ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Αντωνία Μοροπούλου
Στέλλα Κυβέλου
Αγορίτσα Κωνσταντή
Ξανθή Ζώη

ΠΕΡΙΛΗΨH
Οι Ιστορικές Πόλεις καλούνται σήµερα να ανταποκριθούν σε πλήθος προκλήσεων (κοινωνικός
αποκλεισµός, απώλεια πολιτιστικής ταυτότητας, παρακµάζουσες υποδοµές και δοµηµένο περιβάλλον,
ανασφάλεια και εγκληµατικότητα, άναρχη εξάπλωση των Πόλεων, κυκλοφοριακή συµφόρηση,
υποβάθµιση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, κακή διαχείριση των υδάτινων πόρων, διαχείριση των
απορριµµάτων, µεταβολή των προτύπων απασχόλησης) προκειµένου να επιτευχθεί η βιώσιµη
διατήρησή τους. Για την αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών απαιτείται η υιοθέτηση
διεπιστηµονικής προσέγγισης, η εφαρµογή καινοτοµικών τεχνικών και υλικών συντήρησης και
προστασίας και η χρήση νέων τεχνολογιών και εφαρµογών της πληροφορικής για την αντιµετώπιση
των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, το σχεδιασµό και την εφαρµογή καινοτοµικών και
συµβατών τεχνικών και υλικών επεµβάσεων συντήρησης και προστασίας. Ο ολοκληρωµένος
σχεδιασµός για τη διαχείριση των Πόλεων περιλαµβάνει την επιστηµονική υποστήριξη στη λήψη
αποφάσεων µε ενεργό συµµετοχή των πολιτών, την προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας και
την καλλιέργεια του νέου επαγγελµατικού προφίλ στον τοµέα προστασίας της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, την ανάδειξη των Πόλεων σε ανοιχτά εργαστήρια πολιτιστικής ανάπτυξης και κοινωνικο
– οικονοµικής ολοκλήρωσης. Για την επίτευξη των στόχων αυτών λαµβάνονται υπ’ όψιν οι
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Πόλη του Αύριο και την Πολιτιστική
Κληρονοµιά, η οποία προσανατολίζεται στην ολοκληρωµένη προσέγγιση της βιώσιµης Πόλης και
στην ορθολογική διαχείριση των πόρων της, στην προστασία της Ευρωπαϊκής κληρονοµιάς, στις
τεχνικές και τεχνολογίες για ένα βιώσιµο περιβάλλον, στις καινοτόµες στρατηγικές και τεχνολογίες
στο σχεδιασµό αειφόρου συστήµατος αστικών µεταφορών. Το παρόν διεθνές και εθνικό θεσµικό
πλαίσιο που έχει θεσπισθεί στην κατεύθυνση προστασίας των Πόλεων χρήσιµο θα ήταν να ενοποιηθεί
προκειµένου να συµπεριλάβει ολοκληρωµένες στρατηγικές διαχείρισης και προστασίας, δίνοντας
έµφαση σε προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των αρµόδιων
υπουργείων για τη λήψη αποφάσεων.
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