. Η διερεύνησή μας αυτή, επίσης, 

παραμένει αναγκαστικά σε ένα επιφανειακό, ανιχνευτικό επίπεδο ανάλυσης και στο-

χεύει κυρίως στη διατύπωση ερωτημάτων που χρήζουν τεράστιας περαιτέρω μελλο-

ντικής διερεύνησης.

Ως «συνείδηση» εδώ ορίζεται το μείγμα αντιλήψεων, σκέψεων και συναισθημάτων που 

προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός εξωτερικού κόσμου (IDP, 1989), ενώ η «συνείδηση το-

πίου» αποτελεί το σύνολο των πνευματικών, συναισθηματικών και βιωματικών δεσμών 

που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις ενός ανθρώπου ή ενός λαού με τα τοπία του.    

Εικ. 1:  Άποψη της συνοικίας της Πλάκας από την Ακρόπολη των Αθηνών.

Εικ. 2: Άποψη της παραλίας του Μύρτου, στην Κεφαλονιά.
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Η ιστορική εξέλιξη και η θεσμική υπόσταση     
του ελληνικού τοπίου εν συντομία

Μεταξύ των επιφανέστερων Ελλήνων επιστημόνων και διανοητών του 20ού αιώνα 

που ασχολήθηκαν με ζητήματα του χώρου, ο Κωνσταντίνος ∆οξιάδης, το 1960, θε-

ωρεί το τοπίο ως ένα σφαιρικό περιφερειακό σύνολο (Σημαιοφορίδης, 2005), ενώ 

ο ∆ημήτρης Πικιώνης επισημαίνει την ανεπανόρθωτη καταστροφή του ελληνικού 

τοπίου, το οποίο εξαφανίζεται σιγά σιγά ως πραγματικότητα και αρχίζει να αποτυ-

πώνεται ως εικόνα, κυρίως μέσα από τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής (1η 

Έκθεση Κοσμητείας Εθνικού Τοπίου και Πόλεων, Ζάππειο 1963). Σύμφωνα με τον 

Σημαιοφορίδη, «η γεωγραφική και πολιτισμική ιδιαιτερότητα του αττικού τοπίου 

χάνεται και αυτή, κάπου ανάμεσα στις διαδρομές από το 1953 έως το 1963, ή μάλ-

λον εξαϋλώνεται στις μαγικές λέξεις της εποχής, πολεοδομία, και λίγο αργότερα 

χωροταξία. Κατά την ίδια περίοδο, εντείνεται το ενδιαφέρον του Τύπου και της κοι-

νής γνώμης για ζητήματα του τοπίου» (2005: 117). Πολύ γρήγορα όλες οι διαπι-

στώσεις συμπίπτουν: η υπόθεση τοπίο οδηγεί στην υπόθεση Αθήνα - «άρρωστη 

πόλη» (Σημαιοφορίδης, 2005: 122).

Όπως είναι κοινώς γνωστό και καθ’ όλα αποδεκτό, η καταστροφή και η υποβάθμιση 

του ελληνικού τοπίου έχουν μακρά ιστορία και τα γνωστά σε όλους μας σημερινά 

αποτελέσματα (εικ. 3). Ενδεικτικά αναφέρουμε τα αίτια αυτής της υποβάθμισης, τα 

οποία συγχρόνως αποτελούν και τις κυριότερες σύγχρονες διαστάσεις του προβλή-

ματος: α) αστικοποίηση και εγκατάλειψη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας –συνο-

δά φαινόμενα της μεταπολεμικής αγροτικής εξόδου–, β) εκρηκτική εξάπλωση της 

δόμησης δεύτερης κατοικίας και γ) παντελής έλλειψη σχεδιασμού δραστηριοτήτων 

τουρισμού και αναψυχής στο χώρο της υπαίθρου. Ο παρακάτω πίνακας (1) παρου-

σιάζει διαγραμματικά τις κυριότερες φάσεις της ιστορικής εξέλιξης των ελληνικών το-

πίων –κατανεμημένων σε τρεις κατηγορίες: τοπία νησιωτικά, τοπία παράκτια και το-

πία της ενδοχώρας–, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα και τα επίπεδα υποβάθμισής 

τους κατά περίοδο (Terkenli, 2004). 

Εικ. 3: ∆είγμα υποβάθμισης του αγροτικού τοπίου της Λήμνου.
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Πίνακας 1: Ιστορικές φάσεις της εξέλιξης των ελληνικών τοπίων (Terkenli, 2004).

Θεσμικά, το ελληνικό τοπίο αναγνωρίζεται μέσω της ελληνικής περιβαλλοντικής νο-

μοθεσίας, όπου ορίζεται ως «κάθε δυναμικό σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παρα-

γόντων και στοιχείων του περιβάλλοντος που μεμονωμένα ή αλληλεπιδρώντας σε συ-

γκεκριμένο χώρο συνθέτουν μια οπτική εμπειρία» (Ν. 1650/1986, άρθρο 2), ενώ η 

προστασία και διατήρησή του διασφαλίζονται υπό τους εξής όρους: «μεγάλη βιολο-

γική, οικολογική, αισθητική ή γεωμορφολογική αξία» (Ν. 1650/1986, άρθρο 1). Εμ-

φανίζεται δε σε διάφορους περιβαλλοντικούς νόμους, σχέδια και κανονισμούς προ-

στασίας αρχαιολογικών χώρων, καθώς και στη νομοθεσία τη σχετική με παραδοσια-

κούς οικισμούς, αισθητικά δάση και εθνικούς δρυμούς.

Καμία από τις δύο κατηγορίες προστατευόμενων φυσικών τοπίων στην Ελλάδα, τα 

«αισθητικά δάση» και τα «τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους», δεν τυγχάνει ιδιαίτε-

ρης μεταχείρισης στο πλαίσιο του δασικού ή άλλου σχεδιασμού και διαχείρισης. Η 

Ελλάδα όχι μόνον δεν έχει ακόμη επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, 

την οποία έχει υπογράψει, αλλά δεν έχει ακόμη θεσπίσει κανένα κυβερνητικό σώμα ή 

φορέα που να ασχολείται αποκλειστικά με το τοπίο – τμήμα ή διεύθυνση Τοπίου σε 

επίπεδο υπουργείου, ούτε καν σε περιφερειακό, επαρχιακό ή τοπικό επίπεδο. Συμπε-

ρασματικά, διαπιστώνεται έλλειψη ουσιαστικής θεσμικής, διοικητικής και πρακτικής 

υποστήριξης, διασφάλισης και αξιοποίησης του τοπίου σε θέματα σχεδιασμού, πολι-

τικής και διαχείρισης. Ως γνωστόν, στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα δεν υφίστατο καν 

υπουργείο Περιβάλλοντος.
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ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ
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Άνοδος και πτώση των αρχαίων ελληνικών πόλεων-κρατών, επιτάχυν-
ση της καταστροφής του φυσικού τοπίου, εξιδανίκευση του αρκαδικού 
τοπίου της Αρχαιότητας

4ος αιώνας μ.Χ. -
14ος/15ος αιώνας μ.Χ. 

Χριστιανισμός και Μεσαίωνας, παγίωση των πρότερων επιπτώσεων και 
χαρακτηριστικών του τοπίου και αργή, σταδιακή εισαγωγή νέων
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έως 1830
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κες ζωής
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ζωή»
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1820-1830 
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∆ημιουργία του νέου ελληνικού έθνους-κράτους - 20ός αιώνας

Φτώχεια, απομόνω-
ση, εγκατάλειψη, έξο-
δος πληθυσμού

Αργοί και σταθεροί 
ρυθμοί αύξησης, νέα 
πολιτισμική ταυτότη-
τα και νέα τοπία 

Σταδιακή απελευθέρω-
ση της Ελλάδας, κύκλοι 
ανάπτυξης και παρακ-
μής

∆εκαετίες
1950-1960 
έως σήμερα

«Βιομηχανική επανάσταση» και αστική αύξηση και ανάπτυξη

Τουρισμός, αύξηση, 
ανάπτυξη, εξιδανί-
κευση των νησιωτι-
κών τοπίων

Τεράστια αστική αύ-
ξηση/ανάπτυξη, κα-
ταστροφή του τοπίου 

Πληθυσμιακή έξοδος, 
απομόνωση, φτώχεια, 
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αγροτικού τοπίου 
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Η έρευνα, η επιστήμη και η παιδεία του τοπίου στη σύγχρονη Ελλάδα

∆ιεργασίες εγκαθίδρυσης επιστήμης, έρευνας και πρακτικής εφαρμογής σε ζητήματα 

τοπίου έχουν αρχίσει πρόσφατα να κερδίζουν έδαφος και στην Ελλάδα, με αργούς 

όμως ρυθμούς. Ειδικότερα κατά τη δεκαετία του 1990, η επιστήμη του τοπίου προχώ-

ρησε, από μια κατακερματισμένη, περιφερειακή και ασυντόνιστη ενασχόληση των επι-

στημών του χώρου και του σχεδιασμού (design sciences: αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική 

τοπίου, αστικός και περιφερειακός σχεδιασμός) με πρακτικά ζητήματα τοπίου, σε μια 

περισσότερο συγκροτημένη, εστιασμένη και συστηματική προσέγγιση του τοπίου από 

πολύ περισσότερους επιστημονικούς κλάδους και επαγγελματίες (Terkenli, 2004). 

Αυτή η μετάβαση, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, παραμένει χαρακτηριστικά περιορισμένη 

σε έκταση και εμβέλεια ως προς τα ουσιαστικά προβλήματα και ζητήματα του τοπίου 

στην Ελλάδα. Όσον αφορά την εκπαίδευση σε ειδικότητες ή ζητήματα σχετικά με το το-

πίο, παρά τις σοβαρές, αλλά μάλλον σποραδικές και κατακερματισμένες προσπάθειες 

που γίνονται σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, η παιδεία του τοπίου εμ-

φανίζεται ελλειμματική σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Παρατη-

ρείται μια αργή πορεία ενσωμάτωσής της τόσο στην τεχνική όσο και στη μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση, με εξαίρεση το ∆ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχι-

τεκτονικής Τοπίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τα προγράμμα-

τα σπουδών των ΤΕΙ Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Μάλιστα, το ελληνικό τοπίο, το οποίο θεω-

ρούνταν κάτι δεδομένο μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1970, πρωτοαναγνωρίστηκε 

μέσα από διασυνδέσεις που αναδύθηκαν τότε μεταξύ αγροτικού εκσυγχρονισμού και 

αγροτικού τοπίου και μεταξύ φύσης και κοινωνίας ευρύτερα (Terkenli, 2004).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επιστημονικοί κλάδοι της γεωγραφίας, της αρχιτεκτο-

νικής τοπίου, του αστικού (και ελάχιστα του περιφερειακού) σχεδιασμού, των αγρο-

τικών σπουδών, της ιστορίας, της οικολογίας του τοπίου και της δασολογίας / περι-

βαλλοντικών σπουδών εμφανίζονται σήμερα ως οι περισσότερο ενεργοί στην έρευνα 

του τοπίου και στην εφαρμογή της τοπιακής επιστήμης στην Ελλάδα. Με εξαίρεση τον 

σημαντικό όγκο δουλειάς που έχει μέχρι σήμερα επιτελεστεί για το δομημένο τοπίο, 

το τοπίο αυτό καθεαυτό δεν αποτελεί ρητά σημαντικό χωρικό παράγοντα στις επιστή-

μες του σχεδιασμού στην Ελλάδα, παρά μόνο σποραδικά και εν μέρει. Ο κλάδος του 

σχεδιασμού στην Ελλάδα ασχολείται περιφερειακά με αυτό, μόνον υπό όρους χωρι-

κής αισθητικής και χρήσεων γης. Εν κατακλείδι, η έρευνα, η επιστήμη, η πρακτική 

ενασχόληση και η παιδεία γύρω από το τοπίο στην Ελλάδα υπέφεραν και συνεχίζουν 

να υποφέρουν από περιορισμούς ακαδημαϊκής φύσης, από έλλειψη επικοινωνίας/

συνεργασίας μεταξύ των ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και διοικητικών φορέων, και 

κυρίως από μη αποτελεσματική εφαρμογή τους σε τοπιακή πολιτική.

ÌÅÑÏÓ B. Τα βαθύτερα αίτια της ιδιαιτερότητας   
           της περίπτωσης της Ελλάδας

Αναγωγή στον ορισμό και την έννοια του πολιτισμικού τοπίου

Το τοπίο (landscape, paysage) ορίζεται ως τμήμα της επιφάνειας της γης που κατα-

νοείται με μια ματιά (Jackson, 1984). Από τη γεωγραφική επιστήμη νοείται παραδοσι-

ακά ως μια ορατή έκφραση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Olwig, 1996· Meinig, 

1979· Cosgrove, 1984), άρα εξ ορισμού θεωρείται πάντα πολιτισμικό (Norton, 1996· 
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Daniels & Cosgrove, 1988). Αντιπροσωπεύει ένα γεωγραφικό μέσο, αλλά και αποτέ-

λεσμα, ανθρώπινης δραστηριότητας και νοητικής επεξεργασίας: πολιτισμικά τοπία 

δημιουργούνται, πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως, μέσα από τη διαχρονική εγγραφή 

της ανθρώπινης δράσης και εμπειρίας στο χώρο.

Η υποστασιοποίηση των τοπίων επιτυχγάνεται μόνο μέσω του παρατηρητή τους. Η Νέα 

Πολιτισμική Γεωγραφία, η οποία προέρχεται από την ανθρωπιστική μαρξιστική παρά-

δοση, θεωρεί το τοπίο πρωταρχικά ως έναν τρόπο θέασης, μια πολιτισμική εικόνα, έναν 

εικαστικό και συμβολικό τρόπο δόμησης του περιβάλλοντος (Daniels & Cosgrove, 

1988), αδιάρρηκτα διαπλεκόμενο με τις πολιτισμικές διαστάσεις παραγωγής, αναπαρα-

γωγής και αναπαράστασης του χώρου. Έτσι, το τοπίο αποκτά τα ιδεολογικά, πολιτισμι-

κά και ηθικά χαρακτηριστικά της ματιάς του παρατηρητή, ευρέως νοούμενου/ης μέσα 

από διεργασίες οι οποίες πάντοτε ευνοούν συγκεκριμένες προοπτικές, απόψεις και γω-

νίες θέασης του τοπίου (Norton, 1996· Meinig, 1979· Tuan, 1979).

Συνεπώς, τα τοπία είναι διατάξεις της πραγματικότητας που γίνονται αντιληπτές από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες (Tuan, 1979). Αλλά είναι ταυτόχρονα και οι καθρέφτες 

των κοινωνικών και πολιτιστικών ομάδων που τα δημιούργησαν. Είναι οι αναπαρα-

στάσεις τους, εφόσον δημιουργήθηκαν από αυτές, για αυτές και μέσω αυτών. Η δια-

πίστωση αυτή παραπέμπει σε μια βαθιά προβληματική σχέση του σύγχρονου Έλλη-

να/ίδας με το τοπίο και υπαγορεύει το κεντρικό ερώτημα της εργασίας αυτής: Τι ακρι-

βώς καθρεφτίζει το ελληνικό τοπίο και γιατί; 

Παλιότερα, οι κάτοικοι της Ελλάδας, και κυρίως των μικρότερων αστικών κέντρων και 

των οικισμών της υπαίθρου, είχαν μια στενή, οργανική σχέση με το περιβάλλον και το 

τοπίο τους. Υπήρχαν ισχυρά πλέγματα, συνεκτικά αμοιβαίων συμβιωτικών οικονομι-

κών, πολιτισμικών, θεσμικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτικο-ιδεολογικών 

δεσμών, που «έδεναν» τους ανθρώπους με τη γη τους. Μέσα από τις σχέσεις αυτές, 

οι Έλληνες/ίδες κυρίως της υπαίθρου διασφάλιζαν τα προς το ζην τιμώντας τα τοπία 

τους, μέσα στα οποία και μέσω των οποίων αναπτύσσονταν τα πολιτισμικά τους συ-

στήματα, ολόκληρη η ζωή τους. Φρόντιζαν, συλλογικά και προσωπικά, προστάτευαν 

και εξωράιζαν τους κοινούς τους χώρους, αυτούς που βρίσκονταν έξω από τα σπίτια 

τους. Η μια γενιά μετά την άλλη ονομάτιζαν τους λόφους, τις χαράδρες, τις πηγές, τις 

βουνοκορφές και απέδιδαν ιερές ή μυστηριακές ιδιότητες σε τμήματα του τοπίου 

προς τιμήν των αγίων τους, των νυμφών, των ξωτικών, καθώς και των παλιών μύθων 

και θρύλων. Ζούσαν αρμονικά με το τοπίο και τους άλλους κατοίκους του, με τα δέ-

ντρα, τα ζώα, τα νερά κτλ. Σήμερα, με τη ραγδαία αστικοποίηση, που χαρακτηρίζει 

όλο και περισσότερο τους τρόπους ζωής στην Ελλάδα, χάνονται επίσης οι δεσμοί και 

οι σχέσεις ανθρώπου-τοπίου που ίσχυαν στο παρελθόν. 

Σε αυτό, το δεύτερο μέρος της εισήγησης, σκιαγραφείται η ιστορική, αισθητική και 

κοινωνικο-πολιτισμική πορεία της σχέσης Ελλάδα-τοπίο τα τελευταία εκατόν πενήντα 

χρόνια, με στόχο την αναζήτηση των εγγενώς αστικών καταβολών μιας ελληνικής συ-

νείδησης τοπίου. Παρότι η απόδοση μιας τέτοιας χωρικής συνείδησης, γενικά, σε μια 

κοινωνία βρίσκει τις ρίζες της στις απαρχές της ιστορίας, της ιδεολογίας και των πα-

ραδόσεων του συγκεκριμένου σύγχρονου έθνους-κράτους, τέτοια γενικευτικά και 

ολοκληρωτικά σχήματα, που αφορούν ολόκληρα πολιτισμικά συστήματα, πρέπει να 

κατατίθενται ιδιαίτερα επιφυλακτικά. Με αυτή την επιφύλαξη, από την πληθώρα πα-

ραγόντων που επέδρασαν και επιδρούν στη διαμόρφωση ή μη μιας ελληνικής τοπια-

κής συνείδησης, επισημαίνουμε ιδιαίτερα τρεις ομάδες αιτίων: α) ιστορικά, β) κοινω-

νικο-πολιτισμικά και γ) αισθητικά.
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Ιστορικά αίτια  

Εάν ως «τοπιακότητα» ορίσουμε μια οπτική αναπαράσταση του τοπίου ως κοινωνικο-πο-

λιτικής και νομικής οντότητας, η ιταλική αναγεννησιακή προοπτική του χώρου από ένα 

κεντρικό σημείο αποτέλεσε την πρώτη μορφή τοπιακότητας στην Ευρώπη (Cosgrove, 

1998). Οδήγησε στους διακριτούς κανόνες και τις στρατηγικές τοπιακού σχεδιασμού που 

επικρατούν στην αρχιτεκτονική τοπίου μέχρι σήμερα. Στις Κάτω Χώρες, κατά τον 17ο αιώ-

να, νέες μορφές καλλιτεχνικής αναπαράστασης του χώρου οδήγησαν στη δημιουργία ενός 

δεύτερου τύπου χωρικής ταυτότητας ή τοπιακότητας, με χαρακτήρα έντονα τοπικό, αλλά 

συγχρόνως κοσμοπολίτικο και κοινωνικά ανεκτικό και ευαίσθητο, εκφράζοντας και προά-

γοντας περισσότερο τις γεωγραφίες της καθημερινής ζωής της εποχής και του τόπου 

(Olwig, 2001). Ο 18ος αιώνας, στο μεγαλύτερο μέρος της δυτικής Ευρώπης, χαρακτηρίζε-

ται από μια προσπάθεια προβολής στο τοπίο ιεραρχικών και ηγεμονικών σχέσεων επικυ-

ριαρχίας, καθώς και τάσεων χλιδής, πολυτέλειας, αποπλάνησης, ψευδαίσθησης και θεα-

τρικότητας. Μόνο στις Κάτω Χώρες συνεχίζουν να επικρατούν οι νεοαναδυόμενες, στον 

τότε δυτικό κόσμο, αξίες της δημοκρατικότητας, οργανικότητας, ανθρωποκεντρικότητας 

και των παραστατικών μορφών σκέψης. Η επανάσταση στην οπτική τεχνολογία, την εποχή 

εκείνη, εγκαθιδρύει την ανθρώπινη «επιστημονική» ισχύ και τάξη πραγμάτων στο σχεδια-

σμό και τη διαχείριση των χρήσεων γης και των εικόνων της, μια τάση που διατηρείται 

σχεδόν αμείωτη μέχρι σήμερα, με την προνομιακότητα του «οπτικού» και την κυριαρχία 

του «πανοπτισμού» –κατά τον Foucault– στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του χώρου.

Η Ελλάδα, στο διάστημα αυτό, βρισκόταν κάτω από την οθωμανική κυριαρχία, με όλα τα 

γνωστά πολιτισμικά επακόλουθα της αδυναμίας της να παρακολουθήσει, να πειραματι-

στεί και, πιθανόν, να ενστερνιστεί αυτά τα δυτικά ευρωπαϊκά πρότυπα τοπιακότητας, αλλά 

και ανίσχυρη να υποστηρίξει γηγενή τοπικά πρότυπα χωρικής/τοπιακής ταυτότητας.

Κατά την ίδια μακρά ιστορική περίοδο, εμφανίζονται στον ευρωπαϊκό χώρο, ταυτόχρονα 

με τη διαμόρφωση συγκεκριμένων παραδειγμάτων τοπιακοτήτων, αντίστοιχες εκδηλώσεις 

και εκφράσεις συνείδησης τοπίου από τους κατοίκους του (Bunce, 1994· Cosgrove, 1998). 

Μάλιστα, η τοπιακή αυτή συνείδηση, στην περίπτωση του δυτικού κόσμου, εμφανίζεται 

πάντοτε ως απόρροια ενός συγκεκριμένου συνδυασμού ιστορικών παραγόντων: της έλευ-

σης της βιομηχανικής επανάστασης. «Αυτή ακριβώς η αστυφιλία, και η συνεχής απομά-

κρυνση του πληθυσμού των βιομηχανοποιούμενων χωρών από κάθε τι φυσικό, δημιούρ-

γησαν σχεδόν αμέσως την ανάγκη επαφής με κάποιο, έστω και ψεύτικο, υποκατάστατο» 

(Stathatos, 1996: 16). Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα αυτής της αναδιάρθρω-

σης της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον του ήταν η αναπόφευκτη απώλεια της 

αίσθησης και της ιδιαιτερότητας των τόπων, μέσα από τις μεταρρυθμίσεις των κοινωνικών 

δομών και πολιτισμικών προτύπων που ενέσκηψαν από τον βιομηχανικό καπιταλισμό. 

Αντ’ αυτών, και αντιμέτωπες με τον αδιαφοροποίητο πλέον φυσικό χώρο, «οι αστικές τά-

ξεις επινόησαν την έννοια του τοπίου, στενά συνδεδεμένη με τη γραφικότητα (pictur-

esque)» (Stathatos, 1996: 16). Προκύπτει, έτσι, μια σειρά νέων τοπιακών χωρικοτήτων, 

μέσα από τη νεοαναδυόμενη αντίστιξη του αστικού με το αγροτικό και μέσα από την αυ-

ξανόμενη νοσταλγική αστική αναζήτηση της χαμένης «εξοχής» («the countryside ide-

al»). Αυτό το ιδανικό και η επανανακάλυψη του αγροτικού τοπίου ήταν, συνεπώς, μια 

κοινωνικο-πολιτισμική κατασκευή των καιρών. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Ηνωμέ-

νο Βασίλειο, η πρώτη χώρα που βίωσε αυτές τις τάσεις, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα βαθιά 

συνείδηση τοπίου εδώ και έξι γενιές (Bunce, 1994). Αντίθετα, η Ελλάδα δεν βίωσε 

ούτε πραγματική βιομηχανική επανάσταση ούτε τέτοιου τύπου κοινωνικο-πολιτισμι-

κές συνέπειες, άρα και διαμόρφωση ανάλογης τοπιακής συνείδησης. 
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Κοινωνικο-πολιτισμικά αίτια

Στις οξυδερκείς παρατηρήσεις του πάνω στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, ο Pettifer 

συνδέει τη συνείδηση τοπίου με την περιβαλλοντική συνείδηση. «∆εν έχει υπάρξει αλη-

θινή βιομηχανική επανάσταση στην Ελλάδα και, συνεπώς, ούτε ρομαντικό κίνημα στη 

λογοτεχνία, που να βλέπει τη φύση να απειλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Οι Έλληνες ποιητές και συγγραφείς έχουν την τάση να θεωρούν τη φύση σαν κάτι δε-

δομένο» (1993: 262). Στη θέση ενός αστικο-βιομηχανικού κοινωνικο-πολιτισμικού συ-

στήματος, η χώρα διατήρησε τον αγροτικό της χαρακτήρα, μέχρι περίπου τη μεταπο-

λεμική μαζική αγροτική μετανάστευση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Κατά τον Μανω-

λίδη, «οι συχνά βίαιες συνθήκες εκκένωσης της υπαίθρου στην μεταπολεμική Ελλάδα 

προσέδωσαν στην εσωτερική μετανάστευση τον διττό χαρακτήρα της εξορίας και της 

απόδρασης. Για να αντεπεξέλθει ο άνθρωπος της επαρχίας στα νέα δεδομένα έπρεπε 

να προβεί αμέσως στην ανασύνταξη των παραμέτρων και των συστημάτων αναφοράς 

της συλλογικής του ταυτότητας. Ό,τι συγκροτούσε το συμβολικό σύμπαν του θα αρχί-

σει να απωθείται χωρίς όμως την υποδοχή σε ένα νέο κοσμολογικό ορίζοντα που θα 

διασφάλιζε η ενσωμάτωση σε μια δομημένη αστική κουλτούρα» (2008: 54).

Αυτό το μετέωρο καθεστώς έχει ποικιλοτρόπως καλλιεργήσει ένα συνδυασμό έλξης/ 

άπωσης του Έλληνα/ίδας προς το φυσικό σύμπαν και την ύπαιθρο, που ασυναίσθη-

τα κατέληξε και στη θεώρηση του περιβάλλοντος ως ενός είδους εχθρικής παρουσί-

ας, «καθώς αντιπροσωπεύει εξ αντανακλάσεως μια σειρά από ψυχικές κακουχίες. 

Μέσα στις συντεταγμένες τέτοιων συναισθημάτων [εξετάζονται και] οι συλλογικές μας 

πρακτικές προς τη φύση και η σχέση μας με τα τοπία της υπαίθρου, που κυμαίνεται 

ακόμα ανάμεσα στην δυσφορία και τον εθνικό αυτοθαυμασμό, ανάμεσα στην αδια-

φορία και σε μια ψυχαναγκαστική τάση ιδιοποίησης και ταυτόχρονα τραυματισμού 

τους» (Μανωλίδης, 2008: 54). 

Πολλά απομεινάρια των αγροτικών τρόπων ζωής, όπως αυτοί μεταφυτεύθηκαν στις 

ελληνικές πόλεις κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960, συνεχίζουν να υφίστανται. Κατά 

τον μεγάλο ιστορικό William McNeill, μεταξύ αυτών των βασικών ελληνικών πολιτι-

σμικών χαρακτηριστικών συνεχίζει να επικρατεί η «αρχή της αγοράς» (the market-

place principle) ακόμη και σήμερα, ακόμη και στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας 

(1978). Η Αθήνα συνηθίζει έτσι να παρομοιάζεται με ένα μεγάλο χωριό ή με ένα σύ-

μπλεγμα χωριών. Η παραδοσιακή κεντρικότητα στην ελληνική κοινωνική ζωή της 

ανταλλαγής και των εμπορικών δεξιοτήτων αναδύεται ως κύριο και αδιαμφισβήτητο 

στοιχείο της ζωής του σύγχρονου Έλληνα/ίδας. Από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, 

η ελληνική ζωή περιστρέφεται γύρω από αγοραστικές διαπραγματεύσεις (McNeill, 

1978), τάση η οποία αντανακλάται στον τρόπο σκέψης και δράσης του Έλληνα/ίδας 

στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής και βρίσκεται στη βάση της οργάνωσής της στο 

πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήματος, της προσάρτησης δηλαδή της Ελλάδας στις 

λειτουργίες της παγκόσμιας οικονομίας και των δυτικών αναπτυξιακών μοντέλων.

Οι τάσεις αυτές φαίνονται καθαρά στα ελληνικά καταναλωτικά μεγέθη αγαθών, υπη-

ρεσιών και ανέσεων, που είναι εφάμιλλα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών (Euro-

stat Cultural Statistics, 1995· Καραποστόλης, 1983). Η κυριαρχία της αρχής της αγο-

ράς στον ελληνικό ιδιωτικό και δημόσιο βίο θέτει έτσι σε προτεραιότητα οικονομικές 

επιταγές σε βάρος των κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών αναγκών και 

απαιτήσεων, πράγμα ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το τοπίο, όπου απαιτούνται μακρο-

πρόθεσμες πολιτικές, σχεδιασμός και προστασία, με θυσία βραχυπρόθεσμων προ-

σωπικών ή οικογενειακών συμφερόντων.
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Αυτά τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά ενισχύονται από την ατροφική ανάπτυξη της 

σύγχρονης ελληνικής αστικής κοινωνίας, η οποία στηρίζεται σε πελατειακές σχέσεις 

προστατευτισμού. Παρά τις δεκαετίες κοινωνικο-οικονομικής μεταπολεμικής μεταρ-

ρύθμισης που έχουν ήδη παρέλθει, η πολιτεία κυριαρχεί ακόμη επί της αστικής κοι-

νωνίας, ενώ προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις κατέχουν κεντρικό ρόλο στους 

περισσότερους τομείς της καθημερινής και δημόσιας ζωής (Demertzis, 1997: 110· 

Legg & Roberts, 1997: 72). Συνεπώς, περιβαλλοντικά και τοπιακά ζητήματα ανάγονται 

στη δικαιοδοσία της πολιτείας και αποσυνδέονται από την προσωπική και συλλογική 

ευθύνη της βάσης, της πλευράς του πολίτη. Συγχρόνως, οι πολίτες εφησυχάζουν και 

αδιαφορούν, παρότι ορθώς παραμένουν κυνικοί και σκεπτικιστές απέναντι στις αφη-

ρημένες κυβερνητικές επικλήσεις περί «δημοσίου συμφέροντος», όταν πολλές περι-

βαλλοντικές απειλές ή κίνδυνοι απαιτούν αντιμετώπιση με μακροχρόνιες πολιτικές, 

συχνά θυσιάζοντας βραχυπρόθεσμα οφέλη (Pettifer, 1993: 262). Όταν το ίδιο το 

κράτος εγκληματικά καταπατά τους ίδιους τους περιβαλλοντικούς του νόμους και κα-

τασπαταλά τους φυσικούς πόρους της χώρας στο όνομα της «ανάπτυξης», ο πολίτης 

εύκολα καταφεύγει στη διαφθορά και την ιδιοτελή εκμετάλλευση της φυσικής και πο-

λιτισμικής του παρακαταθήκης.   

Απόρροια αυτών των κοινωνικο-πολιτισμικών τάσεων και προτύπων είναι η μακρά 

και έντονη έλλειψη αίσθησης του τοπίου ως «κοινού αγαθού» (common good). Ως 

κοινό αγαθό, το τοπίο ορίζεται ως το ολο κληρωμένο σύνολο υλικών και άυλων δια-

στάσεων και στοιχείων που βρίσκεται στη διάθεση ενός συγκε κριμένου κοινωνικού 

συνόλου και του οποίου η χρήση από έναν χρήστη ελαττώνει τη διαθέσιμη ποσότητά 

του προς όλους τους υπόλοιπους, αλλά για το οποίο ο αποκλεισμός επιπλέον χρη-

στών είναι δύσκολος ή αδύνατος (Bromley, 1991· Ostrom, 1990). Σύμφωνα με τη 

σύγχρονη κοινωνική επιστημονική σκέψη, η βέλτιστη ορθολογική συμπεριφορά ευ-

νοεί τη συνεργατική, ηθικά ενεργή στρατηγική γενναιόδωρης αμοιβαιότητας, που βρί-

σκεται σε εγρήγορση, το πρότυπο δηλαδή της «κοινότητας» (community) (Tuan, 

1986). Αντίθετα, στην Ελλάδα παρατηρείται η μεταφύτευση στην πόλη των αγροτικών 

πολιτισμικών σχημάτων και τρόπων ζωής, σύμφωνα με τα οποία τα όρια της πυρηνι-

κής οικογένειας σηματοδοτούν την κύρια κοινωνική μονάδα παραγωγικότητας, αμοι-

βαιότητας και κατανάλωσης (McNeill, 1978). Το ελληνικό τοπίο παύει έτσι να νοείται 

και να βιώνεται ως τμήμα ενός κοινού τόπου και μιας ιδιαίτερης πατρίδας, καθώς και 

να επενδύεται με τους ανάλογους συναισθηματικούς δεσμούς ανθρώπου-τόπου.

