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Περίληψη
Η αξιοποίηση των θαλάσσιων 
πόρων βρίσκεται σήμερα στο επί-
κεντρο ευρωπαϊκών πολιτικών για 
τη βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο Θαλάσσιος Χωροτα-
ξικός Σχεδιασμός για την κατανομή 
δραστηριοτήτων και των αντίστοι-
χων χρήσεων στον θαλάσσιο χώρο, 
συνιστά ένα νέο πεδίο σημαντικών 
προκλήσεων για τους σχεδιαστές 
και τα κέντρα λήψης αποφάσεων, 
με δεδομένη την έως τώρα ενασχό-
λησή τους με τον χερσαίο χώρο. 
Συν τοις άλλοις, αναδεικνύει ευκαι-
ρίες για τη βιώσιμη και την ανθε-
κτική ανάπτυξη των παράκτιων και 
κυρίως των απομονωμένων νησιω-
τικών περιοχών.
Στους προς αξιοποίηση πόρους του 
θαλάσσιου χώρου συγκαταλέγεται 
και η Ενάλια Πολιτιστική Κληρονο-
μιά (ΕΠΚ), ως στοιχείο της διαδρο-
μής του ανθρώπου στον θαλάσσιο 
και παράκτιο χώρο. Η κατάλληλη 
ένταξη της ΕΠΚ στον ΘΧΣ, έτσι ώστε 
να ενισχύονται η προστασία της και 
η παραγωγή προστιθέμενης αξίας – 
κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστι-
κής, ιστορικής, αναπτυξιακής, κ.ά. – 
για τις περιοχές όπου εντοπίζεται η 
ΕΠΚ, αναδεικνύει σημαντικά εννοιο-
λογικά ζητήματα και μεθοδολογι-
κές προσεγγίσεις σχεδιασμού, που 
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βρίσκονται στο επίκεντρο της παρούσας εργασίας. Η εμβάθυνση στα ζητήματα αυτά στοχεύει 
στον εμπλουτισμό του μεθοδολογικού οπλοστασίου του σχεδιασμού, φωτίζοντας τα κρίσιμα 
προς διαχείριση θέματα χωρικού ενδιαφέροντος στο θαλάσσιο περιβάλλον, αναδεικνύοντας/
προσαρμόζοντας κατάλληλα σχεδιαστικά εργαλεία και ενδεδειγμένες έννοιες για χρήση στον 
σχεδιασμό του θαλάσσιου χώρου, καθώς και τονίζοντας τις δυσκολίες υλοποίησης των σχεδι-
αστικών προσεγγίσεων στις ιδιαιτερότητες του θαλάσσιου χώρου και των τοπικών κοινοτήτων 
που συνδέονται στενά με την ΕΠΚ.

Λέξεις-κλειδιά
Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ), Ενάλια Πολιτιστική 
Κληρονομιά (ΕΠΚ), Συμμετοχικός Σχεδιασμός, Παράκτιος και Νησιωτικός Χώρος, Τοπική 
Ανάπτυξη 

1. Εισαγωγή

«Η Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά (ΕΠΚ) μαρτυρά την ιστορία του πλανήτη και του ανθρώπινου 
πολιτισμού που βρίσκεται σήμερα στη θάλασσα. Έχει ιδιαίτερη πολιτιστική αξία και προσφέρει σημα-
ντικές ευκαιρίες για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και στήριξη του εισοδήματος των τοπικών κοι-
νωνιών». Τα λόγια αυτά, που ειπώθηκαν από την κα Nisha, Διευθύντρια της UNESCO και εκπρό-
σωπο των χωρών του Ειρηνικού (UNESCO Office Apia, 2017), αναδεικνύουν την εμβέλεια της 
ΕΠΚ από το παγκόσμιο έως το τοπικό επίπεδο, για: α) την κατανόηση της «μεγάλης εικόνας», που 
αφορά την ιστορική μνήμη των διαφορετικών περιόδων της ανθρώπινης κοινότητας ή την πρόοδο 
σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό κ.λπ. επίπεδο που η κληρονομιά αυτή αποπνέει 
(Strati, 1995) και μπορεί να μεταφέρει στις επόμενες γενεές, β) τη βιώσιμη και, με όρους ανθεκτι-
κότητας, αξιοποίηση της ΕΠΚ ως μοχλού τοπικής ανάπτυξης σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, 
για τη διαμόρφωση ποιοτικών, μακράς πνοής, στηριγμένων στη θάλασσα και την ΕΠΚ, μονοπατιών 
μελλοντικής ανάπτυξης (Koutsi and Startigea, 2019· Argyropoulos and Stratigea, 2019).

Τα προαναφερθέντα επιχειρήματα σχετικά με την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς γενικό-
τερα και της ΕΠΚ ειδικότερα, για τη διατήρηση της παγκόσμιας ιστορικής μνήμης και την τοπική 
ανάπτυξη, βρίσκονται σήμερα στο προσκήνιο της χάραξης πολιτικής, ενώ η αξιοποίηση του χερ-
σαίου, και κυρίως του ενάλιου πολιτιστικού αποθέματος, εγείρει ζητήματα σχετικά με τις υιοθε-
τούμενες από τον σχεδιασμό εννοιολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στην πραγματικότητα, 
ο σχεδιασμός βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα εν πολλοίς ανεξερεύνητο γι’ αυτόν περιβάλλον – τη 
θάλασσα – με πολλές δυσκολίες, πληθώρα κινδύνων και προκλήσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή της 
Μεσογείου (Perez-Alvaro, 2016· Fatoric and Seekamp, 2018· Argyropoulos and Stratigea, 2019). 
Εξίσου προκλητικό είναι και το ίδιο το αντικείμενο της μελέτης, η ΕΠΚ, ως ένας αναπτυξιακός 
πόρος για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, η αξιοποίηση του οποίου προκαλεί ενδιαφέρον 
για: α) τη μελέτη και ένταξη της ΕΠΚ στα διαφορετικά πλαίσια – χωρικό, περιβαλλοντικό, οικονο-
μικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό κ.ά. – υπονοώντας την ανάγκη ολοκλήρωσης γνώσης 
από πολλά διαφορετικά επιστημονικά πεδία για τη διασφάλιση της προστασίας και της βιώσιμης 
και ανθεκτικής αξιοποίησης της κληρονομιάς αυτής, β) καταγραφή της εμπειρικής γνώσης και 
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των ενδιαφερόντων των διαφορετικών ομάδων δρώντων στις περιοχές όπου η ΕΠΚ εντοπίζεται, 
γ) ολοκλήρωση της εμπειρικής με την επιστημονική γνώση και τις διαδικασίες λήψης απόφασης, 
σε μία προσπάθεια δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες. 

Η αξιοποίηση της ΕΠΚ, μέσα από τη ματιά του χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, επι-
διώκεται σήμερα μέσω της διερεύνησης της αναπτυξιακής της διάστασης ως ενός σημαντι-
κού «συντελεστή παραγωγής» – ιδιαίτερα των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών –, με βάση 
την κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρει για τη δημιουργία εναλλακτικών τουριστικών 
προϊ όντων και θέσεων εργασίας / εισοδήματος για τις προαναφερθείσες κοινότητες (Stratigea 
and Katsoni, 2015· Argyropoulos and Stratigea, 2019· Koutsi and Stratigea, 2021a). Η θεώρηση 
αυτή διευρύνεται και ενισχύεται περαιτέρω μέσα από ευρωπαϊκές πολιτικές (COM(2012)494· 
Directive 2014/89/EU· European Commission, 2022) που προωθούν την ανάπτυξη των θαλάσ-
σιων δραστηριοτήτων και τη ρύθμιση του θαλάσσιου χώρου, μέσω του Θαλάσσιου Χωροτα-
ξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ), υιοθετώντας την οικοσυστημική προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
θέσεις στις οποίες εντοπίζεται η ΕΠΚ συνιστούν ελκυστικούς τόπους ανάπτυξης εναλλακτικού 
τουρισμού, όπως, π.χ., καταδυτικού, πολιτιστικού, «σκοτεινού» τουρισμού, διαδραματίζοντας 
ρόλο ανοικτών θαλάσσιων μουσείων της ευρωπαϊκής ιστορίας. Συν τοις άλλοις, συνιστούν 
τόπους αναψυχής και απόκτησης αυθεντικών εμπειριών, μέσα από τη δημιουργία υποθαλάσ-
σιων πάρκων και διαδρομών που προσφέρουν στο ευρύ κοινό ευκαιρίες απόλαυσης θαλάσ-
σιων ιστορικών και φυσικών τοπίων. Αναμφίβολα, ζητούμενο είναι η αρμονική συνύπαρξη, 
ή ακόμη και η ανάπτυξη συνεργειών της ΕΠΚ με τις λοιπές δραστηριότητες του θαλάσσιου 
χώρου, στον οποίο αυτή εντοπίζεται. 

