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Ι. Εισαγωγή
1. Πριν από μερικούς μήνες, με αφορμή τη 
δημόσια συζήτηση που προκάλεσε κοσμική 
δεξίωση στο θωρηκτό «Αβέρωφ», ο γνω-
στός αρχιτέκτονας, και αναστηλωτής του 
Παρθενώνα, καθηγητής Μ. Κορρές, παρα-
τηρούσε με πικρία ότι «ο τρόπος που αντι-
μετωπίζουμε τα μνημεία μας δεν είναι απο-
κομμένος από την καθημερινότητά μας ως 
πολιτών αυτής της χώρας. Είναι η προέ-
κταση της συμπεριφοράς μας στο δημόσιο 
χώρο που είναι τόσο απαξιωμένος»1. Αν η 
απαξίωση του δημόσιου χώρου στην Ελλά-
δα μπορεί να αποδοθεί στις δημόσιες πολι-
τικές στον τομέα αυτό ή και στην απουσία 
τους2, δεν συμβαίνει το ίδιο όσον αφορά τα 
μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. 
Πράγματι, στη χώρα μας, η προστασία των 
καταλοίπων του παρελθόντος ήταν ανέκα-
θεν συνδεδεμένη με ένα πλέγμα ιδιαίτερα 
αυστηρών όρων και απαγορεύσεων που θα 
αναμενόταν να έχει οδηγήσει στο αντίθετο 
αποτέλεσμα, δηλαδή στην αποτελεσματι-

1.  Βλ. «Η Καθημερινή» της 27.6.2010.

2.  Βλ. Δ. Οικονόμου, Γ. Πετράκος, «Πολιτικές οι-
κιστικής ανάπτυξης και πολεοδομικής οργάνω-
σης στην Ελλάδα», στο Δ. Οικονόμου Γ. Πετρά-
κος (επιμ.), Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων, 
Παν/κές εκδόσεις Θεσσαλίας-Gutenberg, Βόλος 
1999-2004, σ. 413 επ.

κή προστασία και στην οικείωσή τους από 
τους πολίτες. Αντ’ αυτού, όμως είναι κοινή 
διαπίστωση ότι οι πολίτες είτε αδιαφορούν 
είτε πιο συχνά προσπαθούν να παρακάμ-
ψουν το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Πρό-
κειται για ένα εκ πρώτης όψεως παράδοξο 
φαινόμενο, το οποίο συχνά αποδίδεται στο 
έλλειμμα παιδείας ή στην ανεπάρκεια των 
ελεγκτικών και κυρωτικών κρατικών μηχα-
νισμών.

2. Το παρόν άρθρο, χωρίς να υποτιμά άλ-
λους παράγοντες3, ούτε όμως να παραβλέ-
πει τα ελλείμματα που συνεχίζουν να παρα-
τηρούνται στον χωρικό σχεδιασμό, συνδέ-
ει την παραπάνω παραδοξότητα με την έλ-
λειψη μιας δυναμικότερης ή διαφορετικής 
προστασίας των μνημείων και των χώρων 
τους. Υποστηρίζει, όπως θα φανεί, ότι η επι-
ζητούμενη προστασία θα μπορούσε να επι-
τευχθεί μέσα από την ένταξή τους στη σύγ-
χρονη κοινωνική και οικονομική ζωή και, 
ειδικότερα, στον σχεδιασμό. Στο πρώτο μέ-
ρος, γίνεται αναφορά στο πλαίσιο που θέ-
τουν το Σύνταγμα και οι συναφείς διεθνείς 
δεσμεύσεις της χώρας και διαπιστώνεται ότι 
η ένταξη της προστασίας των αρχαιοτήτων 
στο χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχε-
διασμό δεν είναι απλώς θεμιτή, αλλά και 
επιβεβλημένη. Ακολούθως, εντοπίζονται 
δειγματοληπτικώς τα ελλείμματα της συνα-
φούς νομοθεσίας και ο ανορθολογικός τρό-

3.  Για μια θεώρηση των παλαιών και σύγχρο-
νων απειλών της πολιτιστικής κληρονομιάς, βλ. 
International Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS), Heritage at risk, ICOMOS World 
Report 2006-2007 on monuments and sites in 
danger, www.international.icomos/org

Περίληψη: Η ένταξη των πολιτιστικών αγαθών στην κοινωνική ζωή μέσα 
από την ενσωμάτωσή τους στο δημόσιο χώρο, αν και βρίσκει έρεισμα 
στο συνταγματικό και το διεθνές πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, δεν υποστηρίζεται επαρκώς από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Συγκεκριμένα παραδείγματα από τη νομολογία και τη διοικητική πρακτική 
αναδεικνύουν ότι η προστασία των αρχαιοτήτων στη χώρα μας κινείται 
επί του παρόντος ανεξάρτητα από το χωροταξικό και τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό, γεγονός που πρέπει να συνδεθεί, εκτός των άλλων, και με την 
εν γένει κοινωνική απαξίωσή τους. 

Λούση Κιουσοπούλου
Δικηγόρος

Η ένταξη των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων  
στη σύγχρονη ζωή
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πος εφαρμογής της και επιχειρείται, μέσα από συγκεκριμέ-
να παραδείγματα της νομολογίας και της διοικητικής πρα-
κτικής, να καταδειχθεί η αναποτελεσματικότητα του ισχύ-
οντος μοντέλου προστασίας, η οποία οδηγεί εν τέλει στην 
απαξίωση των μνημείων αλλά και του χώρου τους. 