Αισθητικά ζητήματα

Οι απεικονίσεις του τοπίου στις εικαστικές τέχνες, αν και αποτελούν προσωπικές καλλι-

τεχνικές αποδόσεις πολιτισμικών εικόνων, συγκροτούν τοπιακή ιδεολογία, αντίληψη και 

συμπεριφορά. Συνεπώς, μπορούν να αναγνωσθούν και να αναλυθούν ως κείμενα τα 

οποία αποκαλύπτουν τη σχέση ανθρώπου-χώρου ή τοπίου στις διάφορες περιόδους 

της ιστορίας ενός λαού ή ενός έθνους. Για παράδειγμα, παρά την έλλειψη αποτυπώσεων 

τοπίου, παρατηρείται ταυτόχρονη εμφάνιση χώρου και ανθρώπου στην αρχαία ελληνι-

κή τέχνη (Μπότσογλου, 2005). Στη νεότερη εποχή, κατά την περίοδο της δόμησης των 

σύγχρονων εθνών-κρατών, η εθνική κλίμακα αντικαθιστά το τοπικό τοπίο ως πολιτική 

έκφραση χωρικο-κοινωνικών συνδέσμων (Daniels & Cosgrove, 1988· Cosgrove, 1984). 

Η δόμηση των εθνών-κρατών ως φαντασιακών κοινοτήτων στηρίζεται αδιάλειπτα στις 

τοπικές γλώσσες και τα τοπία, καθώς και στις διάφορες αναπαραστάσεις τους (Cos-

grove, 1998, 1984). Με αυτό τον τρόπο, το τοπίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 

συνιστώσες της ιδεολογικής βάσης δόμησης των εθνοτήτων.
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Για παράδειγμα, η ανάγνωση δυτικών συμβολικών αναπαραστάσεων του ελληνικού ατ-

τικού τοπίου στη ζωγραφική του 19ου αιώνα αποκαλύπτει ότι, στη βάση της δόμησης της 

φύσης/τοπίου του ελληνικού έθνους-κράτους, βρίσκονται τα ρομαντικά ιδεώδη των 

τότε δυτικών απόψεων της ελληνικότητας. Στις δυτικές αυτές απόψεις, η ελληνικότητα 

στο τοπίο ταυτίζεται με: α) τον αρχαϊσμό και β) τον οριενταλισμό. Από μια τέτοια τοπι-

ακή ανάλυση, προκύπτει η κεντρικότητα των θεματικών της αρχαϊκότητας και του οριε-

νταλισμού στη δόμηση του ελληνικού τοπίου του 19ου αιώνα, θεματικές όμως που προ-

κύπτουν από και διαιωνίζουν γενικές εικαστικές εντυπώσεις παρά συγκεκριμένες, πραγ-

ματικές εικόνες του τοπίου (Terkenli et al., 2001). Αδιάψευστοι μάρτυρες αυτής της νε-

οδιαμορφωθείσας εθνικο-πολιτισμικής ταυτότητας, μεταξύ άλλων, είναι τα αρχαιοελλη-

νικά μνημεία, διεσπαρμένα παντού επάνω και κάτω από την ελληνική γη, με τα οποία 

μέχρι και σήμερα είναι ταυτισμένο –ακόμα και από το ίδιο το ελληνικό κράτος και τους 

διανοούμενους– το ελληνικό πολιτισμικό τοπίο (Doukellis, 1998).

Από διάφορα γενικότερα σωζόμενα στοιχεία, ενισχύεται αυτή η αντίληψη του τοπίου, η 

οποία, κατά τον 19ο αιώνα, δεν εκφράζει κάποια εθνική ιδιαιτερότητα, αλλά τα κοινά εικο-

νογραφικά μοτίβα και στερεότυπα που διακινούσαν μετακινούμενοι ζωγράφοι-τεχνίτες της 

εποχής, οι οποίοι εξέφραζαν αισθητικές αντιλήψεις συμβατές με έναν αποδεκτό μέσο όρο 

μιας πολυεθνικής κοινωνίας (Καμπουρίδης, 2009: 9). ∆ύσκολα όμως φαντάζεται κανείς 

πώς ένα τέτοιο ρομαντικό όραμα, «που όσο περισσότερο ταξίδευε προς τη δύση, τόσο πιο 

μεταφορική και συμβολική υφή αποκτούσε» (Stathatos, 1996: 21), θα ήταν ιδιαιτέρως δι-

αδεδομένο στον ευρύτερο πληθυσμό του ελληνικού κράτους, στα μέσα του 19ου αιώνα.

Αντίθετα από τη δυτική Ευρώπη, όπου επικράτησε το μοντέλο της ιταλικής ή της ολλανδικής 

σχολής, στον ελληνικό κόσμο κυριάρχησε η ορθόδοξη εκκλησιαστική εικονογραφία, με τη 

χαρακτηριστική της, φαινομενικά επίπεδη, ανεστραμμένη προοπτική, που έλκει τον θεατή 

μέσα στο έργο και τον/την καθιστά επίκεντρό του, ασκώντας έτσι επάνω του/της μεγάλη 

υποβλητική ισχύ (εικ. 4). Χαρακτηριστικά ανθρωποκεντρική, επικρατεί επί αιώνες στη λαϊκή 

ελληνική εικαστική αντίληψη του κόσμου και άποψη του χώρου, ως το κυρίαρχο τοπιακό 

ιδανικό των Ελλήνων/ίδων (π.χ., Θεόφιλος) – με πλησιέστερο ίσως σημείο προσέγγισής της 

στη δυτική τέχνη και τοπιακή απεικόνιση το έργο του El Greco. Πάντως, όσον αφορά την 

επίσημη (από πλευράς υψηλής κουλτούρας) ελληνική τοπιογραφία, «το ευρωπαϊκό βλέμμα 

στο ελληνικό τοπίο δεν έπαψε ποτέ να πρωταγωνιστεί στη νοοτροπία μας, ακόμα κι όταν οι 

Έλληνες ζωγράφοι αναζητούσαν συνειδητά το ιδιαίτερο φως, την ξεχωριστή γραμμή και την 

ιδιαίτερη δομή του ελλαδικού χώρου στα χρόνια οργάνωσης του αστικού κράτους από τον 

Ελ. Βενιζέλο ή και στα χρόνια της μεταπολεμικής αφαίρεσης» (Καμπουρίδης, 2009: 6).

Εικ. 4: Απεικόνιση τοπίου σε τοιχογραφία της Νέας Μονής Χίου.
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Η καθυστερημένη ανακάλυψη του τοπίου και οι απαρχές   
της διαμόρφωσης μιας συνείδησης τοπίου στην Ελλάδα

Τα παραπάνω εμπόδια στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης συνείδησης τοπίου στην 

Ελλάδα φαίνεται ότι τελούν σήμερα υπό αναθεώρηση, αναμόρφωση ή ακόμη και με-

ταμόρφωση. Στη βάση αυτής της αργής, αλλά σταθερής, πορείας αλλαγής σε ζητήμα-

τα που αφορούν το τοπίο και τη συνείδηση τοπίου στην Ελλάδα βρίσκονται κυρίως 

τρεις κατηγορίες παραγόντων:

1. Οι πρόσφατες αμετάκλητες καταστροφές τεράστιων εκτάσεων ανεκτίμητου τοπιακού 

πλούτου της χώρας από πυρκαγιές (καλοκαίρια 2007 και 2009). Οι καταστροφές 

αυτές φαίνεται ότι συνοδεύονται με τη συνειδητοποίηση, από πλευράς πολιτών, του 

κόστους της γενικότερης απώλειας του τοπίου, καταδεικνύοντας παράλληλα παντο-

ειδείς απώλειες και λόγω της ανεξέλεγκτης «ανάπτυξης» και της αυθαίρετης δόμη-

σης. Για παράδειγμα, το τοπίο, σε όλες σχεδόν τις παραπάνω περιπτώσεις, σώθηκε 

ή συνεχίζει να σώζεται μόνο με ενεργή και αποφασιστική παρέμβαση από τα κάτω 

(τοπική δράση). Σύμφωνα με τον Σταθάτο, η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται και στη 

σύγχρονη ελληνική φωτογραφία, η οποία στις μέρες μας ασκεί άμεση ή έμμεση κρι-

τική στην αλόγιστη καταστροφή του φυσικού τοπίου από τον άνθρωπο (2008).

2. Η πίεση που ασκείται στην Ελλάδα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων δι-

εθνών οργανισμών να προσαρμοστεί στην κοινοτική αγροτική πολιτική. Ταυτόχρονα, 

γενικότερες και ειδικότερες πιέσεις –συχνά συνοδευόμενες και από κυρώσεις από 

πλευράς της διεθνούς κοινότητας– να ανταποκριθεί στους κινδύνους που ενέχουν 

η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική καταστροφή, υιοθετώντας περιβαλλοντικά 

μέτρα φιλικά ως προς τη χρήση και την προστασία των φυσικών της πόρων. Συγκε-

κριμένα, μέσα από συνεχείς μεταρρυθμίσεις, η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) πα-

ρεμβαίνει πλέον αποφασιστικά στη διαχείριση του χώρου και του τοπίου της Ελλά-

δας (π.χ., ανακατασκευή αναβαθμίδων και φυτοφρακτών, διατήρηση παραδοσιακών 

αγροτικών τοπίων, όπως των ελαιώνων της Άμφισσας και της Κέρκυρας, του αμπε-

λώνα της Θήρας και του μαστιχώνα της Χίου, προστασία γεωργικών οικοσυστημάτων 

υψηλής οικολογικής αξίας, όπως είναι οι ορεινοί και νησιωτικοί βοσκότοποι, αλλά και 

προστασία συγκεκριμένων γεωργικών χρήσεων γης) (Βλάχος & Λουλούδης, 2008).

Σε αυτό το πλαίσιο, η σύγχρονη αναζήτηση του τοπίου της υπαίθρου –μια σύγχρο-

νη αναζήτηση της Αρκαδίας– «περιλαμβάνει αντιμαχόμενες γεωγραφικές αναπαρα-

στάσεις/φαντασίες, οι οποίες συμπυκνώνονται στην ανατροπή των συμβατικών προ-

τύπων της παραγωγικής ή/και της εγκαταλελειμμένης υπαίθρου και την ανάδυση της 

υπαίθρου ως χώρου κατανάλωσης» (Χατζημιχάλης, 2008: 27). Στο νέο αυτό πρότυ-

πο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αγροτική παραγωγή περιορίζεται, και στη θέση της 

αναπτύσσονται κυρίως αστικές και ημιαστικές λειτουργίες, από κατοικία και εμπόριο 

μέχρι αναψυχή – κυρίως μέσω του τουρισμού και της παραθεριστικής κατοικίας. 

Έτσι, η ανακάλυψη του αγροτικού τοπίου από την αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, μέσα από την προστασία και διατήρησή του ως αναντικατάστατης πο-

λιτισμικής κληρονομιάς, οδήγησε στην πρόσφατη επιστροφή του (πρώην) αγροτι-

κού τοπίου μέσα από σύγχρονες διαμορφώσεις, στις οποίες ενισχύονται οι οικολο-

γικές λειτουργίες και τα αισθητικά χαρακτηριστικά του (Λουλούδης, 2006, 1992). 

Σε επίπεδο αναπαραστάσεων και συμβολισμών, οι τόποι αυτοί συνδέονται με μια 

σειρά από πολύ σημαντικές εξελίξεις. Η κατανάλωσή τους αναφέρεται όχι μόνο σε 

προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες, αλλά και σε εικόνες και τοπία, ως σύμβολα 

μιας «άλλης» Ελλάδας, η οποία είναι περισσότερο «αυθεντική» και «παραδοσια-
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κή» από τη «σύγχρονη», περισσότερο «κοντά στη φύση» και κατάλληλη για μια 

σειρά από δραστηριότητες αναψυχής (Κίζος & Τερκενλή, 2006) (εικ. 5). Έτσι, δη-

μιουργείται ζήτηση για μια σειρά προϊόντα και υπηρεσίες, σημαντικές κινητήριες 

δυνάμεις μεταβολής του τοπίου, μέσα από δύο κυρίως κατηγορίες διεργασιών. 

Πρώτον, μέσα από τη διατήρηση της μορφής του αστικού και αγροτικού τοπίου, 

αλλά όχι των αντίστοιχων λειτουργιών του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι δομημένες 

μορφές του τοπίου ακολουθούν «παραδοσιακά» πρότυπα κατασκευής, τροπο-

ποιημένα έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν σύγχρονες «ανάγκες» και ανέ-

σεις, με αποτέλεσμα οικισμούς με «παραδοσιακά» παραθεριστικά κτίρια. ∆εύτε-

ρον, μέσα από την προστασία και διατήρηση του αγροτικού, αλλά και του φυσικού 

τοπίου ως απαραίτητων πόρων/πόλων τουριστικής ελκυστικότητας (π.χ., ποιοτικά 

τοπικά προϊόντα, αισθητικά δάση, όμορφες παραλίες κτλ.).

3. Η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, που, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ευθύνεται για την 

ευρεία διάδοση μορφών, λειτουργιών και συμβολισμών του τοπίου στο χώρο και το 

χρόνο (Terkenli, 2006· Towner, 1996). Ομοίως και στην Ελλάδα, στη θέση μιας 

συμβατικής βιομηχανικής επανάστασης, ο εσωτερικός τουρισμός αποτέλεσε την κύ-

ρια και πρωταρχική πηγή ευαισθητοποίησης του Έλληνα/ίδας ως προς την ύπαιθρο 

(τον εξω-αστικό χώρο, βλ. «εξοχή») και αποτέλεσε την κατεξοχήν πηγή ανάπτυξης 

μιας –κατ’ ανάγκην αστικής– συνείδησης τοπίου. Οι διαφημιστικές παραστάσεις 

του τουρισμού μέσω της τουριστικής βιομηχανίας, «που για το ευρύ κοινό έχουν 

ίσως παραγκωνίσει κάθε άλλη εικόνα της Ελλάδος, προβάλλουν μια πλασματική 

χώρα όπου ο ήλιος λάμπει αδιάκοπα, η θάλασσα είναι πάντα ήρεμη και γαλάζια, τα 

σπίτια (αιγαιοπελαγίτικου αποκλειστικά ρυθμού) είναι μονίμως φρεσκοσοβαδισμέ-

να, όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι της οποίας είναι χαρωποί, φιλόξενοι και γραφικοί» 

(Stathatos, 1996: 38). Αυτά τα νέα τοπία συνιστούν ένα αμάλγαμα γνώσεων και φα-

ντασιώσεων που διαμορφώνουν πλαίσια για την αναψυχή, απα ντούν στις επιθυμίες 

της αγοράς, αλλά ταυτόχρονα καθορίζουν τα υποκείμενά της, μεταμορφώνοντας το 

ελληνικό τοπίο ως φυσική οντότητα, αλλά και την αντίληψη που έχουμε γι’ αυτό 

(Τροβά, 2008). Αποτυπώνονται, μάλιστα, γλαφυρά στην τουριστική διαφήμιση του 

ελληνικού τοπίου από τον ίδιο τον ΕΟΤ, όπου προωθούνται παραποιημένα, φαντα-

στικά ελληνικά τουριστικά τοπία, αντί των πραγματικών (εικ. 6).   

Εικ. 5: Άποψη της παραλίας του Λιμένα Χερσονήσου, Κρήτη.
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Εικ. 6: Παραποιημένη φωτογραφία του Σουνίου σε τουριστική αφίσα του ΕΟΤ, 2007.

Συμπερασματικά: Νέες προκλήσεις

Το εγχείρημα της αειφόρου διαχείρισης του ελληνικού τοπίου και της διάσωσής του 

από τους πολλαπλούς κινδύνους –που μόνο διαγραμματικά παρουσιάστηκαν παρα-

πάνω– θα πρέπει να στηριχθεί στη γνώση και την παιδεία, την ενεργή συμμετοχή 

στη λήψη αποφάσεων και, κυρίως, στην άμεση δράση με σκοπό την αναμόρφωση 

των τοπιακών μας γεωγραφιών (Wascher, 2001· Vogiatzakis et al., 2008). Το κυρι-

ότερο, θα πρέπει να συνοδευτεί από μια μακρόπνοη αλλαγή της ελληνικής νοοτρο-

πίας για το περιβάλλον και το τοπίο: τη διαμόρφωση μιας τοπιακής συνείδησης από 

τον σύγχρονο Έλληνα/ίδα. Ένα εγχείρημα που έχει ήδη καθυστερήσει ιδιαίτερα, 

που έχει πολύ δρόμο μπροστά του και, κυρίως, που –παρά τα αισιόδοξα σημάδια 

του καιρού μας– έχει να αντιμετωπίσει καινούργιες προκλήσεις: α) τις νέες ισοπε-

δωτικές τάσεις της παγκοσμιοποίησης και μιας νέας ομογενοποιητικής πολιτισμικής 

οικονομίας του χώρου (Terkenli, 2002, 2006) και β) το τέλμα των παγιωμένων μας 

συνηθειών. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω δύο νέων προκλήσεων, οι τρεις τελευταί-

ες δεκαετίες έχουν γίνει μάρτυρες μιας ευρέως διαδεδομένης αντίληψης του τοπίου 

ως ενός νέου πεδίου με δυνατότητες πλήρους ανακατασκευής. Σύμφωνα με τη νέα 

πολιτισμική οικονομία του χώρου (Terkenli, 2006), στην Ελλάδα, όπως και παγκο-

σμίως, «μέσα στις τουριστικές εγκαταστάσεις διαμορφώνονται νέα περιβάλλοντα, 

απαλλαγμένα από τα τυπικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου (άνεμοι, κύματα, 

βλάστηση κτλ.) και οργανωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να παραπέμπουν σε ένα α-

τοπικό παράδεισο με τροπικά χαρακτηριστικά [...] Την τελευταία δεκαετία όμως φαί-

νεται ότι [το φαινόμενο αυτό] αποτελεί ένα διευρυμένο και εκλαϊκευμένο μηχανισμό 

διαμόρφωσης του τοπίου και μάλιστα με τυποποιημένο πλέον σχεδιαστικό λεξιλό-

γιο» (Τροβά, 2008: 39).

Όταν όμως η Ελλάδα εξάγει, πιστεύει και συγχρόνως καταναλώνει μια διαστρεβλωμέ-

νη τουριστική εικόνα του εαυτού της επί τέσσερις συναπτές δεκαετίες, «υπάρχουν σα-

φείς ενδείξεις ότι [αυτή η εικόνα] έχει πλέον γίνει έμφυτη. Ίσως αυτή να είναι η ύστα-

τη απώλεια αθωότητας: η κατάρα που θέλει, όταν ζει κανείς πολύ καιρό με το ψέμα, 

να δυσκολεύεται πια να δει την αλήθεια» (Stathatos, 1996: 38). Συμπερασματικά, το 

εν λόγω εγχείρημα ανατροπής αυτών των τάσεων και κινδύνων αδιαμφισβήτητα 
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απαιτεί από όλους/ες μας άμεση ευαισθητοποίηση και πολλαπλή ενεργοποίηση. 

Απαιτεί όμως ταυτόχρονα και μια μακροπρόθεσμη, σταθερή εγρήγορση ως προς τα 

τρέχοντα και μελλοντικά ζητήματα του ελληνικού τοπίου, τα οποία υφίστανται και δεν 

παύουν να αναδύονται συνεχώς και επιτακτικά στο προσκήνιο της κοινωνικής, οικο-

νομικής, πολιτικής και πολιτισμικής μας ζωής.
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Εισαγωγή 

Η ταχύτητα και το εύρος των αλλαγών που συντελούνται στα τοπία μετά τον Β΄ Παγκό-

σμιο Πόλεμο είναι χωρίς προηγούμενο. Γενικά, η αστικοποίηση, η εντατικοποίηση της 

γεωργίας και η ανάπτυξη των υποδομών μεταφοράς θεωρούνται οι κύριες αιτίες αλλα-

γής των παραδοσιακών τοπίων. Οι απαιτήσεις τεχνολογικής και οικονομικής αποτελε-

σματικότητας οδήγησαν στην τυποποίηση και απλοποίηση των τοπίων, παράγοντας, 

τόσο σε τοπική όσο και σε παγκόσμια κλίμακα, τοπία μειωμένης διαφοροποίησης και 

χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Antrop, 1997· Gustavsson & Peterson, 2003).

Οι μεταλλαγές που υπέστησαν τα τοπία από τη δεκαετία του 1970 και μετά, σε συνδυασμό 

με την ανάδυση του προβληματισμού για το περιβάλλον και τη διαχείριση του χώρου, συ-

νέβαλαν σταδιακά στην κατανόηση της ύπαρξης και της αξίας τους. Σήμερα, οι κάτοικοι 

διαφόρων περιοχών κατανοούν τη σημασία τους και αξιώνουν την προστασία των τοπίων 

ως συστατικών στοιχείων του πλαισίου ζωής και της οικολογικής και πολιτισμικής ποικι-

λομορφίας, ως φορέων μνήμης και ταυτότητας. Ακόμη, η εμβληματική αξία τους αξιοποι-

είται ως μέσο προώθησης του τουρισμού και ορισμένων τοπικών προϊόντων. 

Οι πολλαπλές και γρήγορες μεταλλαγές των τοπίων και η αναμφισβήτητη, αλλά ασα-

φής και πολύμορφη, κοινωνική ζήτηση για τοπία, είχαν ως αποτέλεσμα να εκδηλω-
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θούν παρεμβάσεις σε όλη την Ευρώπη, μέσω της εφαρμογής μέτρων δημόσιας πολι-

τικής, προκειμένου να ανακοπεί η συγκεκριμένη τάση εξέλιξης των τοπίων. Η ανα-

πτυσσόμενη πολιτική διαχείρισής τους βρίσκεται σε αρχικό στάδιο στην Ευρώπη και 

σε προκαταρκτικό στην Ελλάδα. Για να αποκτήσουμε μια εικόνα για το χαρακτήρα 

των –έτσι κι αλλιώς περιορισμένων– ελληνικών δημόσιων παρεμβάσεων, επιλέξαμε 

να αναλύσουμε το μέτρο προστασίας του αγροτικού τοπίου «∆ιατήρηση και αποκα-

τάσταση φυτοφρακτών», που εντάσσεται στο πλαίσιο των αγροπεριβαλλοντικών μέ-

τρων του «Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006» 

(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2005).

Στόχος του άρθρου δεν είναι να αναλυθούν και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα 

της εν λόγω παρέμβασης, αλλά να ανιχνευθούν τα χαρακτηριστικά της και να διερευ-

νηθεί ο τρόπος με τον οποίο η διοίκηση και το τεχνικο-επιστημονικό προσωπικό αξι-

οποιούν τα επιστημονικά πορίσματα της οικολογίας του τοπίου και της γεωπονίας, 

επιστημονικών κλάδων άμεσα εμπλεκομένων με την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου. 

Πριν εξετάσουμε το συγκεκριμένο μέτρο δημόσιας πολιτικής, θα εστιάσουμε την ανά-

λυσή μας σε τρεις επιστημονικούς ορισμούς του τοπίου. Και αυτό όχι για να τηρήσου-

με τον κανόνα ενός τυπικού που απαιτεί μια εισαγωγική συζήτηση γύρω από τον επι-

στημονικό ορισμό της έννοιας –εξαιτίας άλλωστε της φανερής πολυσημίας της–, αλλά 

γιατί θεωρούμε ότι οι ορισμοί αυτοί εξυπηρετούν την προσέγγισή μας. Θα αναφερ-

θούμε πρώτα στον ορισμό της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, επειδή η δημόσια 

πολιτική των ευρωπαϊκών χωρών που την έχουν επικυρώσει θα επηρεαστεί από τον 

ορισμό του τοπίου που υιοθετεί η Σύμβαση. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τις προ-

σεγγίσεις του τοπίου από την οικολογία του τοπίου και τη γεωπονία, δύο επιστημονι-

κούς κλάδους που έχουν άμεση σχέση με τη διαχείριση των φυτοφρακτών, δομικού 

στοιχείου των τοπίων. Η οικολογία του τοπίου είναι ένας νέος επιστημονικός κλάδος 

που παρέχει την οικολογική επιχειρηματολογία για την προστασία αυτών των γραμμι-

κών στοιχείων και η γεωπονία μια παλιά επιστήμη που αναλύει τα αποτελέσματα της 

γεωργικής δραστηριότητας στα αγροτικά τοπία και την εξέλιξή τους. 

Ορισμοί του τοπίου

Το τοπίο είναι μια λέξη της καθομιλουμένης και ταυτόχρονα ένας όρος που χρησιμο-

ποιείται για να στηρίξει τις διαφορετικές πρακτικές διαχείρισής του από τις δημόσιες 

πολιτικές. Τροφοδοτεί την επιστήμη όντας ο ίδιος σήμα και συντελεστής αποκάλυψης 

των χωρικών καταστάσεων και εξελίξεων. 

Ο ορισμός που ανιχνεύεται στα λεξικά παραπέμπει στην έννοια της γεωγραφικής 

ενότητας μιας περιοχής που κοιτάζει και συλλαμβάνει με το βλέμμα ο παρατηρητής. 

Για τις επιστήμες, ο ορισμός και η αναπαράστασή του παραλλάσσουν ανάλογα με τον 

εκάστοτε στόχο. Κατά κανόνα, η έννοια του τοπίου κινείται ανάμεσα σε δύο άκρα: άλ-

λοτε γίνεται αντιληπτό ως τοπικός συνδυασμός «αντικειμενικών» υλικών χαρακτηρι-

στικών, ορατών, ενδεχομένως μετρήσιμων και συνδεδεμένων μεταξύ τους με πολλα-

πλές σχέσεις συστημικού τύπου, και άλλοτε θεωρείται «υποκειμενική» αναπαράστα-

ση του περιβάλλοντος, ένα ιδιαίτερο «βλέμμα», η ύπαρξη του οποίου είναι αδιαχώ-

ριστη από αυτήν του παρατηρητή – ατόμου ή κοινωνικής ομάδας. 

Ιστορικά, το τοπίο ανήκει στη γεωγραφία, χωρίς ωστόσο να αποτελεί κεντρική έννοιά 

της. Προνομιακό αντικείμενο μελέτης και έρευνας των γεωγράφων από καιρό, αποτέλε-
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σε αντικείμενο πολλών εργασιών που χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Από 

τη σκοπιά αυτού του άρθρου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση της 

αγροτικής γεωγραφίας, η οποία, ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, συμπεριέλαβε τη 

μελέτη των αγροτικών τοπίων. Για αυτήν, το αγροτικό τοπίο αποτελεί το αποτύπωμα του 

αγροτικού συστήματος, δηλαδή του τρόπου αγροτικής αξιοποίησης ενός συγκεκριμέ-

νου χώρου. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, τα τοπία διαφέρουν ανάλογα με τον 

τρόπο οργάνωσης κάθε αγροτικού συστήματος – κατά κάποιον τρόπο, το τοπίο αποτε-

λεί την «υπογραφή» του εκάστοτε συστήματος (Jouve, 1988· Bonnamour, 1993).

Το τοπίο, ως επιστημονικό αντικείμενο, αφού παραμελήθηκε για αρκετά χρόνια, επα-

νήλθε στο προσκήνιο τη δεκαετία του 1970. Η ανανέωση του ενδιαφέροντος συμβά-

διζε με την ανάδυση του προβληματισμού για θέματα περιβάλλοντος. Νέο στοιχείο 

αποτελεί επίσης ότι το τοπίο, αν και αποτελεί αδιαμφισβήτητο αντικείμενο της γεω-

γραφίας, δεν της ανήκει πια αποκλειστικά. Μια γρήγορη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

δείχνει ότι πολλές, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, επιστήμες ενδιαφέρονται, άλλες 

από καιρό και άλλες πολύ πρόσφατα, για αυτό. 

Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ανταποκρινόμενο στην κοινωνική και πολιτική ζήτηση για 

τοπία, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο τέλος του 20ού αιώνα, υιοθέτησε, το 2000, την Ευρω-

παϊκή Σύμβαση για το Τοπίο, με στόχο να αναδείξει ένα σημαντικό ευρωπαϊκό πρόβλη-

μα, τον έλεγχο της εξέλιξης των τοπίων (Conseil de l’Europe, 2000). Η Σύμβαση δίνει τον 

εξής ορισμό (άρθρο 1α): «Τοπίο σημαίνει μία περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή από αν-

θρώπους, του οποίου ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρα-

σης των φυσικών ή και ανθρώπινων παραγόντων». Κεντρικός ρόλος αποδίδεται στην 

πρόσληψη του χώρου, που θεωρείται ότι έχει μεικτή φύση, είναι δηλαδή ταυτόχρονα φυ-

σικό και πολιτισμικό (ανθρώπινο) προϊόν και αποτέλεσμα της συλλογικής δράσης των 

ανθρώπων. Η έννοια του τοπίου σύμφωνα με αυτόν τον επιχειρησιακό ορισμό έχει στό-

χο να καλύψει διαχειριστικές απαιτήσεις και να συγκεράσει τις διαφορετικές προσεγγί-

σεις των επιστημονικών κλάδων και των κοινωνικών αντιλήψεων. Στη Σύμβαση, το τοπίο 

παρουσιάζεται ως ένα βασικό στοιχείο του πολιτισμού και της ευρωπαϊκής ταυτότητας. 

Αναγνωρίζοντας την ποικιλομορφία και την ποιότητά του, που «συμβάλλει στη διαμόρ-

φωση της τοπικής κουλτούρας και αποτελεί ένα βασικό συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊ-

κής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», θεωρείται απαραίτητη η επεξεργασία μιας 

συνολικής πολιτικής διατήρησής του. Για τη Σύμβαση, το τοπίο είναι στοιχείο της κοινής 

κληρονομιάς και η παρούσα γενιά έχει ευθύνη απέναντι στις παρελθούσες και τις μελλο-

ντικές. Σημειώνεται ακόμη ότι οι δραστηριότητες των δημόσιων αρχών για το τοπίο δεν 

μπορούν να παραμείνουν πλέον στο επίπεδο της μελέτης ή της περιορισμένης παρέμβα-

σης. Το τοπίο πρέπει να γίνει πολιτικό θέμα γενικού ενδιαφέροντος επειδή συμβάλλει στην 

ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι δεν αποδέχονται πλέον τον καθορισμό των 

τοπίων τους από τεχνικές και οικονομικές εξελίξεις που αποφασίζονται χωρίς αυτούς. 

Οικολογία του τοπίου

Η οικολογία του τοπίου είναι ένας πρόσφατος επιστημονικός κλάδος, που χρησιμο-

ποιεί τις έννοιες της διαταραχής και του μωσαϊκού των τοπίων για να εισαγάγει την 

ιδέα ενός ετερογενούς χώρου. Σε δύο βιβλία αναφοράς, με κοινό τίτλο «Οικολογία 

του τοπίου», που εκδόθηκαν το ένα το 1986 (Forman & Godron) και το άλλο το 2001 

(Turner et al.), το τοπίο ορίζεται ως μια έκταση που παρουσιάζει χωρική ετερογένεια 
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για τουλάχιστον έναν παράγοντα ενδιαφέροντος (Turner et al., 2001) ή ως μια ετερο-

γενής έκταση αποτελούμενη από στοιχεία που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Forman 

& Godron, 1986). Επιπλέον, θεωρώντας τον άνθρωπο ιδιαίτερης σημασίας στοιχείο 

των περιβαλλοντικών διαδικασιών και όλο και πιο σημαντικό παράγοντα κατακερμα-

τισμού των φυσικών περιβαλλόντων, η οικολογία του τοπίου επέκτεινε το πεδίο εφαρ-

μογής του παραδείγματος «οικοσύστημα» στις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Η οικολογία του τοπίου μελετά τις αιτίες και τα αποτελέσματα της χωρικής ετερογένειας 

εντός των οικολογικών συστημάτων, αναλύοντας τόσο τις επιδράσεις των διαδικασιών 

(process) στα χωρικά πρότυπα (patterns) όσο και τις επιδράσεις των προτύπων στις δι-

αδικασίες (Turner et al., 2001). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η σύνθεση ενός το-

πίου –για παράδειγμα, το ποσοστό των τύπων βλάστησης που το συγκροτούν– δεν 

επαρκεί για να καταλάβουμε τους μηχανισμούς που δρουν μέσα σε αυτό· είναι σημαντι-

κό να λάβουμε υπόψη τη χωρική τους διάταξη (Wiens et al., 1993). Ο ίδιος τύπος βλά-

στησης δεν θα υποστηρίζει τα ίδια είδη αν έχει τη μορφή διάσπαρτων κηλίδων μέσα στο 

τοπίο ή αν αποτελεί ένα συσσωματωμένο συνεχές σύνολο.