Η αξιοποίηση της ΕΠΚ στο πλαίσιο της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στον 
θαλάσσιο χώρο απαντάται σήμερα σε πολλές περιοχές του πλανήτη (Vázquez et al., 2021), 
βρίσκεται δε ψηλά στην ατζέντα πολιτικής σε διάφορους προορισμούς. Σημαντικό ρόλο προς 
την κατεύθυνση αυτή διαδραματίζει και η ανθεκτικότητα του πολιτισμού και του τουρισμού σε 
περιόδους κρίσεων (Λαζαρέτου, 2014), καθώς και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα των δύο 
αυτών τομέων για τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. Επιπροσθέτως, προσπάθεια καταβάλ-
λεται για την προώθηση του συμπλέγματος «πολιτισμός-τουρισμός» (Panagiotopoulou et al., 
2018), που οριοθετεί την ανάπτυξη βιώσιμων, χαμηλού αποτυπώματος και στηριγμένων στην 
αυθεντικότητα, πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων (Stratigea and Katsoni, 2015). Η δυνατό-
τητα της ΕΠΚ να παρέχει τέτοιου τύπου εμπειρίες έχει έγκαιρα αναγνωριστεί από την ICOMOS 
(1996), υποστηρίζοντας ότι με την κατάλληλη διαχείριση, η ΕΠΚ μπορεί να προσφέρει μοναδι-
κές εμπειρίες στον επισκέπτη. 

Η θεώρηση της ΕΠΚ ως ενός αναπτυξιακού πόρου και πυλώνα προώθησης της τοπικής ανά-
πτυξης αναγνωρίζεται και από τον Altvater (2017), που διατυπώνει την άποψη ότι οι θέσεις όπου 
εντοπίζεται η ΕΠΚ συνιστούν «πολυλειτουργικούς» τόπους, με περιβαλλοντικές, οικονομικές, 
κοινωνικές, ιστορικές και πολιτιστικές, καθώς και χωρικές διαστάσεις. Έτσι, η διαχείρισή τους 
απαιτεί μία ολοκληρωμένη και διεπιστημονική θεώρηση. Ταυτόχρονα, όπως υποστηρίζουν πολ-
λοί ερευνητές (Nutley, 2007· Hall et al., 2008· Nared and Bole, 2020), κρίσιμο παράγοντα για τη 
διαχείριση της ΕΠΚ ως αναπτυξιακού μοχλού αποτελεί η εκάστοτε τοπική κοινωνία, της οποίας 
αυτή η κληρονομιά αποτελεί συστατικό μέρος. Η ενεργοποίησή της στον τρόπο διαχείρισης της 
ΕΠΚ και στην ανάπτυξη του «αφηγήματος» γύρω από αυτήν φαίνεται να διαδραματίζει καταλυ-
τικό και με πολλαπλές εκφάνσεις ρόλο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, την σε εξέλιξη διαδικασία του ΘΧΣ στον ευρωπαϊκό και 
τον ελληνικό χώρο, με έμφαση σε σειρά τομέων με μακρά παράδοση (αλιεία/υδατοκαλλιέρ-
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γεια, θαλάσσιες μεταφορές, τουρισμός κ.ά.), αλλά και το έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται 
λόγω της υφιστάμενης συγκυρίας (θαλάσσιες υποδομές παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας), 
η παρούσα εργασία επιχειρεί να φωτίσει τη θέση της ΕΠΚ στον ΘΧΣ, ως μίας διάστασης που 
δεν έχει συζητηθεί επαρκώς στο πλαίσιο του σχεδιασμού, ενώ εγείρει ζητήματα προστασίας και 
αρμονικής συνύπαρξης της ΕΠΚ με τους προαναφερθέντες τομείς δραστηριότητας. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ενότητα 2 εμβαθύνει σε εννοιολογικές προσεγγίσεις και προβληματισμούς που άπτονται 
της διαχείρισης της ΕΠΚ, μέσα από τη ματιά του σχεδιασμού. Το εν λόγω πλαίσιο, στη συνέχεια 
συνδέεται με τις εννοιολογικές θεωρήσεις του ΘΧΣ στην ενότητα 3. Η σύνδεση αυτή οδηγεί στη 
διατύπωση μιας μεθοδολογικής σχεδιαστικής προσέγγισης για τη διαχείριση της ΕΠΚ, στο πλαί-
σιο του ΘΧΣ και των βασικών συστατικών που τη συνθέτουν, και παρουσιάζεται στην ενότητα 4. Η 
πρακτική εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογικής προσέγγισης για την ανάπτυξη ενός στρα-
τηγικού σχεδίου ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης με όχημα την ενάλια και τη χερσαία πολι-
τιστική κληρονομιά στη νησιωτική περιοχή της Λέρου, παρουσιάζεται συνοπτικά στην ενότητα 5, 
αναδεικνύοντας τις δυσκολίες ενός τέτοιου σχεδιαστικού εγχειρήματος στον νησιωτικό χώρο. 
Τέλος, στην ενότητα 6 συνοψίζονται τα συμπεράσματα της εργασίας.

2.  Εννοιολογικό πλαίσιο και κρίσιμα ζητήματα 
διαχείρισης της ενάλιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Ο ΘΧΣ, όπως εισήχθη στον ευρωπαϊκό διάλογο μέσω της Γαλάζιας Βίβλου το 2007 (COM(2007)575), 
όπου και επίσημα διατυπώνεται ο όρος της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ), απο-
τελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της ΟΘΠ. Ειδικότερα, ο ΘΧΣ είναι ένα 
χωρικό εργαλείο που υποστηρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με την κατανομή, 
με όρους βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας, ανταγωνιστικών οικονομικών δραστηριοτήτων και 
χρήσεων στον θαλάσσιο χώρο (COM(2008)791). Η εφαρμογή του ΘΧΣ συνιστά μία ιδιαίτερα απαι-
τητική διαδικασία, με τον θαλάσσιο χώρο να αποτελεί ένα περίπλοκο και πολυσύνθετο οικοσύ-
στημα, συγκριτικά με τον χερσαίο χώρο, στον οποίο ελάμβανε χώρα μέχρι σήμερα ο χωροταξικός 
σχεδιασμός. Η συνθήκη αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν η εν λόγω διαδικασία αφορά την 
ΕΠΚ ως έναν αναπτυξιακό πόρο του θαλάσσιου χώρου με πολλαπλές διαστάσεις, συμπεριλαμβα-
νομένων της προστασίας της ΕΠΚ αυτής καθαυτής, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο αυτή εντάσσεται, αλλά και της αρμονικής συνύπαρξης της ΕΠΚ με οικονομικές 
δραστηριότητες που στηρίζονται στην αξιοποίησή της, όπως ο τουρισμός (Koutsi and Stratigea, 
2022· Papageorgiou, 2018). Για την κατανόηση των διαστάσεων αυτών, επιχειρείται η ανάπτυξη 
ενός εννοιολογικού και μεθοδολογικού πλαισίου, που αποσκοπεί στην οριοθέτηση της δυναμικής 
σχέσης που διαμορφώνεται ανάμεσα στη διαχείριση της ΕΠΚ και τον ΘΧΣ. Αναγνωρίζοντας ότι 
η διερεύνηση της παραπάνω σχέσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου για 
τη βιώσιμη και με όρους ανθεκτικότητας αξιοποίηση της ΕΠΚ, σε αρμονία με το εκάστοτε τοπικό 
σύστημα αξιών στο οποίο εντάσσεται η ΕΠΚ, στην ενότητα αυτή επιχειρείται η αποσαφήνιση του 
εννοιολογικού πλαισίου μέσα από την ολοκλήρωση των προσεγγίσεων του Συμμετοχικού Σχεδι-
ασμού, του «Κύκλου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Thurley, 2005), και του »Κύκλου του Σχε-
διασμού» (Στρατηγέα, 2015). Συν τοις άλλοις, αναδεικνύονται τα κρίσιμα ζητήματα χωρικού σχε-
διασμού που σχετίζονται με τη διαχείριση της ΕΠΚ. 
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2.1  Εννοιολογικό πλαίσιο - Το τρίπτυχο «συμμετοχή,  
σχεδιασμός και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς»

Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία σχεδιασμού και διαμόρφωσης πολιτικής απασχολεί 
τους σχεδιαστές και τα κέντρα λήψης αποφάσεων εδώ και πολλές δεκαετίες. Στο πεδίο του σχε-
διασμού, οι διάφοροι ορισμοί που έχουν δοθεί από την ερευνητική κοινότητα συγκλίνουν στον 
ρόλο του συμμετοχικού σχεδιασμού ως μίας δημοκρατικής, πλουραλιστικής και ανθρωποκεντρι-
κής προσέγγισης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Nummi, 2018). Η προσέγγιση αυτή αποκτά 
ιδιαίτερη αξία στο πλαίσιο της διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς – χερσαίας (ΠΚ) και ενά-
λιας (ΕΠΚ), αλλά και της ολοκληρωμένης θεώρησης αυτών [(Ε)ΠΚ] –, καθώς είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένη με την ιστορική διαδρομή, τα βιώματα και τη δράση της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας στον 
χώρο, χερσαίο και θαλάσσιο. Τα εν λόγω στοιχεία καθιστούν αναγκαία την εμπλοκή των κοινω-
νικών ομάδων στη σχεδιαστική διαδικασία για τη διαμόρφωση πολιτικών διαχείρισης της πολιτι-
στικής κληρονομιάς (Nared and Bole, 2020· Argyropoulos and Stratigea, 2019), ενώ συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση ενός κοινωνικά καινοτόμου πλαισίου ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
ως πυλώνα βιώσιμης και ανθεκτικής τοπικής ανάπτυξης για όλους. 

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που η (Ε)ΠΚ αξιοποιείται για τη δημιουργία προϊόντων πολιτιστι-
κού τουρισμού και την προώθηση περιοχών ως εναλλακτικών προορισμών, ο ρόλος των τοπι-
κών κοινοτήτων είναι κομβικός, καθώς αυτές αποτελούν τους κύριους αποδέκτες των επιπτώ-
σεων της τουριστικής δραστηριότητας, που συνίστανται στην αλλοίωση της τοπικής παράδοσης 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, οι εν λόγω κοινότητες αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της τουριστικής εμπειρίας που προσφέρει ένας προορισμός (Simmons, 1994). Ως εκ τού-
του, έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να καθορίζουν ή/και να συνδιαμορφώνουν τον τρόπο διαχείρι-
σης αυτής της κληρονομιάς και της μετατροπής της σε πολιτιστικά «προϊόντα», που θα διασφαλί-
σουν πως η αξία της θα παραμείνει αναλλοίωτη με την πάροδο του χρόνου.

Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται ότι κάθε άσκηση πολιτιστικού σχεδιασμού υλοποιεί-
ται ή πρέπει να υλοποιείται μέσα από συμμετοχικές προσεγγίσεις (Στρατηγέα, 2015), θεωρώ-
ντας δεδομένη την ισχυρή και ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ των δρώντων του εκάστοτε 
τοπικού οικοσυστήματος (πολίτες, επιχειρήσεις, φορείς κ.λπ.), των σχεδιαστών, των κέντρων 
λήψης αποφάσεων και της επιστημονικής κοινότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, η προστιθέ-
μενη αξία της συμμετοχής της κοινότητας έγκειται στη δυνατότητά της να εμπλουτίσει το ίδιο 
το περιεχόμενο της (Ε)ΠΚ μέσω της αναγνώρισης, της αποτίμησης, της ερμηνείας, της προ-
στασίας και της διατήρησής της (Faro Convention, 2005). Ακόμη, η εμπλοκή της εκάστοτε 
τοπικής κοινότητας στη χάραξη πολιτιστικής πολιτικής ως προϊόν του σχεδιασμού, μπορεί να 
υποστηρίξει, να εμπλουτίσει ή να οριοθετήσει, σε μεγάλο βαθμό, τη διαδικασία ανάπτυξης του 
«αφηγήματος» που συνοδεύει την (Ε)ΠΚ, δηλαδή ενός μείζονος σημασίας βήματος του σχεδι-
ασμού που στηρίζεται ή/και εναρμονίζεται με την τοπική εμπειρική γνώση και παράδοση (Hall 
et al., 2008), καθιστώντας τες εργαλεία για την ερμηνεία των διαστάσεων της υλικής, και ιδι-
αίτερα της άυλης, πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο ρόλος της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών είναι σημαντικότερος όσον αφορά τον σχε-
διασμό που εστιάζει στην ΕΠΚ, ιδιαίτερα όταν αυτή συνιστά έναν πόρο με υπερ-τοπική σημασία 
και αξία για ένα ευρύτερο κοινό, όπως, για παράδειγμα, όταν συνδέεται με παγκόσμιας εμβέ-
λειας γεγονότα, π.χ. ιστορικά ναυάγια του Α΄ και του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, που απηχούν 
στοιχεία της ευρωπαϊκής ή ακόμη και της παγκόσμιας ιστορίας. Ωστόσο, τέτοια παραδείγματα 
ΕΠΚ είναι πολύ σημαντικά και για τις τοπικές κοινωνίες (παράκτιες ή νησιωτικές) με τις οποίες 
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γειτνιάζουν (Koutsi and Stratigea, 2019· Koutsi and Stratigea, 2022· Κούτση και Στρατηγέα, 
2018· Κούτση και Στρατηγέα, 2020· Papageorgiou, 2018). Η εν λόγω ισχυρή σύνδεση μπορεί 
να αιτιολογηθεί μέσω των ιστορικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν στην περιοχή τους, τα 
οποία βίωσαν είτε ως «θεατές», με τις όποιες επιπτώσεις αυτά συνεπάγονταν για την τοπική 
πραγματικότητα, είτε και ως «δρώντες», με συμμετοχή στα συγκεκριμένα γεγονότα, και τη δε 
ΕΠΚ να σηματοδοτεί μέρος της ιστορικής τους διαδρομής και μνήμης (π.χ., θύματα ή επιζώντες 
από ναυάγια πλοίων ή πτώσεις αεροπλάνων). Εν προκειμένω, η βιώσιμη και με όρους ανθε-
κτικότητας αξιοποίηση της ΕΠΚ, που αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής ή και της παγκόσμιας 
ιστορίας, προκειμένου να συντελέσει καθοριστικά στην υλοποίηση στόχων τοπικής ανάπτυξης, 
οφείλει να «ισορροπεί» ανάμεσα: α) σε κανόνες και περιορισμούς που απορρέουν από το ευρύ-
τερο περιβάλλον (π.χ., UNESCO), β) στην εκπλήρωση του ρόλου της ως αναπτυξιακού πόρου, 
γ) στη διατήρηση της ιστορικής, πολιτιστικής, κοινωνικής, συναισθηματικής κ.λπ. αξίας της για 
την τοπική κοινωνία (Kyvelou and Henocque, 2022).

Συν τοις άλλοις, η συμμετοχική προσέγγιση στο πλαίσιο της διαχείρισης της ΕΠΚ καθιστά τον 
σχεδιασμό ένα μέσο για την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και την προστασία της, 
άποψη που έχει ήδη διατυπωθεί και από την UNESCO. Μάλιστα, το Επιστημονικό και Τεχνικό Συμ-
βουλευτικό Όργανο της UNESCO, στην 3η συνεδρίασή του τον Απρίλιο του 2012 τόνισε, μεταξύ 
άλλων, την ανάγκη για (UNESCO, 2012):

 � Την προώθηση μοντέλων διαχείρισης της ΕΠΚ που βρίσκονται σε αρμονία ή υποστηρίζουν στό-
χους βιώσιμης και ανθεκτικής αξιοποίησής της για την τοπική ευημερία και τη δημιουργία θέσε-
ων εργασίας στις περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές.

 � Την απομάκρυνση από «σιλό» προσεγγίσεις – ενάλια αρχαιολογία – και την ενίσχυση της συμ-
μετοχής των τοπικών κοινωνιών στη διαχείριση της ΕΠΚ με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την 
προστασία της, καθώς και την άντληση των θετικών εμπειριών για κατοίκους/επισκέπτες, ως 
απόρροια της επισκεψιμότητας της ΕΠΚ.

Τα παραπάνω βρίσκονται σε αρμονία και μπορούν να ερμηνευτούν μέσα από: 

 � Την έννοια του «Κύκλου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Διάγραμμα 1α), ως του εννοιολογικού 
πλαισίου που καταδεικνύει τον ρόλο της συμμετοχής ως εργαλείου κατανόησης της αξίας της 
(Ε)ΠΚ, υποδεικνύοντας ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο η πολιτιστική κληρονομιά, ως προϊόν 
του παρελθόντος, μπορεί να αξιοποιηθεί στο παρόν για να διασφαλίσει το μέλλον (Thurley, 2005).