ΙΙ.  Το συνταγματικό και το διεθνές  
πλαίσιο

3. Το άρθρο 24 Συντ., μετά την αναθεώρησή του το 2001, 
αναγορεύει ρητώς πλέον σε δικαίωμα του καθενός την 
προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς να διακρίνει μεταξύ 
του φυσικού, του οικιστικού ή του πολιτιστικού. Παράλ-
ληλα, η ίδια διάταξη ορίζει ότι αποτελεί υποχρέωση του 
κράτους να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά και κα-
τασταλτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, 
στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας, της αρχής που υπα-
γορεύει, με άλλα λόγια, τη διαφύλαξη των στοιχείων του 
χάριν των μελλοντικών γενεών. Έτσι, το αναγνωριζόμενο 
δικαίωμα, εκτός από τον αμυντικό χαρακτήρα του, δηλα-
δή τον αποτρεπτικό της βλάβης του περιβάλλοντος, έχει 
και ένα ενεργητικό, πολιτικό περιεχόμενο4, επιμέρους έκ-
φανση του οποίου είναι, για το θέμα που μας απασχολεί, 
και το δικαίωμα απόλαυσης του πολιτιστικού περιβάλλο-
ντος. Αν ληφθεί υπ’ όψη ότι η προστασία του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος καλύπτει όχι μόνο κάθε μεμονωμένο μνη-
μείο ή σύνολο μνημείων από όλες τις ιστορικές περιόδους, 
αλλά και τον τόπο στον οποίο αυτά βρίσκονται ή τον περι-
βάλλοντα χώρο τους5, καθίσταται σαφές ότι η άσκηση του 
εν λόγω δικαιώματος, όπως ακριβώς και εκείνου στο οι-
κιστικό και στο φυσικό περιβάλλον, συνδέεται αναπόφευ-
κτα με το χώρο. Κρίσιμο, κατά συνέπεια, ρόλο στην από-
λαυση και του δικαιώματος αυτού διαδραματίζει η οργά-
νωση του δημόσιου χώρου, στον οποίο βρίσκονται τα πο-

4.   Βλ. Ξ. Κοντιάδη, Ο νέος συνταγματισμός και τα θεμελιώδη δικαιώ-
ματα μετά την αναθεώρηση του 2001, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθή-
να-Κομοτηνή 2002, σ. 386 επ., Ε. Τροβά «Η εννοιολογική κατη-
γοριοποίηση του Ν 3028/2002 και το Σύνταγμα μετά την αναθε-
ώρηση του 2001» στο Σ. Φλογαϊτη, Ε. Τροβά (επιμ.), Η πολιτιστι-
κή κληρονομιά και το δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 
2004, σελ. 111 επ.

5.  Γ. Παπαδημητρίου, «Το περιβαλλοντικό Σύνταγμα. Θεμελίωση, πε-
ριεχόμενο και λειτουργία», στο Συνταγματικές Μελέτες, τ. ΙΙ, Αθή-
να-Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα 2007, σελ. 332. Ε.Κ. Τροβά, Η έν-
νοια του πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά το Σύνταγμα 1975/86, 
εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1992, σελ. 51 επ., Δ.Γ.Χρι-
στοφιλόπουλου, Προστασία Πολιτιστικών Αγαθών, Αθήνα, εκδ. 
Π.Ν. Σάκκουλα 2005, σ. 37. Από τη σχετική πάγια νομολογία, βλ. 
αντί πολλών την πρόσφατη ΣτΕ 293/2010, κατά την οποία αντικεί-
μενο της συνταγματικής προστασίας αποτελούν όχι μόνον τα ίδια 
τα πολιτιστικά στοιχεία αλλά και ο χώρος που είναι αναγκαίος για 
την ανάδειξή τους σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα.

λιτιστικά αγαθά, η ένταξη των τελευταίων δηλαδή στην ευ-
ρύτερη περιοχή με βάση τα κοινωνικοοικονομικά δεδομέ-
να και τον γενικότερο χωρικό σχεδιασμό6. Με τον τρόπο 
αυτό, το πολιτιστικό περιβάλλον αναδεικνύεται σε συστα-
τικό και ζωντανό κομμάτι της περιοχής7 συμβάλλοντας, εξ 
άλλου, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολι-
τών και της ποιότητας ζωής τους, αποκτά περαιτέρω κοινω-
νικό αντίκρισμα8. 

4. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν εν προκειμένω 
τα οικιστικά σύνολα, η προστασία των οποίων ως ιστορι-
κών τόπων συχνά αποβλέπει στην εξωτερική (αναπαρα-
στατική) αποκατάσταση των επί μέρους στοιχείων τους και 
στοχεύει κυρίως στην τουριστική αξιοποίησή τους9. Όπως 
όμως ορθά έχει επισημανθεί10, ούτε η διατήρηση από μόνη 
της των οικισμών αυτών ούτε πολύ λιγότερο ο τουρισμός 
μπορεί να είναι η μοναδική λειτουργία τους. Αντίθετα, για 
να αποφευχθεί η απαξίωσή τους, είναι αναγκαίο οι ιστορι-
κοί οικισμοί να κατοικούνται, διατηρώντας παράλληλα τα 
σημάδια της διαχρονικότητάς τους11. Σύμφωνα με την άπο-

6.   Βλ. Δ.Α. Ζήβα, Τα μνημεία και η Πόλη, Αθήνα 1991, σ. 57.

7.  Πρόκειται για μια διαδικασία «επανοικείωσης του παρελθόντος από 
το παρόν», κατά τη χαρακτηριστική έκφραση του Α. Λιάκου, Πώς το 
παρελθόν γίνεται ιστορία, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2007, σ. 228 επ.