Στο εσωτερικό της οικολογίας του τοπίου αναπτύσσονται δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη έχει 

τις ρίζες της στη γεωγραφία του Troll και τις μελέτες διαχείρισης του τοπίου με αντικείμε-

νο το τοπίο σε «ανθρώπινη κλίμακα». Στην Ευρώπη, όπου κυριαρχεί, το ενδιαφέρον εστι-

άζεται κυρίως στην ιστορία των τοπίων που κατασκεύασε ο άνθρωπος (Antrop, 2005). Η 

δεύτερη προσέγγιση στηρίζεται στην οικολογία των οργανισμών (Wiens et al., 1993), που 

εκτόπισε τον άνθρωπο από το επίκεντρο και δέχεται ότι η κλίμακα του τοπίου πρέπει να 

εξαρτάται περισσότερο από την πρόσληψη και τις απαιτήσεις των υπό μελέτη οργανισμών 

παρά από τον ανθρώπινο παράγοντα. Τα «τοπία» μιας μέλισσας ή μιας καφέ αρκούδας 

διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους, ωστόσο δεν παύουν να είναι ετερογενείς εκτάσεις, που 

αναλύονται με τα εργαλεία της οικολογίας του τοπίου (Turner et al., 2001). Η προσέγγιση 

αυτή, η επονομαζόμενη «οικολογική», αναπτύσσεται κυρίως στη Βόρεια Αμερική. 

Γεωπονία 

Η γεωργία στην Ευρώπη, προκειμένου να ανταποκριθεί στις μεταπολεμικές διατροφι-

κές ανάγκες και τις οικονομικές απαιτήσεις της αποδοτικότητας και του ανταγωνι-

σμού, υιοθέτησε μια αγροτική πολιτική που είχε κέντρο βάρους την εντατικοποίηση 

της γεωργικής παραγωγής και έκφρασή της την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Τα 

συστήματα καλλιέργειας στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στην τεχνολογία και γί-

νονται συνεχώς και πιο ομοιογενή, οι δραστηριότητες καλλιέργειας και εκτροφής 

ζώων συνήθως διαχωρίζονται και, ως επακόλουθο της εντατικοποίησης της παραγω-

γής, οι ορεινές και άλλες μειονεκτικές περιοχές παύουν πλέον να είναι ανταγωνιστι-

κές, με συνέπεια την αγροτική έξοδο και την περιθωριοποίηση της γεωργίας τους. 

Τα τελευταία πενήντα χρόνια, η εντατικοποίηση της παραγωγής αφενός αύξησε την 

πίεση που δέχεται το περιβάλλον και αφετέρου αναδιαμόρφωσε τα αγροτικά τοπία. 

Ως αγροτικά χαρακτηρίζουμε τα τοπία οι εκτάσεις των οποίων καταλαμβάνονται σε 

μεγάλο βαθμό από καλλιέργειες, λιβάδια και φυσική βλάστηση. ∆ημιουργήματα των 

αγροτικών πληθυσμών, αλλάζουν κάτω από την επίδραση της εξέλιξης των τεχνικών, 

της αγροτικής πολιτικής, των προγραμμάτων των αγροτών, καθώς και της αντίληψης 

που έχουν διαμορφώσει οι πληθυσμοί που κατοικούν σε αυτά.

Στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της φάσης, το ενδιαφέρον για την ποιότητα των αγροτικών 

τοπίων είναι ανύπαρκτο. Το τοπίο ήταν το απλό αποτέλεσμα της χωρικής οργάνωσης 
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των συστημάτων καλλιέργειας. Η εξαφάνιση στοιχείων όπως οι φυτοφράκτες, οι λόγκοι 

και τα αναχώματα, τα οποία προσέδιδαν ταυτότητα και καθόριζαν την αγροοικολογική 

λειτουργία της κάθε περιοχής, είχαν ως αποτέλεσμα την ομοιομορφία των αγροτικών 

τοπίων. Τελικά, η απότομη προσαρμογή της υπαίθρου στις απαιτήσεις της σύγχρονης 

γεωργίας και της γεωργικής εξόδου κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα επέφερε ευ-

ρύτατες και ταχύτατες αλλαγές στην εξέλιξη των τοπίων. Έτσι, ενώ η συνολική γεωργική 

παραγωγή αυξανόταν, το τοπίο ως δημόσιο αγαθό υποβαθμιζόταν.

Από τη δεκαετία του 1970 ξεκινούν οι αντιδράσεις στο μοντέλο της γεωργίας που 

στόχο έχει τη μεγιστοποίηση της παραγωγής. Καταγγέλλονται, αρχικά, η ρύπανση 

των νερών από τα νιτρικά άλατα γεωργικής προέλευσης και, στη συνέχεια, διαδοχικά 

η διάβρωση των εδαφών, η ρύπανση από φυτοφάρμακα, η μείωση της βιοποικιλότη-

τας. Επίσης, στην αρχή της δεκαετίας, ανησυχίες προκαλεί η πληθυσμιακή απερήμω-

ση των, ορεινών κυρίως, αγροτικών περιοχών και η εισβολή της βλάστησης στα λιβά-

δια (ανοιχτά τοπία) αυτών των περιοχών. Την ίδια περίοδο, σε ορισμένες χώρες, ση-

μειώνονται αντιδράσεις στα έργα αναδασμού που γίνονταν σε πολύ μεγάλες εκτάσεις 

και προκαλούσαν βαθιές αλλαγές στο αγροτικό τοπίο.

Η γεωπονία, η «επιστήμη που συγκεντρώνει τις χρήσιμες για τη γεωργία θεωρητικές γνώ-

σεις», προκειμένου να αναλύσει τον πολυλειτουργικό ρόλο που η σημερινή κοινωνία απο-

δίδει στη γεωργία και τις πολύπλοκες σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα σε αγροτικές 

δραστηριότητες, περιβαλλοντικές διαδικασίες και δυναμικές των διαφόρων περιοχών, επι-

δίωξε να συναρθρώσει τις τεχνικές, οικολογικές και κοινωνικές διαστάσεις των συστημά-

των που μελετά. Για το σκοπό αυτό, ανέπτυξε νέες έννοιες, μεθόδους και εργαλεία τόσο 

στο εσωτερικό της όσο και στις σχέσεις της με τους άλλους επιστημονικούς κλάδους. 

Έννοιες-κλειδιά για τη γεωπονία αποτελούν αφενός το αγροτεμάχιο, προνομιακή χω-

ρική δομή μελέτης γιατί εκεί εξελίσσεται η διαδικασία της παραγωγής, και αφετέρου 

το σύστημα καλλιέργειας. Οι γεωπόνοι αξιολογούσαν και συλλάμβαναν τα συστήματα 

καλλιέργειας περιοριζόμενοι στην κλίμακα του αγροτεμαχίου. Για να αναλύσουν ευ-

ρύτερες χωρικές ενότητες, υιοθέτησαν, στη μελέτη του συστήματος καλλιέργειας, την 

προσέγγιση των γεωγράφων. 

Στις γεωπονικές προσεγγίσεις, το τοπίο χρησιμοποιείται ως εργαλείο και ως αντικείμενο 

ανάλυσης. Το βάρος δεν δίνεται στην ανάλυση του τοπίου καθαυτό, αλλά προηγείται η 

ανάλυσή του ως μέσου γνώσης της αγροτικής δραστηριότητας και έπεται η εξέταση του 

ρόλου της αγροτικής δραστηριότητας στην παραγωγή του (Deffontaines, 1996). Η ιδέα 

είναι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, με την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων και με-

θόδων, πώς οι αγροτικές μορφές, τα σήματα και τα ίχνη μπορούν να επιτρέψουν να κα-

τανοηθεί η γεωργική δραστηριότητα που διαμορφώνει και οργανώνει τα τοπία. Στις ερευ-

νητικές προσεγγίσεις, η εισαγωγή της χωρικής διάστασης επιτρέπει να γίνουν αντιληπτοί 

οι δεσμοί των αγροτικών πρακτικών και των μορφών οργάνωσής τους με το χώρο.

Οι γεωπόνοι, στις μελέτες παραγωγής τοπίου από τη γεωργική δραστηριότητα, ενέτα-

ξαν γνώσεις που άντλησαν από την οικολογία του τοπίου, οι οποίες άπτονται οικολογι-

κών διαδικασιών που ανακύπτουν από την εφαρμογή των συστημάτων καλλιέργειας 

στην κλίμακα μιας περιοχής (Burel & Baudry, 1999). Έτσι, δομικά στοιχεία, όπως, για 

παράδειγμα, τα περιθώρια των χωραφιών ή οι χλοασμένες λωρίδες στα όριά τους, το 

μέγεθος και η μορφή των αγροτεμαχίων, οι τάφροι, οι διάφοροι οικότοποι και υγρότο-

ποι, στοιχεία άμεσα εξαρτώμενα από το επίπεδο εντατικοποίησης, εκλαμβάνονται πια 

ως συστατικά στοιχεία του συστήματος καλλιέργειας (Baudry & Papy, 2001). 
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∆ημόσιες παρεμβάσεις στα τοπία

Τα τελευταία χρόνια, το τοπίο, εκτός από πεδίο άσκησης ερευνητικών προσπαθει-

ών, αποτελεί και αντικείμενο πολλών δημόσιων παρεμβάσεων. Η ανάλυση μιας δη-

μόσιας πολιτικής για το τοπίο μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη, γιατί επιτρέπει να δι-

ευρύνουμε τις γνώσεις μας σε διάφορα θέματα. ∆ίνει, για παράδειγμα, τη δυνατό-

τητα να αντιληφθούμε κατά πόσο τα επιστημονικά πορίσματα αποκτούν επιχειρη-

σιακή αξία κατά την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, αν τα κανονιστικά και θε-

σμικά πλαίσια επιτρέπουν να αναπτυχθούν πραγματικές δημόσιες πολιτικές για το 

τοπίο, αν οι δημόσιες παρεμβάσεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ενεργών πα-

ραγόντων και προσανατολίζουν την ανάπτυξη των γεωργικών περιοχών, αν ανακύ-

πτουν προβλήματα κατά την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής δημόσιας πολιτικής 

προσδιοριστικής της εθνικής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα βοηθά να εκτιμηθεί η 

απόσταση ανάμεσα στις πραγματοποιήσεις και τους στόχους κ.ο.κ.

Γνωρίζοντας ότι στην Ελλάδα οργανωμένη ειδική δημόσια πολιτική για το αγροτικό 

τοπίο δεν υπάρχει ακόμη, αποφασίσαμε να αναλύσουμε τα αγροπεριβαλλοντικά μέ-

τρα που το επηρεάζουν. 

Τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και το τοπίο

Ο προβληματισμός για την προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος σε επίπεδο Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ενώ συγκεκριμένα μέτρα 

λαμβάνονται τη δεκαετία του 1990 (Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Νιτρικά, μεταρρύθμιση 

της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής του 1992), που, σε συνέργεια με τη διαμεσολαβημέ-

νη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κοινωνική πίεση, επιχειρούν να ενσωματώσουν 

στις γεωργικές πρακτικές το σεβασμό για το περιβάλλον. 

Στην Ευρώπη, το 1992 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για τα αγροτικά τοπία, αφού η πρώ-

τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ αναγνωρίζει επισήμως το ρόλο των αγροτών ως διαχειρι-

στών τοπίων και περιοχών. Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 1999 στο Βε-

ρολίνο αποφασίζει τη συμπλήρωση της ΚΑΠ με έναν δεύτερο πυλώνα, αφιερωμένο 

στην αγροτική ανάπτυξη. Αυτός ο δεύτερος πυλώνας της ΚΑΠ, καθώς και ο σχετικός 

Κανονισμός Αγροτικής Ανάπτυξης, διακηρύσσουν την αναγνώριση του πολυλειτουργι-

κού ρόλου της γεωργίας. Η ΚΑΠ, εισάγοντας την έννοια αυτής της πολυλειτουργικότη-

τας, υπενθύμιζε ότι στις πολλαπλές λειτουργίες της περιλαμβάνεται και αυτή της δια-

τήρησης και παραγωγής τοπίων. Η μεταρρύθμιση του 2003 αποτέλεσε συνέχεια των 

παλαιοτέρων και επέβαλε την αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγικότητα.

Εικ. 1: Γενική άποψη ενός αγροτικού τοπίου με φυτοφράκτες. 



59

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε ποια θέση καταλαμβάνει το τοπίο στην αγροπεριβαλλοντι-

κή πολιτική. Είναι προφανές ότι το περιβάλλον και το τοπίο δεν καλύπτουν τα ίδια πεδία 

σημασίας ή δράσης, έστω και αν υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στις δύο έννοιες. Επίσης, 

τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα εντάσσονται μεν σε μια ευρύτερη περιβαλλοντική πολιτι-

κή, θεσπίζονται όμως στο πλαίσιο μιας τομεακής πολιτικής, της ΚΑΠ, που αφορά τη γε-

ωργία. Τα προς μελέτη αγροπεριβαλλοντικά μέτρα περιλαμβάνονται στο ελληνικό πρό-

γραμμα «Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006», σε 

εφαρμογή από το 2003 (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2005). 

Μέσω των θεσπισθέντων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, η αναλαμβανόμενη δημόσια 

δράση στοχεύει να επηρεάσει τους συντελεστές παραγωγής του τοπίου, τους αγρό-

τες, όσον αφορά είτε τις υλικές διαδικασίες διαμόρφωσης του τοπίου είτε τις αναπα-

ραστάσεις τους για αυτό (Moquay et al., 2004). Η παρέμβαση στους υλικούς τρόπους 

παραγωγής των τοπίων, μέσω των αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων, αφορά τις γε-

ωργικές πρακτικές, που είναι ο κύριος παράγοντας αλλαγής των τοπίων, διατηρώντας 

ορισμένες πρακτικές ή προωθώντας κάποιες άλλες. 

Μπορούμε να φανταστούμε ότι τα διάφορα μέτρα πολιτικής κινούνται σε ένα δίπολο, 

ο ένας πόλος του οποίου περιλαμβάνει μέτρα που έχουν ως αιτιολόγηση μόνο το το-

πίο και ο άλλος μέτρα που έχουν άλλες στοχεύσεις, χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τα 

τοπία, αν και είναι δυνατό να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σ’ αυτά. Τυπικό παράδειγμα 

της πρώτης κατηγορίας μέτρων αποτελεί ο χαρακτηρισμός ενός τοπίου ως προστα-

τευόμενου. Τέτοιο μέτρο της ελληνικής αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί η 

«Προστασία του Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας». Στην άλλη κατηγορία ανή-

κουν τα μέτρα της ενεργειακής πολιτικής (πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, 

αιολικά πάρκα κ.ά.). Προφανώς, ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο πόλους υπάρχουν μέ-

τρα με κέντρο βάρους άλλοτε το τοπίο και άλλοτε άλλους στόχους. Για παράδειγμα, η 

«Ανακατασκευή αναβαθμίδων σε επικλινείς εκτάσεις για την προστασία των εδαφών 

από τη διάβρωση» έχει στόχο την προστασία της γεωργικής γης από τη διάβρωση, 

αλλά επίσης τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του. Ή, 

ακόμη, μέτρα με καθαρά τομεακή στόχευση, διαφορετική από αυτήν για το τοπίο 

αλλά που ενσωματώνουν μερικώς το ενδιαφέρον για αυτό, όπως η «Εκτατικοποίηση 

της κτηνοτροφίας», η οποία έχει ως στόχο τη στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρό-

φων ορισμένων μειονεκτικών περιοχών και, έμμεσα, τη συντήρηση των τοπίων των 

λιβαδιών λόγω της οικολογικής τους σημασίας. Στην περίπτωση αυτή, το ενδιαφέρον 

για το τοπίο είναι περιθωριακό, μιας και το μέτρο έχει καθαρά γεωργική στόχευση.

Μια άλλη διάσταση των δημόσιων παρεμβάσεων μέσω της εφαρμογής αγροπεριβαλ-

λοντικών μέτρων είναι η συνολική αντιμετώπιση του τοπίου ή, συνηθέστερα, η επικέ-

ντρωση σε ορισμένα, εμβληματικού χαρακτήρα, στοιχεία του. Οι παρεμβάσεις σε 

αυτή την περίπτωση επικεντρώνονται στην αποκατάσταση κατεστραμμένων ή απει-

λούμενων με καταστροφή στοιχείων που θεωρούνται καθοριστικά για τη συνολική 

λειτουργία του, όπως φυτοφράκτες, αναβαθμίδες κ.ά. 

Οι παρεμβάσεις σε ορισμένα γραμμικά και σημειακά στοιχεία του τοπίου, όπως είναι οι 

φυτοφράκτες ή οι χλοασμένες λωρίδες, αποτελούν αντικείμενο πολλών ευρωπαϊκών 

μέτρων πολιτικής για το περιβάλλον ή τη γεωργία. Όπως προαναφέρθηκε, στην Ελλάδα 

εφαρμόζεται ένα τέτοιο αγροπεριβαλλοντικό μέτρο, με τίτλο «∆ιατήρηση και αποκατά-

σταση φυτοφρακτών» (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2005). Το μέ-

τρο στοχεύει, όπως σημειώνεται, στη «διατήρηση των τροφικών πεδίων καθώς και των 

θέσεων ανάπαυσης των αρπακτικών και των μεταναστευτικών πτηνών και στη διατήρη-
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ση και βελτίωση των ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας». Για το σκοπό αυτό επιδοτεί τη 

διατήρηση και αποκατάσταση φυτοφρακτών στους νομούς Έβρου και Ιωαννίνων. Στις 

δεσμεύσεις των δικαιούχων περιλαμβάνονται, αφενός, η διατήρηση σε καλή κατάσταση 

των φυτοφρακτών και των νησίδων φυσικής βλάστησης που βρίσκονται εντός ή στα 

όρια της εκμετάλλευσης και, αφετέρου, φυτεύσεις με είδη τα οποία χρησιμοποιούνται 

παραδοσιακά για τη δημιουργία των φυσικών φρακτών.

Οι φυτοφράκτες, γραμμικά στοιχεία του τοπίου

Οι φυτοφράκτες είναι δομές του τοπίου που απαντώνται σε πολλά μέρη του κόσμου. 

Μπορούν να οριστούν ως γραμμικές διατάξεις δέντρων ή θάμνων που δημιουργήθη-

καν από το άνθρωπο για να επιτελέσουν διάφορες λειτουργίες. Μια ιδιαίτερη δομή 

αποτελεί το μποκάζ, ένα δίκτυο φυτοφρακτών που περιβάλλει τα αγροτεμάχια και 

απαντάται κυρίως σε χώρες της δυτικής Ευρώπης (Baudry et al., 2000). 

Ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας άφησε το αποτύπωμά του στο αγροτικό τοπίο, κυ-

ρίως με τη βαθιά αλλοίωση του σχήματος και του μεγέθους των αγροτεμαχίων, που 

άρχισε κατά τη δεκαετία του 1950 με τα έργα αναδασμού. Προωθούμενος από τις δη-

μόσιες αρχές προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις της γεωργίας με τη διευκόλυν-

ση της εκμηχάνισης, ο αναδασμός οδήγησε σε συνένωση και μεγέθυνση των αγροτε-

μαχίων, καταστρέφοντας στοιχεία του τοπίου, όπως φυτοφράκτες, αναχώματα, ξερο-

λιθιές, μονοπάτια κ.ά., κατά τη διάρκεια των συμπληρωματικών έργων αναδασμού ή 

με πρωτοβουλία των αγροτών. Τα έργα αυτά μετέβαλαν ριζικά τα αγροτικά τοπία. Συ-

νεπώς, οι ανάγκες εντατικοποίησης της παραγωγής είχαν ως αποτέλεσμα οι τόσο 

χρήσιμοι άλλοτε φυτοφράκτες να χάσουν τη σημασία τους και να μειωθούν δραστικά 

επειδή σκίαζαν τις καλλιέργειες και, κυρίως, επειδή εμπόδιζαν σημαντικά τη διέλευση 

και τις εργασίες των γεωργικών μηχανημάτων (Μπεόπουλος, 1996). 

Κατά τη δεκαετία του 1970, επιστημονικές μελέτες που εκπονήθηκαν κυρίως στη Γαλ-

λία (INRA et al., 1976) αποκάλυψαν τον πολλαπλό ρόλο των φυτοφρακτών στην προ-

στασία των παρακείμενων καλλιεργειών, στη μείωση των απωλειών εδάφους και νερού 

που συντελούνται μέσω της επιφανειακής απορροής, στη διευκόλυνση των μετακινή-

σεων (οικολογικοί διάδρομοι) πολλών ζωικών και φυτικών ειδών. Πέρα από το προ-

φανές ενδιαφέρον για το τοπίο, οι φυτοφράκτες βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος για το ρόλο τους στη βιοποικιλότητα και την κυκλοφορία του νερού. 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, το τοπίο, ή, καλύτερα, τα στοιχεία του τοπίου, γίνο-

νται αντιληπτά ως η έκφραση ορισμένων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών του. Η 

παρουσία φυτοφρακτών συνιστά την ορατή έκφραση της βιοποικιλότητας. Ως γνω-

στόν, οι φυτοφράκτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλό-

τητας και αυτή η οικολογική λειτουργία τους στον αγροτικό χώρο απειλείται από τις 

αλλαγές χρήσης των γεωργικών εκτάσεων. Έρευνες έχουν δείξει επίσης ότι οι φυτο-

φράκτες συμβάλλουν στη ρύθμιση της παροχής των ποταμών κατά την εκδήλωση 

πλημμυρών καθώς και στη μείωση της ρύπανσης των νερών από τα νιτρικά και τα φυ-

τοφάρμακα, επιβραδύνοντας ή συγκρατώντας την απορροή τους (Viaud et al., 2004). 

Η αποκάλυψη του ρόλου και οι αντιδράσεις στην καταστροφή των φυτοφρακτών εί-

χαν ως αποτέλεσμα να αποκατασταθεί σταδιακά η σημασία τους, σε ένα βαθμό και 

στη συνείδηση των ίδιων των αγροτών. Έτσι, σήμερα, μετά τις σφοδρές κριτικές που 

έχουν δεχθεί οι εκριζώσεις φυτοφρακτών, απαιτούνται πλέον Μελέτες Περιβαλλοντι-

κών Επιπτώσεων προκειμένου να γίνουν έργα αναδασμού και, σε ορισμένες περιο-

χές, εφαρμόζονται μέτρα εγκατάστασης ή αποκατάστασης φυτοφρακτών, χλοασμέ-
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νων λωρίδων, συστάδων δέντρων κ.ά. Πάντως, ακόμη και σήμερα συνεχίζεται, με χα-

μηλότερους ρυθμούς, η απομάκρυνση φυτοφρακτών και αναχωμάτων, που πλέον 

είναι συνδεδεμένη περισσότερο με οδικά έργα ή ατομικές πρωτοβουλίες.

Οι έρευνες που έχουν εκπονηθεί για τους φυτοφράκτες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

έχουν οδηγήσει στη διατύπωση ορισμένων πολύ σημαντικών πορισμάτων, αλλά και 

ερωτημάτων. Όπως αναφέραμε, το τοπίο αποτελεί αντικείμενο έρευνας από διαφορε-

τικούς επιστημονικούς κλάδους. Στο πλαίσιο των δημόσιων πολιτικών για τους φυτο-

φράκτες, η οικολογία του τοπίου επιδιώκει να αναλύσει τις νέες μορφές φυτοφρακτών 

που παράγονται και να κατανοήσει την εξέλιξη και ενσωμάτωσή τους στον υπάρχοντα 

ιστό του τοπίου. Μερικά από τα ερευνητικά πορίσματα αναφέρονται παρακάτω.

Φαίνεται ότι οι φυτοφράκτες που φυτεύτηκαν πρόσφατα δεν εποικίζονται εύκολα (για πα-

ράδειγμα, από την πανίδα των κολεοπτέρων), εκτός αν είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τους 

παλιούς. Επίσης, οι νέοι φυτοφράκτες, έστω και αν παρουσιάζουν δομή που θυμίζει την 

αρχιτεκτονική των παλιών, δεν φιλοξενούν φυτά (για παράδειγμα, ποώδη) που χαρακτηρί-

ζουν τους παλιούς. ∆ηλαδή, η διατήρηση των φυτοφρακτών δεν εξασφαλίζει απαραίτητα 

την οικολογική βιωσιμότητα –έστω και αν οπτικά το τοπίο παραλλάσσει πολύ λίγο– παρά 

μόνο όταν η διαχείρισή τους είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη (Le Du-Blayo et al., 2004). 

Είναι προφανές ότι η διαχείριση των φυτοφρακτών προϋποθέτει την άσκηση διαφό-

ρων πρακτικών, όπως εγκατάσταση, κλάδεμα μορφώματος, συντήρηση και εξασφά-

λιση των όρων διατήρησής τους. Προφανώς, αυτή η διαχείριση γίνεται διαμέσου συ-

στήματος τεχνικών που αποτελούν ερευνητικό αντικείμενο της γεωπονίας. Από αυτή 

την άποψη λοιπόν, η κατανόηση της διαχείρισης των φυτοφρακτών σημαίνει, ταυτό-

χρονα, κατανόηση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών και του απαιτούμενου χρόνου 

εργασίας και σύνδεση του παραδοσιακού αντικειμένου της γεωπονίας –του καλλιερ-

γούμενου χωραφιού– με το σύνολο των τεχνικών διαχείρισης. Γενικότερα, η εγκατά-

σταση και η συντήρηση φυτοφρακτών δύσκολα ενσωματώνονται στη λειτουργία των 

εκμεταλλεύσεων. Η αποτελεσματική φροντίδα των ορίων των χωραφιών προϋποθέτει 

η συγκεκριμένη εργασία να μην είναι συμπτωματική σε σχέση με τις άλλες γεωργικές 

δραστηριότητες. Ο χρόνος εργασίας (συνήθως χειρωνακτικής) που απαιτείται για 

τους φυτοφράκτες και τα όρια των χωραφιών ποικίλλει ανάλογα με τα χαρακτηριστι-

κά της εκμετάλλευσης και εξαρτάται από τη διαχείριση του συνολικού χρόνου που 

αφιερώνεται στην καλλιεργητική φροντίδα (Le Du-Blayo et al., 2004). 

Εικ. 2: Αγροτικό τοπίο με γραμμική φυτική βλάστηση, 
η οποία επιτρέπει τη σύνδεση των καλλιεργούμενων χωραφιών 

με τους κοντινούς βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις (οικολογικός διάδρομος).
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Οι γεωπονικές έρευνες για τη διαχείριση των φυτοφρακτών και των περιθωρίων των 

χωραφιών καταγράφουν δυσκολίες στην υιοθέτηση νέων συστημάτων. Φαίνεται ότι το 

μακρύ διάστημα που παρήλθε από τότε που οι αγρότες φύτευαν και συντηρούσαν 

τους φυτοφράκτες είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της τεχνογνωσίας στη συντήρηση 

των νέων φυτοφρακτών. Παρατηρήσεις γύρω από τις δυναμικές που αναδύονται στον 

αγροτικό χώρο δείχνουν ότι λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης του φυσικού περι-

βάλλοντος, τις οποίες έδιναν μερικές φορές με εμπειρικό τρόπο οι ίδιοι οι αγρότες, 

σήμερα επιβάλλονται από τους ειδικούς και τους επιστήμονες (Lamarche, 2003).

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Εδώ και είκοσι πέντε χρόνια υπάρχει κοινωνική ζήτηση για τοπία, η οποία έχει τις ρί-

ζες της στην ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου κατά τον 20ό αιώνα –κυρίως μετά 

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο– και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ελκυστικότητα των 

αναγνωρισμένων και φημισμένων τοπίων. Σταδιακά, το ενδιαφέρον επεκτάθηκε και 

περιλαμβάνει πλέον και τα «συνηθισμένα τοπία». Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 

το ενδιαφέρον για το τοπίο επηρεάστηκε καθοριστικά από την περιβαλλοντική ανη-

συχία που εμφανίστηκε κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80.

Όπως προαναφέρθηκε, η πολιτική για τα τοπία ασκείται με μέτρα που στοχεύουν στην 

προστασία του περιβάλλοντος στον αγροτικό χώρο. Η αγροτική πολιτική γενικά εξα-

κολουθεί να έχει πολύ σημαντικές συνέπειες για το τοπίο, αφού οι επιλογές των συστη-

μάτων παραγωγής είναι αυτές που διαμορφώνουν τα τοπία. Ακόμη και σήμερα, η κα-

ταστροφή αναχωμάτων και φυτοφρακτών συνεχίζεται. Οι δημόσιες πολιτικές αντιμε-

τωπίζουν το τοπίο τομεακά, ενώ πρόκειται για ένα πολυσχιδές αντικείμενο (δεν πρέπει 

να παραλείπεται η αισθητική και η συμβολική του διάσταση), του οποίου η κατανόηση 

και ο έλεγχος δεν συμβιβάζονται εύκολα με τομεακές αναλύσεις και δράσεις. Τέλος, 

αξίζει να σημειωθεί η δυσκολία ενσωμάτωσης νέων δημόσιων πολιτικών για το τοπίο 

σε ένα αγροτικό πλαίσιο που υπάρχει και λειτουργεί με αποτελεσματικό τρόπο. 

Η ανάλυση του αγροπεριβαλλοντικού μέτρου «∆ιατήρηση και αποκατάσταση φυτο-

φρακτών» δείχνει ότι η έννοια του τοπίου που χρησιμοποιεί η διοίκηση και το τεχνικο-

επιστημονικό προσωπικό δεν φαίνεται να στηρίζεται σε κάποια επιστήμη του τοπίου. 

Οι φυτοφράκτες φυτεύονται χωρίς καμία έρευνα πάνω στα αγροοικολογικά δεδομένα 

της περιοχής και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα υπάρχοντα ερευνητικά πορίσματα. 

Η υιοθέτηση του μέτρου φαίνεται απλώς να μιμείται την εφαρμογή του σε πολλές άλ-

λες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να αποτελεί προϊόν μιας πραγματικά μελετημένης τοπι-

κής πολιτικής. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν το μέτρο είχε επιτυχία, αν δηλαδή 

συνοδευόταν από ευρεία φύτευση νέων φυτοφρακτών (αν και είναι γνωστό ότι μέχρι 

σήμερα έχει γνωρίσει παταγώδη αποτυχία από την άποψη των συμμετοχών), η επιτυ-

χία του αυτή θα ήταν βραχυπρόθεσμη, αφού οι φυτοφράκτες, μην έχοντας δεχτεί προ-

σαρμοσμένη διαχείριση, δεν θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν οικολογική βιωσιμότητα 

και, επιπλέον, θα παρέμεναν ξένοι στη λειτουργία της αγροτικής εκμετάλλευσης. 

Η επικείμενη για τη χώρα μας εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο θα 

μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο προβολής ειδικών και ολοκληρωμένων δράσεων, 

καθώς και να αποτελέσει το έναυσμα ερευνών για το τοπίο. Παρότι η εφαρμογή της 

στις περισσότερες χώρες είναι σχετικά πρόσφατη, στην Ευρώπη υπάρχει πληθώρα 

ερευνών και προγραμμάτων διαχείρισης των τοπίων. Οι εν λόγω εμπειρίες αφορούν 

πολλά και διαφορετικά τοπία, έχουν βασιστεί σε πολλές και διαφορετικές μεθόδους 
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και η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει αξιολογηθεί αρκετά. Απαιτούνται, συνεπώς, 

ανάλυση και έλεγχος των αποτελεσμάτων αυτών των εμπειριών. 

Τα τοπία είναι εξελικτικά προϊόντα, παράγωγα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και 

παραλλαγές του φυσικού περιβάλλοντος. Συγκροτούνται, λειτουργούν και αλλάζουν, 

ενώ οι άνθρωποι είμαστε σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι για τα μελλοντικά τοπία. Σήμε-

ρα, η ζωηρή ανησυχία μας για την καταστροφή των αγροτικών τοπίων δεν προέρχε-

ται μόνο από την εξέλιξη των γεωργικών πρακτικών της εντατικής γεωργίας, αλλά και 

από την εμφάνιση νέων τοπίων που αρχίζουν να γίνονται λίγο πολύ αποδεκτά (αστι-

κά τοπία, μετασχηματισμός παραδοσιακών γεωργικών τοπίων).   
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Εισαγωγή

Το τοπίο συνιστά ουσιώδες στοιχείο της φυσικής και πολιτιστικής κλη ρο  νο μιάς και 

ταυτόχρονα έκφραση του πολιτισμού των λαών (Prieur, 2001a), συμβάλλοντας καθο-

ριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής (Mαριά, 2006: 647).