 � Τη διαδικασία του «Κύκλου του Σχεδιασμού» (Διάγραμμα 1β), όπου η συμμετοχή διαδραματίζει 
κεντρικό ρόλο για τη βιώσιμη, ανθεκτική και με σεβασμό στο εκάστοτε σύστημα αξιών αξιοποί-
ηση της (Ε)ΠΚ.

Στον «Κύκλο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Διάγραμμα 1α), η κατανόηση και αξιολόγηση της 
αξίας της κληρονομιάς αυτής αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για την ανάπτυξη του αισθήματος προ-
στασίας της. Επιπροσθέτως, ενεργοποιεί την ανάγκη διεύρυνσης της επαφής με τα στοιχεία της 
(Ε)ΠΚ, και ενισχύει την επιθυμία για αύξηση της γνώσης και αντίληψης των μηνυμάτων που αυτή 
εκπέμπει. Τα εν λόγω διαδοχικά στάδια και οι επαναλαμβανόμενοι «κύκλοι» μπορούν να συντελέ-
σουν θετικά στην προστασία, τη βιώσιμη και ανθεκτική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
καθώς και στην ανάπτυξη και εμπέδωση της τοπικής ταυτότητας (Koutsi and Stratigea, 2021a· 
Koutsi and Stratigea, 2022).

Ο «Κύκλος του Σχεδιασμού» (Planning Cycle) (Διάγραμμα 1β), όταν στο επίκεντρό του βρίσκε-
ται ως στόχος η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, επιδιώκει τη βιώσιμη και με όρους 
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ανθεκτικότητας, τοπική ανάπτυξη, μέσα από τη διαμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών με πυλώνα 
τον πολιτισμό. Η έννοια της συμμετοχής στο πλαίσιο της διαδικασίας του πολιτιστικού σχεδιασμού 
μπορεί να εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους, όπως, π.χ., την απόκτηση πληροφορίας, την ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών δρώντων, τον συν-σχεδιασμό και τη συναπόφαση όσον 
αφορά τον τρόπο αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ. 

Η συμμετοχή, στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του «Κύκλου της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και του «Κύκλου του Σχεδιασμού», με την εκτίμηση της αξίας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς από τον πρώτο να έχει θετική επίδραση στο σχεδιαστικό αποτέλεσμα 
που παράγεται από τον δεύτερο.

Όμως, πώς λειτουργεί στην πράξη η συμμετοχή των πολιτών στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την 
αξιοποίηση της (Ε)ΠΚ, και πώς αυτή ερμηνεύεται μέσα από τη σύνδεση των επιμέρους σταδίων του 
«Κύκλου του Σχεδιασμού» (Διάγραμμα 1β) με τα στάδια του «Κύκλου της Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς» (Διάγραμμα 1α);

Η εμβάθυνση στα παραπάνω ερωτήματα επιχειρείται μέσα από την ανάλυση των επιμέρους 
σταδίων του «Κύκλου του Σχεδιασμού» και της διασύνδεσης κάθε σταδίου με τα στάδια του 
«Κύκλου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Ειδικότερα: 

(α)  Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης. Σε αυτό το βήμα, ο ρόλος της συμμετοχής είναι τρι-
πλός, με την εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων να αξιοποιείται ως μέσο για: α) τη συλλογή 
της εμπειρικής γνώσης και πληροφορίας για το διαθέσιμο πολιτιστικό απόθεμα, τόσο στον 
χερσαίο όσο και στον θαλάσσιο χώρο, συμβάλλοντας στην καλύτερη αντίληψη των σχεδια-
στών σχετικά με το απόθεμα αυτό, β) την αναγνώριση/κατανόηση της αξίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς για τη διαμόρφωση τοπικής ταυτότητας, προκαλώντας τους εμπλεκόμενους 
στη διαδικασία να εντοπίσουν τις ιδιαίτερες συνδέσεις τους με τα στοιχεία της (Ε)ΠΚ, επα-
ναπροσδιορίζοντας την πραγματική τους αξία γι’ αυτούς, γ) τη δημιουργία μιας πλατφόρμας 
διεπαφής μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων/πολιτών και σχεδιαστών για την αλληλεπίδραση 
των δύο μερών καθ’ όλη τη διάρκεια της σχεδιαστικής διαδικασίας. Πρόκειται για στοιχείο με 
σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και τη δημιουρ-
γία δικτυώσεων και συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο (Community Building). Το βήμα αυτό 
συσχετίζεται με τα βήματα (α) και (β) του «Κύκλου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Διά-
γραμμα 1α), καθώς η ενημέρωση, η εμπλοκή στη συλλογή στοιχείων και η τεκμηρίωση του 
διαθέσιμου αποθέματος χερσαίας και ενάλιας, υλικής και άυλης, πολιτιστικής κληρονομιάς, 
οδηγούν στην καλύτερη εκτίμηση της αξίας της. Η εκτίμηση αυτή, με τη σειρά της, καθώς 
και ο εντοπισμός των στοιχείων με τα οποία οι ίδιοι συνδέονται ή αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της ιστορικής τους διαδρομής, οδηγούν στην ανάπτυξη αισθήματος φροντίδας/προ-
στασίας της (Ε)ΠΚ.

(β)  Ορισμός στόχου και υπο-στόχων. Στο στάδιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να συνδρά-
μουν στη διαμόρφωση και την επιλογή του στόχου και των υπο-στόχων του υπό διαμόρφωση 
σχεδίου τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης. Συμπεριλαμβάνοντας ενδιαφερόμενους φορείς και 
πολίτες, η επιλογή των οποίων καθορίζεται από την κλίμακα του σχεδιασμού, και καταγρά-
φοντας τις διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις τους, στο στάδιο αυτό παρέχεται στους σχε-
διαστές η κατάλληλη καθοδήγηση για την οριοθέτηση του επιδιωκόμενου στόχου και των 
υπο-στόχων που τα υπό ανάπτυξη σχέδια πρέπει να ικανοποιούν. Το συγκεκριμένο βήμα σχε-
τίζεται με τα στάδια (α) και (β) του «Κύκλου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», καθώς η εμβά-
θυνση της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολιτιστικού της 
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αποθέματος συμβάλλει στην κατανόηση του αναπτυξιακού ρόλου της (Ε)ΠΚ, της εν δυνάμει 
συμβολής της στη διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και της κοινωνικής συνοχής, καθώς και 
της ευεργετικής της δράσης στην προσπάθεια επίτευξης της βιώσιμης και ανθεκτικής τοπι-
κής ανάπτυξης. 

(γ)  Ανάπτυξη εναλλακτικών προτάσεων και αξιολόγηση αυτών. Η δόμηση και η αξιολόγηση 

(δ) ... επιθυµουν 
να γνωρίσουν 

περισσότερα
για την (Ε)ΠΚ

Κατανόηση της (Ε)ΠΚ

Ανάπτυξη αίσθησης φροντίδας
/ προστασίας της (Ε)ΠΚ

Απόλαυση
της (Ε)ΠΚ

Αντίληψη / 
αξιολόγηση
της (Ε)ΠΚ

(γ) ... βιώνουν / 
απολαµβάνουν

την (Ε)ΠΚ

(α) ... αντιλαµ-
βάνονται/
αξιολογούν την αξία 
της (Ε)ΠΚ

(β) ... νοιάζονται
για την (Ε)ΠΚ

... οι εµπλεκόµενοι

Διάγραμμα 1α. Ο Κύκλος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πηγή: Thurley, 2005· Koutsi and Stratigea, 2021α.

(α) Αξιολόγηση
παρούσας

κατάστασης

Βιώσιµη 
& ανθεκτική

διαχείριση (Ε)ΠΚ 
ως πυλώνα

τοπικής 
ανάπτυξης (α) Καθορισµός

στόχου /υπο-στόχων

(γ) Εναλλ/κές
προτάσεις / 

Αξιολόγηση / 
Επιλογή

(δ) Υλοποίηση
προκρινόµενου

σχεδίου

Παρακολούθηση
αποτελεσµάτων/

ανάδραση

 

Διάγραμμα 1β. Ο Κύκλος του Σχεδιασμού. 