8.  Βλ. Γ.Π. Γιαννακούρου, «Σχεδιασμός του χώρου και προστασία 
πολιτιστικής κληρονομιάς: από το ΝΔ του 1923 στο Ν 3028/2002» 
στο Σ. Φλογαΐτη, Ε. Τροβά (επιμ.), ό.π., σελ. 179 επ. και Κ. Γώγου, 
«Η άμεση επαφή των πολιτών με τους αρχαιολογικούς χώρους 
και τα μνημεία: πρόσβαση και χρήση», στο Σ. Φλογαΐτη, Ε. Τροβά 
(επιμ.), ό.π. σελ. 297 επ.

9.  Αρκεί να θυμηθεί κανείς τη ζωηρή συζήτηση της δεκαετίας 1960 
για την τύχη της παλαιάς πόλεως των Αθηνών, της περιοχής που 
είναι γνωστή ως Πλάκα, και την ολοκλήρωση των ανασκαφών 
γύρω από την Ακρόπολη. Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής, είχε 
προταθεί, μεταξύ άλλων, η απαλλοτρίωση ολόκληρης της Πλάκας 
για τη διεξαγωγή ανασκαφών και την ανάδειξη των κλασσικών 
αρχαιοτήτων (πρόταση Κ. Λάσκαρη), ενώ ο Κ. Δοξιάδης υποστή-
ριζε την εκσκαφή της Πλάκας για την αποκάλυψη των θαμμένων 
αρχαιοτήτων και εν συνεχεία την επακριβή ανοικοδόμησή της. Η 
μελέτη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Πλάκας, που 
ανέθεσε το 1978 ο τότε Υπουργός Οικισμού και Περιβάλλοντος, 
Στ. Μάνος, και ολοκληρώθηκε το 1981, επεχείρησε τη δημιουργι-
κή σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και προέκρινε τη δια-
τήρησή της «ως ζωντανής γειτονιάς και ενεργού κυττάρου της πό-
λης», βλ. Δ. Ζήβα, Πλάκα 1973-2003, Το χρονικό της επέμβασης 
για την προστασία της παλαιάς πόλεως των Αθηνών, εκδ. Πολιτι-
στικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2006, Α’ Τόμος, σελ. 
121 επ. Βλ. επίσης Γ. Χαμιλάκη, «Εθνική κουρτούρα, Μνήμη και 
Παγκοσμιοποίηση» στο Δ. Πλάντζου (επιμ.), Παγκοσμιοποίηση 
και Εθνική κουλτούρα, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009, σελ. 53 επ. 

10.  Βλ. Δ.Α. Ζήβα, ό.π. σελ. 59, Δ.Φιλιππίδη, Για την ελληνική πόλη, 
Αθήνα, εκδ. Θεμέλιο 1990, σελ. 113 επ. Υ. Ηamilakis, The Nation 
and its Ruins. Antiquity, Archeology and National Imagination 
in Greece, εκδ. Oxford University Press, Oxford 2007, σ. 102.

11.  Για τον προβληματισμό γύρω από τα όρια των σχετικών παρεμ-
βάσεων, βλ. Ε. Μαΐστρου, «Αναβίωση και αναζωογόνηση ιστο-
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ψη αυτή, που έχουν διατυπώσει αρχιτέκτονες και αρχαιο-
λόγοι, οι ιστορικοί τόποι, όπως και όλα τα κατάλοιπα του 
παρελθόντος -ανεξαρτήτως εποχής- παραμένοντας συνδε-
δεμένοι με την καθημερινότητα, μπορούν να αναδειχθούν 
σε ζώντα στοιχεία της ιστορίας, του χώρου και της κοινω-
νίας. 

5. Οι παραπάνω όψεις που αφορούν την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν αναδειχθεί εδώ και και-
ρό από διεθνή κείμενα, όπως η Διεθνής Χάρτα για τη συ-
ντήρηση και αποκατάσταση μνημείων και αρχαιολογικών 
χώρων του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων 
(ICOMOS)12, αλλά και διεθνείς συμβάσεις. ‘Ετσι, κατά τη 
Σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της παγκόσμιας 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς13, τα συμβαλλόμε-
να κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υιοθετήσουν 
μέτρα που θα δώσουν στην πολιτιστική και φυσική κληρο-
νομιά λειτουργικότητα στα πλαίσια της κοινωνικής ζωής, 
αλλά και να εντάξουν την προστασία της στα σχέδια προ-
γραμματισμού14. Αντίστοιχα, η σύμβαση της Γρανάδας για 
την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώ-
πης15, υποχρεώνει τα κράτη να αναπτύξουν αποτελεσματι-
κή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών τους που είναι αρ-
μόδιες για τη συντήρηση, τις πολιτιστικές δραστηριότητες, 
το περιβάλλον και τη χωροταξία, προκειμένου αφ’ ενός να 
ενθαρρύνουν τη χρήση των προστατευόμενων ακινήτων 
σύμφωνα και με τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής αφ’ ετέ-
ρου να διευκολύνουν το άνοιγμα των προστατευόμενων 
ακινήτων στο κοινό16. Η ίδια σύμβαση τονίζει, εκτός των 
άλλων, και την υποχρέωση των συμβαλλομένων κρατών, 

ρικών συνόλων. Το ζήτημα των νέων χρήσεων» στο Χ. Καλλι-
γά, Α. Μάλλιαρη (επιμ.) Θεωρία και πρακτική για την αποκατά-
σταση ιστορικών οικισμών με σκοπό τις νέες χρήσεις, εκδ. Βιβλι-
οπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 2004, σελ. 167 επ. Ο. Γκράτζιου, 
«Οικιστικά σύνολα υπό καθεστώς προστασίας. Έλεγχος του κε-
λύφους ή και των χρήσεων;» στο Χ. Καλλιγά, Α. Μάλλιαρη, ό.π. 
σελ. 59 επ. 