Είναι συγχρόνως ένα στοιχείο του περιβάλλοντος, αλλά και το χωρικό υπόβαθρο που 

εμπεριέχει άλλα περιβαλλοντικά στοιχεία και την αλληλεπίδρασή τους με τον άνθρω-

πο και την κοινωνία εν γένει (Potschin & Haines-Young, 2006), αντανακλώντας όχι 

μόνο φυσικά χαρακτηριστικά, αλλά και τις εγγραφές της ανθρώπινης ιστορικής δια-

δρομής ή και τους συμβολισμούς της. Έτσι, το τοπίο δεν είναι απλώς ο καθρέφτης 

των αλληλεπιδράσεων φύσης και κοινωνίας, αλλά και η πνοή και η «ψυχή» αυτής της 

διαχρονικής σχέσης, αφού λειτουργεί ως απόθεμα εμπειριών, αλλά και συλλογικής 

περιβαλλοντικής και πολιτισμικής μνήμης (Μανωλίδης, 2003: 39).

Η μελέτη του τοπίου εγγράφεται σε ένα πλέγμα επιστημών και τεχνών – των θετικών, 

των κοινωνικών, των ανθρωπιστικών επιστημών, των επιστημών σχεδιασμού, των ει-

καστικών τεχνών, της ποίησης, της πεζογραφίας, αλλά και της επιστήμης του δικαίου. 

Το ενδιαφέρον για μια συστηματική προσέγγισή του έχει διαφορετικούς χρονικούς 

ορί ζο ντες σε κάθε γνωστικό πεδίο. 
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Ιδιαίτερα στο χώρο της επιστήμης του δικαίου, το σχετικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται 

περί τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, αφορά όμως μια αποσπασματική προσέγ-

γιση, με αυστηρή εξάρτηση από την αισθητική και, ειδικότερα, από την έννοια του 

«ιδιαιτέρου κάλλους». Συγχρόνως, εισάγεται η προϋπόθεση τα τοπία να αποτελούν 

περιοχές που διαθέτουν «πολύτιμα» χαρακτηριστικά, ώστε να δικαιολογείται η προ-

στασία τους. Η νομοθετική πρόνοια εκείνης της περιόδου ήταν αυστηρά ενταγμένη 

είτε στη θεματική της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος είτε σε εκείνη της προ-

στασίας των αρχαιοτήτων, μεταγενέστερα δε και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μόλις 

τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να διατυπώνεται ένας διεθνής προβληματισμός τόσο 

για τον εκσυγχρονισμό της έννοιας του τοπίου, ώστε αυτό να υπαχθεί στη σφαίρα του 

δικαίου υπό μια διαφοροποιημένη προσέγγιση και να διατυπωθεί ο νομικός ορισμός 

του, όσο και για τον τρόπο αλλά και τα εργαλεία και τις μεθόδους αξιολόγησης, δια-

χείρισης και νομικής προστασίας του.

Η έννοια του τοπίου, παρά τη μακρά ιστορική διαδρομή της στο πλαίσιο των διαφό-

ρων επιστημών και τεχνών, συγκεντρώνει τα χαρα κτηρι στι κά μιας σύγχρονης έννοιας 

–συνιστώντας εντέ λει σύγχρονη έννοια–, η οποία φιλοδοξεί να έχει ολιστικό περιεχό-

μενο και επομένως να οδηγήσει σε μια σφαιρική και συνθετική προστατευτική αντι-

μετώπιση όλων των επιμέρους συνιστωσών του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρω-

πογενούς, υπερβαίνοντας την αυστηρή ένταξή του στη μία ή την άλλη κατηγορία. 

Συνδέεται μάλιστα, λόγω της χωροχρονικής του διάστασης αλλά και των εμπεριεχό-

μενων ποικίλων συνιστωσών του (περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολι-

τισμικών κ.ά.), και με την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς η διαβίωση σε ένα αναβαθμισμέ-

νο τοπίο αποτελεί απόθεμα για τις μελλοντικές γενιές.

Το τοπίο, από πλευράς νομικής προστασίας, σηματοδοτεί τη μετάβαση σε άλλη κλί-

μακα του πεδίου εφαρμογής του δικαίου του περιβάλλοντος, αφού εμπεριέχει όχι 

μόνο μεγαλύτερες σε έκταση –ενίοτε γεωγραφικές– ενότητες, με ποικιλία συστημά-

των, φυσικών και ανθρωπογενών, αλλά επιπροσθέτως και τη χωροχρονική εξέλιξή 

τους ως ολοτήτων (Mαριά, 2006: 647).

∆ιαφορετικοί τύποι τοπίων.

             Εικ. 1                                                              Εικ. 2

             Εικ. 3                                                              Εικ. 4 
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Νομικά εργαλεία για την προστασία του τοπίου

Η νομική προστασία του τοπίου πραγματώνεται μέσω εργαλείων κυρίως νομοθετικού 

χαρακτήρα, τα οποία μάλιστα διαθέτουν ποικίλη εμβέλεια: διεθνή, ευρωπαϊκή κοινοτι-

κή ή εθνική. Αντίστοιχες αφετηρίες είναι το διεθνές δίκαιο (διεθνείς συμβάσεις παγκό-

σμιας εμβέλειας καθώς και συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης περιφερειακής 

εμβέλειας), το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εθνικό δίκαιο. ∆ιαφωτιστικό και 

βοηθητικό ρόλο διαδραματίζουν και τα ποικίλα κείμενα μη δεσμευτικού χαρακτήρα 

(soft law διατάξεις).

Στο διεθνές δίκαιο, κεντρική θέση κατέχει η υιοθέτηση από το Συμβούλιο της Ευρώ-

πης της Σύμβασης για το Τοπίο (Σύμβαση της Φλωρεντίας), αφού αυτή συνιστά το 

πρώτο νομικό κείμενο διεθνούς δικαίου που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στο τοπίο 

και την προστασία του.

Στο κοινοτικό δίκαιο, έμφαση δίνεται στη νομική μεταχείριση του τοπίου και της προ-

στασίας του από το δευτερογενές κοινοτικό δίκαιο μέσω εκείνων των νομοθετικών ερ-

γαλείων που αφιερώνουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, σχετικές προβλέψεις ή διατάξεις.

Τέλος, στο εθνικό δίκαιο, η σχετική προσέγγιση διακρίνεται σε δύο επίπεδα: στο επί-

πεδο του Συντάγματος και σε εκείνο της κοινής νομοθεσίας. 

Αν και στο εθνικό δίκαιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διατάξεις που συναρ-

θρώνουν το τοπίο με το σχεδιασμό, είτε τον χωροταξικό είτε τον πολεοδομικό, αλλά 

και με την έγκαιρη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριο-

τήτων καθώς και με τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, εντούτοις οι οικείες θε-

ματικές δεν θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης, διότι χρήζουν, 

κατά τη γνώμη μας, αναλυτικής και διακριτής προσέγγισης.

Εκτός από τη συμβολή των νομοθετικών εργαλείων στην προστασία του τοπίου, καθο-

ριστική είναι και αυτή της νομολογίας, μέσω των οικείων ερμηνευτικών προσεγγίσεων. 

Όμως, ούτε αυτή η θεματική εμπίπτει στο περιεχόμενο της παρούσας εισήγησης.

Νομικά εργαλεία του διεθνούς δικαίου για την προστασία του τοπίου

Πριν από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο  
(Σύμβαση της Φλωρεντίας)

Στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου παρατηρείται έντονη κινητικότητα σχετικά με την 

προστασία του τοπίου, η οποία αποτέλεσε περιεχόμενο κειμένων προερχόμενων 

τόσο από οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας (λ.χ., από τον ΟΗΕ) όσο και από περι-

φερειακούς οργανισμούς (λ.χ., από το Συμβούλιο της Ευρώπης). Το ενδιαφέρον του 

διεθνούς δικαίου για το τοπίο εντοπίζεται στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Από τότε 

ποικίλλουν τα διεθνή κείμενα που το αφορούν άμεσα ή έμμεσα, είτε έχουν δεσμευτικό 

χαρακτήρα είτε είναι soft law κείμενα. Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε ένα διεθνές νομι-

κό εργαλείο που να επικεντρώνεται άμεσα, ειδικά και αποκλειστικά στα τοπία, την 

προστασία, διατήρηση, οργάνωση και βιώσιμη διαχείρισή τους, παρά την ανεκτίμητη 

αξία αλλά και τη φυσική και πολιτισμική ποικιλομορφία τους (Buergi, 2002: 16-17). 

Το κενό αυτό κάλυψε η Σύμβαση της Φλωρεντίας, που υπογράφηκε το 2000 και απο-

τέλεσε κατάληξη μιας μακροχρόνιας πορείας, είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στο το-

πίο αποδίδοντάς του νομική αναγνώριση και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την κάμ-

ψη της αυστηρής αισθητικής προσέγγισής του. Το τοπίο υπό τη σύγχρονη εκδοχή του 
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καθιερώνεται ως στοιχείο του καθημερινού βίου, συνδεόμενο άμεσα με την ποιότητα 

ζωής και εκλαμβανόμενο ως αδιαχώριστη πλευρά του δικαιώματος σε ένα ποιοτικό 

περιβάλλον (Prieur, 1997). 

Βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, και άλλες διεθνείς συμβάσεις αναφέρονται άμεσα ή 

έμμεσα στο τοπίο. Ενδεικτικά μνημονεύονται η Σύμβαση της UNESCO της 16ης Νοεμ-

βρίου 1972 για την προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς, πολιτιστικής και φυσι-

κής, που υπεγράφη στο Παρίσι, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, που υπε γράφη στη Γρανάδα το 1985, η 

∆ιεθνής Σύμβαση της Βέρνης της 19ης Σεπτεμβρίου 1979 για τη διατήρηση της άγριας 

ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, η Σύμβαση του Ρίο της 5ης Ιουνί-

ου 1992 για τη βιολογική ποικιλότητα, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 

την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, η οποία αρχικά υπεγράφη στο Λον-

δίνο το 1969 και αναθεωρήθηκε στη Μάλτα το 1992, η Σύμβαση του Φάρο για την 

αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινωνία (2005), η Σύμβαση του Άαρχους 

για την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

καθώς και για την πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη για περιβαλλοντικές υποθέσεις (1998). 

Σημειώνεται ότι καμία από τις παραπάνω, ενδεικτικά αναφερόμενες, συμβάσεις δεν 

αναφέρεται στο τοπίο με έναν άμεσο, ειδικό και πλήρη τρόπο.

Η Σύμβαση της Φλωρεντίας

Η Σύμβαση της Φλωρεντίας, η οποία υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη κα-

τόπιν πρωτοβουλίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι η πρώτη διεθνής σύμβαση 

που αφορά αποκλειστικά ένα νέο είδος της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς: το το-

πίο. Πρόκειται για το πρώτο περιφερειακής εμβέλειας νομικό δεσμευτικό κείμενο 

στο πεδίο του διεθνούς δικαίου που μεριμνά για το τοπίο ως χώρο/πλαίσιο ζωής 

των ατόμων και των κοινωνιών  (Déjeant-Pons, 2007: 34).

Το νέο στοιχείο της Σύμβασης είναι η αλλαγή της φιλοσοφίας σε ζητήματα προστα-

σίας του τοπίου, αφού για πρώτη φορά το τοπίο θεωρείται εκφραστής της συνολικής 

αλλά και ιδιαίτερης κουλτούρας και ιδιοσυγκρασίας των Ευρωπαίων και αναγνωρίζε-

ται ως κοινή κληρονομιά οπουδήποτε: σε αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο, σε υπο-

βαθμισμένες περιοχές και σε περιοχές υψηλής ποιότητας, σε περιοχές αναγνωρισμέ-

νες ως εξαιρετικού φυσικού κάλλους και σε περιοχές χωρίς ιδιαιτερότητες (σημείο 5 

του Προοιμίου της Σύμβασης). Αφορά δηλαδή τοπία ανεξάρτητα από την αξία και τη 

θέση τους (Prieur, 2001b), αφού αυτά καθιερώνονται ως πλαίσιο του καθημερινού 

βίου που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής και εκλαμβάνονται ως αδιαχώριστη 

πλευρά του δικαιώματος σε ένα ποιοτικό περιβάλλον. 

Η Σύμβαση της Φλωρεντίας συνιστά τομή στον τομέα της προστασίας του τοπίου δι-

ότι με αυτήν εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος, κατά την οποία αρχίζει να εγκαταλείπε-

ται η αυστηρή εξάρτηση του τοπίου από την αισθητική, και ειδικότερα από το «ιδιαί-

τερο κάλλος» ή την «ιδιαίτερη αξία» του, αφού κάθε τοπίο θεωρείται ότι ενσωματώ-

νει και αντανακλά τη δική του αξία, που του προσδίδεται από τους κοινωνούς του, 

που συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση και ανάδειξή του. 

Έτσι, η προστασία και η διαχείριση του τοπίου παύουν να αποτελούν υπερβολή ή πο-

λυτέλεια και ενσωματώνονται στη νομική και πραγματική σφαίρα προστασίας και δια-

χείρισης των συστατικών στοιχείων του περιβάλλοντος, αναδεικνυόμενες σε ουσιαστικό 

παράγοντα ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος στις άλλες πολιτικές (Mαριά, 2006: 656).
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Η Σύμβαση της Φλωρεντίας αποτελεί ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στο χώρο 

του διεθνούς δικαίου, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της νομικής θέσης του τοπίου 

στη γενικότερη περιβαλλοντική πολιτική, συμβάλλοντας ταυτόχρονα καταλυτικά στις 

πολιτικές σχεδιασμού του χώρου.

Στόχος της Σύμβασης είναι αφενός η διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών τοπίου υπό 

το πρίσμα του τρίπτυχου «προστασία - διαχείριση - σχεδιασμός» και αφετέρου η ορ-

γάνωση μιας διεθνούς συνεργασίας στον τομέα αυτό. Μάλιστα, το παραπάνω τρίπτυ-

χο, που αφορά όλα τα ευρωπαϊκά τοπία, δεν απευθύνεται αποκλειστικά στις κυβερ-

νήσεις των κρατών-μελών, αλλά και σε όλους τους παράγοντες και συντελεστές της 

κοινωνίας, εισάγοντας δικαίωμα και αντίστοιχη υποχρέωση για κάθε πολίτη (European 

Landscape Convention, 2007). Στην ουσία πρόκειται για έναν «εκδημοκρατισμό» της 

έννοιας του τοπίου (Council of Europe, 2006: 17· Prieur, 1997) και της προστασίας 

του, υπό την έννοια ότι η οικεία πολιτική δεν επιβάλλεται από τις αρχές ή τους ειδι-

κούς, αλλά συνιστά πεδίο ουσιαστικής συμμετοχής του κοινού σε όλες τις φάσεις, 

ώστε να πρόκειται εντέλει για συλλογική και ατομική οικειοποίηση του τοπίου.

Το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης (άρθρο 2) είναι ιδιαίτερα ευρύ, αναγνωρίζοντας 

τη σημασία που έχουν όλα τα είδη τοπίων (αστικά, περιαστικά, αγροτικά κ.ά.) για την 

ευημερία των ανθρώπων και την εδραίωση της πολιτισμικής τους ταυτότητας 

(Déjeant-Pons, 2007: 35). Η ευρύτητα αυτή συνδέεται με τον αναφερόμενο στο άρ-

θρο 1 ορισμό του τοπίου1, στον οποίο ενσωματώνονται εντέλει όλες οι κατηγορίες ή 

1 Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 1 της Σύμβασης της Φλωρεντίας, «τοπίο σημαίνει μια περιοχή, 
όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους, ο χαρακτήρας της οποίας είναι αποτέλεσμα της 
δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών ή/και ανθρώπινων παραγό ντων».

Με τη Σύμβαση της Φλωρεντίας επέρχεται αλλαγή παραδείγματος στον τομέα της προστασίας 
του τοπίου: το τοπίο «αποσπάται» από την παραδοσιακή του εκδοχή (ιδιαίτερο κάλλος, 

ιδιαίτερη αξία) και αναγνωρίζεται ως κοινή κληρονομιά οπουδήποτε, 
υπό το τρίπτυχο «προστασία-διαχείριση-σχεδιασμός».

               Εικ. 5                                                              Εικ. 6

               Εικ. 7                                                              Εικ. 8
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οι τύποι τοπίων οπουδήποτε, διότι αυτά εκλαμβάνονται ως πλαίσιο ζωής. Όμως, 

εκτός από τη διατύπωση του εν λόγω ορισμού, που είναι φορτισμένος με μια έντονη 

ανθρωποκεντρική χροιά, η Σύμβαση αναγνωρίζει τη διττή φύση της έννοιας του το-

πίου, ως έννοιας αντικειμενικής (χώρος / τμήμα επιφάνειας γης, περιοχή) και ταυτό-

χρονα υποκειμενικής (Simmel et al., 2004: 13, 59· Wylie, 2007: 1-16)2 (παρατηρητής 

– όπως την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος / οι άνθρωποι), που εντέλει συνθέτουν μια 

αδιαίρετη ενότητα μέσα στο χρόνο (Maria & Barnias, 2006: 350: 1-8). Επομένως, ο 

νομικός ορισμός της Σύμβασης της Φλωρεντίας ρυθμίζει αυτή τη συνολική έννοια, 

που συντίθεται από αντικειμενικές και υποκειμενικές πτυχές, ως ενιαίο σύνολο.

Από πλευράς νομικής ισχύος, πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως προκύπτει από το 

πνεύμα, την όλη διατύπωση και το περιεχόμενό της, η Σύμβαση της Φλωρεντίας, αν 

και δεν χρησιμοποιεί παραδοσιακά νομικά εργαλεία –υπό την έννοια των τυπικών 

κανόνων δικαίου– προκειμένου να πραγματώσει τους σκοπούς της προκρίνοντας 

ρυθμίσεις που διακρίνονται για τον κατευθυντήριο χαρακτήρα τους, συνιστά μια 

σύμβαση νομικά δεσμευτική. Στην ουσία, φαίνεται να λειτουργεί ως σύμβαση-πλαί-

σιο και εμπεριέχει γενικές διατάξεις και μέτρα που έχουν κατευθυντήριο και στρατη-

γικό χαρακτήρα για την εκπόνηση πολιτικών προστασίας, διαχείρισης και σχεδια-

σμού του τοπίου. Κυρίως φιλοδοξεί, άμεσα μεν, να εισαγάγει μια νέα φιλοσοφία στα 

ζητήματα προστασίας του τοπίου, ευαισθητοποιώντας τα κράτη που δεν διαθέτουν 

σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, μακροπρόθεσμα δε να συμβάλει στη διαμόρφωση πο-

λιτικών τοπίου (Mαριά, 2006: 657). Μάλιστα, αυτές οι πολιτικές δεν περιορίζονται σε 

τοπία που ήδη τελούν υπό καθεστώς προστασίας, αλλά ουσιαστικά διευρύνονται, 

περιλαμβάνοντας όλους τους τύπους τοπίων, οπουδήποτε, στην ύπαιθρο ή τον 

αστικό ή περιαστικό χώρο. Ταυτόχρονα, η Σύμβαση τονίζει την ιδιότητα του τοπίου 

να συνιστά ένα σημαντικό πόρο, ο οποίος ευνοεί την οικονομική δραστηριότητα δί-

νοντας έμφαση στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού (σημεία 3 και 5 του Προοι-

μίου της Σύμβασης).

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο προσφέρει με αυτό τον τρόπο ένα ευέλικτο νο-

μικό πλαίσιο ενσωμάτωσης του τοπίου στις πολιτικές που ακολουθεί κάθε κράτος-μέ-

λος (ένταξη του τοπίου σε όλα τα είδη τομεακής πολιτικής), με απώτερο σκοπό τη 

δημιουργία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός δικτύου τοπίων που θα αντικατοπτρίζουν 

την έκφραση της ιδιαίτερης ταυτότητας, φυ σικής και πολιτισμικής, κάθε κράτους. Επι-

πλέον, υπό το φως της Σύμβασης του Άαρχους (1998), επιδιώκει να εμπλουτίσει την 

ενημέρωση του κοινού, προσδίδοντάς του ενεργό ρόλο, ώστε να ευαισθητοποιηθεί, 

να δραστηριοποιηθεί, να εμπλακεί και να συμμετάσχει στην ανάπτυξη της προστασί-

ας του τοπίου (Mαριά, 2006: 657), προσθέτοντας με αυτό τον τρόπο μια κοινωνική 

προσέγγιση στα ζητήματα του τοπίου.

Εν κατακλείδι, η Σύμβαση της Φλωρεντίας αποτελεί καθοριστική τομή στα ζητήματα 

της νομικής προστασίας του τοπίου στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και επομένως 

είναι μια καινοτόμος νομοθετική πρωτοβουλία. Ταυτόχρονα, είναι μια πρόκληση για 

τις ευρωπαϊκές χώρες, και ειδικότερα για τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, αλλά 

και για τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι θα είναι και οι τελικοί αποδέκτες της 

(Mαριά, 2006: 657).

2 Σημειώνεται ότι η διπολική διάσταση του τοπίου είναι ήδη αποδεκτή από την πολιτισμική γεωγραφία. 
Βέβαια είχε ήδη επισημανθεί από τον φιλόσοφο Georg Simmel από το 1913 στο έργο του «Φιλοσοφία 
του τοπίου», μεταγενέστερα δε (το 1963) και από τον φιλόσοφο Joachim Ritter στο έργο του «Η λει-
τουργία του αισθητικού στη νεωτερική κοινωνία».
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Πρόκληση συνιστά και για την Ελλάδα, η οποία διαθέτει πλούσια φυσική αλλά και πο-

λιτιστική κληρονομιά και καλείται να κυρώσει τη Σύμβαση3, συμμεριζόμενη τη διεθνή 

αγωνία και συμμετέχοντας έτσι στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών τοπίων, καθρέφτη 

του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Νομικά εργαλεία του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου    

για την προστασία του τοπίου

Η προστασία του τοπίου δεν έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα αντικείμενο ειδικής ρύθ-

μισης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. Ωστόσο, παρά την έλλειψη 

ρητής διάταξης, το τοπίο πρέπει να θεωρηθεί ότι προστατεύεται εμμέσως, ιδίως μέσω 

διαφόρων νομοθετικών εργαλείων του παράγωγου κοινοτικού δικαίου, που αναφέ-

ρονται σε αυτό συνήθως με έμμεσο αλλά και άμεσο τρόπο (Priore, 2000: 284).

Έτσι, στο πλαίσιο μιας συνοπτικής προσέγγισης, παρατηρείται ότι στο δευτερογενές 

κοινοτικό δίκαιο η διατήρηση ή η προστασία του τοπίου εντάσσεται στο πλαίσιο της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της περιβαλλοντικής πολιτικής (Prieur, 1997: 365), καθώς 

και της πολιτικής των περιφερειών ή της κοινωνικής πολιτικής (Thomson, 1993: 574).

Πιο συγκεκριμένα, η έννοια του τοπίου εντοπίζεται στο παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, και 

μάλιστα σε δεσμευτικά νομικά κείμενα, ήδη από το 1985, στο πλαίσιο της Κοινής Αγρο-

τικής Πολιτικής και, ειδικότερα, στον Κανονισμό 797/1985 του Συμβουλίου της 12ης Μαρ-

τίου 1985 για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των γεωργικών διαρθρώσεων (ΕΕ L 

93 της 30/3/19854). Είναι η πρώτη φορά που η έννοια του τοπίου υπεισέρχεται αυτοτε-

λώς, εκλαμβανόμενη ως παράμετρος χαρακτηρισμού μιας περιοχής ως ευαίσθητης από 

περιβαλλοντική σκοπιά. Πρόκειται δηλαδή για μια πρώτη «δειλή» εμφάνιση της έννοιας 

του τοπίου, η οποία στη συνέχεια τροποποιείται στο πλαίσιο μεταγενέστερων δεσμευτι-

κών πράξεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, διεκδικώντας μια πιο ξεκάθαρη θέση5.

Η έννοια του τοπίου εντοπίζεται και στο πλαίσιο της κοινοτικής περιβαλλοντικής πο-

λιτικής, και ειδικότερα στις Οδηγίες για την έγκαιρη εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ιδιωτικών και δημόσιων έργων (Οδηγίες 85/337/ΕΟΚ και 97/11/ΕΚ) κα-

θώς και στην Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Οδηγία 2001/42/

ΕΚ), αλλά και στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την προστασία των φυσικών οικοτόπων.

Στην Οδηγία 85/337, η θέση του τοπίου είναι πιο διαυγής, δεν συνδέεται μόνο με 

το φυσικό περιβάλλον, ενώ διακρίνεται σαφώς από την αρχιτεκτονική και αρχαιο-

3 Ας σημειωθεί ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των έξι κρατών –ελάχιστων πράγματι– που δεν 
έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση. Βλ. αναλυτικά τον κατάλογο των χωρών που κύρωσαν τη Σύμβαση 
στο: www.coe.int. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι κατατέθηκε στα τέλη Μαρτίου 2009 (31.3.2009) 
σχέδιο νόμου για την κύρωση της Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων.

4 Βλ. τίτλο V (Eθνικές ενισχύσεις στις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές), άρθρο 19 Κανονισμού 797/1985.

5 Βλ. ειδικότερα: Κανονισμό 2078/1992 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 σχετικά με μεθόδους γε-
ωργικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και 
με τη διατήρηση του φυσικού χώρου (ΕΕ L 215 της 30/7/1992)· Κανονισμό 1698/2005 του Συμβουλίου, 
της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L 277 της 21/10/2005), όπου συναντάμε το τοπίο τόσο στο προοίμιο 
του Κανονισμού όσο και στις επιμέρους διατάξεις, εκείνες βεβαίως που σχετίζονται με την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των αγροτικών περιοχών· Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Φε-
βρουαρίου 2006 σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη 
(περίοδος προγραμματισμού 2007-2013), στο πλαίσιο της οποίας αναβαθμίζεται ο ρόλος του αγροτικού 
τοπίου στη διάρθρωση και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και των προοπτικών του.
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λογική κληρονομιά. Επιπλέον, η τοποθέτηση του τοπίου στο τέλος των αναλυτικά 

απαριθμούμενων στοιχείων του περιβάλλοντος συνηγορεί στη θεώρησή του ως 

μιας ευρύτερης έννοιας, ως ολότητας, που εμπεριέχει ταυτόχρονα φυσικά και πο-

λιτιστικά χαρακτηριστικά.

Και στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ, το τοπίο διακρίνεται σαφώς από τα άλλα στοιχεία του 

περιβάλλοντος και εξακολουθεί να παρατίθεται στο τέλος αυτών όχι ως επωδός, αλλά 

ως ευρύτερη και πιο ολιστική έννοια. 

Η κοινοτική Οδηγία 92/43 «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕ L 206 της 22/07/1992) δίνει ιδιαίτερη σημασία στο 

τοπίο, αφού αυτό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα 

και παράμετρο ενός φυσικού οικότοπου, επηρεάζοντας την κατάσταση διατήρησής 

του (Prieur, 1997: 365). Βέβαια, η πρόβλεψη αυτή είναι αυστηρά ενταγμένη στο πλαί-

σιο της κοινοτικής πολιτικής προστασίας της φύσης (Prieur, 1997: 366).

Σημειώνεται ότι στο τοπίο αναφέρονται και μια σειρά από κοινοτικά κείμενα soft law χα-

ρακτήρα, που ανάγονται είτε στην ΚΑΠ6 είτε στην πολιτική προστασίας του περιβάλλο-

ντος7, συμπεριλαμβανομένων κειμένων που άπτονται του τομέα της χωροταξίας8.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του τοπίου, έχει επηρεαστεί από την 

αντίστοιχη κινητικότητα στο χώρο του διεθνούς δικαίου. Όμως, αν και δεν έχει εκ-

φραστεί μέχρι στιγμής η αντίστοιχη κοινοτική βούληση για την υιοθέτηση μιας δι-

ακριτής πολιτικής για το τοπίο, εντούτοις, έστω και με έμμεσο τρόπο, φαίνεται να 

επιδιώκεται η αναβάθμιση του ρόλου του τοπίου στο πλαίσιο άλλων πολιτικών, που 

συνδέονται στενά με την προστασία του. Βέβαια, ακόμη και ως συνιστώσα της πε-

ριβαλλοντικής πολιτικής, το τοπίο μέχρι στιγμής ούτε έχει αποτελέσει αυτοτελώς 

αντικείμενο κανονιστικών πράξεων, όπως συμβαίνει με άλλα στοιχεία του περιβάλ-

λοντος (λ.χ., ύδατα, έδαφος, προστασία της φύσης, απόβλητα κτλ.), ούτε εντάσσε-

ται στις θεματικές περιβαλλοντικές στρατηγικές (προστασία του εδάφους, προστα-

σία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αειφόρος χρήση γεωργικών 

φαρμάκων, ατμοσφαιρική ρύπανση, αστικό περιβάλλον, αειφόρος χρήση πόρων 

και ανακύκλωση αποβλήτων).

Με αυτή την έννοια, το τοπίο αφενός μεν δεν έχει κάνει ακόμη αισθητή την αυτοτελή 

παρουσία του στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, συνιστώντας στην ουσία έναν δευτερεύοντα 

στόχο, και αφετέρου δεν έχει αποκτήσει ακόμη την απαραίτητη εννοιολογική αυτονομία 

στο παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, ώστε να υφίστανται και κοινοτικά νομοθετικά κείμενα 

που να αφιερώνονται αποκλειστικά στην προστασία του. 

6 Βλ. ενδεικτικά Συνδιάσκεψη του Cork (Cork Declaration) της 9ης Νοεμβρίου 1996 για την αγροτική ανά-
πτυξη, Γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών με τίτλο «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η διατήρηση του  
ευρωπαϊκού πολιτιστικού τοπίου», COM 2/013, Bruxelles 10/7/2000.

7 Βλ. ενδεικτικά Πράσινη Βίβλος για το Aστικό Περιβάλλον (COM 90.218, 27 Ιουνίου 1990), Έκθεση 
Dobris, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 1995 (Europe’s Environment: The Dobris Assessment, 
European Environmental Agency) ή και το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον.

8 Βλ. ενδεικτικά Σχέδιο Aνάπτυξης του Kοινοτικού Xώρου, που εγκρίθηκε από το άτυπο Συμβούλιο των 
Υπουργών Χωροταξίας (Πότσδαμ, Μάιος 1999), για μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη του χώ-
ρου της Ε.Ε. (European Spatial Development of the Territory of the European Union - ESDP, Towards 
a balanced and sustainable development of the territory of the European Union, published by European 
Commission, 1999).
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Νομικά εργαλεία του εθνικού δικαίου για την προστασία του τοπίου

Το ισχύον Σύνταγμα (1975/1986/2001/2008) δεν αφιερώνει κάποια διάταξή του στο 

τοπίο ούτε θεσπίζει κάποιο ιδιαίτερο σχετικό προστατευτικό καθεστώς, όπως συμβαί-

νει στην περίπτωση των δασικών οικοσυστημάτων (άρθρο 24, παρ. 1, εδ. γ, δ και ε, σε 

συνδυασμό με την ερμηνευτική του δήλωση) ή στην περίπτωση των μνημείων και πα-

ραδοσιακών περιοχών και στοιχείων (άρθρο 24, παρ. 6).

Παρά την έλλειψη ειδικής συνταγματικής πρόβλεψης, το τοπίο πρέπει να θεωρηθεί ότι 

προστατεύεται συνταγματικά ως στοιχείο του φυσικού (∆εκλερής, 1995: 341, 342)9 και πο-

λιτιστικού περιβάλλοντος, για τη διαφύλαξη του οποίου το κράτος έχει ειδική υποχρέωση 

να λαμβάνει προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας 

(άρθρο 24, παρ. 1). Το τοπίο δηλαδή, ως συνθετική έκφραση της αδιάσπαστης ενότητας 

του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και των αλληλεπιδράσεών τους, εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής της συνταγματικής διάταξης του άρθρου 24, παρ. 1 και απολαμβάνει 

της αντίστοιχης προστασίας, ως μορφή, έκφανση ή όψη του ενιαίου έννομου αγαθού του 

περιβάλλοντος. Η προστασία του μάλιστα –μέσω της αειφορικής διαχείρισής του– δεν πε-

ριορίζεται στο παρόν, αλλά εκτείνεται στο διηνεκές, προς χάριν και των επόμενων γενεών.

Στο βαθμό βέβαια που το τοπίο περιέχει δάση και δασικές εκτάσεις, απολαμβάνει ενι-

σχυμένης συνταγματικής προστασίας, που καθιερώνεται στα εδάφια δ και ε της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 24. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που στο τοπίο περι-

λαμβάνονται παραδοσιακές περιοχές, στοιχεία ή μνημεία, για τα οποία ισχύει η αυξη-

μένη συνταγματική προστασία της παραγράφου 6 του άρθρου 24. 

Επίσης, το τοπίο, υπό το πρίσμα της θεώρησής του από τη Σύμβαση της Φλωρεντίας 

ως στοιχείου της καθημερινής ζωής του ανθρώπου, που συνδέεται με την αναβάθμιση 

της ποιότητας του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιώνει, ως στοιχείο δηλαδή του αστι-

κού περιβάλλοντος, πρέπει να θεωρηθεί ότι εντάσσεται και στο πεδίο εφαρμογής της 

παραγράφου 2 του άρθρου 24 για την προστασία της ποιότητας του οικιστικού περι-

βάλλοντος. Μάλιστα, το τοπίο πρέπει να ενταχθεί σε αυτή την παράγραφο και για τον 

επιπρόσθετο λόγο ότι η διασφάλιση της ποιότητας ζωής επιτυγχάνεται μέσω του χω-

ροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, των οποίων αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα.