Πηγή: Stratigea, 2015.
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εναλλακτικών προτάσεων για την επιδίωξη μελλοντικών αναπτυξιακών προοπτικών που 
βασίζονται, μεταξύ άλλων, στη βιώσιμη και την ανθεκτική αξιοποίηση της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, συνιστούν κομβικό βήμα στη διαδικασία του σχεδιασμού. Το ίδιο ισχύει για τη συμ-
μετοχή των κοινωνικών ομάδων και την ενδυνάμωσή τους προκειμένου να συμμετέχουν 
ουσιαστικά στο στάδιο αυτό. Η αξία της συμμετοχής έγκειται στο γεγονός της συνεισφοράς 
στη διαμόρφωση και στην αξιολόγηση σχεδίων που ενσωματώνουν τις τοπικές αξίες και επι-
διώξεις, εξυπηρετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσδοκίες και τα οράματα των 
εμπλεκομένων (Rowe and Frewer, 2000). Η διαδικασία και τα αποτελέσματα αυτού του στα-
δίου σχετίζονται με όλα τα στάδια του «Κύκλου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Διάγραμμα 
1α), καθώς, μέσα από τη συμμετοχή, δίνεται ώθηση στους εμπλεκόμενους να επιδιώξουν 
την καλύτερη κατανόηση της αξίας της (Ε)ΠΚ και της ανάγκης προστασίας της, την επισκε-
ψιμότητα και την απόκτηση εμπειριών από αυτήν. Τα στοιχεία αυτά, με τη σειρά τους, συντε-
λούν στην επιθυμία απόκτησης περισσότερης γνώσης γύρω από την (Ε)ΠΚ, γνώση που απο-
τελεί αφετηρία για νέα «είσοδο» στον «Κύκλο της Πολιτιστικής κληρονομιάς» και παραγωγή 
πρόσθετης αξίας από τον εν λόγω κύκλο. Η αξία αυτή μετουσιώνεται σε ουσιαστική και 
ώριμη συμβολή των εμπλεκομένων στον «Κύκλο του Σχεδιασμού» και τα σχεδιαστικά απο-
τελέσματα που αυτός παράγει. 

(δ)  Υλοποίηση του Σχεδίου. Τα στρατηγικά σχέδια πολιτιστικής ανάπτυξης, ως απόρροια των προ-
ηγούμενων σταδίων του «Κύκλου του Σχεδιασμού», υλοποιούνται με βάση μία σειρά κατευ-
θύνσεων πολιτικής, μέτρων και δράσεων. Για την επιτυχημένη εφαρμογή τους, η δέσμευση 
σε αυτά των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Όσο πιο ισχυρή και 
ουσιαστική είναι η εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών στα προηγούμενα στάδια, τόσο πιο επι-
τυχημένη είναι η υλοποίηση των παραγόμενων σχεδίων (Στρατηγέα, 2015· Κούτση, 2018· 
Krommyda et al., 2019). Από την άποψη αυτή, είναι επιθυμητή μία συμμετοχική διαδικασία 
που να εμπλέκει τους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλα τα στάδια του «Κύκλου του Σχεδια-
σμού». Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό   λόγω χρονικών, οικονομικών και άλλων περι-
ορισμών (Koutsi and Stratigea, 2019· Slocum, 2003· Koutsi and Stratigea, 2021a). Το στά-
διο αυτό σχετίζεται με τον «Κύκλο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στο σύνολό του, καθώς 
η ενεργοποιημένη, συνειδητοποιημένη και ευαισθητοποιημένη τοπική κοινωνία μπορεί να 
αποτελέσει αρωγό και κινητήριο δύναμη για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός σχεδίου.

(ε)  Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου. Στο τελευταίο βήμα της συμμετοχικής προ-
σέγγισης του σχεδιασμού, η παρακολούθηση της επιτυχούς εφαρμογής του εκάστοτε σχε-
δίου συνιστά κομβικό παράγοντα για τη διαρκή αξιολόγησή του. Το στοιχείο αυτό είναι κρί-
σιμο σε ένα δυναμικό περιβάλλον, η επίδραση του οποίου στην (Ε)ΠΚ μπορεί να επιβάλλει 
αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης. Η εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών, ως των αποδεκτών 
του σχεδιασμού, μπορεί να υποστηρίξει αυτό το στάδιο, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με 
την απόδοση του εκάστοτε σχεδίου και των σχετικών μέτρων πολιτικής για την επίτευξη των 
επιδιωκόμενων στόχων. Συν τοις άλλοις, δύναται να συντελέσει στον εντοπισμό αστοχιών 
στην εφαρμογή του σχεδίου και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης ή επαναπροσανατο-
λισμού των σχετικών μέτρων πολιτικής. Το συγκεκριμένο στάδιο σχετίζεται στενά με όλα τα 
στάδια του «Κύκλου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», καθώς όσο πιο ευαισθητοποιημένοι, 
ενημερωμένοι και ενεργοί είναι οι τοπικοί δρώντες σε θέματα της ΕΠΚ, τόσο εντατικότερος 
είναι ο βαθμός δέσμευσής τους στο στάδιο της παρακολούθησης της εφαρμογής του σχε-
δίου (Διάγραμμα 1α). 
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2.2  Κρίσιμα ζητήματα χωρικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση  
της ΕΠΚ

 Η βιώσιμη και με όρους ανθεκτικότητας διαχείριση της ΕΠΚ συνιστά ένα περίπλοκο και απαιτη-
τικό σχεδιαστικό πρόβλημα με πολλαπλές διαστάσεις, εγείρει δε προκλήσεις και ζητήματα προς 
αντιμετώπιση, τα οποία συνοψίζονται στο Διάγραμμα 2 και επεξηγούνται στη συνέχεια.
 

θαλάσσιο

παράκτιο

χερσαίο

Χωρική Βάση
∆εδοµένων

χαρτογράφηση

οπτικοποίηση

τεκµηρίωση
τοπικό επίπεδο

περιφερειακό επίπεδο

εθνικό επίπεδο

ΘΧΣ

Ο∆ΠΖ

Χωρικό Πλαίσιο
Αναφοράς

Αποµάκρυνση από 
«σιλό» προσεγγίσεις

Αξιοποίηση Ενάλιας 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Χωρικός 
Σχεδιασµός

Εµπλοκή τοπικής κοινωνίας
∆ηµιουργία «αφηγήµατος»

∆ιακυβέρνηση εθνικό επίπεδο

τοπικό/περιφερειακό επίπεδο

ευρωπαϊκό/παγκόσµιο επίπεδο

Διάγραμμα 2. Ζητήματα σχεδιασμού και διακυβέρνησης για τη διαχείριση της ΕΠΚ. 

Πηγή: Koutsi and Stratigea, 2021b, Ιδία επεξεργασία. 

Χωρικό πλαίσιο αναφοράς

Η ΕΠΚ, ενώ σχετίζεται άμεσα με το θαλάσσιο περιβάλλον, πολλές φορές είναι συνυφασμένη με 
φυσικούς ή/και πολιτιστικούς πόρους, ή τη διαδρομή στον χρόνο του παράκτιου αλλά και του χερ-
σαίου τμήματος των περιοχών στις οποίες εντοπίζεται. Για τον λόγο αυτό απαιτείται μία ολοκλη-
ρωμένη προσέγγιση διαχείρισης των χερσαίων και θαλάσσιων, φυσικών και πολιτιστικών πόρων 
των περιοχών αυτών, των πόρων αυτών νοούμενων ως αναπόσπαστο μέρος των χωρικών, ιστο-
ρικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών κ.λπ. χαρακτηριστικών των εκάστοτε τοπικών 
κοινοτήτων. Αυτό φέρνει στο προσκήνιο και την αξία του τοπικού επιπέδου, καθώς και την ανά-
γκη για εμπλοκή των κοινοτήτων στον σχεδιασμό, δεδομένου ότι τα υποθαλάσσια φυσικά, και 
ειδικά τα πολιτιστικά αγαθά, είναι, τις περισσότερες φορές, άρρηκτα συνδεδεμένα με το ιστορικό 
παρελθόν των «τόπων» και αγγίζουν κοινωνικά και ηθικά ζητήματα, που απαιτείται να εκτιμη-
θούν και να αντιμετωπιστούν με ευαισθησία (Koutsi and Stratigea, 2021a· Perez-Alvaro, 2019). 
Έτσι, το «αφήγημα» που στοχεύει στην προώθηση του ενάλιου πολιτιστικού πλούτου οφείλει να 
σέβεται την ιστορική διαδρομή και τη μνήμη των αυτόχθονων πληθυσμών και να συνδιαμορφώ-
νεται με αυτούς (ιστορικά γεγονότα, υλικό, ιστορίες κ.λπ.), αξιοποιώντας την ΕΠΚ σε αρμονία με 
το σύστημα αξιών των περιοχών στις οποίες αυτή εντοπίζεται.
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Χωρική βάση δεδομένων