12.  Η International Charter for the Conservation and Restoration 
of Monuments and Sites καταρτίσθηκε στη Βενετία το Μάιο του 
1964 και υιοθετήθηκε από την ICOMOS το 1965. Βλ. κυρίως άρ-
θρα 1 και 5, Δ. Βουδούρη, Α. Στρατή, Η προστασία της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, εκδ. Αντ.
Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1999, σ. 549επ.

13.  Η διεθνής αυτή Σύμβαση καταρτίσθηκε κατά τη διάρκεια της 
Γενικής Διάσκεψης του ΟΗΕ για την εκπαίδευση, την επιστήμη 
και τον πολιτισμό (UNESCO) που συνήλθε στο Παρίσι, υπογρά-
φηκε την 23.11.1972, και κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν 
1126/1981 (ΦΕΚ Α΄ 32). 

14.  Βλ. άρθρο 5.

15.  Η Σύμβαση της Γρανάδας καταρτίσθηκε στο πλαίσιο του Συμβου-
λίου της Ευρώπης το 1985 και κυρώθηκε από την Ελλάδα με το 
Ν 2039/1992 (ΦΕΚ Α΄ 61). 

16.  Βλ. άρθρα 11, 12 και 13.

μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να αναδείξουν την προ-
στασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ουσιαστικό στό-
χο του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού τους17.

6. Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η προστασία 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, ως επιμέρους πτυχή του συ-
νταγματικά αναγνωριζόμενου δικαιώματος στο περιβάλ-
λον, συνιστά αντικείμενο της χωροταξικής και πολεοδομι-
κής οργάνωσης. Το πλαίσιο, άλλωστε, που θέτει το ίδιο το 
Σύνταγμα και οι διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας όχι απλώς 
δεν εμποδίζει, αλλά αντιθέτως επιβάλλει, την ανάδειξη και 
την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος ως στοιχεί-
ου της κοινωνίας και του χώρου. 

ΙΙΙ.  Τα ελλείμματα της ισχύουσας  
νομοθεσίας

7. Τον αναπόσπαστο δεσμό της πολιτιστικής κληρονομιάς 
με το περιβάλλον και την κοινωνική και την οικονομική 
και κοινωνική διάσταση της προστασίας της ανέδειξε ο Ν 
3028/200218, ο οποίος αντικατέστησε ένα από τα μακρο-
βιότερα νομοθετήματα του 20ου αιώνα, το νόμο του 1932 
για την προστασία των αρχαιοτήτων19. Ο νόμος του 2002 
χαιρετίσθηκε ως νεωτερικός για τα ελληνικά δεδομένα: ση-
ματοδότησε την εγκατάλειψη αρχαιοκεντρικών αντιλήψεων 
και προκαταλήψεων ακριβώς επειδή έθεσε στο επίκεντρο 
της προστασίας κάθε πολιτιστικό αγαθό χωρίς καμία αξιο-
λογική ιεράρχηση και χρονικούς περιορισμούς20. Στις και-
νοτομίες του καταγράφεται η πανηγυρική σύνδεση των πο-
λιτιστικών αγαθών με το άμεσο περιβάλλον τους, το οποίο 
αναγορεύεται επίσης σε αντικείμενο προστασίας. Αντιστοί-
χως, σημαντική είναι και η αναγνώριση του ουσιαστικού 
ρόλου των πολιτών στην προστασία της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς21.

8. Όπως διευκρινίζει η εισηγητική έκθεση του νόμου22, η 
«διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας 
και ανάδειξης των πολιτιστικών αγαθών σε χωρικό επί-
πεδο» αποτελεί προτεραιότητα για το νομοθέτη. Στο ίδιο 

17.  Βλ. άρθρο 10.

18.  «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).

19.  Βλ. Ν 5351/1932, «περί αρχαιοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 275), όπως συ-
μπληρώθηκε από το Ν 1469/1950, «περί προστασίας ειδικής κα-
τηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 
1830» (ΦΕΚ Α΄ 169).

20.  Βλ. Σ. Φλογαΐτη, Ε. Τροβά (επιμ.), Η πολιτιστική κληρονομιά και 
το δίκαιο, ό.π., passim. Υ. Ηamilakis, The Nation and its Ruins, 
ό.π. σελ. 51 επ.

21.  Βλ. την από 12.5.2002 Εισηγητική Έκθεση, κεφ. V, σελ. 3.

22.  Βλ. Εισηγητική Έκθεση, ό.π. κεφ. VIII σελ. 4. 
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πνεύμα, το άρθρο 3 παρ. 2 του νόμου εξαγγέλλει την έντα-
ξη της προστασίας των μνημείων, των αρχαιολογικών χώ-
ρων και των ιστορικών τόπων στους στόχους οποιουδή-
ποτε επιπέδου και είδους σχεδιασμού (χωροταξικού, ανα-
πτυξιακού, περιβαλλοντικού και πολεοδομικού). Ωστόσο, 
η μέθοδος και τα εργαλεία για τα παραπάνω δεν συγκε-
κριμενοποιούνται στις επόμενες διατάξεις. Πράγματι, εκτός 
από τις ρυθμίσεις με τις οποίες επιχειρείται η οριοθέτηση 
με συστηματικότερο από ότι στο παρελθόν τρόπο των αρ-
χαιολογικών χώρων23, ο νόμος φαίνεται να κινείται σε ένα 
παράλληλο, αν όχι αυτόνομο, επίπεδο από εκείνο του ευ-
ρύτερου χωρικού σχεδιασμού24. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
η οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων γίνεται αποκλει-
στικά και μόνον με βάση τα δεδομένα της αρχαιολογικής 
έρευνας πεδίου25 και αποβλέπει, κυρίως, στην επιβολή πε-
ριορισμών στους όρους δόμησης, στις χρήσεις γης και στις 
επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Και αν αυτό μπορεί να γί-
νει αντιληπτό όταν πρόκειται για τον πυρήνα του αρχαιο-
λογικού χώρου, καθίσταται λιγότερο προφανές όσον αφο-
ρά τις περιφερειακές ζώνες του. Πράγματι, στις περιπτώσεις 
αυτές θα ήταν αναμενόμενο να σταθμίζεται και μια σειρά 
παραγόντων που προσδιορίζουν επίσης την ταυτότητα της 
ευρύτερης περιοχής, όπως είναι η πολεοδομική συγκρότη-
σή της ή η γειτνίαση του αρχαιολογικού χώρου με στοιχεία 
του φυσικού περιβάλλοντος που χρήζουν και αυτά ειδικής 
προστασίας26. Οι παραπάνω διαπιστώσεις ενισχύονται από 
το γεγονός ότι και η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία, 
ιδιαίτερα δε η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των προβλε-
πόμενων συλλογικών οργάνων27 παραμένουν στενά προ-
σηλωμένες στην εσωστρεφή λειτουργία του Υπουργείου 
Πολιτισμού και, πάντως, δεν προβλέπεται να ασκούνται σε 
συνεργασία ή, έστω, συντονισμένα με άλλα όργανα της πο-