Τέλος, μπορεί να υποστηριχθεί ότι το τοπίο τυγχάνει συνταγματικής προστασίας και 

στο πλαίσιο του άρθρου 2, παρ. 1 του Συντάγματος, που αναγορεύει το σεβασμό και 

την προστασία της αξίας του ανθρώπου σε υποχρέωση της πολιτείας, καθώς και του 

άρθρου 5, παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο διασφαλίζει το δικαίωμα του καθενός 

να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του.

Όσον αφορά την κοινή νομοθεσία, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικός νόμος για την 

προστασία του τοπίου κατά το παράδειγμα της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών χωρών 

(Prieur, 1997: 355-356· Ventura, 2008)10. Εντούτοις, σχετικές διατάξεις για το τοπίο και 

την προστασία του εντοπίζονται σε νομοθετήματα ποικίλης ύλης, αλλά και χρονικής εμ-

βέλειας. Κατά κύριο λόγο, οι διατάξεις αυτές είναι διάσπαρτες και δεν παραπέμπουν σε 

9 Ο συγγραφέας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει 
και την προστασία του τοπίου» καθώς και ότι «νομική βάση για την προστασία του τοπίου είναι το άρ-
θρο 24 του Συντάγματος και ο Ν. 1650/1986».

10 Ας σημειωθεί ότι μόνο κατ’ εξαίρεση υπάρχουν εθνικά δίκαια που διαθέτουν ειδική νομοθεσία για το 
τοπίο, όπως εκείνα της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Σλοβακίας. Από το 2004, ειδική 
νομοθεσία για το τοπίο διαθέτει και η Ιταλία.
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μια ενιαία αντίληψη του κοινού νομοθέτη, αλλά, αντίθετα, σε μια αποσπασματική προ-

σέγγιση. Κατανέμονται δε και εντάσσονται στις κατηγορίες της προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος, των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της φυ-

σικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Η μόνη περίπτωση θεώρησης του τοπίου όχι ως 

τομής, αλλά ως σύνθεσης φύσης και πολιτισμού, εντοπίζεται στο πλαίσιο του Ν. 

1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, οι σχετικές προβλέ-

ψεις του Ν. 1650/1986 για το τοπίο θα παρουσιαστούν σε ξεχωριστή ενότητα. Στην πε-

ρίπτωση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, το ενδιαφέρον μονοπωλούν οι 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Αντίστοιχα, στην περίπτωση της προστασίας των 

αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις 

διατάξεις του Ν. 1469/1950 για τους Τόπους Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους, καθώς και 

σε εκείνες του ισχύοντος Ν. 3028/2002 για την προστασία των αρχαιοτήτων και της 

εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέλος, ιδιαίτερη θεωρητική αλλά και πρακτική ση-

μασία έχουν οι διατάξεις του ΓΟΚ για την προστασία των Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού 

Κάλλους, στο πλαίσιο της προστασίας της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι το τοπίο, πρόσφατα, στο πλαίσιο της εκπονηθείσας 

νομοθεσίας χωρικού σχεδιασμού και, ειδικότερα, του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), 

εμφανίζεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο και υπό μία πιο σύγχρονη οπτική γωνία.

Η προστασία του τοπίου        
στη νομοθεσία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Η αρχική ταύτιση του τοπίου με τη φύση, και μάλιστα την άγρια και ανέπαφη, σημα-

τοδότησε πρωτίστως την έντονη εξάρτησή του από την έννοια του κάλλους. Ταυτό-

χρονα, η ίδια ταύτιση παρατηρείται και με την προστασία των ειδών, ενός από τα 

πρώτα στάδια μελέτης της βιοποικιλότητας (Ντάφης et al., 1997)11, πολύ αργότερα δε 

και με την προστασία των ενδιαιτημάτων. Η παραπάνω αντίληψη αντικατοπτρίζεται 

και στο επίπεδο της κοινής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα το τοπίο να πρωτοεμφανίζε-

ται, έμμεσα μεν στην αρχή, άμεσα δε μεταγενέστερα, σε νομοθετήματα σχετικά με την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και ειδικότερα της άγριας/ανέπαφης φύσης, 

ή με την προστασία των ειδών και οικοσυστημάτων (δασικά οικοσυστήματα). 

Οι προσπάθειες για τη συγκρότηση ισχυρού θεσμικού πλαισίου με στόχο την προ-

στασία του φυσικού τοπίου, εκλαμβανομένης ως προστασίας των ιδιαίτερων φυσικών 

χαρακτηριστικών μιας περιοχής ή περιοχών με αισθητική αξία, διέρχονται αρχικά 

μέσω των πυλών της δασικής νομοθεσίας και, ειδικότερα, των προστατευόμενων (δα-

σικών) περιοχών. Ας σημειωθεί όμως ότι οι σχετικές μεταγενέστερες προβλέψεις του 

Ν. 1650/1986 για τις προστατευόμενες περιοχές δεν εντάσσονται στον αυστηρό δια-

χωρισμό φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, αλλά, αντίθετα, σε ένα εκσυγχρο-

νιστικό πλαίσιο θεώρησης του τοπίου όχι ως τομής, αλλά ως σύνθεσης των δύο πα-

ραπάνω εκφάνσεων του περιβάλλοντος.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κυριότεροι νομοθετικοί σταθμοί προς την κατεύθυνση 

προστασίας του τοπίου ως φυσικού περιβάλλοντος: ο Α.Ν. 856/1937 «Περί εθνικών 

δρυμών», με τον οποίο ιδρύονται οι πρώτοι εθνικοί δρυμοί, το Ν.∆. 86/1969 (∆ασι-

κός Κώδικας), που τροποποιήθηκε με το Ν.∆. 996/1971 «Περί εθνικών δρυμών, αι-

11 Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η μελέτη της βιοποικιλότητας εστιάζεται στην προστασία των γενετικών 
πόρων, των ειδών, των φυτοκοινωνιών, των οικοσυστημάτων και των τοπίων μιας περιοχής. 
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σθητικών δασών και διατηρητέων μνημείων της φύσης», με τα οποία οριοθετούνται 

σε πρώτη φάση οι προστατευόμενες περιοχές, ο Ν. 998/1979 και ο Ν. 3208/2003.

Όσον αφορά την προστασία του τοπίου στη δασική νομοθεσία, η πρώτη έμμεση αναφο-

ρά στο τοπίο γίνεται στο πλαίσιο του Α.Ν. 856/1937 «Περί εθνικών δρυμών», ο οποίος 

αποτελεί το πρώτο νομοθέτημα για την ειδική και ενισχυμένη προστασία των οικολογικών 

αυτών συμπλεγμάτων. Πρόκειται για περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας λόγω 

των μοναδικών ή σπάνιων φυσικών χαρακτηριστικών και καλλονών που διαθέτουν.

Οι κατηγορίες των προστατευόμενων περιοχών εμπλουτίζονται στη συνέχεια, μετά την 

ενσωμάτωση του Α.Ν. 856/1937 στον ∆ασικό Κώδικα (Ν.∆. 86/1969, άρθρα 78, 79, 80 

και 81) και τη μετέπειτα τροποποίησή τους από το Ν.∆. 996/1971. Ειδικότερα το άρ-

θρο 78 του ∆ασικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.∆. 996/1971, αυξάνει τις 

κατηγορίες των προστατευόμενων περιοχών και προβλέπει τρεις κατηγορίες: τους 

εθνικούς δρυμούς, τα αισθητικά δάση και τα διατηρητέα μνημεία της φύσης. 

Οι έννοιες του «φυσικού τοπίου» και του «τοπίου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους» υπει-

σέρχονται για πρώτη φορά με ρητό τρόπο στη δασική νομοθεσία το 1971, με σχετική 

ρητή αναφορά στη δεύτερη κατηγορία, εκείνη των αισθητικών δασών, δηλαδή δασών 

αναψυχής, υγείας και περιπάτου ή τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (άρθρο 3, 

παρ. 2 του Ν.∆. 996/1971 «Περί εθνικών δρυμών, αισθητικών δασών και διατηρητέ-

ων μνημείων της φύσης»).

Στη συνέχεια, στον Ν. 998/1979, αν και αποτυπώνεται η βούληση για σφαιρική προ-

στασία του φυσικού περιβάλλοντος και των δασών, εντούτοις το τοπίο, ή, έστω, το φυ-

σικό τοπίο, δεν αποτέλεσε αντικείμενο διακριτής ρητής μνείας ή μεταχείρισης. Μόνον 

έμμεσα μπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται αναφορά στο φυσικό τοπίο διαμέσου της έν-

νοιας των αισθητικών δασών, αναφερομένων ως επιμέρους κατηγορία δασών και δα-

σικών εκτάσεων. Η μόνη ρητή, πλην αποσπασματική, αναφορά στην έννοια του τοπίου 

γίνεται στο κεφάλαιο των επιτρεπτών επεμβάσεων και, ειδικότερα, στο πλαίσιο του άρ-

θρου 57 του Ν. 998/1979, με το οποίο ρυθμίζονται η εκτέλεση μεταλλευτικών και λα-

τομικών εργασιών εντός δασών και δασικών εκτάσεων και η αποκατάσταση της δασι-

κής βλάστησης και του τοπίου μετά το πέρας αυτών.

Τέλος, σύνδεση της έννοιας των δασικών οικοσυστημάτων με αυτή του τοπίου και ευ-

ρύτερα της βιοποικιλότητας επιχειρεί και το άρθρο 2 του νεότερου Ν. 3208/200312.

12 Άρθρο 2 Ν. 3208/2003: 
«1. Κατά το σχεδιασμό της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασικών οικοσυστημάτων, με την κατάρτιση 

των προβλεπόμενων από το άρθρο 63 του ∆ασικού Κώδικα δασοπονικών μελετών, λαμβάνονται ειδικά 
μέτρα που εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν την προστασία του τοπίου και τη διατήρηση της βιοποικιλότη-
τας. ∆ασοπονικές ενέργειες και πρακτικές, όπως η επιλογή των δασοπονικών ειδών σε κάθε είδους δά-
σωση ή αναδάσωση, οι μέθοδοι διαχείρισης, δασοκομικού χειρισμού και συγκομιδής του ξύλου και γενι-
κά οι επεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα, σχεδιάζονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία 
των ενδιαιτημάτων των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

2.  Για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας και ιδίως της πτηνοπανίδας, της φύσης και του τοπίου, ο 
Υπουργός Γεωργίας μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με φιλοπεριβαλλοντικές ή άλλες μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσεις, που προτίθενται να χρηματοδοτήσουν τη δημιουργία δενδρω-
δών ή θαμνωδών ή μικτών βλαστητικών σχηματισμών σε δημόσιες δασικές εκτάσεις ευρισκόμενες εντός 
ή πλησίον αγροτικών εκτάσεων, προκειμένου να λειτουργήσουν ως αγροβιότοποι. Για την επιλογή των 
περιοχών αυτών λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι ανάγκες προστασίας της άγριας πανίδας και αυτο-
φυούς χλωρίδας, η γειτνίαση με περιοχές σημαντικού οικολογικού ενδιαφέροντος και ο συνδετικός τους 
ρόλος με αυτές για τη μετανάστευση, τη γεωγραφική κατανομή και τη γενετική ανταλλαγή των ειδών. Στις 
προγραμματικές αυτές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το έργο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
συμβαλλομένων, οι πόροι που θα διατεθούν, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων και ο υπόχρεος 
για τη διαχείριση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του».
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Το νέο άρθρο 2, παρότι συνιστά ένα ελπιδοφόρο σημείο του νόμου, που αποπειρά-

ται, έστω και φραστικά μόνο, να προσεγγίσει το δασικό περιβάλλον ως ενότητα και 

σύνθεση οικοσυστημάτων, συνδέοντας την προστασία του τοπίου με τη διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, εντούτοις διακρίνεται από μια στενότητα ως προς τον ορίζοντα 

και το πεδίο εφαρμογής του. Και τούτο διότι αφενός επικεντρώνεται στο «δασικό» ή 

«φυσικό» τοπίο και αφετέρου περιορίζεται στην πρόβλεψη επιλογής δ α σοπονικών 

ειδών για δασοπονικές ενέργειες και πρακτικές δημιουργίας βλαστητικών σχηματι-

σμών. Έτσι, εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο η ενιαία και σφαιρική αντιμετώπι-

ση του δασικού χώρου και ο συσχετισμός του με την ακεραιότητα του τοπίου.

Η προστασία του τοπίου στον Ν. 1650/1986 

Το 1986, προκειμένου να πραγματωθεί η συνταγματική επιταγή για σφαιρική προστα-

σία του περιβάλλοντος, εκδόθηκε ο Ν. 1650/1986 με σκοπό τη θεσμοθέτηση θεμελιω-

δών κανόνων και την καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία του 

περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο άνθρωπος, ως άτομο και ως μέλος του κοινωνικού συνό-

λου, να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον, μέσα στο οποίο να προστατεύεται η 

υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (άρθρο 1, παρ. 1). 

Ο Ν. 1650/1986 είναι το μόνο ελληνικό νομοθέτημα που δίνει ορισμό του τοπίου. Ειδικό-

τερα στο άρθρο 2 υπό τον γενικό τίτλο «Ορισμοί», στην παράγραφο 16, ορίζεται ως τοπίο 

«κάθε δυναμικό σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του περιβάλ-

λοντος που μεμονωμένα ή αλληλεπιδρώντας σε συγκεκριμένο χώρο συνθέτουν μια οπτι-

κή εμπειρία». Ο ορισμός αυτός, που θέτει το τοπίο κυρίως σε οικολογική βάση, με ρητή 

αναφορά και στις οπτικές του ιδιότητες, είναι συνεπής με τα σχετικά ρεύματα των επιστη-

μονικών απόψεων, αλλά και τους ορισμούς διεθνών κειμένων της εποχής εκείνης, που 

εξαίρουν τον οικολογικό κυρίως χαρακτήρα του τοπίου και επικεντρώνονται στις οπτικές 

του ιδιότητες (∆ουκέλλης, 2007: 15). Επίσης, στα θετικά του ορισμού συγκαταλέγεται η 

θεώρηση του τοπίου ως δυναμικού και άρα εξελισσόμενου και μεταβαλλόμενου στο χρό-

νο συνόλου, καθώς και η έννοια της αλληλεπίδρασης παραγόντων και στοιχείων.

Από πλευράς πεδίου εφαρμογής, ο παραπάνω ορισμός, λόγω της γενικής διατύπω-

σής του («κάθε […] σύνολο»), αντιμετωπίζεται ερμηνευτικά ως ευρύς και επομένως 

περιλαμβάνει όλων των κατηγοριών τα τοπία, από τα εξαιρετικής ή σπάνιας ομορ-

φιάς μέχρι και τα «άσχημα», τα καθημερινά ή και τα υποβαθμισμένα, στην ύπαιθρο 

ή σε αστικές και περιαστικές περιοχές. Από αυτή την άποψη, μπορεί να θεωρηθεί ότι 

εμπεριέχει στοιχεία καινοτομίας, εφόσον αντανακλά πρώιμους επιστημονικούς προ-

βληματισμούς που κινούνται προς την κατεύθυνση μιας σύγχρονης θεώρησης του 

τοπίου ως στοιχείου της καθημερινής ζωής. 

Εικ. 9: Αγροτικό τοπίο.
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Η μόνη παρατήρηση σχετίζεται με την επιφυλακτικότητα η οποία προβάλλει μέσα 

από την, κυρίως οικολογική, πλην όμως σχετικά ουδέτερη ως προς την κοινωνική-

πολιτισμική διάσταση, διατύπωση του ορισμού. Θα ήταν ίσως προτιμότερη η ευθεία 

αναφορά στην ανθρωποκεντρική διάσταση του τοπίου και, ειδικότερα, στην πολιτι-

σμική του υπόσταση. Σε τελική όμως ανάλυση, η αναφορά στον άνθρωπο ή την κοι-

νωνία και τον πολιτισμό μπορεί να υπονοηθεί και να προκύψει ερμηνευτικά, έστω και 

αν δεν είναι ρητή και σαφής. 

Εν κατακλείδι, ο ορισμός που δίνεται από τον Ν. 1650/1986, παρά τις όποιες ελλεί-

ψεις του, προσεγγίζεται ερμηνευτικά ως συνεπής με τα ισχύοντα, κατά την έκδοσή 

του, στον διεθνή επιστημονικό προβληματισμό και επομένως για την εποχή του πλή-

ρης, καινοτόμος δε ως προς την ευρύτητα του πεδίου εφαρμογής του. 

Όσον αφορά τις επιμέρους διατάξεις του Ν. 1650/1986, στο άρθρο 1, παρ. 3, όπου 

εξειδικεύονται οι σκοποί του νόμου, συμπεριλαμβάνεται ρητώς, ως αυτοτελής σκο-

πός, μεταξύ των άλλων, και η προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου, και 

ιδιαίτερα περιοχών με μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική ή γεωμορφολογική 

αξία (άρθρο 1, παρ. 3δ13).  

13 Αναλυτικά, το άρθρο 1 του Ν. 1650/1986, με τίτλο «Σκοπός», προβλέπει: 
«1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων και 

μηχανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο άνθρωπος, ως άτομο και ως μέλος 
του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον, μέσα στο οποίο να προστα-
τεύεται η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η προστασία του περι-
βάλλοντος, θεμελιώδες και αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας και 
πολιτικής, υλοποιείται κύρια μέσα από το δημοκρατικό προγραμματισμό.

2. Ειδικότερα, βασικοί στόχοι του νόμου αυτού είναι οι ακόλουθοι:
α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και η λήψη 

όλων των αναγκαίων, για το σκοπό αυτόν, προληπτικών μέτρων.
β)  Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας και από τις διάφορες μορφές υποβάθμισης του περιβάλ-

λοντος και ειδικότερα από τη ρύπανση και τις οχλήσεις.
γ)   Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου συνολικά και των επιμέρους γεωγραφι-

κών και οικιστικών ενοτήτων του και μέσα από την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος.
δ)  Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης φυσικών πόρων και η ορθολογική αξιοποίηση των 

μη ανανεώσιμων ή σπάνιων σε σχέση με τις τωρινές και τις μελλοντικές ανάγκες και με κριτήρια 
την προστασία του περιβάλλοντος.

ε)   Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων και η διασφάλιση της 
αναπαραγωγικής τους ικανότητας.

στ) Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
3. Αναλυτικότερα, με τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιδιώκονται:

α)  Η προστασία του εδάφους και η λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε οι χρήσεις του να γίνονται 
σύμφωνα με τις φυσικές ιδιότητές του και την παραγωγική του ικανότητα.

β)  Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών θεωρούμενων ως φυσικών πόρων και ως 
οικοσυστημάτων.

γ)  Η προστασία της ατμόσφαιρας.
δ)  Η προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου και ιδιαίτερα περιοχών με μεγάλη βιολο-

γική, οικολογική, αισθητική ή γεωμορφολογική αξία.
ε)   Η προστασία των ακτών των θαλασσών, των οχθών των ποταμών, των λιμνών, του βυθού αυτών και 

των νησίδων ως φυσικών πόρων, ως στοιχείων οικοσυστημάτων και ως στοιχείων του τοπίου.
στ) Ο καθορισμός της επιθυμητής και της επιτρεπόμενης ποιότητας των φυσικών αποδεκτών κα-

θώς και των κάθε είδους επιτρεπόμενων εκπομπών αποβλήτων, με την καθιέρωση και χρησι-
μοποίηση κατάλληλων παραμέτρων και οριακών τιμών, ώστε να μην προκαλείται υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος, με κριτήρια:  
- την επιστημονική γνώση και εμπειρία
- την καλύτερη διαθέσιμη και οικονομικά εφικτή τεχνολογία
- τις τοπικές συνθήκες και ιδιομορφίες του περιβάλλοντος και του πληθυσμού καθώς επίσης και τις 
ανάγκες ανάπτυξης

- την προϋπάρχουσα διαμόρφωση συλλογικής χρήσης μιας περιοχής
- τα υφιστάμενα χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια.

 ζ) Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 
μέσα από τη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση».
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Για το σκοπό αυτό, ο νόμος περιλαμβάνει μία δέσμη άρθρων (άρθρα 18 έως και 22) 

στο Κεφάλαιο ∆΄ υπό τον τίτλο «Προστασία της φύσης και του τοπίου». Με τα άρθρα 

αυτά προβλέπεται η λήψη μέτρων αναγκαίων για την προστασία ευαίσθητων ή αξιό-

λογων στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου και καθορίζονται ειδικότερα: 

α) οι κατηγορίες των προστατευτέων περιοχών και το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας, 

β) οι αρχές προστασίας τους, γ) η διαδικασία χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των 

περιοχών αυτών, καθώς και επιβολής χρήσεων γης και περιορισμών στην άσκηση 

δραστηριοτήτων και λειτουργιών εντός αυτών και δ) ο τρόπος διαχείρισης των περι-

οχών αυτών (σύσταση φορέων διαχείρισης, κατάρτιση και έγκριση σχεδίων διαχείρι-

σης και κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας κτλ.). 

Έχει όμως ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι το πρώτο άρθρο του κεφαλαίου αυτού 

πρωτίστως ορίζει ότι η φύση και το τοπίο προστατεύονται και διατηρούνται ώστε να δι-

ασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορρο-

πία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων, καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα ή 

η μοναδικότητά τους (άρθρο 18, παρ. 1). Πρόκειται για γενική πρόβλεψη προστασίας 

και διατήρησης του τοπίου, έτσι όπως αυτό με ευρύτητα ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 

16 του ίδιου νόμου, χωρίς μάλιστα την εξάρτηση από πρόσθετη «μεγάλη» αξία ή ση-

μασία. Επομένως, αυτή η γενική πρόβλεψη προστασίας και διατήρησης του τοπίου 

δεν εντάσσεται στην κατηγορία των προστατευόμενων περιοχών και τοπίων, η οποία 

σαφώς έπεται και συνιστά αυτοτελή πρόβλεψη.

Πράγματι, στη συνέχεια προβλέπεται ότι χερσαίες, υδάτινες ή μεικτού χαρακτήρα πε-

ριοχές, μεμονωμένα στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, μπορούν να αποτε-

λέσουν αντικείμενα προστασίας και διατήρησης λόγω της οικολογικής, γεωμορφολο-

γικής, βιολογικής, επιστημονικής ή αισθητικής σημασίας τους (άρθρο 18, παρ. 2). Στο 

πλαίσιο των ειδικότερων κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών (άρθρο 19), θεσπί-

ζεται μια ειδική κατηγορία: τα προστατευόμενα τοπία και στοιχεία του τοπίου (άρθρο 

19, παρ. 4). Η σχετική διαδικασία χαρακτηρισμού και η οριοθέτηση των προστατευό-

μενων τοπίων ή στοιχείων του τοπίου γίνονται πάντοτε με Προεδρικό ∆ιάταγμα, ρύθ-

μιση ανάλογη για όλες τις κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών (άρθρο 21).

Ως προστατευόμενα τοπία χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης αισθητικής ή πολιτι-

στικής αξίας και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή 

συμβάλλουν στην προστασία ή αποδοτικότητα των φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτε-

ρων φυσικών ή ανθρωπογενών γνωρισμάτων τους. Στα προστατευόμενα τοπία μπο-

ρεί να δίνονται, με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους, ειδικότερες ονομασίες, όπως 

αισθητικό δάσος, τοπίο άγριας φύσης, τοπίο αγροτικό, αστικό ή βιομηχανικό. Ως 

προστατευόμενα στοιχεία του τοπίου χαρακτηρίζονται τμήματα ή συστατικά στοιχεία 

του που έχουν ιδιαίτερη αισθητική ή πολιτιστική αξία ή συμβάλλουν στην προστασία 

ή αποδοτικότητα φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών 

χαρακτηριστικών τους, όπως αλσύλλια, παραδοσιακές καλλιέργειες, αγροικίες, μονο-

πάτια, πέτρινοι φράκτες και αναβαθμίδες, προστατευτικές φυτείες, κρήνες. Ενέργειες 

ή δραστηριότητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωση των 

προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, των προστατευόμενων τοπίων ή στοιχείων 

του τοπίου απαγορεύονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις κανονισμών.

Από το σύνολο των εισαχθεισών ρυθμίσεων για το τοπίο (άρθρο 2, παρ. 16, άρθρο 1, 

παρ. 3δ και άρθρο 18, παρ. 1 του Ν. 1650/1986) προκύπτει η γενική βούληση του Έλ-

ληνα νομοθέτη να το θέσει υπό προστασία, σε όλες τις μορφές του. Ειδικότερα όμως 

λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των τοπίων εκείνων που θεωρείται ότι 
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έχουν μεγάλη αισθητική ή πολιτιστική αξία και διαθέτουν ιδιαίτερα φυσικά ή ανθρωπο-

γενή χαρακτηριστικά γνωρίσματα. ∆ηλαδή τα τοπία που είναι σε μεγάλο βαθμό αξιακά 

φορτισμένα κατατάσσονται σε ιδιαίτερη κατηγορία ως προστατευόμενες περιοχές και 

τυγχάνουν ιδιαίτερης μέριμνας (άρθρο 18, παρ. 2, άρθρο 19, παρ. 4 και άρθρο 21).

Το έτος 1986 και ο εκδοθείς Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος απο-

τελούν σταθμούς για την αυτοτελή και υπό μία διαφορετική οπτική γωνία προστασία 

του τοπίου στην ελληνική νομική πραγματικότητα. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η αυστηρή 

διάκριση φύσης και πολιτισμού αίρεται με συνθετικό τρόπο στην περίπτωση της προ-

στασίας των συνόλων της φύσης και του τοπίου (Τροβά, 2003: 219), υπό την εκδοχή 

των προστατευόμενων περιοχών. Το τοπίο απαντάται για πρώτη φορά ως ξεχωριστή 

έννοια, διακριτή από εκείνη της φύσης, του φυσικού πόρου ή του οικοσυστήματος ή 

του περιβάλλοντος, διατυπώνεται δε ταυτόχρονα και ο πρώτος νομοθετικός ορισμός 

του. Παρά τις όποιες ελλείψεις του ορισμού, η ευρύτητα της διατύπωσής του έχει ως 

αποτέλεσμα να προστατεύονται όλες οι κατηγορίες τοπίων, από τα εξαιρετικής ή σπά-

νιας ομορφιάς μέχρι τα «άσχημα», τα καθημερινά ή τα υποβαθμισμένα. Λογική η 

οποία σαφώς βρίσκεται προς την κατεύθυνση της πολύ μεταγενέστερης Σύμβασης της 

Φλωρεντίας. Υπ’ αυτήν την έννοια, πρόκειται για καινοτόμο ρύθμιση, συνεπή με τη 

σύγχρονη θεώρηση του τοπίου ως στοιχείου της καθημερινής ζωής. 

Σε δεύτερο όμως επίπεδο, παρατηρείται ότι, παρά τη θετική κατεύθυνση στην οποία 

κινείται ο Ν. 1650/1986, ο νομοθέτης εξειδικεύει την προστασία και αναφέρεται ανα-

λυτικά στην ένταση με την οποία επιθυμεί να την παρέχει αποκλειστικά και μόνον για 

τις προστατευόμενες περιοχές, δηλαδή για εκείνες τις περιοχές του τοπίου που είναι 

«ιδιαίτερα» και σε «μεγάλο βαθμό» αξιακά φορτισμένες.

Έτσι, καταγράφεται ως ουσιαστική παράλειψη του νόμου η απουσία οποιασδήποτε 

εξειδίκευσης των εργαλείων και μέσων προστασίας και διατήρησης των τοπίων που 

δεν διαθέτουν «ιδιαίτερη» ή «πολύτιμη» αξία, αυτών που δεν εκλαμβάνονται ως προ-

στατευόμενες περιοχές. 

Πρέπει πάντως να παρατηρηθεί ότι οι διατάξεις του Ν. 1650/1986 για τα προστατευό-

μενα τοπία και στοιχεία του τοπίου δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης εφαρμογής. Στη διοικη-

τική πρακτική, φαίνεται να προτιμάται κυρίως η διαδικασία του, αναλυόμενου στη συ-

νέχεια, άρθρου 4 του Ν. 1577/1985 (ΓΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 2831/2000, 

με την οποία περιοχές με χαρακτηριστικά ανάλογα με αυτά που προδιαγράφει ο Ν. 

1650/1986 ανακηρύσσονται ως Τοπία/Τόποι Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ). Και 

τούτο διότι η διαδικασία χαρακτηρισμού κατά τον ΓΟΚ είναι συντομότερη και απλού-

στερη αυτής του Ν. 1650/1986. Ωστόσο, δεν πρόκειται ακριβώς για πανομοιότυπες 

καταστάσεις. Στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 1650/1986 υπάγονται περιοχές που μπορεί 

να χαρακτηριστούν ως προστατευόμενα τοπία διότι διαθέτουν ιδιαίτερη αξία καθαυτές, 

ενώ αντίστοιχα σε αυτό του ΓΟΚ εμπίπτουν αποκλειστικά περιοχές που συνοδεύουν ή 

περιβάλλουν ακίνητα και στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 

Η προστασία του τοπίου στη νομοθεσία     
για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς

Στο πλαίσιο του Ν. 1469/1950 «Περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων 

και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830»), προβλέπεται ο χαρακτηρισμός περιοχών 

ως «Τόπων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ)» (άρθρο 1, παρ. 1 και 2). Πρόκειται 

για μια πρώιμη ρύθμιση σχετικά με τα προστατευόμενα τοπία, με την οποία καθιερώθη-
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κε παράλληλα ειδική διοικητική διαδικασία (έγκριση του υπουργού Πολιτισμού) για 

την κατασκευή, επισκευή ή διαρρύθμιση των επ’ αυτών κειμένων οικοδομημάτων ή 

μνημείων και εν γένει κτισμάτων. Αρμοδιότητα για τις περιοχές αυτές είχε αρχικά το 

Υπουργείο Πολιτισμού. Στη συνέχεια, δυνάμει του Π.∆. 161/1984, οι αρμοδιότητες για 

τους παραπάνω τόπους μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Πε-

ριβάλλοντος και στις Επιτροπές Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (νυν ΕΠΑΕ). 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νεότερη πρόβλεψη του άρθρου 31, παρ. 9 του Ν. 

1650/1986, τα κηρυγμένα, κατά τον Ν. 1469/1950, «τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλ-

λους» εντάσσονται με Προεδρικό ∆ιάταγμα στις κατηγορίες του άρθρου 18, παρ. 3 

(περιοχές προστασίας της φύσης και του τοπίου), σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 

19. Επειδή όμως το σχετικό Π.∆. δεν έχει εκδοθεί ακόμη, τα ΤΙΦΚ εξακολουθούν να δι-

έπονται από τις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 1469/1950 (άρθρο 31, παρ. 10).

Ο νεότερος Ν. 3208/2002 για την προστασία των αρχαιοτήτων και της εν γένει πολι-

τιστικής κληρονομιάς δεν περιέχει καμία ρητή αναφορά ή ειδική ρύθμιση για το το-

πίο. Με δεδομένο όμως ότι το τοπίο έχει μια έντονη ανθρωποκεντρική χροιά, επειδή 

εκλαμβάνεται ως το αποτέλεσμα της ανθρώπινης διαδρομής (ατομικής και συλλογι-

κής), αλλά και των κοινωνικών συγκρούσεών της στο χρόνο, μπορεί να θεωρηθεί ότι 

εντάσσεται εννοιολογικά στα πολιτιστικά αγαθά ως στοιχείο της πολιτιστικής κληρο-

νομιάς και επομένως και στο πεδίο εφαρμογής του σχετικού νόμου. 

Επιπλέον, ιδιαίτερα συσχετιζόμενη με το τοπίο είναι και η έννοια των χωρικών συ-

νόλων, και συγκεκριμένα των αρχαιολογικών χώρων και των ιστορικών τόπων14. 

Σχετικές είναι οι «χωρικές ρυθμίσεις» του αντίστοιχου κεφαλαίου, στα άρθρα 12-17 

του Ν. 3028/2002.