Η διαχείριση της ΕΠΚ εγείρει ζητήματα σχετικά με τον εντοπισμό της θέσης τους, την αξιολό-
γηση της κατάστασης των εντοπισμένων στοιχείων, καθώς και τη διερεύνηση της προοπτι-
κής αξιοποίησής τους. Ο εντοπισμός της θέσης της ΕΠΚ αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, καθώς ένας 
σημαντικός αριθμός καταποντισμένων πολιτιστικών στοιχείων παραμένει άγνωστος (UNESCO, 
2008). Επιπροσθέτως, επιχειρείται σε ένα δύσκολο, πολλές φορές, ως προς την πρόσβαση και 
τη διαχείριση περιβάλλον, γεμάτο κινδύνους και προκλήσεις (το θαλάσσιο). Ο γεωγραφικός 
προσδιορισμός της ΕΠΚ (εντοπισμός, ακριβής θέση, βάθος κ.λπ.), η τεκμηρίωση (κατάσταση, 
περίοδος, κατάσταση, υλικό, φορτίο, κίνδυνοι κ.ά.), η εκτίμηση των χαρακτηριστικών του περι-
βάλλοντος στο οποίο εντοπίζεται, η χαρτογράφηση και η απεικόνισή της συνιστούν απαραίτη-
τες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση βιώσιμης και με όρους ανθεκτικότητας αξιοποίησή της, 
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των επισκεπτών της (UNESCO, 2001). Η τεχνολο-
γία είναι μεγάλος σύμμαχος προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η πρόοδος σε τεχνολογίες 
με εφαρμογή στον θαλάσσιο χώρο εξασφαλίζει νέες δυνατότητες για τον εντοπισμό, την ανα-
γνώριση, την πλοήγηση, την ανασκαφή και την τεκμηρίωση της ΕΠΚ. Αξιοσημείωτη πρόοδος 
παρατηρείται και σε τεχνολογίες που υποστηρίζουν την επικοινωνία της ΕΠΚ στο κοινό, όπως, 
π.χ., η εικονική πραγματικότητα (VR) και οι πιο πρόσφατες τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης 
(3D) (Argyropoulos and Stratigea, 2019). Η ενσωμάτωση των παραπάνω πληροφοριών σε μία 
χωρική βάση δεδομένων, εμπλουτισμένη με πρόσθετο γενικό αλλά και ειδικό περιεχόμενο για 
την τοποθεσία και την περιοχή που περιβάλλει την ΕΠΚ, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μία 
συνεκτική και συστηματική διαχείριση της ΕΠΚ, καλύπτοντας το υφιστάμενο κενό στον τομέα 
και υποστηρίζοντας τη συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης της ενάλιας φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Χωρικός σχεδιασμός

Ο ΘΧΣ και η ΟΔΠΖ, ως εργαλεία για τη ρύθμιση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου και της μεταξύ 
τους σχέσης, αποτελούν κρίσιμα ζητήματα όσον αφορά το χωρικό πλαίσιο διαχείρισης της ΕΠΚ 
(Koutsi and Stratigea, 2022). Ο ΘΧΣ είναι ζωτικής σημασίας για την οριοθέτηση συγκεκριμένων 
περιοχών προστασίας και ανάδειξης της ΕΠΚ, σε αρμονία με τις υπόλοιπες θαλάσσιες δραστηριό-
τητες, αλλά και τη διασφάλιση της ασφάλειας των καταδυόμενων. Επιπλέον, ο ΘΧΣ οφείλει να βρί-
σκεται σε συντονισμό με τα σχέδια ΟΔΠΖ, προβλέποντας, π.χ., χερσαίες υποδομές για τη διαχείριση 
και την ανάδειξη της ΕΠΚ. Οι στρατηγικές κατευθύνσεις του ΘΧΣ και της ΟΔΠΖ πρέπει να δίνονται 
σε εθνικό πλαίσιο, παρέχοντας στρατηγικές επιλογές πολιτικής προς υλοποίηση στο περιφερειακό 
και το τοπικό επίπεδο, ακολουθώντας μία συνδυασμένη προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» και 
«από πάνω προς τα κάτω». Ωστόσο, στη χώρα μας δεν υπάρχει ακόμη στρατηγικός σχεδιασμός για 
τη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου και των παράκτιων ζωνών, οδηγώντας έτσι σε κατακερματι-
σμένες προσπάθειες διαχείρισης της ΕΠΚ σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. Οι επιπτώσεις εξαιτίας 
αυτής της πραγματικότητας εντείνονται, λαμβάνοντας υπόψη τη σχεδόν ολοκληρωτική απουσία της 
απαραίτητης γνώσης ως προς τη θέση, την κατάσταση, την ανάγκη προστασίας από άλλες δραστη-
ριότητες του θαλάσσιου χώρου, τη δυνατότητα επισκεψιμότητας κ.λπ. της ΕΠΚ. 

Απομάκρυνση από «σιλό» προσεγγίσεις

Η μέχρι σήμερα «σιλό» προσέγγιση που υιοθετείται στη διαχείριση της ΕΠΚ, είναι μία μονο-ε-
πιστημονική θεώρηση και ένα είδος αυστηρής προστασίας και αποκλεισμού της κοινωνίας απ’ 
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αυτό το κοινό αγαθό, ως πρακτική, κατά βάση, των σχετικών με τον πολιτισμό φορέων και επι-
στημονικών ομάδων. Εξαιτίας αυτού, συνιστά εμπόδιο για τη διεπιστημονική και την ολοκληρω-
μένη θεώρησή της στο πλαίσιο της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, καθώς και την ανάδειξη νέων 
ευκαιριών για τις παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο των κοινοτήτων της 
Μεσογείου, αυτή η κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο πόρο για την επίτευξη στό-
χων βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ, παράλληλα, δύναται να καθοδηγήσει δράσεις και επιλογές που 
έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στην ευαισθητοποίηση και τον σεβασμό της ΕΠΚ, τόσο από την 
τοπική κοινωνία όσο και από τους επισκέπτες. 

Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική εμπειρία δείχνει ότι προσεγγίσεις «σιλό», κυρίως λόγω του 
κατακερματισμένου νομοθετικού πλαισίου, αλλά και σε συνδυασμό με μία καλά ριζωμένη νοο-
τροπία «απομόνωσης» της βυθισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς (Nutley, 2007), έχουν οδηγή-
σει σε νομικά και γραφειοκρατικά αδιέξοδα, καθώς και στην υιοθέτηση πρακτικών που απέχουν 
σημαντικά από το να χαρακτηριστούν επιλογές αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Διακυβέρνηση

Όπως διατυπώνεται ήδη από την εισαγωγή της παρούσας εργασίας, η σφαιρική φύση της ΕΠΚ 
αντικατοπτρίζει την εγκάρσια αξία της σε διάφορες χωρικές κλίμακες και κοινότητες, και θέτει 
ζητήματα συλλογικής ευθύνης για την προστασία της. Το ίδιο ισχύει και για την προστασία της 
υποθαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς. Ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, οι κίνδυνοι που 
ελλοχεύουν για τη θαλάσσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά εντείνονται εξαιτίας της κλιμα-
τικής αλλαγής και απαιτούν συντονισμένες προσπάθειες σε διάφορα χωρικά επίπεδα (Perez-
Alvaro, 2016). Η διακυβέρνηση και η ανάληψη κοινής δράσης φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη σημα-
σία για τη διατήρηση του πλούτου της ΕΠΚ και των ιδιαίτερων θαλάσσιων τοπίων της λεκάνης της 
Μεσογείου, καθώς αμφότερα βρίσκονται σε κίνδυνο. Μία τέτοια προοπτική διακυβέρνησης ανα-
δεικνύει ευκαιρίες αλλά και εμπόδια, ενώ απευθύνεται σε ένα πλήθος ενδιαφερόμενων φορέων, 
σε μία προσπάθεια προστασίας της κληρονομιάς αυτής και βιώσιμης και ανθεκτικής αξιοποίησής 
της ως «κοινού αγαθού». Στην περίπτωση της Μεσογείου και των εκτεταμένων παράκτιων και 
νησιωτικών περιοχών της, οι επιτυχείς πρακτικές διακυβέρνησης της ΕΠΚ μπορούν να θέσουν 
τα θεμέλια για την εδραίωση βιώσιμων, ανθρωποκεντρικών, μακροπρόθεσμων και ποιοτικών 
θαλάσσιων αναπτυξιακών δρόμων.