23.  Βλ. άρθρα 12 έως 17.

24.  Πρέπει, πάντως, να γίνει ειδική μνεία στη διάταξη του άρθρου 12 
παρ. 2, η οποία προβλέπει την προσωρινή οριοθέτηση των αρ-
χαιολογικών χώρων που εμπίπτουν σε υπό εκπόνηση Γενικά Πο-
λεοδομικά Σχέδια ώστε να μην εμποδίζεται η πρόοδος του χωρο-
ταξικού σχεδιασμού από την αρχαιολογική έρευνα.

25.  Βλ. άρθρο 12 παρ. 1. Για την έννοια της «αρχαιολογικής έρευνας 
πεδίου», βλ. το άρθρο 35 του ίδιου νόμου. 

26.  Το αντίθετο φαίνεται να υιοθετεί η άποψη που επικράτησε στην 
ΣτΕ 455/2010 (παραπέμπει την επίλυση του θέματος στην επτα-
μελή σύνθεση), σχετικά με τον καθορισμό ορίων ζωνών προστα-
σίας εντός του αρχαιολογικού χώρου της Χώρας της νήσου Πά-
τμου. Κατά την άποψη αυτή, όταν θεσπίζονται ευρύτερες ζώνες 
προστασίας των κηρυχθέντων και οριοθετηθέντων αρχαιολογι-
κών χώρων σε έναν οικισμό, οι διατάξεις του Ν 3028/2002 (άρ-
θρα 12, 13 και 14) δεν απαιτούν να έχουν προηγουμένως οριο-
θετηθεί και τα όρια του οικισμού.

27.  Βλ. Χ.Γ. Χρυσανθάκη, «Η προστασία της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς μέσω της διοικητικής διαδικασίας» στο Σ. Φλογαΐτη, Ε. Τρο-
βά (επιμ.), ό.π., σελ. 65 επ.

λιτείας, αρμόδια για το χωροταξικό και πολεοδομικό σχε-
διασμό ή για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

9. Τα ανωτέρω ισχύουν πολύ περισσότερο αν ληφθεί υπ’ 
όψη ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πα-
ράγοντας για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής των πολιτών συγκαταλέγεται στις γενικές αρχές 
που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη κατά την κατάρτιση 
των χωροταξικών σχεδίων28, ενώ περιλαμβάνεται ρητώς 
και στους σκοπούς του πολεοδομικού σχεδιασμού29. Παρά 
ταύτα, ο Ν 3028/2002 δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
την ένταξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στον γεωγραφι-
κό χώρο και τη διατηρεί ως απομονωμένο θύλακα μέσα 
σε αυτόν. ‘Ετσι, οι πορείες που ακολουθούν ο σχεδιασμός 
από τη μια μεριά και η προστασία των αρχαιοτήτων από 
την άλλη παραμένουν επί του παρόντος τουλάχιστον ασύ-
μπτωτες, γεγονός το οποίο δεν είναι χωρίς συνέπειες, όπως 
θα φανεί από τα παρακάτω παραδείγματα. 

ΙV.  Παραδείγματα από τη νομολογία και 
τη διοικητική πρακτική

10. Ένας τομέας που αποτυπώνει με ενάργεια την ανορθο-
λογική οργάνωση της προστασίας των αρχαιοτήτων είναι 
το υφιστάμενο μοντέλο παράλληλων αρμοδιοτήτων μετα-
ξύ των Υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Για πα-
ράδειγμα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν 
εγκρίνουν την εκτέλεση εργασιών πλησίον μνημείου δεν 
εξετάζουν αν οι εργασίες αυτές είναι επιτρεπτές με βάση τις 
ισχύουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις (π.χ. χρήσεις γης, όροι 
δόμησης κ.λπ.), με την αιτιολογία ότι πρόκειται για αρμο-
διότητα των πολεοδομικών υπηρεσιών. Ο δυισμός αυτός, 
έως πρόσφατα, δικαιολογείτο και από τη νομολογία του 
ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας. ‘Ετσι, όταν 
κρίθηκε η νομιμότητα της εγκεκριμένης από τον Υπουργό 
Πολιτισμού μελέτης για την ανέγερση του νέου μουσείου 
της Ακροπόλεως, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε 
τον προβληθέντα λόγο ακυρώσεως που αφορούσε την επι-
δείνωση του περιβάλλοντος από την ανέγερση του μουσεί-

28.  Βλ. άρθρο 2 παρ. 2 του Ν 2742/1999, ΦΕΚ Α΄ 207. Ας σημειω-
θεί ότι και ο προηγούμενος συναφής (και μη εφαρμοσθείς) Ν 
360/1976, ενέτασσε αντιστοίχως την προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στο χωροταξικό σχεδιασμό, τονίζοντας τη διαχρο-
νική διάστασή της, με έναν ιδιαίτερα διευρυμένο για την εποχή 
ορισμό του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ως τέτοιο όριζε «τα αν-
θρωπογενή στοιχεία πολιτισμού και χαρακτηριστικά, ως ταύτα 
διεμορφώθησαν εκ της παρεμβάσεως και των σχέσεων του αν-
θρώπου μετά του φυσικού περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων 
των ιστορικών χώρων και της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής εν 
γένει κληρονομιάς» (άρθρο 1 εδ. 6).