Πιο συγκεκριμένα, για μεν τους αρχαιολογικούς χώρους η συσχέτιση με την έννοια 

του τοπίου έγκειται κυρίως στη ρητή πρόβλεψη ότι οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαμ-

βάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόμενα μνη-

μεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα. Αναδεικνύεται 

δηλαδή η δημιουργούμενη σχέση του μνημείου με το φυσικό του περιβάλλον και 

αυτή αποκτά αυτοτελή πολιτιστική αξία. Περισσότερο όμως συσχετίζεται η έννοια του 

τοπίου με εκείνη του ιστορικού τόπου. Έτσι το τοπίο, ως κατεξοχήν σύνθετο έργο του 

ανθρώπου και της φύσης και της αλληλεπίδρασής τους στο πέρασμα του χρόνου, 

εντάσσεται εννοιολογικά στους ιστορικούς τόπους ως στοιχείο της πολιτιστικής κλη-

ρονομιάς και επομένως υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3028/2002 (Κάτσος, 

2003), έστω και εάν αυτό δεν αναφέρεται ρητά. Επιπλέον, στο τοπίο εγγράφεται τελι-

κά η ιδιαίτερη σχέση των ανθρώπων με το χώρο και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

μνήμης, ουσιώδους γνωρίσματος τόσο του τόπου όσο και του τοπίου.

14 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3028/2002, ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται «εκτάσεις στην ξηρά ή στη θά-
λασσα ή στις λίμνες ή στους ποταμούς, οι οποίες περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται 
αρχαία μνημεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιοτάτους χρόνους έως και 
το 1830 μνημειακά, οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνουν και το απαραίτητο 
ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόμενα μνημεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουρ-
γική ενότητα», ενώ ως ιστορικοί τόποι νοούνται «είτε εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή στους 
ποταμούς που αποτέλεσαν ή που υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν το χώρο εξαίρετων ιστορικών ή μυθικών 
γεγονότων, ή εκτάσεις που περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται μνημεία μεταγενέστε-
ρα του 1830, είτε σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης μεταγενέστερα του 1830, τα οποία συνιστούν 
χαρακτηριστικούς και ομοιογενείς χώρους, που είναι δυνατόν να οριοθετηθούν τοπογραφικά, και των οποίων 
επιβάλλεται η προστασία λόγω της λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχα-
νικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους».
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Η προστασία του τοπίου στη νομοθεσία      
για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Εκτός από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 για την προστασία της φυσικής και πολι-

τιστικής συνιστώσας του περιβάλλοντος, ως αρμονικού συνόλου, λόγω της ενιαίας 

αντιμετώπισης των μνημείων και του φυσικού χώρου που τα περιβάλλει, ιδιαίτερη 

σημασία έχουν αποκτήσει επιπρόσθετα οι σχετικές ρυθμίσεις του ΓΟΚ για την προ-

στασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Το άρθρο 4 του ΓΟΚ με τίτλο «Προστασία αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομι-

άς» λαμβάνει πρόνοια για την αρχιτεκτονική κληρονομιά (μνημεία, σύνολα, τό-

πους), αλλά και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον της15. Σημειώνεται ότι ο νομοθέτης 

επέλεξε τον όρο «κληρονομιά» (αρχιτεκτονική και φυσική), σαφώς ευρύτερο από 

εκείνον του «περιβάλλοντος» (πολιτιστικού και φυσικού).

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1, με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρό-

ταση του υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων ή του κατά 

περίπτωση αρμόδιου υπουργού, με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης 

ιστορικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής 

φυσιογνωμίας τους, μπορεί να χαρακτηρίζονται:

α) οικισμοί ή τμήματα πόλεων ή οικισμών ή αυτοτελή οικιστικά σύνολα εκτός αυτών, 

ως παραδοσιακά σύνολα. 

β) χώροι, τόποι, τοπία ή ζώνες ιδιαίτερου κάλλους και φυσικοί σχηματισμοί που 

συνοδεύουν ή περιβάλλουν ακίνητα και στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

ως χώροι, τόποι ή ζώνες προστασίας των παραδοσιακών συνόλων, όπως και 

αυτοτελείς φυσικοί σχηματισμοί ανθρωπογενούς χαρακτήρα, εντός ή εκτός οικι-

σμών, ως περιοχές που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία, και να θεσπίζο-

νται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης και να καθορίζονται χρήσεις γης.

Ο χαρακτηρισμός της περίπτωσης β, εφόσον δεν θεσπίζονται ειδικοί όροι, μορ-

φολογικοί περιορισμοί δόμησης και χρήσεις γης, μπορεί να γίνεται με απόφαση 

του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από αιτιολογική έκθεση της 

αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως16.

Από τη διατύπωση του νόμου προκύπτει ότι πρόκειται για ρύθμιση που δεν αναφέ-

ρεται εντοπισμένα και περιοριστικά στην προστασία των παραδοσιακών οικισμών, 

15 Επισημαίνεται ότι με το Π.∆. της 14.7.1999 (ΦΕΚ ∆ 580/27.7.1999) κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο 
κείμενο με τίτλο «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» οι νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2508/1997 για τη «Βιώσιμη οικιστική ανά-
πτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας». Ειδικότερα το άρθρο 110 του Κ.Β.Π.Ν., όπως ισχύει 
μετά τον Ν. 2831/2000, αναφέρεται στους παραδοσιακούς οικισμούς και τα διατηρητέα κτίσματα, 
ευρύτερα δε στην προστασία της αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομιάς, κωδικοποιεί μάλιστα 
το άρθρο 4 του ΓΟΚ του 1985, το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 1772/1988 και το άρθρο 22 του Ν. 
2300/1995.

16 Έχει σημασία ν’ αναφερθεί ότι προϋπήρχε εδάφιο γ, σύμφωνα με το οποίο δινόταν η δυνατότη-
τα να χαρακτηρίζονται, με τη διαδικασία του άρθρου 4 του ΓΟΚ, ως τόποι ιδιαίτερου κάλλους ευ-
ρύτεροι χώροι τοπίων και ευρύτερες ζώνες καθώς και ολόκληρα νησιά. Με τη συγκεκριμένη δι-
άταξη είχε πραγματοποιηθεί χαρακτηρισμός ως τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ολόκληρων 
νησιών, όπως για παράδειγμα της Σερίφου. Βλ. και αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας, ΣτΕ 
2649/2007, 3601/2007. Τελικώς το εδάφιο γ, το οποίο είχε προστεθεί με το άρθρο 34, παρ. 5, εδ. β 
του Ν. 2971/2001, ΦΕΚ Α 288/19.12.2001, καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του Ν. 
3044/2002, ΦΕΚ Α 197/27.8.2002.
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όπως συνέβαινε με την προϊσχύσασα έκδοση17. Αντίθετα, σκοπός του νόμου είναι 

η διεύρυνση του προστατευτικού του πεδίου και η υπαγωγή σ’ αυτό και των συνό-

λων μνημείων και φυσικού περιβάλλοντος αλλά και ευρύτερων εννοιών, όπως «χώ-

ροι, τόποι, τοπία ή ζώνες […]». Ουσιώδης προϋπόθεση είναι να πληρούνται συ-

γκεκριμένα κριτήρια, που συναρτώνται με τη διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης 

ιστορικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής 

φυσιογνωμίας των υπό χαρακτηρισμό μνημείων, συνόλων, οικισμών, χώρων, τό-

πων, τοπίων ή φυσικών σχηματισμών. Επομένως, υπάρχει μια χαρακτηριστική εξάρ-

τηση από τη συνδρομή και πλήρωση προϋποθέσεων και κριτηρίων που συναρτώ-

νται με τη συνδρομή κάποιων ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ημόσιων Έργων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, η οποία 

εκδίδεται ύστερα από αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως διατη-

ρητέα, μεμονωμένα κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή συγκροτήματα κτιρίων, ως και στοιχεία 

του περιβάλλοντος χώρου αυτών, όπως επίσης και στοιχεία του φυσικού ή και ανθρω-

πογενούς περιβάλλοντος χώρου, όπως αυλές, κήποι, θυρώματα και κρήνες, καθώς και 

μεμονωμένα στοιχεία πολεοδομικού (αστικού ή αγροτικού) εξοπλισμού ή δικτύων, 

όπως πλατείες, κρήνες, διαβατικά, λιθόστρωτα, γέφυρες που βρίσκονται εντός ή εκτός 

οικισμών, για το σκοπό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, και να καθο-

ρίζονται ειδικοί όροι προστασίας και περιορισμοί δόμησης και χρήσης, κατά παρέκκλι-

ση από τις διατάξεις του νόμου αυτού και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. 

Με όμοια απόφαση μπορεί να χαρακτηρίζεται ως διατηρητέα η χρήση ακινήτου με ή 

χωρίς κτίσματα εντός ή εκτός οικισμών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με την παραπάνω παράγραφο δίνεται επιπρόσθετη δυνατό-

τητα για χαρακτηρισμό μεμονωμένων κτιρίων αλλά και στοιχείων τους, τόσο των κτι-

ρίων καθαυτά όσο και του περιβάλλοντος χώρου τους. 

Η παράλληλη ισχύς των διατάξεων του ΓΟΚ με τη νομοθεσία    
για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτισμικής κληρονομιάς   
(Ν. 1469/1950 και 3208/2002) και τον Ν. 1650/1986

Όπως προαναφέρθηκε, είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός περιοχών ως ΤΙΦΚ και κτιρί-

ων ως διατηρητέων είτε μέσω των διατάξεων του Ν. 1469/1950 και πλέον μέσω των 

διατάξεων των Ν. 1650/1986 και 3028/2002, αντίστοιχα, είτε μέσω των διατάξεων του 

ΓΟΚ. Το ερώτημα που γεννάται είναι μήπως πρόκειται για καθεστώτα που συγκρού-

ονται ή αλληλοαναιρούνται. 

Τόσο η θεωρία (Τροβά, 2003: 306· Τάχος, 2002: 264-265· Παπαπετρόπουλος, 2003· 

Κάτσος, 2003) όσο και η νομολογία18 δέχονται ότι πρόκειται για διαφορετικά, παράλ-

17 Βλ. προηγούμενη μορφή του άρθρου 4 του ΓΟΚ, πριν τη σχετική του τροποποίηση από τον Ν. 
2831/2000, σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν ο χαρακτηρισμός μόνον οικισμών ή τμημάτων τους 
ως παραδοσιακών.

18 Βλ. ΣτΕ 1956/1982, 1118/1985, 3027/1986, 2935/1989, 3690/1998, 1819/2005. Στην τελευταία ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά ότι «ο χαρακτηρισμός κτισμάτων ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1469/1950 χωρεί με κριτήρια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 4 Ν. 1577/1985» και «από διάφορα όργανα ύστερα από ιδιαίτερη για το καθένα 
διαδικασία» (ΣτΕ 546/1986). 
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ληλα και συντρέχοντα αυτοτελή νομοθετικά καθεστώτα, αφού εξυπηρετούνται διαφο-

ρετικές ανάγκες και σκοποί (Τάχος, 2002: 266, 268)19, χρησιμοποιούνται διαφορετι-

κά νομοθετικά εργαλεία, ενώ διαφοροποιούνται και τα αρμόδια διοικητικά όργανα.

Επίσης οι διατάξεις του ΓΟΚ συντρέχουν παράλληλα με εκείνες του Ν. 1650/1986, 

αφού ο τελευταίος έχει διαφορετικό πεδίο εφαρμογής, που συναρτάται τόσο με τη 

φυσική όσο και με την πολιτιστική κληρονομιά, υπό την έννοια της σύνθεσής τους 

στην περίπτωση των προστατευόμενων τοπίων και στοιχείων του τοπίου. 

Ζητήματα από την επικείμενη κύρωση     
της Σύμβασης της Φλωρεντίας

Η κύρωση της Σύμβασης για το Τοπίο από τη Βουλή των Ελλήνων αναμένεται με ιδιαίτε-

ρο ενδιαφέρον μιας και αποτελεί πάγιο αίτημα της επιστημονικής κοινότητας εδώ και αρ-

κετά χρόνια, από το 2004 και εφεξής, οπότε και τέθηκε σε ισχύ. Η επιτάχυνση των σχε-

τικών διαδικασιών στα άλλα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ανέδειξε τη σοβα-

ρή υστέρηση της χώρας μας, κατάσταση η οποία, αν μη τι άλλο, υποδηλώνει αμηχανία.

Η κοινή εθνική νομοθεσία χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενιαίας αντίληψης αλλά και 

φιλοσοφίας του νομοθέτη για το τοπίο. Με δεδομένη την κατάσταση αυτή και τη συ-

νακόλουθη έλλειψη σφαιρικής αντιμετώπισης όλων των τύπων τοπίων από τα νομο-

θετικά εργαλεία, αλλά και την αδυναμία ενσωμάτωσης του τοπίου στις τομεακές πο-

λιτικές, η επικείμενη κύρωση είναι μεγάλης σπουδαιότητας για το εθνικό δίκαιο. Και 

τούτο διότι σηματοδοτεί τη μετάβαση από μια περίοδο αποσπασματικής και «αφυδα-

τωμένης» προσέγγισης της προστασίας του τοπίου σε μια νέα περίοδο δυναμικής θε-

ώρησής του υπό το τρίπτυχο «προστασία - διαχείριση - σχεδιασμός».

Πιο συγκεκριμένα, η επικείμενη κύρωση της Σύμβασης θα την καταστήσει αναπόσπα-

στο μέρος της εθνικής νομοθεσίας και θα της προσδώσει αυξημένη τυπική ισχύ, σύμ-

φωνα με τη διάταξη του άρθρου 28, παρ. 1 του Συντάγματος. Αυτό θα έχει ως αποτέλε-

σμα την υπεροχή των διατάξεων της Σύμβασης έναντι εκείνων της εθνικής κοινής νομο-

θεσίας. Αποτέλεσμα αυτής της υπεροχής θα είναι η διείσδυση των κατευθύνσεων της 

Σύμβασης στις διατάξεις της κοινής νομοθεσίας, οι οποίες αναγκαστικά θα προσαρμο-

στούν και θα εναρμονιστούν με αυτές. Με την ευκαιρία αυτή, θα φωτιστούν και θα εναρ-

μονιστούν τόσο ο οικείος ορισμός του Ν. 1650/1986 όσο και οι προβλέψεις του, που δεν 

συνδέονται μονομερώς με τις προστατευόμενες περιοχές, ώστε η κυρωθείσα Σύμβαση να 

λειτουργήσει ως γέφυρα για την αποτελεσματική προστασία όλων των τύπων τοπίων. 

Σε σημαντικό βαθμό θα επηρεαστεί και η ∆ιοίκηση, η οποία θα κληθεί να πραγματώ-

σει το περιεχόμενο των οικείων διεθνών προβλέψεων, λαμβάνοντας ειδικά και γενικά 

μέτρα, κυρίως όμως αφομοιώνοντας τη φιλοσοφία τους. 

Καθοριστική θα είναι και η αξιοποίηση της κυρωθείσας Σύμβασης από το δικαιοδοτι-

κό έργο του εθνικού δικαστή, ο οποίος θα ερμηνεύει τις οικείες εθνικές διατάξεις υπό 

το φως της Σύμβασης και σύμφωνα με αυτήν. 

19 Σύμφωνα με τον συγγραφέα, υφίσταται διάκριση μεταξύ ενδιάμεσου και τελικού σκοπού. Έτσι, είναι 
διαφορετικός μόνον ο ενδιάμεσος σκοπός των δύο διαδικασιών, δηλαδή του Ν. 1469/1950 (άρθρο 
1, παρ. 1 και άρθρο 5, παρ. 1) και του ΓΟΚ (άρθρο 4), ως επιδιωκόμενος με διαφορετική συνολική 
εκτίμηση (οργάνων, κριτηρίων, διαδικασιών). Ο τελικός όμως σκοπός είναι κοινός, δηλαδή η επιδίωξη 
προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά τον πληρέστερο παράλληλο τρόπο.
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Επιπλέον, λόγω της συνταγματικής κατοχύρωσης της προστασίας του τοπίου (στο 

πλαίσιο του άρθρου 24 του Συντάγματος), το περιεχόμενο της προστασίας αυτής θα 

εμπλουτιστεί προς την κατεύθυνση της κυρωθείσας Σύμβασης και συνακόλουθα θα 

επηρεάσει προς την ίδια κατεύθυνση και την κοινή νομοθεσία, οι διατάξεις της οποί-

ας θα ερμηνεύονται εφεξής υπό το πρίσμα της συνταγματικής διάταξης, εμπλουτι-

σμένης από εκείνες της κυρωθείσας Σύμβασης.

Συμπερασματικές σκέψεις

Είναι πλέον κοινός τόπος ότι οι σφαιρικές νομικές προσεγγίσεις των περιβαλλοντικών 

στοιχείων προσιδιάζουν στις αυξημένες και ταχύτατα μεταβαλλόμενες ανάγκες των 

σύγχρονων κοινωνιών. Η περίπτωση του τοπίου, στοιχείου αλλά και συνθετικής έκ-

φρασης άλλων στοιχείων του περιβάλλοντος και των αλληλεπιδράσεών τους, πλαισί-

ου ζωής των ανθρώπων με συμβολή στην αναβάθμιση της ποιότητας του καθημερι-

νού βίου, αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα σχετικά παραδείγματα. 

Η μετατόπιση από τη θεώρηση της νομικής προστασίας του τοπίου ως «πολυτέλειας» 

σε εκείνη της καθημερινής κοινωνικής ανάγκης ως απαραίτητου ζωτικού πλαισίου των 

ανθρώπων, υιοθετήθηκε από το διεθνές δίκαιο μέσα από το κείμενο της Σύμβασης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο (Φλωρεντία, 2000). Το καινοτόμο αυτό εργα-

λείο, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τις έννομες τάξεις των συμβαλλό-

μενων κρατών-μελών, πρόκειται να κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο στο άμεσο, 

ελπίζουμε, μέλλον.

Με την επικείμενη κύρωση δίνεται κατ’ αρχάς μια πρώτης τάξεως ευκαιρία και στις 

τρεις συντεταγμένες εξουσίες να αφομοιώσουν το πνεύμα και το περιεχόμενο της 

Σύμβασης και να εναρμονιστούν με αυτά. Κυρίως όμως να εκμεταλλευτούν την ευκαι-

ρία για την έναρξη ενός διαλόγου με όλους τους κοινωνούς του τοπίου, με στόχο να 

ενταθεί και να εμβαθυνθεί ο σχετικός προβληματισμός για την προστασία του. 

Πιο συγκεκριμένα για τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, η ευκαιρία αυτή συμπί-

πτει σε μεγάλο βαθμό με την ανάληψη νομοθετικών και εκτελεστικών πρωτοβουλιών 

ένταξης του τοπίου ως οριζόντιας παραμέτρου, ενσωματώνοντάς το στις τομεακές 

πολιτικές και σε κάθε επίπεδο σχεδιασμού μέσω της προστασίας, αποκατάστασης και 

διαχείρισής του, στο πλαίσιο της συνταγματικής αρχής της αειφορίας.  

Εικ. 10: Υγροτοπικό τοπίο.
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Ειδικότερα για τη νομοθετική εξουσία, η νέα αυτή προοπτική συνιστά πρόκληση, 

ώστε, εναρμονιζόμενη με το πνεύμα και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 

το Τοπίο, να προβεί, σε μια πρώτη φάση, σε μια ουσιαστική κωδικοποίηση της σχετι-

κής νομοθεσίας, απαλείφοντας τις διατάξεις εκείνες που αντιβαίνουν στη Σύμβαση ή 

είναι αντιφατικές. Σε δεύτερο επίπεδο, και αφού αναδειχθούν οι αδυναμίες και ελλεί-

ψεις της κωδικοποίησης, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί το μόνο ζητούμενο, πιθα-

νόν να κριθεί απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός και ο αναπροσανατολισμός της κοινής 

νομοθεσίας και, ειδικότερα, η θέσπιση ενός ειδικού νόμου για το τοπίο, με σκοπό ένα 

αρτιότερο νομοθετικό εργαλείο, που θα είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε αυτό. 

Με την επιλογή αυτή αναμένεται να διορθωθούν οι ελλείψεις και αγκυλώσεις ή ο κα-

τακερματισμός της κοινής νομοθεσίας, αφού οικοδομείται εξαρχής και σύμφωνα με 

τη Σύμβαση και το Σύνταγμα ένα νομοθετικό πλαίσιο ειδικό για το τοπίο. 

Ας ελπίσουμε ότι η περίπτωση της Σύμβασης της Φλωρεντίας θα προκαλέσει μια δι-

αφοροποιημένη προσέγγιση, αποφεύγοντας την απλή και τυπική κύρωσή της από τη 

Βουλή των Ελλήνων ως μια συμβατική υποχρέωση που πρέπει να εκπληρωθεί, τακτι-

κή που είναι και η συνήθης στην κύρωση των ∆ιεθνών Συμβάσεων. 

Έχουμε τη γνώμη ότι το τοπίο, λόγω του συνθετικού και ολιστικού του περιεχομένου, 

αποτελεί ένα προνομιακό πεδίο έκφρασης σύγχρονων σφαιρικών προσεγγίσεων, με 

την επιλογή αρτιότερων τρόπων ρυθμιστικών παρεμβάσεων και την εξασφάλιση της 

ουσιαστικής συμμετοχής των κοινωνών του.
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Η «αναζήτηση του ελληνικού τοπίου» είναι σήμερα επίκαιρη όσο ποτέ. Προς αυτή 

την κατεύθυνση σημαντικό ρόλο παίζουν τα συγκεκριμένα θεσμικά κελεύσματα της 

επικαιρότητας, όπως, π.χ., η κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο –της 

οποίας η χώρα μας έχει αδικαιολόγητα αναβάλει την υπογραφή–, οι προτάσεις για το 

Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό, η εφαρμογή 

της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) κ.ά., τα οποία θα διαμορφώσουν τις νέες 

συνθήκες παραγωγής τοπίου. Εκτός από τη θεσμική επικαιρότητα, το σύγχρονο ελ-

ληνικό τοπίο παράγεται, ή καλύτερα καταστρέφεται, από τις καθημερινές μακρο- και 

μικρο-επεμβάσεις κάθε μορφής, που βασίζονται στις χρόνιες αδυναμίες του χωρικού 

και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, με σημαντικότερη ίσως την ελεύθερη δόμηση στα 

τέσσερα στρέμματα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, αλλά και την αναθέρ-

μανση του τοπίου ως επιστημονικού αντικειμένου, η συνάντηση στο Γεωπονικό Πα-

νεπιστήμιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
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Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας

Η έρευνα που υλοποιούμε στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου1 

δεν υπεισέρχεται σε θέματα προστασίας τοπίων και προγραμματικών παρεμβάσεων 

παρά μόνον έμμεσα, αν θεωρηθεί δηλαδή η ανάλυση του τοπίου –η οποία αποτελεί 

το αντικείμενό μας– προϋπόθεση της όποιας παρέμβασης. Ασχολούμαστε με το σύγ-

χρονο ελληνικό τοπίο από ανθρωπογεωγραφική σκοπιά και, πιο συγκεκριμένα, από 

τη σκοπιά της πολιτισμικής γεωγραφίας. Για την τελευταία, το πολιτισμικό τοπίο είναι 

ένα συγκροτημένο χωρικό σύστημα που διαθέτει φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτη-

ριστικά, έχει υλική και συμβολική υπόσταση, εμπεριέχει μνήμες και προκαλεί πολλα-

πλές αναγνώσεις και αναπαραστάσεις.

Το πολιτισμικό τοπίο δεν είναι μόνο μια καθορισμένη ενότητα χώρου με ανθρώπινες 

παρεμβάσεις, αλλά και η πρόσληψή της από το βλέμμα και η συγκεκριμένη αναλυτι-

κή/ερμηνευτική προσέγγιση που επιλέγεται κάθε φορά. ∆εν θα υπήρχε η έννοια του 

τοπίου αν δεν υπήρχε το ανθρώπινο βλέμμα να το παρατηρήσει και η ανθρώπινη φα-

ντασία για να δημιουργήσει αναπαραστάσεις. Η θέαση και η γεωγραφική φαντασία 

είναι κομβικοί παράγοντες για την κατανόηση των τοπίων, δεν είναι όμως οι μόνοι.

Ως σύγχρονο πολιτισμικό τοπίο θεωρούμε τις επεμβάσεις στο –και τις αναπαραστά-

σεις που έχουν κατασκευαστεί για το– ελληνικό τοπίο από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμε-

ρα, και κυρίως μετά το 1922. Με την περιοδολόγηση αυτή εξαιρούμε τα μνημεία της 

Αρχαιότητας, του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας ως ανεξάρτητα θέματα. Όμως 

πολλά μνημεία αυτών των περιόδων εντάσσονται στην ανάλυσή μας ως ζώντα τμήμα-

τα σύγχρονων τοπίων, π.χ. η Ακρόπολη της Αθήνας ως τμήμα του ιστορικού κέντρου, 

ο Μυστράς και η αρχαία Σπάρτη ως αναπόσπαστα τμήματα του σύγχρονου τοπίου 

της Σπάρτης, το μεσαιωνικό κάστρο της Χώρας της Νάξου ως τμήμα του σύγχρονου 

τουριστικού οικισμού κ.ο.κ.

Για την κριτική πολιτισμική γεωγραφία, το τοπίο είναι μια κοινωνική κατασκευή που 

διαθέτει υλικές και άυλες διαστάσεις και τρόπους παραγωγής και επίσης μπορεί να 

αναπαρασταθεί με πολλαπλούς τρόπους. Ο γεωγράφος D. Cosgrove (2008) υποστη-

ρίζει: «Kάποιες φορές ένα τοπίο μοιάζει να είναι λιγότερο ένα θέατρο ζωής για τους 

κατοίκους του ή μια περιοχή γεμάτη νοσταλγία για τους επισκέπτες της και περισσό-

τερο μια κουρτίνα πίσω από την οποία διαδραματίζονται οι αντιθέσεις, τα κατορθώ-

ματα και οι ατυχίες αυτών που το δημιούργησαν». Και συμπληρώνει σε ένα άλλο κεί-

μενο με τον P. Jackson (1987): «O ρόλος του τοπίου σε μια κοινωνία είναι ιδεολογι-

κός και ηγεμονικός, υποστηρίζει ένα σύνολο ιδεών και αξιών, επιβάλλει υποθέσεις για 

το πώς είναι ή πώς πρέπει να οργανωθεί μια κοινωνία».

Στην έρευνά μας προσπαθούμε να «τραβήξουμε» την κουρτίνα στην οποία αναφέρε-

ται ο Cosgrove για να δούμε, πίσω απ’ αυτήν, πώς και από ποιους παράγοντες δια-

μορφώνεται το σύγχρονο ελληνικό τοπίο και να το προσεγγίσουμε ξεπερνώντας τις 

κυρίαρχες ιδεολογίες και αναπαραστάσεις του.

1 Στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου έχουν πραγματοποιηθεί δύο σχετικές έρευνες, 
ενώ μία τρίτη βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι έρευνες που έχουν ολοκληρωθεί είναι: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
«Artemis: Identification and Evaluation of the Mediterranean Landscape» (1997-2001) και «Αεροφωτογρα-
φικός Άτλαντας για το Ελληνικό Περιβάλλον», ΥΠΕΧΩ∆Ε (2001-2003). Η έρευνα που πραγματοποιείται στο 
Εργαστήριο Ανθρώπινης και Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πα-
νεπιστημίου και παρουσιάζεται σε αυτή τη δημοσίευση έχει τίτλο: «To Σύγχρονο Ελληνικό Πολιτισμικό Το-
πίο: Ένας Αεροφωτογραφικός Άτλαντας». Την έρευνα χρηματοδοτεί το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση.
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Η υλικότητα του τοπίου για τη γεωγραφία είναι τριπλή:

(α) ως προς τις φυσικές διεργασίες παραγωγής τοπίων (π.χ., κύκλος νερού, κλίμα, 

τεκτονικά φαινόμενα κ.ά.)·

(β) ως προς τη βιολογική και ζώσα παραγωγή τοπίων (π.χ., χλωρίδα και πανίδα, με-

τακινήσεις έμβιων πληθυσμών κ.ά.)·

(γ) ως προς τις κοινωνικές διαδικασίες που μετασχηματίζουν το χώρο και το έδαφος, 

ενσωματώνοντας ανθρώπινη εργασία στα τοπία και χρησιμοποιώντας τις εκάστο-

τε διαθέσιμες τεχνολογίες. 

Οι άυλες διαστάσεις ενός τοπίου μπορεί να είναι συμβολικές, βιωματικές, συναισθη-

ματικές, αισθητικές και είναι εξίσου σημαντικές με τις υλικές. Παράγουν και αυτές το-

πία και συχνά βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τις υλικότητες ενός τοπίου. Τέλος, 

έχουμε μια σειρά αναπαραστάσεων για τα τοπία, από τη ζωγραφική και τη λογοτεχνία 

μέχρι τη χαρτογραφία, τη φωτογραφία, τα επιστημονικά κείμενα της γεωγραφίας, 

όπως επίσης και τις φαντασιακές αναπαραστάσεις/προσλήψεις τοπίων, παλαιές και 

νέες. Οι αναπαραστάσεις παράγουν και αυτές τοπία: αυτά που θέλει να περιγράψει 

εκείνος/η που κάνει την αναπαράσταση, με τυπικό παράδειγμα τι «φαίνεται» σε μια 

φωτογραφία ή σε ένα χάρτη. Υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο αναλυτικές αναπα-

ραστάσεις τοπίων, ποτέ όμως δεν μπορεί να είναι «αντικειμενικές» ή αυστηρά «επι-

στημονικές» παρά τις υφιστάμενες σήμερα τεχνολογίες αναπαράστασης. 

Στην έρευνά μας προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε και να τεκμηριώσουμε αυτή την 

τριπλή υλικότητα των τοπίων καθώς και τις άυλες διαστάσεις τους. Αναζητήσαμε υφι-

στάμενες αναπαραστάσεις, παλαιές και νέες, και δημιουργήσαμε δικές μας, τις οποίες 

θα θέσουμε στην κρίση σας. Ανάλογα με την προσέγγιση κάθε ερευνητή/ριας, για 

κάθε τοπίο αναδεικνύεται κάποια από τις τρεις υλικότητες και κάποιες από τις άυλες 

διαστάσεις του. Για λίγα από τα τοπία που μελετήσαμε, όπως θα δούμε παρακάτω, 

γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν και οι τρεις υλικότητες.

Μια βασική θεωρητική αφετηρία της έρευνας είναι τα τοπία της καθημερινής ζωής, τα 

οποία, επειδή δεν είναι «ωραία», σπάνια θεωρούνται από την κυρίαρχη ιδεολογία ως 

«τοπία»: αυτά περιλαμβάνουν τα αστικά τοπία μικρών και μεγάλων πόλεων, τους μι-

κρούς οικισμούς και τη διάχυτη τουριστική αστικοποίηση, τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 

τα βιομηχανικά τοπία (ιστορικά και σύγχρονα), τα τοπία που προκύπτουν από μεγάλα 

τεχνικά έργα, και τις γεωμορφές και τα γεωτοπία με ανθρώπινες χρήσεις. Η έρευνα απέ-

φυγε, χωρίς όμως και να έχει αποκλείσει, την αναζήτηση τοπίων μοναδικού κάλλους, 

παραδοσιακών οικισμών, περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος ή ανέγγιχτης φύσης. 

Όμως αρκετά από αυτά περιλαμβάνονται με μια διαφορετική αναλυτική προσέγγιση και 

πάντως όχι με στόχο την προστασία και τις προγραμματικές παρεμβάσεις. 

Η μεθοδολογία

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην αναγνώριση και καταγραφή του σύγχρονου 

τοπίου, εισάγοντας νέα εργαλεία και μεθόδους κατανόησης των πολύπλευρων παρα-

μέτρων παραγωγής και διαμόρφωσής του. Η μεθοδολογία της έρευνας αρθρώνεται 

σε πέντε διακριτά βήματα. Πρώτον, η επιλογή ενός αρχικού αριθμού τοπίων ακολου-

θεί τέσσερα κριτήρια: την κάλυψη όλων των νομών της χώρας, την αντιπροσώπευση 

«μη κλασικών» και λιγότερο γνωστών περιπτώσεων, την προώθηση τοποθεσιών που 
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αποτελούν αντικείμενο σημαντικής ανθρώπινης δραστηριοποίησης και, τέλος, την 

ανάδειξη θέσεων με ιδιαίτερο συμβολικό νόημα. Αρχικά προτάθηκαν 320 τοπία-θέ-

σεις με τη μέθοδο του τυχαίου «καταιονισμού ιδεών».   