3.  Ένταξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
στις αρχές του Θαλάσσιου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού 

Η αξιοποίηση της ΕΠΚ, ως στοιχείου του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αποτελεί ένα σχεδιαστικό 
ζήτημα με πολλαπλούς στόχους (κοινωνικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς, ιστορικούς, περι-
βαλλοντικούς κ.ά.). Η θέση της ΕΠΚ στον ΘΧΣ, ως ένας κομβικής σημασίας, με πολλαπλές πτυχές, 
θαλάσσιος πόρος, διερευνάται στην παρούσα ενότητα μέσα από την εμβάθυνση στις εννέα αρχές 
του, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη (UN Environment, 2018) και τη συνερ-
γασία της UNESCO με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (UNESCO-IOC/European Commission, 2021), 
συμπεριλαμβάνοντας τις βασικές πτυχές της διαδικασίας του ΘΧΣ και καθιστώντας τη συμμετοχή 
των τοπικών κοινοτήτων αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας. 
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Α. Αρχή των πολλαπλών επιπέδων σχεδιασμού (multi-scale approach)

Η αρχή αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για οριοθέτηση της χωρικής κλίμακας του ΘΧΣ, προκειμένου 
αυτός να προσαρμόζεται στα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε μεμονωμένου θαλάσσιου περιβάλ-
λοντος (π.χ., γεωγραφικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη ευάλωτων περιοχών), στο είδος των θαλάσ-
σιων χρήσεων (π.χ., ένταση, συνέργειες ή συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών χρήσεων), καθώς 
και στην ύπαρξη φορέων παρέμβασης με διαφορετική δικαιοδοσία στο θαλάσσιο χωρικό σύστημα. 

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη (UN Environment, 2018), οι συνιστώμενες χωρικές κλίμα-
κες μπορεί να ποικίλλουν από την τοπική έως την περιφερειακή / υπο-περιφερειακή ή/και την 
εθνική. Προκειμένου τα παραγόμενα Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια να είναι επιτυχημένα, φορείς 
από διαφορετικές χωρικές κλίμακες θα πρέπει να μοιράζονται κοινά οράματα και στόχους για 
τον θαλάσσιο χώρο, αλλά και να επιδεικνύουν ένα είδος ιεραρχικής σχέσης/συνεργασίας για την 
οικοδόμηση συναίνεσης ως προς τα σχέδια δράσης που συντάσσονται με στόχο την επίτευξη των 
εν λόγω οραμάτων. Επίσης, η αρχή των πολλαπλών επιπέδων σχεδιασμού είναι πολύ σημαντική 
για τη διαχείριση της ΕΠΚ, ως πολιτιστικού στοιχείου με ταυτόχρονα τοπικό αλλά και παγκόσμιο 
ενδιαφέρον (UNESCO, 2001). Όμως, η επίτευξη της εν λόγω επιδιωκόμενης εναρμόνισης μεταξύ 
ποικίλων ιεραρχικών προτεραιοτήτων σε πολλαπλές χωρικές κλίμακες (Lagabrielle et al., 2018) 
συνεπάγεται την ανάγκη διακυβέρνησης και δέσμευσης των ενδιαφερομένων φορέων σε πολ-
λαπλά επίπεδα σχεδιασμού (κεντρική, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ, επιχειρήσεις 
κ.λπ.) (Matczak et al., 2014). Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει, για μία ακόμη φορά, ότι η διακυβέρ-
νηση και η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων βρίσκονται στο επίκεντρο της διαχείρισης της 
ΕΠΚ, συμβάλλοντας στον εντοπισμό της, την εξερεύνηση, την τεκμηρίωση, τη διατήρηση, την 
αποτίμηση, τη βιώσιμη και με όρους ανθεκτικότητας αξιοποίησή της, σύμφωνα με τις τοπικές 
πεποιθήσεις και τη βιωματική γνώση (Koutsi and Stratigea, 2021a), την παρακολούθηση και τη 
διαφύλαξή της. Πρόκειται για ζητήματα που εύστοχα διατυπώνονται στη Σύμβαση της UNESCO 
(2001) για την προστασία της ΕΠΚ. 

Β. Αρχή της ολοκληρωμένης προσέγγισης 

Ο όρος «ολοκλήρωση» μπορεί να σχετίζεται με πολλές και διαφορετικές έννοιες και προσεγγίσεις. 
Για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνει: 

 � Περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους για την επίτευξη της βιωσιμότητας 
σε θαλάσσια περιβάλλοντα.

 � Ολοκληρωμένη αντίληψη των τομέων για τη δημιουργία συνεργειών (π.χ., διαχείριση της ΕΠΚ 
και καταδυτικός τουρισμός/αναψυχή) (Przedrzymirska et al., 2018) και τη διαχείριση των υφι-
στάμενων ή μελλοντικών συγκρούσεων που μπορεί να απορρέουν από αυτές.

 � Κάθετη (σε διαφορετικά χωρικά επίπεδα) ή/και οριζόντια (εκπρόσωποι διαφορετικών τομέων 
σε ένα συγκεκριμένο χωρικό επίπεδο) ολοκλήρωση ενδιαφερόμενων φορέων, με στόχο την 
εκπροσώπηση όλων των ομάδων συμφερόντων στη διαδικασία σχεδιασμού της αξιοποίησης 
της ΕΠΚ.

 � Ολοκληρωμένη προσέγγιση στη φιλοσοφία του χερσαίου και θαλάσσιου σχεδιασμού για τη δια-
σφάλιση της εναρμόνισης και της συνοχής μεταξύ των αλληλοεπιδρώντων τμημάτων του ίδιου 
παράκτιου-θαλάσσιου οικοσυστήματος (Le Tissier, 2020).

Αναφορικά με τη διαχείριση της ΕΠΚ, η ενσωμάτωση σχετίζεται περαιτέρω με την ολοκλη-
ρωμένη θεώρηση:
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 � Της πολιτιστικής και φυσικής διάστασης του θαλάσσιου χώρου (Barbash-Riley, 2014· Koutsi and 
Stratigea, 2021a), δεδομένου ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η ΕΠΚ προσαρμόζεται στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, δημιουργώντας, για παράδειγμα, τεχνητούς υφάλους (UNESCO, 2008).

 � Των υλικών και άυλων διαστάσεων της ΕΠΚ και της διασύνδεσής τους με στοιχεία του χερσαίου 
χώρου, όπως, π.χ., μνημεία, πολεμικές εγκαταστάσεις, ναυτικά μουσεία, διευρύνοντας την αξία 
και τη σημασία της για την τοπική κοινωνία που δρα σε αυτό το ευρύτερο περιβάλλον.

Γ. Αρχή της αλληλεπίδρασης χερσαίου και θαλάσσιου χώρου

Οι αλληλεπιδράσεις χερσαίου και θαλάσσιου χώρου (land-sea interactions - LSI) διαδραματί-
ζουν σημαντικότατο ρόλο σε μελέτες που αφορούν τον ΘΧΣ. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές μπορεί 
να σχετίζονται με φυσικές διεργασίες (π.χ., διάβρωση των ακτών), χρήσεις και δραστηριότητες 
που άπτονται του παράκτιου θαλάσσιου χώρου (π.χ., λιμάνια), αποτελέσματα επιλογών χωρικού 
σχεδιασμού και αντίστοιχων πολιτικών για χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές και τις αντίστοιχες 
αλληλεπιδράσεις ξηράς-θαλάσσης (π.χ., περιοχές που προορίζονται για δραστηριότητες τουρι-
σμού ή υδατοκαλλιέργειας) κ.ά. Στην περίπτωση της ΕΠΚ ειδικότερα, η γειτονική παράκτια περι-
οχή μπορεί να καθορίσει, σε μεγάλο βαθμό, τον τρόπο αξιοποίησής της, τις πιέσεις που δέχεται, 
όπως, π.χ., μεγάλης κλίμακας παράκτιες δραστηριότητες, αλλά και τις διασυνδέσεις με χερσαίες 
δραστηριότητες ή ακόμη και χερσαίες τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς. Συν τοις άλλοις, η 
σχέση με τον παράκτιο χώρο καθορίζεται από τα άυλα στοιχεία, που συνδέονται με την ΕΠΚ και 
αφορούν την τοπική κοινωνία, όπως οι ναυτικές ιστορίες, οι θρύλοι και οι μύθοι που συνοδεύ-
ουν την πολιτιστική κληρονομιά και μπορούν να ενταχθούν σε ένα ενιαίο αφήγημα (Koutsi and 
Stratigea, 2019· Pérez-Reverte Mañas, 2021).