29.  Βλ. άρθρο 1 του Ν 2508/1997 (ΦΕΚ Α΄ 124)
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ου. Και τούτο, με τη σκέψη, ότι οι επιπτώσεις στο φυσικό 
και το οικιστικό περιβάλλον, καθώς και η αλλοίωση του 
παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής από την ανέγερ-
ση του νέου μουσείου, δεν συνιστούν ζητήματα αρμοδιό-
τητας του Υπουργείου Πολιτισμού και των υπηρεσιών του, 
αλλά ελέγχονται από τα όργανα που είναι αρμόδια για την 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής και της πολεοδομικής νο-
μοθεσίας30. Μόλις πριν από λίγο καιρό άρχισε να διαφαί-
νεται στροφή του δικαστηρίου στο ζήτημα αυτό, που μένει 
να αποδειχθεί στο μέλλον αν θα είναι σταθερή η όχι. Συ-
γκεκριμένα, κρίθηκε μη νόμιμη η έγκριση από τον Υπουρ-
γό Πολιτισμού της χωροθέτησης νέων οικοδομικών μονά-
δων στον περιβάλλοντα χώρο του προστατευόμενου βιο-
μηχανικού συγκροτήματος «Αλατίνη» στη Θεσσαλονίκη, 
επειδή δεν είχε εξετασθεί αν η υποβληθείσα μελέτη ήταν 
σύμφωνη με τις οικείες πολεοδομικές ρυθμίσεις και συγκε-
κριμένα με τον προβλεπόμενο από αυτές συντελεστή δό-
μησης. Κατά την κρίσιμη σκέψη του δικαστηρίου, η διοί-
κηση είναι και πρέπει να δρα ενιαία, δηλαδή όταν εγκρί-
νει την εκτέλεση εργασιών πλησίον μνημείου κατ’ εφαρμο-
γή της νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιά πρέπει 
να εξετάζει επίσης αν οι προτεινόμενες εργασίες είναι επι-
τρεπτές βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας31. Το παραπά-
νω παράδειγμα δεν αποτυπώνει μόνο τις γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις της δημόσιας διοίκησης και δεν περιορίζεται 
στην απλή άρνηση των οργάνων της να ασκήσουν τις ελε-
γκτικές αρμοδιότητές τους με πληρότητα και επάρκεια απο-
τυπώνει, επίσης, πόσο ξεκομμένη μπορεί να θεωρείται και 
να παραμένει η προστασία των αρχαιοτήτων από την πραγ-
ματικότητα. 

11. Το ίδιο φαινόμενο αποκαλύπτεται μέσα από την απο-
σπασματική αναθεώρηση του προγράμματος ενοποίησης 
των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. Ως γνωστόν, το 
πρόγραμμα αυτό, στην αρχική σύλληψή του, εντάχθηκε 
στο χωροταξικό σχεδιασμό της πρωτεύουσας, με τη μορ-
φή κατευθύνσεων για την ανάδειξη της ιστορικής φυσιο-
γνωμίας και των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων 
της σε ένα σύνολο αναφορών για τη ζωή της πόλης. Οι κα-

30.  ΣτΕ Ολ 676/2005, σκέψη 27. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τη 
νομολογία που επιμένει να θεωρεί «παράλληλες» τις διαδικασί-
ες, τις οποίες επιβάλλουν οι νόμοι για την προστασία του φυ-
σικού περιβάλλοντος (Ν 1650/1986) και των αρχαιοτήτων (Ν 
3028/2002). Η αντίληψη αυτή επιτρέπει στο Υπουργείο Πολιτι-
σμού να εγκρίνει την εκτέλεση έργου πλησίον αρχαίων χωρίς να 
έχει προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή η έγκρι-
σή της και, αντιστοίχως, στα όργανα του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος να εκπονούν ή και να εγκρίνουν τις μελέτες αυτές χωρίς να 
υπάρχει η άδεια του Υπουργού Πολιτισμού (βλ. αντί πολλών, ΣτΕ 
Ολ 676/2005, 3856/2006).

31.  Βλ. ΣτΕ 669/2010, σκέψη 8 (με μειοψηφία ενός μέλους).

τευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας32, συ-
γκεκριμενοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με το οικείο Γενι-
κό Πολεοδομικό Σχέδιο33 και με επιμέρους τροποποιήσεις 
του ρυμοτομικού σχεδίου. Ρήγμα στον ορθολογικό αυτό 
σχεδιασμό προκάλεσαν ορισμένες απρογραμμάτιστες πα-
ρεμβάσεις. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η 
απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατασκευή 
του μουσείου της Ακρόπολης στην περιοχή Μακρυγιάν-
νη, απόφαση που πάρθηκε χωρίς να έχει εξετασθεί προη-
γουμένως αν αυτό εντάσσεται στην πολεοδομική οργάνω-
ση της περιοχής και στη ζωή της πόλης34. Εν συνεχεία και 
αφού ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου μουσείου, το 
Υπουργείο Πολιτισμού, χωρίς και πάλι να έχει προηγηθεί η 
αναθεώρηση του παραπάνω σχεδιασμού, αποφάσισε την 
άρση της προστασίας του επί της οδού Διονυσίου Αρεο-
παγίτου 17 κτιρίου που είναι έργο του γνωστού αρχιτέκτο-
να Β. Κουρεμένου και προστατεύεται ως νεότερο μνημείο 
λόγω της αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής αξίας του35. Το 
κτίριο αυτό, είναι ως γνωστόν ένα σπάνιο αρχιτεκτονικό 
δείγμα του μεσοπολέμου και μαζί με τα λοιπά ακίνητα της 
ίδιας οδού συγκροτεί ένα ενιαίο μέτωπο μοναδικής αρχιτε-
κτονικής και ιστορικής αξίας, καθώς αποτυπώνει τις κυρί-
αρχες τάσεις της αρχιτεκτονικής στην Αθήνα κατά τις δεκα-
ετίες 1920-30. Η άρση της προστασίας του κτιρίου, η οποία 
απέβλεπε στην κατεδάφισή του, αποφασίσθηκε με την αιτι-
ολογία, μεταξύ άλλων, ότι το νέο μουσείο έπρεπε να απο-
κτήσει οπτική επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού 
Βράχου. Η συγκεκριμένη απόφαση αναμόχλευσε τις παλαι-
ότερες αντιπαραθέσεις για τη διαχρονική διάσταση της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς και την ισότιμη αντιμετώπιση των 
μνημείων36. Εκτός αυτού, όμως, αποκάλυψε με σαφήνεια 

32.  Βλ. άρθρο 15 εδ. 2.5. του Ν 1515/1985 (ΦΕΚ Α΄ 18).

33.  Βλ. απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 255/45/1988 (ΦΕΚ Δ΄ 80/1988), Έγκριση 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αθηναίων.

34.  Από τις σημαντικές δυσμενείς συνέπειες που προκάλεσε η ανέ-
γερση του νέου μουσείου είναι η κυκλοφοριακή επιβάρυνση της 
ευρύτερης περιοχής, η οποία δεν είχε μελετηθεί στο στάδιο της 
χωροθέτησής του. Για την μακρά ιστορία της χωροθέτησης του 
νέου μουσείου, βλ. ΣτΕ Ολ 2338/2009, σκέψη 10. 

35.  Πρόκειται για την με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/81316/2228/30.8.2007 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία ενέκρινε την ολική 
και διηνεκή άρση της προστασίας του χαρακτηρισμένου ως μνη-
μείου ακινήτου επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου 17 (ΦΕΚ 
ΑΑ & ΠΘ 418/12.9.2007). Για να καταδειχθεί πόσο συμπτωμα-
τικό γεγονός υπήρξε η υπέρ της κατεδαφίσεως άποψη που επι-
κράτησε κατά την κοινή συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογι-
κού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνη-
μείων, αξίζει να αναφερθεί ότι η σχετική απόφαση, λόγω ισοψη-
φίας, λήφθηκε εν τέλει με τη διπλή ψήφο του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου.

36.  Βλ. πληθώρα σχετικών δημοσιευμάτων στον ελληνικό και τον 
ξένο τύπο, στο www.areopagitou17.blogspot.com.
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τις κρατούσες αντιλήψεις περί των στεγανών στην προστα-
σία της πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με τις οποίες η 
αναθεώρηση του κτιριακού σχεδιασμού του νέου μουσεί-
ου και του περιβάλλοντα χώρου του είναι ανεξάρτητη και, 
πάντως, προηγείται του αστικού σχεδιασμού, με άλλα λό-
για είναι ξεκομμένη από την ζωή της πόλης. Πρέπει, ωστό-
σο, να σημειωθεί ότι η εν λόγω απόφαση ακυρώθηκε από 
το Συμβούλιο της Επικρατείας, λόγω πλημμελούς αιτιολο-
γίας. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην σκέψη της ακυρωτικής 
δικαστικής απόφασης ότι η άρση της προστασίας του προ-
στατευόμενου κτιρίου δεν πλήττει μόνον το κτίριο καθεαυ-
τό, αλλά και το αρχιτεκτονικό σύνολο-μέτωπο των κτιρίων 
της οδού Δ. Αρεοπαγίτου, το οποίο, πέραν της αρχιτεκτονι-
κής αξίας του, περιβάλλει τα μνημεία του Ιερού Βράχου ως 
ζώνη προστασίας37.

12. Οι ίδιες αντιλήψεις εκφράσθηκαν με αφορμή την κήρυ-
ξη από το Υπουργείο Πολιτισμού ως οργανωμένου αρχαι-
ολογικού χώρου των λόφων Πνυκός, Νυμφών και Μου-
σών-Φιλοπάππου. Με αυτήν την αφορμή, επισημοποιήθη-
κε η περίφραξη του λόφου -που είχε ήδη πραγματοποιη-
θεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της με σιδερένιο κιγκλίδω-
μα- και αποφασίσθηκε ότι αυτός θα είναι επισκέψιμος μό-
νον κατά τη διάρκεια της ημέρας38. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που 
αφορούσε το πρόγραμμα ενοποίησης των αρχαιολογικών 
χώρων και είχε συνταχθεί το 200139, επειδή αναγνώριζε ότι 
ο λόφος λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετρα-
ώρου ως χώρος αναψυχής, ανάπαυσης και θέασης των κα-
τοίκων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, είχε προτείνει 
να παραμείνει ανοικτός. Διαφορετικά, κατά την ίδια Μελέ-
τη, ο λόφος θα απομονωνόταν και θα αναιρούνταν σε ση-
μαντικό βαθμό οι παραπάνω χρήσεις του τις οποίες είχε 
σχεδιάσει και αναδείξει ο Δ. Πικιώνης με τα έργα του γύρω 

37.  Βλ. ΣτΕ 2338/2009, σκέψη 11.