Το δεύτερο βήμα είναι η συγκρότηση γενικών κατηγοριών τοπίου. Η αρχική κατηγορι-

οποίηση (βλ. Πίνακα 1) στηρίχθηκε σε δύο κατηγορίες βάσης: στις βασικές χρήσεις 

γης που γίνονται εύκολα αντιληπτές με το βλέμμα (οκτώ κατηγορίες) και στις βασικές 

φυσικο-γεωγραφικές κατηγορίες (έξι κατηγορίες). Από τα αρχικά 320 τοπία-θέσεις 

έγινε επιλογή 120 τοπίων, ώστε να υπάρχει διασπορά σε όλους τους νομούς της χώ-

ρας και σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες. Επειδή οι 320 και 120 θέσεις δεν διεκδικούν 

κάποια αυστηρή αντιπροσωπευτικότητα (με τη λογική ενός στατιστικού δείγματος), τα 

δύο βήματα δεν ακολούθησαν κάποια τεχνική μέθοδο επιλογής, αλλά έγιναν μετά από 

αλλεπάλληλες συναντήσεις και συζητήσεις της ερευνητικής ομάδας. Ως εκ τούτου, οι 

τελικές 120 θέσεις δεν ισχυριζόμαστε ότι αντιπροσωπεύουν το τοπίο στην Ελλάδα, 

αλλά τις συγκεκριμένες απόψεις των μελών της ερευνητικής ομάδας για το τοπίο και 

αποτελούν μια πρώτη, ενδεικτική και ανοικτή σε συμπληρώσεις προσέγγιση. 

   

Για τα 120 τοπία-θέσεις προχωρήσαμε σε μια δεύτερη ταξινόμηση, που αφορά αυτό που 

ονομάζουμε κατηγορίες ανάγνωσης. Ουσιαστικά πρόκειται για μία κατηγοριοποίηση με 

βάση την επιστημονική ματιά και την επιλογή ανάδειξης κάποιου συγκεκριμένου χαρα-

κτηριστικού του κάθε τοπίου. ∆εν βλέπουμε όλοι/ες με τον ίδιο τρόπο ένα συγκεκριμένο 

τοπίο. Μέσα από τη διαφοροποιημένη ανάγνωση κάθε τοπίου εκφράζεται η θεωρητική 

μας παραδοχή περί των πολλαπλών αναγνώσεων των πολιτισμικών τοπίων.  

Το τρίτο βήμα της μεθόδου αφορά τη χρήση αεροφωτογραφιών χαμηλού ορίζοντα 

ως κύριου αναπαραστατικού μέσου και ως βασικού εργαλείου που στηρίζει την ανά-

λυση. Η θέαση των τοπίων από ψηλά και η αναπαράστασή τους μέσω των αεροφωτο-

γραφιών δίνουν τη δυνατότητα για μια συνοπτική και εποπτική μακρο-προσέγγιση και 

δημιουργούν ενότητες μέσα από διαφορές, ενώ προσπαθούν να ελέγξουν τους κινδύ-

νους που εγκυμονεί μια αποστειρωμένη και ηγεμονική ματιά από ψηλά. Επιπλέον, θε-

ωρούμε ότι αυτή η μακρο-προσέγγιση που προσφέρει η θέαση από ψηλά ενθαρρύνει 

συνθετικές διηγήσεις, οι οποίες αποτελούν συμπλήρωμα και όχι υποκατάστατο των 

μικρο-γεωγραφικών προσεγγίσεων, αυτών που «συμβαίνουν κάτω στη γη».

Σε άμεση σχέση με το παραπάνω βρίσκεται το τέταρτο μεθοδολογικό βήμα, που είναι η 

συγγραφή επιστημονικού κειμένου ανάλυσης για κάθε τοπίο και η παροχή πρόσθετου 

αναπαραστατικού υλικού. Το τελευταίο συνδιαλέγεται με την αεροφωτογραφία, άλλοτε λει-

τουργώντας επικουρικά ως προς αυτήν και άλλοτε ανατρέποντας το περιεχόμενο και τις 

βεβαιότητες της πρώτης εντύπωσης. Αναλυτικά κείμενα και άλλο συνοδευτικό υλικό παρά-

γονται από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας και τους ειδικούς συμβούλους της και –όταν 

Πίνακας 1. Κατηγορίες βάσης για την ταξινόμηση των τοπίων.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΧΩΡΙΑ

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ - 
ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΟΥΝΑ

ΠΕ∆ΙΑ∆ΕΣ

ΑΚΤΕΣ

ΝΗΣΙΑ

ΛΙΜΝΕΣ

ΠΟΤΑΜΙΑ
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αυτό δεν είναι δυνατόν– από εξωτερικούς, εξειδικευμένους συνεργάτες, η οπτική των οποί-

ων συμπληρώνει και τις πολλαπλές κατηγορίες ανάγνωσης που αναφέραμε παραπάνω.

Τέλος, το πέμπτο βήμα της μεθοδολογίας αφορά την κατασκευή και διαχείριση μίας ιστο-

σελίδας, η οποία θα λειτουργήσει ως ηλεκτρονική πηγή για το σύνολο του περιεχομένου 

της δουλειάς μας. Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί και το κεντρικό παραδοτέο της έρευνας, 

δεν είναι όμως μια βάση δεδομένων, αλλά η παρουσίαση του συγκεκριμένου προγράμ-

ματος. Είναι προφανές ότι σε επόμενη φάση μπορούν να προστεθούν αναλύσεις και άλ-

λων τοπίων, εκτός των πρώτων 120, καθώς και να συμπληρωθούν τα υπάρχοντα.

Το σύνολο των τοπίων της έρευνας αναλύεται με τη χρήση τριών κατηγοριών προσέγγι-

σης, που, ανάλογα με την κλίμακα συγκρότησης της οπτικής για το τοπίο, κατανέμει τα 

τοπία σε: τοπία-θέσεις, τοπία εμβάθυνσης και τοπία-ενότητες. Στα τοπία-θέσεις, τα οποία 

είναι τα περισσότερα, η κλίμακα προσέγγισης αφορά σημειακές περιπτώσεις, π.χ., έναν 

μικρό οικισμό, ένα τμήμα αγροτικής γης, μια γειτονιά μεγάλης πόλης, ένα ιστορικό βιο-

μηχανικό τοπίο. Η ανάλυση, εκτός από την αεροφωτογραφία, περιλαμβάνει ένα σύντομο 

κείμενο και περιορισμένο συνοδευτικό υλικό. Στα τοπία εμβάθυνσης η χωρική κλίμακα 

παραμένει η ίδια, αλλάζει όμως η κλίμακα προσέγγισης, καθώς ο βαθμός ανάλυσης δι-

ευρύνεται τόσο σε έκταση όσο και σε βάθος. Τέλος, στα τοπία-ενότητες η προσέγγιση είτε 

είναι θεματική (π.χ., το νερό της Αθήνας, το Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο) είτε ορίζεται με 

βάση τη γεωγραφική περιοχή (π.χ., η Λαυρεωτική της Αττικής, η κοιλάδα του Νέστου). 

Επιδιώκουμε, τέλος, μια συνθετική προσέγγιση του συνόλου των υπό μελέτη τοπίων και 

τη συγκρότηση ορισμένων μακρο-περιοχών συσχετισμένων με τα αντίστοιχα μεσογειακά 

τοπία. Πρόκειται για μια προσπάθεια που κινείται πάνω στη σύνθεση δεδομένων αναγλύ-

φου, κλίματος, εδαφοκάλυψης, πληθυσμιακών πυκνοτήτων και δικτύων υποδομών.

Τρία παραδείγματα ανάλυσης τοπίων-θέσεων

Το πρώτο πράδειγμα αφορά την πεδιάδα της Κωπαΐδας, με βάση την προσέγγιση 

που έκανε ο Νίκος Μπεόπουλος. Στην αεροφωτογραφία (εικ. 1) φαίνεται μία πανο-

ραμική θέα τμήματος της πεδιάδας της Κωπαΐδας. Σε πρώτο επίπεδο, εκτός από τη 

γεωμετρία της εντατικής γεωργικής παραγωγής, στα δεξιά διακρίνουμε την εθνική 

οδό Αθηνών-Λαμίας κοντά στη διασταύρωση για το Ακραίφνιο, στο κέντρο ένα τμήμα 

της συγκεντρωτικής διώρυγας που διοχετεύει τα νερά της Κωπαΐδας στη λίμνη Υλίκη 

και στο βάθος τις χιονισμένες κορυφές του Ελικώνα. 

Το σημερινό αγροτικό τοπίο της πεδιάδας της Κωπαΐδας προέκυψε από την αποξήραν-

ση, στο τέλος του 19ου αιώνα, της μεγαλύτερης ελληνικής λίμνης (εικ. 2). Το νέο ελληνι-

Εικ. 1: Αεροφωτογραφία της Κωπαΐδας.
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κό κράτος ενδιαφέρθηκε να αποξηράνει την Κωπαΐδα, επειδή έτσι θα εξασφάλιζε γόνι-

μη γη για καλλιέργεια, ενώ συγχρόνως θα απάλλασσε τους παραλίμνιους πληθυσμούς 

από την ελονοσία. Η αποξήρανση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η διαχείριση της λί-

μνης πέρασαν από διαφορετικά στάδια. Την αρχική «Γαλλική Εταιρεία Κωπαΐδος», που 

ιδρύθηκε το 1880, διαδέχθηκε η αγγλική «Lake Copais Co Ltd.» το 1887 (εικ. 3). 

Μόλις το 1953, το ελληνικό ∆ημόσιο εξαγοράζει τα πιο γόνιμα εδάφη, κι αυτό έπειτα 

από μία μακρά περίοδο αγροτικών κινητοποιήσεων. Νέα έργα από τον «Οργανισμό 

Κωπαΐδος» και ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής είχαν –κατά τις δεκαετίες που ακο-

λούθησαν– θετική επίπτωση στο εισόδημα των αγροτών. Σήμερα, η εντατική καλλιέρ-

γεια απαιτεί μεγάλες ποσότητες αρδευτικού νερού, με αποτέλεσμα την εξάντληση των 

επιφανειακών υδάτινων πόρων και την έντονη άντληση του περιορισμένου φρεάτιου 

υδροφορέα. Παράλληλα, η χρήση μεγάλων ποσοτήτων λιπασμάτων προκαλεί ρύπανση 

των νερών στις στραγγιστικές τάφρους με νιτρικά άλατα. Η διαπίστωση της κατάστασης 

αυτής είχε ως επακόλουθο η πεδιάδα να χαρακτηρισθεί ως «ευπρόσβλητη ζώνη» και 

να ενταχθεί στις περιοχές που απαιτούν την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων δράσης 

για την αντιμετώπιση της ρύπανσής τους.

Το δεύτερο παράδειγμα αφορά το Αιτωλικό, την «πολιτεία του νερού» (εικ. 4), που βρί-

σκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Αιτωλοακαρνανίας και περιβάλλεται από τις λιμνοθά-

Εικ. 3: Χάρτης της αγγλικής εταιρείας «Lake Copais Co Ltd.»
που ανέλαβε το έργο αποξήρανσης της λίμνης το 1887.

Εικ. 2: Άποψη της Λίμνης Κωπαΐδας, 1881.
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λασσες του Αιτωλικού και του Μεσολογγίου και τους ορεινούς όγκους της Βαράσοβας 

και του Ζυγού. Η απότομη και δυναμική τομή του όρους Αράκυνθου συναντά την πεδι-

άδα και το σύστημα των λιμνοθαλασσών, κυριαρχώντας οπτικά στο τοπίο. 

Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού έχει έκταση 1.400 εκταρίων και προστατεύεται από τη 

Συνθήκη Ramsar ως υγροβιότοπος υψηλής οικολογικής αξίας. Αποτελεί το βορειότε-

ρο τμήμα του υφάλμυρου οικοσυστήματος της περιοχής και επικοινωνεί προς νότο 

με την κεντρική λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου μέσω των θολωτών ανοιγμάτων της 

γέφυρας της νήσου του Αιτωλικού. Η περιοχή του υγροβιότοπου οριοθετείται ανατο-

λικά από τον Εύηνο ποταμό, δυτικά από τον Αχελώο, βόρεια από τις λίμνες Τριχωνί-

δα και Λυσιμαχία και νότια από τον Πατραϊκό κόλπο. Η συνάντηση και ανάμειξη αλ-

μυρού και γλυκού νερού δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για την παρουσία μεγάλης 

ποικιλίας πανίδας και χλωρίδας υγροβιότοπων (εικ. 5).

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του τοπίου συνίσταται στη δυναμική που ανέπτυξαν κατά τη 

διάρκεια της ιστορίας οι ανθρώπινες δραστηριότητες σε σχέση με τη λιμνοθάλασσα. 

Η μικροκοινωνία των ψαράδων και οι παραδοσιακοί τρόποι αλιείας με τα ιβάρια και 

τις οικογενειακές βάρκες συνθέτουν έναν τύπο τοπικής οικολογίας. 

Η μελέτη της καθημερινής ζωής των ψαράδων παραπέμπει στην κοινωνική και πολι-

τισμική πραγματικότητα των ίδιων των πόλεων, του Αιτωλικού και του Μεσολογγίου, 

των οποίων η πολιτισμική ταυτότητα προσδιορίζεται σημαντικά από την επιμέρους 

συλλογική ταυτότητα των ψαράδων και από τον ζωτικό τους χώρο, τη λιμνοθάλασσα.

Οι ψαράδες και οι πόλεις τους στις αρχές της δεκαετίας του 1970 βίωσαν με τον χει-

ρότερο τρόπο τις διαδικασίες ενσωμάτωσης στον λεγόμενο εκσυγχρονισμό της χώ-

ρας. Κατά την περίοδο της δικτατορίας το περιβάλλον επιβαρύνθηκε σημαντικά και 

τα λεγόμενα αναπτυξιακά έργα (αποξηράνσεις, επέκταση των αλυκών, δημιουργία 

της περιμετρικής οδού) επέφεραν δραματικές επιπτώσεις στο τοπίο (εικ. 6, 7).

Εικ. 4: Αεροφωτογραφία του Αιτωλικού. Εικ. 5: Χάρτης ευρύτερης 
περιοχής Αιτωλικού, 2009. 

Εικ. 6: Bορειοανατολική άποψη του Αιτωλικού,
αεροφωτογραφία, 1938.

Εικ. 7: Αεροφωτογραφία του Αιτωλικού, 
1972, κατά την περίοδο των μπαζωμάτων. 
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Σήμερα οι αξιόλογες αυτές μικροκοινωνίες βρίσκονται σε κρίση. Η κοινωνική συνοχή 

των ψαράδων έχει διαταραχθεί και μαζί η ισορροπία όλου του ευάλωτου και άμεσα 

εξαρτώμενου από τον άνθρωπο οικοσυστήματος.

Το τρίτο παράδειγμα αφορά το τοπίο της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Περάματος 

και το ίδιο το Πέραμα (εικ. 8). Το Πέραμα είναι η ακραία, μικρότερη σε έκταση, και τελευ-

ταία χρονικά προσφυγική πόλη του Πειραιά. Η απογραφή του 1920 κατέγραφε 22 κατοί-

κους, ενώ το 1940 είχαν φτάσει τους 1.462. Αναπτύσσεται στην κατάληξη του όρους Αιγά-

λεω, σε μια μακρόστενη ζώνη από σχιστόλιθους με έντονες κλίσεις προς τη θάλασσα. Το 

1927, με απόφαση του Λιμενικού Ταμείου, δημιουργείται η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. 

Το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό είχε προηγηθεί με την εγκατάσταση προσφύγων καρα-

βομαραγκών το 1922 και την ενίσχυσή τους αργότερα με Κυκλαδίτες και ∆ωδεκανήσιους. 

Το 1939, η δυτική πλευρά της παραλιακής περιοχής ήταν τόπος εξοχής και εκδρομής με 

το τραμ για ολόκληρο τον Πειραιά. Σήμερα το θαλάσσιο μέτωπο είναι κλειστό από τη Ναυ-

πηγοεπισκευαστική Ζώνη (εικ. 9), ενώ όλη η πόλη είναι αποκομμένη από τον Πειραιά 

εξαιτίας των δεξαμενών πετρελαίου, των «καζανιών». Το παράκτιο βιομηχανικό τοπίο συ-

μπληρώνει η αυθαίρετη δόμηση σε εκτεταμένα τμήματα της απότομης πλαγιάς (εικ. 10), η 

οποία αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την οικιστική αλλά και τη βιομηχανική ανά-

πτυξη, αφού συντέλεσε στον περιορισμό του κόστους αναπαραγωγής της εργατικής δύνα-

μης και, κατά συνέπεια, στους χαμηλούς μισθούς μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Εικ. 10: Χάρτης οικιστικής ανάπτυξης Περάματος, 2003.

Εικ. 8: Aεροφωτογραφία του Περάματος. 

Εικ. 9: Γενική άποψη του Περάματος τη δεκαετία του 1960. 
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Οι μονάδες της Ζώνης, μαζί με άλλες στην ευρύτερη περιοχή, συγκροτούν μία εν δυνάμει 

χωρικά προσδιορισμένη βιομηχανική συγκέντρωση (cluster), βασισμένη στη γεωγραφική 

γειτνίαση και στις ενδοκλαδικές διασυνδέσεις. Πρόκειται για μία οργάνωση ιδιαίτερα απο-

δοτική για τις επιχειρήσεις και τον κλάδο, η οποία όμως έχει αρνητικές κοινωνικές και πε-

ριβαλλοντικές συνέπειες. Η εξειδίκευση του προσωπικού, η ευελιξία στην οργάνωση της 

παραγωγής, η μικρή χρονική διάρκεια των επισκευών και το σχετικά χαμηλό κόστος ερ-

γασίας αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιβίωση της Ζώνης. Προϋπο-

θέτουν όμως εκσυγχρονισμό των μονάδων και διευθέτηση του πολύ μικρού διαθέσιμου 

χώρου για τις επισκευές. Παρ’ όλα αυτά, συναντούν τις αντιδράσεις του ΟΛΠ, ιδιοκτήτη 

κατά 50% της παραλιακής ζώνης: μέχρι το 2033 η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη θα πρέ-

πει να έχει μεταφερθεί αλλού, με αμφίβολες προοπτικές ως προς τη βιωσιμότητά της.

Τελικές παρατηρήσεις

Η έρευνα που συνοπτικά παρουσιάσαμε βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολο-

κληρωθεί τον Μάρτιο του 2010. Με την ολοκλήρωσή της θα έχουμε καταλήξει σε μια 

σειρά συνθετικών παρατηρήσεων για την παραγωγή του σύγχρονου ελληνικού τοπί-

ου, αντλώντας υλικό από τις επιμέρους ταξινομήσεις και τη συγκρότηση των μακρο-

ενοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους συμβολές των συνεργατών μας, οι 

οποίες αναδεικνύουν τις πολλαπλές οπτικές του τοπίου. Ας σημειωθεί πως οι συμβο-

λές αυτές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Το τοπίο στην Ελλάδα αποτελεί τμήμα του ευρύτερου μεσογειακού τοπίου. Σε ό,τι αφο-

ρά το φυσικό περιβάλλον και πέρα από τις προφανείς διακρίσεις, π.χ. ανάμεσα σε ηπει-

ρωτικό (ορεινό-πεδινό), παράκτιο και νησιωτικό χώρο, σημασία έχουν ορισμένα στοι-

χεία, όπως ο διαμελισμός του χώρου και ο οπτικός κατακερματισμός του τοπίου, η συ-

νεχής παρουσία του «απέναντι», η ύπαρξη σε κάθε τοπίο στοιχείων μικρής κλίμακας, 

μέσα από τα οποία αναδύεται κάθε τόσο το ανθρώπινο μέτρο. Ιδιαίτερη σημασία έχουν 

επίσης οι ιδιαιτερότητες που προσδιορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο, τυπικό και άτυ-

πο, οι οποίες συμπληρώνονται από την κουλτούρα της ανθρώπινης παρέμβασης. 

Σε σχέση με τα παραπάνω και σε ό,τι αφορά τις θεωρητικές κατασκευές που διαθέτου-

με για να μελετήσουμε τους παράγοντες διαμόρφωσης του τοπίου, θα θέλαμε να αφή-

σουμε το ερώτημα ανοικτό προς το παρόν. Θα αρκεστούμε να επισημάνουμε πως το 

ζητούμενο είναι η συγκρότηση νέων, υβριδικών κατηγοριών, που θα αποκρυσταλλώ-

νουν την κατά περίπτωση αλληλεπίδραση παραγόντων και που αναπόφευκτα θα φέ-

ρουν την εστίαση του θεατή-ερευνητή.  Εξάλλου, αυτή η ένταση ανάμεσα στα ιδιαίτερα 

μικρο-χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης και στις γενικευτικές απόπειρες μιας θεω-

ρητικής προσέγγισης είναι το ζητούμενο σε μια γεωγραφική προσέγγιση του τοπίου.
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Εισαγωγή 

Η παρούσα έκδοση για το ελληνικό τοπίο, αποτέλεσμα της Συνάντησης Εργασίας που 

πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Μαΐου 2009 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

έχει ως βασικό στόχο να συμβάλει στη βαθύτερη κατανόηση του ελληνικού τοπίου 

μέσα από μια σειρά εμπειριών και ερευνών διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων. Το 

παρόν συμπερασματικό κείμενο στοχεύει να καταγράψει τα βασικά ζητήματα και συ-

μπεράσματα των τριών θεματικών συνεδριάσεων εργασίας, όπως αυτά αναδείχθηκαν 

από τις ζωηρές συζητήσεις των συμμετεχόντων. Η έκδοση αυτή έρχεται να προστεθεί 

σε μια πολυετή προσπάθεια και σειρά πρωτοβουλιών πολλών φορέων και ατόμων 

που στόχο έχουν να αναπτυχθεί περαιτέρω ο προβληματισμός, αλλά και να ενθαρ-

ρυνθεί η από κοινού δράση για τη διαφύλαξη, διαχείριση και ανάδειξη του τοπίου.   

Γενικές παραδοχές

Τόσο μέσα από τα κείμενα όσο και από τις συζητήσεις των συμμετεχόντων, και παρ’ όλη 

τη μακρόχρονη πορεία στην αντιμετώπιση θεωρητικών ζητημάτων περί τοπίου, είναι 

εμφανές πως, ακόμη και σήμερα, η προσπάθεια «ανάγνωσης» του τοπίου και της δρά-

σης πάνω σε αυτό αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της έννοιας του όρου. Τόσο το φυ-

σικό όσο και το πολιτισμικό γίγνεσθαι του τοπίου φιλτράρονται μέσα από ποικίλες 

ÓõìðåñÜóìáôá

Αφροδίτη Σορώτου

Αρχαιολόγος, Υπέυθυνη Επιστημονικής Γραμματείας                                                                                         

                   του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Med-INA)
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εμπειρίες και γνωστικά αντικείμενα. Όταν βέβαια καλούμαστε να μιλήσουμε για ελληνικό 

τοπίο, τότε προστίθεται και μια μεγάλη γκάμα αξιών, ιδεολογημάτων και ιστορικών εξελί-

ξεων, που δεν μπορούν να αγνοηθούν (βλ. ανακοινώσεις Τερκενλή και Χατζημιχάλη). 

Αναγνωρίζοντας αυτή τη δυσκολία, όλοι συναινούν στη χρήση του ορισμού που προτείνει 

η Σύμβαση της Φλωρεντίας ή Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο, η οποία όχι μόνο κατα-

φέρνει «να συγκεράσει τις διαφορετικές προσεγγίσεις των επιστημονικών κλάδων και των 

κοινωνικών αντιλήψεων» (βλ. ανακοίνωση Μπεόπουλου), αλλά και να καλύψει τις απαι-

τήσεις για προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό του τοπίου, συνιστώντας ένα δεσμευτικό 

νομικά κείμενο-πλαίσιο (βλ. ανακοίνωση Μαριά), χρήσιμο για την πραγμάτωση δράσεων 

από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ειδικά για την Ελλάδα, η οποία δεν έχει κάνει παρά 

ελάχιστα προς αυτή την κατεύθυνση (βλ. ανακοίνωση Μπεριάτου) και που σε νομικό επί-

πεδο έχει μερική κατανόηση του ζητήματος, με πολλές ασάφειες ως προς τη σημασία και 

διαχείρισή του, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντικό είναι η Σύμβαση αυτή να κυρωθεί 

και να υλοποιηθεί, ώστε να αποτελέσει την απαρχή και πλατφόρμα ενός εποικοδομητικού 

διαλόγου και μιας ουσιαστικής δράσης για την προστασία των ελληνικών τοπίων.  

Μέσα σε αυτό το κλίμα των κοινών παραδοχών σχεδόν από όλους τους συμμετέχο-

ντες, η Συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια σειρά συνεδριάσεων εργασίας. Τα θέματα 

των συνεδριάσεων αυτών ήταν:

• ∆ιαχρονικοί παράγοντες διαμόρφωσης του ελληνικού τοπίου, δυνάμεις αλλαγής 

του και μελλοντικές τάσεις.

• Επιδιωκόμενοι στόχοι παρέμβασης.

• Τρόποι επίτευξης των στόχων (προσέγγιση, μέθοδοι, εργαλεία).

∆ιαχρονικοί παράγοντες διαμόρφωσης του ελληνικού τοπίου,  
δυνάμεις αλλαγής του και μελλοντικές τάσεις

∆ιαχρονικοί παράγοντες διαμόρφωσης του ελληνικού τοπίου

Το τοπίο είναι η συνισταμένη της διαχρονικής αλληλεπίδρασης φυσικών (βιοτικών 

και αβιοτικών) και ανθρωπογενών παραγόντων. Ως φυσικοί παράγοντες ορίζονται 

κατά βάση το κλίμα, το γεωλογικό υπόβαθρο, το ανάγλυφο (γεωμορφολογία), αλλά 

και κάθε φυσική εξέλιξη και λειτουργία των οικοσυστημάτων. Αδιαμφισβήτητα, οι φυ-

Εικ. 1: Πήλιο, 2007. Το ελληνικό τοπίο χαρακτηρίζεται για την ποικιλομορφία                                
και την πολυπλοκότητά του: οι εναλλαγές βουνού και θάλασσας είναι συνεχείς.
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σικοί αυτοί παράγοντες είναι εκείνοι που εντέλει χάραξαν και σμίλευσαν τα βουνά, τις 

πεδιάδες και τις ατελείωτες ακτές της Ελλάδας, ενώ οι μικροκλιματικές αλλαγές και η 

περιοδικότητα της βροχόπτωσης που χαρακτηρίζει τη χώρα επέδρασαν καταλυτικά 

στον κύκλο ζωής της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας. 

Όμως, ο βασικότερος από τους δύο παραπάνω παράγοντες, αυτός που καθορίζει τη 

διαμόρφωση των περισσότερων ελληνικών τοπίων λόγω της έντασης και της έκτασης 

των παρεμβάσεων που έχει επιφέρει, είναι ο ανθρωπογενής. Γενικά, οι συμμετέχοντες 

σημείωσαν ότι ο άνθρωπος, στην προσπάθειά του να φτάσει στο «βέλτιστο» επίπεδο 

ευημερίας, μεταβάλλει το περιβάλλον το οποίο χρησιμοποιεί. Οι περιβαλλοντικές αυ-

τές επιδράσεις συνιστούν ανθρώπινες χρήσεις που διαμορφώνουν το τοπίο μόνιμα ή 

περιοδικά, ανάλογα με την έκτασή τους. 

Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι το ελληνικό τοπίο επηρεάζεται διαχρονικά από:

• τις δημογραφικές αλλαγές, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις εκάστοτε μετακι-

νήσεις των πληθυσμών μέσα στον ελληνικό χώρο,

• την οικονομική ανάπτυξη,

• τις κοινωνικο-πολιτικές μεταβολές,

• τις πολιτισμικές και κοινωνικές αξίες,

•  τη διαθέσιμη τεχνολογία,

• την περιβαλλοντική ηθική,

• το δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου του νομικού και θεσμικού πλαισίου),

• τις παραγωγικές διαδικασίες και τους μετασχηματισμούς που προκύπτουν από 

αυτές, και

• τη σχέση αστικών κέντρων και περιφέρειας, πόλης και υπαίθρου.

Με την αυγή του 20ού αιώνα και, στη συνέχεια, μετά το τέλος του Εμφυλίου, οι όποιες 

μεταβολές συνέβησαν άρχισαν να συντελούνται με τέτοιο ρυθμό και σε τέτοιο εύρος, 

που τα ελληνικά τοπία άλλαξαν ραγδαία. Η Μικρασιατική Καταστροφή με την εισροή 

ενάμισι εκατομμυρίου προσφύγων, το κύμα της μεταπολεμικής αστικοποίησης, η ρα-

γδαία ανάπτυξη που ακολούθησε ώστε να ανασυνταχθεί η χώρα μετά τους καταστρο-

φικούς πολέμους, οδήγησαν σε μια έντονη αστικοποίηση και δημιουργία οικιστικών 

περιοχών στις παρυφές των πόλεων, στην εντατικοποίηση της γεωργίας και της κτη-

νοτροφίας, στην αλλαγή των γεωργικών και κτηνοτροφικών μεθόδων παραγωγής 

αλλά και των δραστηριοτήτων της δευτερογενούς οικονομίας και σε μια γενικότερη 

ανάπτυξη των υποδομών της χώρας, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις νέες 

προκλήσεις. Το τοπίο διαμορφώνεται πια από εντατικού ρυθμού γεωργικές και κτη-

νοτροφικές δραστηριότητες, εκχερσώσεις, εξορύξεις, υλοτομίες (αλλά και αναδασώ-

σεις), έντονη δόμηση και μεγάλες κατασκευές, έργα δέσμευσης και μεταφοράς ενέρ-

γειας, εκτροπές υδάτων, αποξηράνσεις, δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, 

αλλά και έργα διατήρησης του εδάφους και προστασίας από φυσικούς κινδύνους. Το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλάζει, οι χρήσεις γης αλλάζουν, η ύπαιθρος εγκαταλείπεται 

και μαζί εγκαταλείπονται και μια σειρά παραδοσιακές δραστηριότητες.

Ειδικότερα από το 1974 και μετά, οι παράγοντες που επηρεάζουν το ελληνικό τοπίο 

διαμορφώνονται μέσα από τρεις βασικούς άξονες: το δεύτερο κύμα αστικοποίησης, 

τις γενικότερες πολιτικές και διαχειριστικές επιλογές των μεταπολιτευτικών κυβερνή-

σεων και την ταυτόχρονη ανάδυση του προβληματισμού για το περιβάλλον και τη δι-

αχείριση του χώρου. 
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Την περίοδο αυτή παρατηρούμε μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα, που από τη 

μία στόχο είχε να καλύψει τις οικιστικές ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού, αλλά 

από την άλλη, λόγω της ανεπαρκούς νομοθεσίας σε συνδυασμό με το πελατειακό σύ-

στημα και την έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών, της απουσίας ενός συνεκτικού και μα-

κροπρόθεσμου πλαισίου σχεδιασμού –με το υπάρχον να βρίθει ασαφειών– της εκτός 

σχεδίου δόμησης και της αυθαιρεσίας πολλών ιδιωτών, επέτρεψε κάθε είδους αυθαί-

ρετες παρεμβάσεις, όπως την κατασκευή αυθαιρέτων αλλά και την καταπάτηση και 

κατάχρηση του χώρου γενικότερα. Όλα αυτά βέβαια ενισχύθηκαν από το ιδιοκτησια-

κό καθεστώς, όπου κυριάρχησε και συνεχίζει να κυριαρχεί η μικρο-ιδιοκτησία. 

Συγχρόνως, η σταδιακή αύξηση του πλούτου επιτρέπει πλέον στον Έλληνα να απο-

κτήσει δικό του αυτοκίνητο, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης 

σε όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας. Με την πριμοδότηση της ιδιωτικής μετακίνη-

σης ξεκινά και η επέκταση της οδοποιίας, χωρίς απαραίτητα να λαμβάνονται υπόψη 

οι επιπτώσεις στο περιβάλλον ή το τοπίο.

Η αλλαγή των καλλιεργητικών πρακτικών, με την εγκατάλειψη παραδοσιακών μεθό-

δων και την εντατικοποίηση της γεωργίας, συνεχίζεται, ενώ για τους σκοπούς αυτούς 

ξεκινά και μια πιο εντατική διαχείριση των υδάτινων πόρων, με εκτροπές, φράγματα 

και υπεραντλήσεις, που αναδιαμόρφωσαν τα αγροτικά τοπία. 

Τέλος, διαμορφώνεται πλέον ένα εκτατικό πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, ιδίως 

στις νησιωτικές περιοχές και τις παραλιακές ζώνες της κυρίως Ελλάδας και μόνο τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σχετική ανάπτυξη των λεγόμενων «ήπιων» μορ-

φών τουρισμού.

Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο αναδύεται σταδιακά και ένας γενικότερος προβληματι-

σμός για το περιβάλλον και τη διαχείριση του χώρου. Έτσι, ξεκινούν μια σειρά πρω-

τοβουλίες διατήρησης και διαχείρισης περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, ενώ 

παρατηρούνται τα πρώτα ψήγματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Προωθείται 

το δίκτυο Natura 2000, ιδρύονται φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 

και καταρτίζονται –αλλά συνήθως δεν εφαρμόζονται– μελέτες προστασίας των ευαί-

σθητων περιοχών.