38.  Με την απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ1/13665/584/5.2.2008 
(ΦΕΚ ΑΑΠΘ 154/22.4.2008). Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή, 
ορίσθηκε ότι ο ενιαίος αρχαιολογικός χώρος θα είναι οριοθετη-
μένος περιμετρικά και περιφραγμένος εσωτερικά στο μνημείο 
της Πνύκας, με λειτουργικές εισόδους (παρ. 1). Περαιτέρω, ορί-
σθηκε ότι θα είναι ανοικτός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και 
η είσοδος σε αυτόν θα είναι ελεύθερη χωρίς εισιτήριο (παρ. 2). 
Είχε προηγηθεί, το 2004 η οριοθέτηση εκ νέου του αρχαιολο-
γικού χώρου της πόλεως των Αθηνών, εν όψει των ρυθμίσεων 
του νέου τότε Ν 3028/2002 που περιελάμβανε και τις συγκεκρι-
μένες περιοχές (απόφαση ΥΠΠΟ/ ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/ 5027/ 
425/29.1.2004, ΦΕΚ Δ΄ 96).

39.  Είναι, πάντως, αξιοσημείωτο ότι στην ίδια μελέτη προτεινόταν η 
περίφραξη να περιορισθεί μόνον γύρω από τα αρχαία και ιστορι-
κά μνημεία. Πρόκειται για τη Μελέτη που είχε εκπονηθεί στο πλαί-
σιο της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας και 
είχε εγκριθεί από τον Υπουργό Πολιτισμού με την απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού με αριθμ. Α1/Φ03/8398/537/15.2.2001.

από την Ακρόπολη. Το σύνθετο αυτό δημιούργημα του Πι-
κιώνη προστατεύεται ως αρχιτεκτονικό έργο τέχνης40 και 
πλέον ως νεότερο μνημείο. Η σύλληψη και η εκτέλεσή του 
απέβλεψε στη δημιουργία ενός καλαίσθητου χώρου ανα-
ψυχής γύρω και μέσα στα κάθε εποχής μνημεία της περιο-
χής, στον οποίο κάθε πολίτης θα έχει ελεύθερη πρόσβα-
ση και θα τον απολαμβάνει41. Αιτιολογία για τον σοβαρό 
περιορισμό και την ανατροπή της λειτουργίας του λόφου 
ήταν η προστασία των αρχαιοτήτων του από συχνούς βαν-
δαλισμούς, χωρίς όμως κατά τα λοιπά να τεκμηριώνεται η 
αποτελεσματικότητα και η προσφορότητα του συγκεκριμέ-
νου μέτρου. Είναι σαφές ότι με την απόφαση αυτή, ακόμη 
και αν δεν επιδιώκεται, επιτυγχάνεται, πάντως, η αποκο-
πή από τη ζωή της πόλης, άλλως η «μουσειοποίηση», ενός 
κατ’ εξοχήν κοινόχρηστου χώρου, στον οποίο αποτυπώνο-
νται ανάγλυφα οι διάφορες φάσεις της ιστορίας της.

Επίλογος
13. Όσα προηγήθηκαν επιχείρησαν να τεκμηριώσουν 
ότι, αντίθετα προς την επιταγή του άρθρου 24 Συντ. και 
τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, η προστασία των αρ-
χαιοτήτων σε επίπεδο νομοθεσίας και διοικητικής πρακτι-
κής κινείται επί του παρόντος ανεξάρτητα από το σχεδια-
σμό και την οργάνωση του χώρου. Το έλλειμμα που πα-
ρατηρείται στην κοινωνικοποίηση των πολιτιστικών αγα-
θών και στην ενσωμάτωση τους στην σύγχρονη ζωή μπο-
ρεί να αποδοθεί και στο γεγονός αυτό. Διότι για να οικοδο-
μηθεί ο σεβασμός της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ανα-
γκαίο τα ερείπια να μεταμορφωθούν σε ζωντανά στοιχεία. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, μονόδρομο αποτελεί η υιοθέ-
τηση ενός εξωστρεφούς και ορθολογικού προτύπου σχε-
διασμού και προγραμματισμού που θα ευνοεί την αξιοπι-
στία και θα διευκολύνει τον κοινωνικό έλεγχο. Οι αλλαγές 
που προϋποθέτει ο στόχος αυτός, είτε σε επίπεδο νομο-
θεσίας είτε σε επίπεδο διοικητικής οργάνωσης και πρακτι-
κής, δεν είναι σίγουρα προφανείς. Ο προσδιορισμός τους 
αποτελεί, ωστόσο, την πρόκληση για το μέλλον, με δεδο-
μένο ότι η διατήρηση των διοικητικών, αλλά και των ιδε-
ολογικών στεγανών, οδηγεί τους πολίτες είτε στην πλήρη 
αποστασιοποίηση από το παρελθόν και την αδιαφορία είτε 
στην απόλυτη εξιδανίκευση και σε λατρευτικού τύπου προ-
σεγγίσεις των καταλοίπων του.

40.  Βλ. απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2633/36712/22.7.1996, ΦΕΚ Β΄ 696.

41.  Βλ. Δ. Πικιώνη, «Εισηγητική ‘Εκθεσις επί της συνεργασίας μου 
εις τα υπό εκτέλεσιν έργα των περί την Ακρόπολιν αρχαιολογι-
κών χώρων», στο Δ. Πικιώνη Κείμενα, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1985, 
σελ. 270, Αλ. Παπαγεωργίου «‘Εργα Ακροπόλεως» στο Α. Πικι-
ώνη, Δημήτρη Πικιώνη Έργα Ακροπόλεως, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 
2001, σελ. 23 επ. 