Εικ. 2: Κρήτη, 2008. Χαμηλή ξηροφυτική βλάστηση (φρύγανα και μακία) συναντάται
σε πολλά σημεία της Ελλάδας και πολλές φορές είναι αποτέλεσμα τόσο 
της ανθρώπινης δραστηριότητας όσο και των κλιματικών αλλαγών.
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∆υνάμεις αλλαγής 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του τοπίου είναι ότι δεν παραμένει σταθε-

ρό, αλλά μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χωροχρόνο. Οι μεταβολές του είναι αποτέ-

λεσμα μιας σειράς καθοριστικών και αλληλοεπηρεαζόμενων δυνάμεων αλλαγής (πο-

λιτισμικών, πολιτικών, οικονομικών, τεχνολογικών και φυσικών). Ως βασικές δυνά-

μεις αλλαγής διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων οι ακόλουθες:

•  Η παγκοσμιοποίηση, η οποία κατέχει πρωτεύοντα ρόλο, εφόσον επηρεάζει βασι-

κά ζητήματα ετερότητας και ταυτότητας, ενώ καθορίζει και πολλές κοινωνικο-πο-

λιτικές αλλά και οικονομικές επιλογές με άμεσες συνέπειες στο τοπίο.

•  Η τεχνολογική εξέλιξη –που μπορεί να οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις αλλά και 

ερευνητικές δυνατότητες για την αναγνώριση και την ταξινόμηση των τοπίων–, 

εφόσον ήταν και φαίνεται ότι θα συνεχίσει να είναι ραγδαία, με αποτέλεσμα οι με-

ταβολές στο τοπίο να είναι αθρόες και το σύστημα να μην προλαβαίνει να ανακάμ-

ψει ή να προσαρμοστεί στις αλλαγές.

•  Η κλιματική αλλαγή, σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία λειτουργεί με καθοριστικό 

τρόπο στη διαμόρφωση του τοπίου, λόγω των δραματικών αλλαγών που επιφέ-

ρει στη μορφολογία και την τοπιογραφία, καθώς και στον κύκλο ζωής όλων των 

έμβιων όντων.

•  Οι εκάστοτε πρωτοβουλίες διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος, του πο-

λιτισμού κτλ., που θέτουν τις προδιαγραφές για τη δημιουργία νέων θεσμών και 

εργαλείων και μπορούν να λειτουργήσουν θετικά ως προς τη διαμόρφωση και 

προστασία του τοπίου. Πάντα όμως παραμένει το ερώτημα της εφαρμογής αυ-

τών των θεσμών.

•  Η ολοένα αυξανόμενη εμπορευματοποίηση των δημόσιων και ελεύθερων χώρων 

–ιδιαίτερα στην Ελλάδα–, η οποία, παράλληλα με τις μεταβολές στο πρότυπο της 

real estate ανάπτυξης, που χαρακτηρίζονται κυρίως από μια τάση μεγέθυνσης των 

επενδυτικών κεφαλαίων στη γη, επηρεάζει συνεχώς την εξέλιξη του τοπίου τις τε-

λευταίες δεκαετίες.

•  Η επίδραση της εργασίας των μεταναστών, η οποία υπήρξε καθοριστική, μιας και 

καταπιάστηκαν με εργασίες όπως η καλλιέργεια της γης, συμβάλλοντας ταυτόχρο-

να στη διατήρηση του χαρακτήρα του τοπίου της ελληνικής υπαίθρου με τη συ-

ντήρηση στοιχείων του τοπίου, όπως, για παράδειγμα, ξερολιθικών κατασκευών 

(τοίχοι και πεζούλες). 

•  Τέλος, η κοινωνική και χωρική πόλωση στα αστικά κέντρα λόγω του μεταναστευ-

τικού κύματος, χωρίς όμως να αγνοείται και η μικρή νέα τάση επανακατοίκησης 

της υπαίθρου, οι οποίες αποτελούν σημαντική συνιστώσα στη διαμόρφωση του 

ελληνικού τοπίου.  

Καθεμία από τις παραπάνω δυνάμεις αλλαγής του τοπίου μπορεί να έχει ως αποτέλε-

σμα τη διαφορετικής κλίμακας αλλαγή σε μέγεθος, συχνότητα ή και ταχύτητα. 

Μελλοντικές τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μελλοντικές τάσεις διαμόρφωσης του ελληνικού τοπίου διαφαί-

νεται να είναι οι ακόλουθες:

• Ομογενοποίηση των διαφόρων μορφών τοπίου και μείωση της ποικιλότητας και 

της αναγνωσιμότητάς τους, όπως αυτή προκύπτει από τον αυξανόμενο κατακερ-
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ματισμό και τη διαρκή αλλοίωση των ελληνικών τοπίων. Η ομογενοποίηση οδηγεί 

σε απώλεια της ιδιαίτερης ταυτότητας των τοπίων, κυρίως λόγω της έντονης του-

ριστικής ανάπτυξης. 

• Μείωση της φυσικής βλάστησης και ερημοποίηση των νησιών, εξαιτίας της κατά-

χρησης των υδάτινων κυρίως πόρων.

• Περαιτέρω δόμηση των παράκτιων περιοχών.

• Περαιτέρω αστικοποίηση των αγροτικών και περιαστικών τοπίων.

• Υποβάθμιση του «φυσικού κάλλους».

• Τάση αξιοδότησης - ανάδειξης των τοπίων (πρόσφατη εξέλιξη με υπέρμαχους 

και πολέμιους, ανάλογα με την οπτική και τους στόχους κάθε κοινωνικής ομά-

δας), η οποία οδηγεί σταδιακά στην υιοθέτηση των αρχών της αειφορίας στη δι-

αχείριση του τοπίου.

Επιδιωκόμενοι στόχοι παρέμβασης

Γενικά οι στόχοι παρέμβασης θα μπορούσαν να κατανεμηθούν σε δύο βασικά επίπε-

δα: στο θεσμικό επίπεδο και στο επίπεδο της κοινωνικής προσέγγισης.

Σε θεσμικό επίπεδο ως βασικοί στόχοι τίθενται οι εξής:

• Νομική αναγνώριση του τοπίου και επίλυση των σημερινών αντιφάσεων της υφι-

στάμενης νομοθεσίας. Η κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο μπορεί 

να αποτελέσει το εφαλτήριο αυτής της προσπάθειας, η οποία θα θέσει το βασικό 

πλαίσιο αναφοράς τόσο για τον νομοθέτη όσο και για τους διαμορφωτές των σχε-

τικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα εξειδί-

κευσης των μέτρων σε τοπικό επίπεδο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη 

της τοπικής ταυτότητας των περιοχών.

• Οριζόντια ενσωμάτωση του τοπίου σε όλες τις τομεακές πολιτικές (χωροταξικές και πο-

λεοδομικές, περιβαλλοντικές, αγροτικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές και πολιτισμικές). 

• ∆ημιουργία στοχευμένων πολιτικών και εργαλείων παρέμβασης, όπως καταγραφή 

και αξιολόγηση των ελληνικών τοπίων βάσει κριτηρίων εξειδικευμένων ανάλογα με 

το χαρακτήρα κάθε τόπου (διαβάθμιση των μέτρων προστασίας, πολιτικής κτλ.).

Σε επίπεδο κοινωνικής προσέγγισης ως βασικοί στόχοι τίθενται οι παρακάτω:

• Ενεργός συμμετοχή των πολιτών, δηλαδή των ανθρώπων που γνωρίζουν, ζουν, 

δρουν και, τελικά, διαμορφώνουν τα τοπία, ώστε οι πολιτικές τοπίου να μην εκπο-

ρεύονται απλώς από κάποιους ειδικούς. Σε αυτό το πλαίσιο, και με δεδομένη τη 

διαχρονικά αποδεδειγμένη δυσκολία ενθάρρυνσης της συμμετοχής του κοινού στη 

λήψη των αποφάσεων (γεγονός που σχετίζεται με την καχυποψία των ανθρώπων 

σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των θεσμών), η ενθάρρυνση της λαϊκής συμμετοχής 

αναδεικνύεται ως η σημαντικότερη παράμετρος της διαδικασίας. Για την επίτευξη 

αυτού του στόχου χρειάζεται ουσιαστική δημόσια διαβούλευση σε βάθος χρόνου, 

με κατάλληλη, έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού. Η εν-

δυνάμωση του πλαισίου διαβούλευσης θα λειτουργήσει ως το ισχυρότερο κίνητρο 

συμμετοχής, εφόσον δηλαδή οι κάτοικοι διαπιστώσουν ότι έχουν ηθικό και οικονο-

μικό όφελος από τη συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων και ότι συμβάλλουν 

οι ίδιοι στην ανάπτυξη του τόπου τους.
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• Ευρύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα ζητήματα που αφορούν το τοπίο.

• Κατάρτιση και εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες και όλα τα επίπεδα.

• Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας, η οποία μπορεί να υποστηριχθεί και 

από την πρόβλεψη της Σύμβασης σχετικά με το βραβείο του Συμβουλίου της Ευ-

ρώπης για το Τοπίο.

Τρόποι επίτευξης των στόχων (προσέγγιση, μέθοδοι, εργαλεία)

Σε συνάφεια με τους προαναφερθέντες στόχους παρέμβασης διατυπώνονται οι ακό-

λουθες μεθοδολογικές προτάσεις για την επίτευξή τους:

• Μελέτη και έρευνα του τοπίου ώστε να αναγνωρισθούν και να κατηγοριοποιηθούν 

τα ελληνικά τοπία, αλλά και να διαμορφωθούν οι συγκριμένες στρατηγικές για κάθε 

κατηγορία τοπίου (αξιολόγηση, στόχοι ποιότητας τοπίου και βέλτιστες πρακτικές).

• Ενσωμάτωση του τοπίου ως διακριτής συνιστώσας στο σύστημα του χωρικού σχε-

διασμού σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό κτλ.). 

• Οργάνωση φορέων και πολιτικών διαχείρισης, τοπικής διακυβέρνησης και κεντρικής 

εποπτείας.

• Οργάνωση «Παρατηρητηρίου χωρικών ρυθμίσεων και τοπίου», το οποίο θα τη-

ρεί βάση δεδομένων με τα στοιχεία καταγραφής και αξιολόγησης των τοπίων και 

θα παρακολουθεί τους σχετικούς δείκτες. Ως πρώτη δράση, μάλιστα, θα μπορού-

σε να υιοθετήσει τη διενέργεια εμπεριστατωμένης έρευνας σχετικά με το επίπεδο 

γνώσης και τη συνείδηση των κατοίκων για το τοπίο.

• Συμμετοχή και συνεργασία στα πλαίσια διεθνών προγραμμάτων και πολιτικών.

• Ανάδειξη της σημασίας του τοπίου και ένταξη των παραμέτρων του στις εκπαιδευ-

τικές διαδικασίες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

• ∆ραστηριοποίηση σε τοπικό επίπεδο ώστε ο πληθυσμός να προσδιορίσει και να 

κατανοήσει τα χαρακτηριστικά και τις αξίες των τοπίων στα οποία ζει και τα οποία 

διαμορφώνει· γενικά, διάχυση της γνώσης με εκστρατείες ενημέρωσης, πληροφό-

ρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού, αλλά και διαδικτυακές εφαρμογές δια-

δραστικού χαρακτήρα για την ανταλλαγή απόψεων και την ευρεία διάδοση άρ-

θρων, μελετών, ερευνών κ.ά.

Εικ. 3: Κρήτη, 2008. Οι ελαιώνες αποτελούν χαρακτηριστικό αγροτικό τοπίο της Ελλάδας,                         
όπως και ευρύτερα της Μεσογείου.
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Συμπερασματικά

Τόσο μέσα από την αναγνωριστική περιπλάνηση που προσέφεραν οι εισηγήσεις των 

επιστημόνων όσο και μέσα από τις συζητήσεις πάνω στα συγκεκριμένα ερωτήματα 

που τέθηκαν στη διάρκεια της συνάντησης, προκύπτει μια σημαντική σύγκλιση: το ελ-

ληνικό τοπίο είναι ένα πολυδιάστατο και δυναμικό πεδίο σε όλο το φάσμα των χαρα-

κτηριστικών και των ερμηνειών του. Για την κατανόηση του πολυδιάστατου χαρακτή-

ρα του απαιτείται μια ποικιλία οπτικών, αισθητικών, περιβαλλοντικών, πολιτισμικών 

και ιδεολογικών προσεγγίσεων. Από την άλλη πλευρά, ο δυναμικός του χαρακτήρας 

αποκαλύπτει πως δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί οι δυνατότητές του. 

Στην Ελλάδα, όπου μέχρι πρόσφατα δεν υφίστατο καν διακριτό Υπουργείο Περιβάλ-

λοντος, η προστασία του τοπίου ήταν και θα συνεχίσει να είναι μια δύσκολη υπόθεση. 

Η κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο από την ελληνική κυβέρνηση, 

μαζί με στοχευμένες πολιτικές και δράσεις, θα μπορούσε να συντελέσει στην καλύτε-

ρη κατανόηση και στην προστασία του απειλούμενου ελληνικού τοπίου. Έτσι, το το-

πίο μπορεί να αποτελέσει πλαίσιο σχεδιασμού των νομοθετών και των πολιτικών, 

αλλά και πλατφόρμα συζήτησης, στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών. Η συντονι-

σμένη όμως προσπάθεια Ελλήνων επιστημόνων και ενεργών πολιτών, που έχει ξεκι-

νήσει εδώ και αρκετά χρόνια, οφείλει να συνεχίσει με την ίδια ζέση να υπερασπίζεται 

το ελληνικό τοπίο, τη διαφύλαξη και την ορθή διαχείρισή του.
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Ι. Παρουσίαση του προγράμματος      
«∆ιαφύλαξη και ∆ιαχείριση του Ελληνικού Τοπίου»

Πρόλογος

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Med-INA), ήδη από την 

ίδρυσή του το 2003, έχει αναγνωρίσει τη σημασία της προστασίας του τοπίου και 

προσπαθεί μέσα από έρευνα και οργανωμένη δράση να το αναδείξει ως ένα σημα-

ντικό ζήτημα για την Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα για τη Μεσόγειο. Αρχικά, ξεκίνησε 

τις προσπάθειές του στο πλαίσιο του MedWet και της Συνθήκης Ramsar, δίνοντας 

έμφαση στις Οδηγίες VIII.19 και ΙΧ.21, οι οποίες πολύ ξεκάθαρα τονίζουν τη σπου-

δαιότητα της προστασίας του τοπίου. Μέχρι σήμερα βοηθά ενεργά το Ramsar 

Culture Working Group1 προωθώντας, ανάμεσα σε άλλα ζητήματα, την προστασία 

των τοπίων, και ιδιαίτερα των υγροτόπων. Το Med-INA μέχρι τώρα συμμετείχε επί-

σης σε μια σειρά από συνέδρια και εκδόσεις με τα αποτελέσματα της θεωρητικής 

έρευνας για τα ελληνικά και μεσογειακά τοπία. Ως ΜΚΟ, βρίσκεται στη λίστα των 

1 Το Med-INA συμμετείχε στη διαμόρφωση του «Ramsar Guidance Document on Culture», ενώ ο Θύμιος 
Παπαγιάννης είναι ο συντονιστής του Ramsar Culture Working Group.
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«Partners of the Convention» του European Landscape Convention του Συμβουλί-

ου της Ευρώπης2.

Αναλυτικότερα, κατά την περίοδο 2004-2007, το Ινστιτούτο προώθησε τις ακόλουθες 

δραστηριότητες για τα τοπία:

Συμμετοχή σε συνέδρια:

• Permanent European Conference on the Study of Rural Landscapes, Νήσοι Λή-

μνος και Λέσβος, 16-20 Σεπτεμβρίου 2004 (Θ. Παπαγιάννης και Α. Σορώτου ως 

ομιλητές).

• Third Workshops for the Implementation of the European Landscape Convention, 

Cork (Ireland), 15-18 Ιουνίου 2005 (Θ. Παπαγιάννης ως κύριος ομιλητής).

• Συνέδριο με θέμα: «The contribution of Albania to the implementation of the 

European Landscape Convention», Τίρανα (Αλβανία), 15-16 ∆εκεμβρίου 2005 

(εξαγωγή και παρουσίαση των συμπερασμάτων του Συνεδρίου: Θ. Παπαγιάννης).

∆ημοσιεύσεις:

• Παπαγιάννης, Θ. (2004), «Σημείο καμπής (για τον ελληνικό χώρο)», Τα Νέα του 
ΣΕΠΟΧ  01 / Απρίλιος-Μάιος, Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, 

Αθήνα, σ. 17-18.

• Παπαγιάννης, Θ. (2006), «Το αγροτικό τοπίο», Οικοτοπία, Ιανουάριος-Μάρτιος, 

Αθήνα, σ. 40-41.

•  Παπαγιάννης, Θ. (2007), «Χώρος και φύση: ∆ιαχείριση του χώρου και διαφύλαξη 

της φύσης», Η Φύση, Καλοκαίρι, Aθήνα: Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσε-

ως, σ. 5-11.

• Papayannis, T. (2004), “Culture and nature in the Mediterranean: Towards an 

integrated approach”, International Journal of Heritage Studies, 10 (5), December, 

London: Routledge, pp. 475-477.

•  Papayannis, T. (2004), “Towards harmony between anthropos and nature in 

Greece”, Naturopa, No 102, Council of Europe, Strasbourg, pp. 12-13. 

• Papayannis, T. (2005), “Viewing Prespa: From the aesthetic to the functional”, 

Landscape Research Extra, No 37, UK, pp. 1-3.

• Papayannis, T. (2006), “Conclusions: A vision for the future”, in: The Contribution 
of Albania to the implementation of the European Landscape Convention, 

proceedings of a conference in Tirana on 15-16 December 2005, Council of Europe 

publication No  81, Strasbourg, pp. 114-123.

• Papayannis, T. (2007), “The new Charter of Athens”, in: Landscapes for urban, 
suburban and peri-urban areas, proceedings of the Third meeting of the Council of 

Europe Workshops for the implementation of the European Landscape Convention, 

Cork, Ireland, 16-17 June 2005, Council of Europe, Strasbourg, July, pp. 45-50.

• Papayannis, T. - Sorotou, A. (2007), “Mediterranean wetland landscapes: The case 

of Prespa Lakes”, in: Roca, Z. - Terkenli, T. S. - Spek, T., European landscapes 
and lifestyles: The Mediterranean and beyond, Ediço~es Universitárias Lusόfonas, 

Lisbon, pp. 249-262.

Αυτή η ενασχόληση του Med-INA με το τοπίο στην Ελλάδα οδήγησε στη διαπίστωση 

ότι, πέραν της προσωπικής ευθύνης ή του ενδιαφέροντος μεμονωμένων ατόμων, επι-

στημόνων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και οργανώσεων, μένει να γίνουν ακόμη 

2 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Conventions/Landscape/Organisations_en.asp£TopOfPage.
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πολλά στον τομέα του τοπίου. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη να υλοποιηθεί ένα τριετές 

πρόγραμμα (2008-2010), στο πλαίσιο του οποίου το Med-INA προσπαθεί να συμβά-

λει στην προστασία των ελληνικών τοπίων με ποικίλες δράσεις, που περιλαμβάνουν 

ερευνητική εργασία, ενημέρωση των αρμόδιων παραγόντων, ευαισθητοποίηση του 

κοινού και ενεργοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. 

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος

Έχουν οριστεί τέσσερις βασικοί στόχοι του προγράμματος:

• Καταγραφή των κυριότερων τύπων του ελληνικού τοπίου.

•  Ανάλυση των παραγόντων που απειλούν το τοπίο και ανάπτυξη στρατηγικών προ-

τάσεων για την αντιμετώπισή τους. 

•  Προώθηση της σύμπραξης δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων, καθώς 

και επιστημόνων που σχετίζονται με την προστασία του τοπίου.

• Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και απεύθυνσή της προς την κυβέρνηση για την 

προστασία του τοπίου γενικότερα και την κύρωση της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για 

το Τοπίο ειδικότερα. 

∆ράσεις

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων προωθούνται μέσω του προγράμματος οι 

παρακάτω συνδυασμένες δράσεις: 

•  ∆ιεπιστημονική έρευνα.

•  Μελέτη της τυπολογίας του ελληνικού τοπίου (σε πιλοτικό επίπεδο).

•  Έρευνα πεδίου σε τρεις πιλοτικές περιοχές (Έβρος, Λήμνος, Αργολίδα). 

•  Απογραφή των ελληνικών τοπίων με βάση την τυπολογία που θα αναπτυχθεί (σε 

πιλοτικό επίπεδο).

•  Οργάνωση εθνικής συνάντησης εργασίας το 2009 και διεθνούς συνάντησης στρογ-

γυλής τραπέζης το 2010.

•  Εκστρατεία ευαισθητοποίησης  του κοινού για την προστασία του ελληνικού τοπίου. 

•  ∆ημιουργία διαδικτυακού τόπου για το ελληνικό τοπίο.

•  Ενθάρρυνση δημιουργίας δικτύου επιστημόνων και δημόσιων, ιδιωτικών και κοι-

νωνικών φορέων που σχετίζονται με το τοπίο.

• Επιχειρηματολογία για την προστασία του τοπίου και απεύθυνσή της σε κυβερνη-

τικούς φορείς.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Μέχρι το τέλος του 2010 το πρόγραμμα αναμένεται να έχει επιτύχει:

•  Έκδοση και διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των επιστημονικών συ-

ναντήσεων.

•  Καθορισμό στρατηγικών δράσεων για την εξυγίανση και διαφύλαξη των ελληνικών 

τοπίων.

•  Συνεργασία επιστημόνων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδιωτικών και δημόσιων 

φορέων, μέσω του δικτύου του προγράμματος, το οποίο αναμένεται να συνεχίσει να 

λειτουργεί με οργανωμένη μορφή και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

• Ουσιαστική συμβολή στην έναρξη εφαρμογής των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής 

Συνθήκης για το Τοπίο.
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Εγγραφές

Προεδρεύων:                                                                              
Λεωνίδας Λουλούδης, αντιπρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Εναρκτήρια προσφώνηση
Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος  
Ελληνικού Κοινοβουλίου

Περιγραφή διάρθρωσης των συνεδριάσεων εργασίας
Θύμιος Παπαγιάννης, διευθυντής Med-INA

Σκέψεις και ερωτήματα από την εμφάνιση δημόσιων παρεμβάσεων 
για το τοπίο μέσω μέτρων αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής
Νίκος Μπεόπουλος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Η σχέση τοπίο-άνθρωπος στη σύγχρονη Ελλάδα:                   
μια πολιτισμική επαναπροσέγγιση
Θεανώ Σ. Τερκενλή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

∆ιάλειμμα για καφέ

Παραγωγή και διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού
τοπίου: μια εναλλακτική προσέγγιση με αεροφωτογραφίες
Κωστής Χατζημιχάλης, Σταμάτης Καλογήρου, Γιώργος Μελισσουργός, ∆έσποινα 
Γκιρτή και Αργυρώ Μουγγολιά, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προϋποθέσεις για τη συγκρότηση μιας πολιτικής                     
του τοπίου στην Ελλάδα
Ηλίας Μπεριάτος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Νομικά εργαλεία για την προστασία του τοπίου. Ζητήματα από 
την επικείμενη κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο
Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ελαφρύ γεύμα

Συνεδρία εργασίας 1 σε τρεις παράλληλες ομάδες

∆ιαχρονικοί παράγοντες διαμόρφωσης του ελληνικού τοπίου, 
δυνάμεις αλλαγής του και μελλοντικές τάσεις
Συντονιστές:                                                                                     
Λεωνίδας Λουλούδης, Eυπραξία-Αίθρα Μαριά, Θύμιος Παπαγιάννης

Rapporteurs:                                                                                       
Γιώργος Βλάχος, Γιώργος ∆ημητρόπουλος, Αφροδίτη Σορώτου

∆ιάλειμμα για καφέ

Συνεδρία εργασίας 2 σε τρεις παράλληλες ομάδες

Επιδιωκόμενοι στόχοι παρέμβασης
Συντονιστές:                                                                                     
Λεωνίδας Λουλούδης, Eυπραξία-Αίθρα Μαριά, Θύμιος Παπαγιάννης 

Rapporteurs:                                                                               
Γιώργος Βλάχος, Γιώργος ∆ημητρόπουλος, Αφροδίτη Σορώτου

Κλείσιμο πρώτης ημέρας της συνεδρίασης 

∆είπνο

09:00 – 10:00

10:00 – 10:15

12:00 – 12:30

11.30 – 12:00

11:00 – 11.30

10:30 – 11:00

10:15 – 10:30

13:30 – 14:30

14:30 – 16:30

13:00 – 13:30

12.30 – 13:00

16:30 – 17:00

17:00 – 19:00

19:00 – 19:30

20:00

21.05.2009

ΙΙ. Πρόγραμμα της Συνάντησης Εργασίας
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Συνεδρία εργασίας 3 σε τρεις παράλληλες ομάδες

Τρόποι επίτευξης των στόχων                           
(προσέγγιση, μέθοδοι, εργαλεία)
Συντονιστές:                                                                               
Λεωνίδας Λουλούδης, Eυπραξία-Αίθρα Μαριά, Θύμιος Παπαγιάννης 

Rapporteurs:                                                                       
Γιώργος Βλάχος, Γιώργος ∆ημητρόπουλος, Αφροδίτη Σορώτου

∆ιάλειμμα για καφέ και ελαφρύ σνακ

Παρουσίαση συμπερασμάτων                                                                  
των συνεδριάσεων εργασίας και συζήτηση 
από τους τρεις Συντονιστές και Rapporteurs

Πρόταση μελλοντικής συνεργασίας
Θύμιος Παπαγιάννης, διευθυντής Med-INA

∆ιακήρυξη της Αθήνας για το Ελληνικό Τοπίο
Λεωνίδας Λουλούδης, αντιπρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Κλείσιμο συνάντησης

14:30 – 15:45

13:00 – 14:30

15:45 – 16:00

12:00 – 13:00 

10:00 – 12:00

22.05.2009
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ΙΙΙ. Λίστα συμμετεχόντων

Βλάχος Γιώργος

γεωπόνος, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γκιρτή ∆έσποινα 

ανθρωπογεωγράφος, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Γκόλτσιου Αικατερίνη 

γεωπόνος, αρχιτέκτων τοπίου

∆ημητρόπουλος Γιώργος

χωροτάκτης, πολεοδόμος μηχανικός, Med-INA

∆όδουρας Στέφανος

σύμβουλος αειφόρου ανάπτυξης, επιστημονική γραμματεία Med-INA 

Καλογήρου Σταμάτης

ανθρωπογεωγράφος, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Καμπουράκης Εμμανουήλ

γεωπόνος, ΕΘΙΑΓΕ

Κατσαδωράκης Γιώργος

βιολόγος-ορνιθολόγος, ειδικός διαχείρισης και ερμηνείας περιβάλλοντος 

Κίζος Αθανάσιος

επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κουκμάς Ιωάννης

κοινωνικός ανθρωπολόγος, Εθνολογικό Μουσείο Θράκης

Λένη Σοφία

πολιτικός μηχανικός, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λιαρίκος Κωνσταντίνος

υπεύθυνος περιβαλλοντικών προγραμμάτων WWF Ελλάς

Λουλούδης Λεωνίδας

καθηγητής Πολιτικής Προστασίας του Αγροτικού Περιβάλλοντος,    

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντιπρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Λυρατζάκη Ειρήνη

κοινωνική ανθρωπολόγος, επιστημονική γραμματεία Med-INA

Μαριά Ευπραξία-Αίθρα

επίκουρη καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, δικηγόρος 

Μαρτίνος Νίκος

ανθρωπογεωγράφος, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Μελισσουργός Γιώργος

γεωγράφος, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
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Μουγγολιά Αργυρώ

ανθρωπογεωγράφος, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Μπεόπουλος Νίκος

καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μπεριάτος Ηλίας

καθηγητής Χωρικού-Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Γεωγραφίας, Τμήμα Μηχανικών 

Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παγώνης Θάνος

αρχιτέκτων, πολεοδόμος, Med-INA / ΕΜΠ

Παπαγιάννης Θύμιος

αρχιτέκτων, χωροτάκτης, περιβαλλοντολόγος, διευθυντής Med-INA

Πατρίκιος Γιώργος

αρχιτέκτων, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ∆ημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης

Σορώτου Αφροδίτη

αρχαιολόγος - ιστορικός, υπέυθυνη επιστημονικής γραμματείας Med-INA 

Τερκενλή Θεανώ Σ.

γεωγράφος, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Φουτρή Αγγελική

πολεοδόμος μηχανικός, επιστημονική γραμματεία Med-INA
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Εισαγωγικό σημείωμα εικ. 1, 2 Σ. ∆όδουρας

εικ. 3, 4 Θ. Παπαγιάννης

Το τοπίο και η πολιτική του τοπίου 
στην Ελλάδα

εικ. 1 Lebeau, 1979 
(βλ. Βιβλιογραφία, σ. 36)

εικ. 2 - 5 Η. Μπεριάτος

εικ. 6 Η Καθημερινή, 26-4-2008

εικ. 7 αφίσα συνεδρίου στη 
Reggio Emilia (2006)

Η σχέση άνθρωπος-τοπίο 
στη σύγχρονη Ελλάδα:
μια πολιτισμική επαναπροσέγγιση

εικ. 1 - 4 Θ. Σ. Τερκενλή

εικ. 5 Marcia Bellas

εικ. 6 ΕΟΤ, 2007

Σκέψεις και ερωτήματα από την εμφάνιση 
δημόσιων παρεμβάσεων στο τοπίο μέσω 
μέτρων αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής

εικ. 1 - 3 Ν. Μπεόπουλος

Νομικά εργαλεία για την προστασία του 
τοπίου: Ζητήματα από την επικείμενη 
κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για το Τοπίο

εικ. 1 Σ. ∆όδουρας

εικ. 2 Θ. Παπαγιάννης

εικ. 3, 4 Σ. ∆όδουρας

εικ. 5 - 7 Θ. Παπαγιάννης

εικ. 8, 9 Σ. ∆όδουρας

εικ. 10 Ε. Λυρατζάκη

Παραγωγή και διαμόρφωση του 
σύγχρονου ελληνικού τοπίου:
μια εναλλακτική προσέγγιση μέσω 
αεροφωτογραφιών

εικ. 1 Ν. ∆ανιηλίδης

εικ. 2 Π. Μέλιος, 
Α. Παπαδόπουλος

εικ. 3 Α. Πουλοβασίλης

εικ. 4 Ν. Βέργος

εικ. 5 Κ. Χατζημιχάλης, 
Σ. Καλογήρου,
Γ. Μελισσουργός, 
∆. Γκιρτή, Α. Μουγγολιά

εικ. 6 Αρχείο Α. Τσακιράκη

εικ. 7 Μικτό Αεροφωτογραφικό 
Κέντρο Λάρισας

εικ. 8 Ν. ∆ανιηλίδης

εικ. 9 Φωτογραφικό αρχείο 
Γ. Λαγουδάκη

εικ. 10 Κ. Χατζημιχάλης, 
Σ. Καλογήρου,
Γ. Μελισσουργός, 
∆. Γκιρτή, Α. Μουγγολιά

Συμπεράσματα εικ. 1 - 3 Α. Σορώτου

ΙV. Πηγές φωτογραφιών
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ΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

ΓΕΩΤΕΕ  Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΓΟΚ  Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

ΓΠΣ  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

ΓΠΧΣΑΑ Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΕΓΤΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

ΕΘΙΑΓΕ Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας

ΕΝΑΕ  Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος

ΕΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

ΕΠΑΑ Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΠΑΕ Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου

ΕΠΠΕΡ Επιχειρησιακά Προγράμματα Περιβάλλοντος

ΕΠΧΣΑΑ Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Óõíôïìïãñáößåò
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ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΣΧΣΑΑ Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΙΚΙ  Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης

ΚΑΠ Κοινή Αγροτική Πολιτική

KE∆ΚΕ Κεντρική Ένωση ∆ήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας

ΚΕΠΕΜΕΠ Κέντρο Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλλον

ΜΚΟ Μη Κυβερνητική Οργάνωση

ΜΠΕ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

ΠΠΧΣΑΑ Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού    

  και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΠΣΑΤ Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου

ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών -   

  Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

ΣΑΚΧ Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου

ΣΕΑ  Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

ΣΕΠΟΧ Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών

ΣΧΟΟΑΠ Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλης

ΤΙΦΚ Τόποι/Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους

ΤΜΧΠΠΑ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας     

  και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΥΠΕΧΩ∆Ε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων

ΥΧΟΠ Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

ArchiMed Archipelago Mediterraneo, programme INTERREG IIIB

ESDP European Spatial Development Perspective

IFA  Institut Français d’Athènes

IFLA International Federation of Landscape Architects

INTERREG Community initiative which aims to stimulate Interregional    

  cooperation in the European Union

Med-INA Mediterranean Institute for Nature and Anthropos

MedWet The Mediterranean Wetlands Initiative, Ramsar Convention

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
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