Δ. Οι τέσσερις διαστάσεις του ΘΧΣ

Ο ΘΧΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει κατευθύνσεις και για τις τέσσερις διαστάσεις του θαλάσσιου 
χώρου, δηλαδή τη θαλάσσια επιφάνεια, τη θαλάσσια στήλη, τον βυθό και τον χρόνο. Το ίδιο ισχύει 
και για τη διαχείριση της ΕΠΚ εντός του ΘΧΣ, με τις διαστάσεις αυτές να εξασφαλίζουν την προ-
στασία της ΕΠΚ και τη διαχείριση συγκρούσεων με άλλες χρήσεις. Παραδείγματα εφαρμογής των 
τεσσάρων αυτών διαστάσεων αποτελούν οι καταδυτικές δραστηριότητες (όλες οι διαστάσεις), η 
παρατήρηση του βυθού από την επιφάνεια (snorkeling) (επιφάνεια) οι θαλάσσιες μεταφορές [επι-
φάνεια, βυθός (αγκύρωση)], οι εξορύξεις υδρογονανθράκων (βυθός) κ.ά. Επιπροσθέτως, μεγάλη 
σημασία στο θαλάσσιο περιβάλλον έχει ο χρόνος, τόσο βραχυπρόθεσμα, οριοθετώντας τις δρα-
στηριότητες με βάση τις μεταβαλλόμενες θαλάσσιες συνθήκες (π.χ., καιρικές συνθήκες εποχής), 
όσο και μακροπρόθεσμα, καθώς μπορεί να προκύπτουν αλλαγές στις χρήσεις εξαιτίας μεταβο-
λών της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος (π.χ., αλιεία εξαιτίας της αλλαγής της υφής 
των θαλάσσιων υδάτων), με επίδραση και στην ΕΠΚ.

Ε. ΘΧΣ βασισμένος στη γνώση

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, ο ΘΧΣ πρέπει να βασίζεται σε υψηλής ποιότητας χωροχρονικά 
δεδομένα, που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλο-
ντος πριν από τη διαδικασία του σχεδιασμού. Τα δεδομένα αυτά συνδυάζονται με την εμπειρική 
γνώση, η οποία πηγάζει από την εμπλοκή της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας και οριοθετεί το 
όραμα, τις προσδοκίες/προτεραιότητες που πρέπει να συνυπολογιστούν σε ένα Θαλάσσιο Χωρο-
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ταξικό Σχέδιο (Διάγραμμα 3). Τα δεδομένα και οι σχετικές πηγές αξιοποιούνται για την ανάπτυξη 
του εν λόγω Σχεδίου, ενώ είναι απαραίτητα και κατά το στάδιο της εφαρμογής του για τη διαρκή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του, καθώς και την ανατροφοδότηση του 
σχεδιασμού για την υλοποίηση των απαιτούμενων προσαρμογών και τη βελτίωση της αποδοτι-
κότητάς του (Διάγραμμα 3).

5. Ανάπτυξη θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδίου

4. Ανάλυση συνθηκών & 
χρήσεων θαλάσσιου χώρου

6. Παρακολούθηση / 
αξιολόγηση / εφαρµογή

1. Επιλογή εµπλεκόµενων 
στον σχεδιασµό

1. Επιλογή εµπλεκόµενων 
στο σχεδιασµό

2. Όραµα & 
στοχοι

2. Όραµα και 
στόχοι ...

3. Συλλογή δεδοµένων /
πληροφορίας

Διάγραμμα 3. Η διαδικασία του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και η θέση των δεδομένων σε 
αυτήν. 

Πηγή: Προσαρμογή από το National Indigenous Fisheries Institute.

Αναμφισβήτητα, και η διαθεσιμότητα δεδομένων είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της διαχείρι-
σης της ΕΠΚ. Η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων, στο πλαίσιο αυτό, συνιστούν μία διε-
πιστημονική διαδικασία που αποσκοπεί στην αποτύπωση των απτών χαρακτηριστικών της ΕΠΚ, 
δηλαδή την τρέχουσα φυσική κατάσταση των βυθισμένων στοιχείων, την κατάσταση του ευρύ-
τερου φυσικού περιβάλλοντος, τη θέση και το βάθος στα οποία βρίσκεται, το φορτίο σε περί-
πτωση ναυαγίου κ.ά. Ταυτόχρονα, η συλλογή δεδομένων στοχεύει στην ανάδειξη της άυλης διά-
στασης της ΕΠΚ, όπως, π.χ., ιστορικά στοιχεία/αναφορές, συνθήκες βύθισης, ανθρώπινες και 
υλικές απώλειες (Koutsi and Stratigea, 2021b). Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την εξελισσόμενη 
με ραγδαίους ρυθμούς τεχνολογική πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση, η συλλογή των εν λόγω 
δεδομένων δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση και τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να είναι ελλιπή, 
λόγω σημαντικών περιορισμών χρόνου και κόστους (Varinlioglu, 2016). Λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, επί του παρόντος, μόνο το 20% των ωκεανών είναι χαρτογραφημένο (Amos, 2021), μεγάλος 
όγκος πολύτιμων δεδομένων σχετικά με τη θέση και την τρέχουσα κατάσταση σημαντικού τμή-
ματος της ΕΠΚ δεν είναι διαθέσιμος. Εξαιτίας αυτού του προβλήματος τίθενται πολύ σημαντικά 
εμπόδια, αρχικά στην ίδια την προστασία της και, στη συνέχεια, στη βιώσιμη διαχείρισή της και 
την εναρμόνιση με άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες στο πλαίσιο του ΘΧΣ.
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ΣΤ. Αρχή της καταλληλότητας και χωρικής απόδοσης

Την τελευταία δεκαετία, χάρη στο γεγονός ότι οι θαλάσσιοι πόροι έχουν καταστεί δελεαστικοί, 
οι ωκεανοί εξελίχθηκαν σε πολυσύχναστους χώρους, από την άποψη δραστηριοτήτων και χρή-
σεων. Ωστόσο, η ιεράρχηση αυτών στον θαλάσσιο χώρο μέσω του ΘΧΣ είναι ζωτικής σημασίας 
για τη βιώσιμη αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων. Μία τέτοια ιεράρχηση μπορεί να επιτευχθεί με: 
α) τον εντοπισμό των «ακίνητων» και μη ανανεώσιμων πόρων, που πρέπει να αποκτούν προτε-
ραιότητα στην κατανομή των χρήσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον (UN, Environment 2018), β) την 
πολλαπλή χρήση (multi-use) του θαλάσσιου χώρου, γ) την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ διαφο-
ρετικών αλληλοσυμπληρούμενων χρήσεων. 

Η ΕΠΚ, ως «ακίνητος», αλλά και πολύτιμος πόρος για την εκάστοτε τοπική κοινωνία στην 
περιοχή της οποίας εντοπίζεται (Papageorgiou, 2019), έχει υψηλή προτεραιότητα στον θαλάσσιο 
χώρο με γνώμονα την επιτόπια (in situ) διατήρηση και προστασία της (UNESCO, 2001). Μάλιστα, 
όπως αναφέρεται από τους Stancheva και Stanchev (2020), η διαχείριση της ΕΠΚ επιτρέπει την 
πολλαπλή χρήση του θαλάσσιου χώρου μέσω του τρίπτυχου της προστασίας της κληρονομιάς 
αυτής, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και της ανάδειξης και των δύο από τον του-
ρισμό αναψυχής/καταδύσεων.

Ζ. Συνδεσιμότητα 

Η αρχή της συνδεσιμότητας αφορά τη δικτύωση μεταξύ, π.χ., τομέων ή δραστηριοτήτων της 
ίδιας φύσης, περιοχών με παρεμφερή χαρακτηριστικά ή αλληλένδετες χρήσεις/δραστηριότητες, 
όπως δίκτυα προστατευόμενων περιοχών, τη διασύνδεση μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων που 
δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, δημιουργώντας «γέφυρες» για την ανταλλαγή γνώσης και την 
ανάπτυξη συνεργειών που αφορούν θαλάσσιες δραστηριότητες κ.λπ. Η συνδεσιμότητα είναι απα-
ραίτητη μεταξύ των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ΕΠΚ, όπως, π.χ., ο τουρισμός ανα-
ψυχής/καταδύσεων, στοιχείο που εναρμονίζεται και με την προαναφερθείσα διάσταση των πολ-
λαπλών χρήσεων (πολιτισμός/τουρισμός εν προκειμένω) (Stancheva and Stanchev, 2020). Επί-
σης, η χωρική συνδεσιμότητα μπορεί να ενισχύσει κοινές αναπτυξιακές προσπάθειες περιοχών 
που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά ή εμπίπτουν στο ίδιο ιστορικό αφήγημα (π.χ., περιοχές με 
ΕΠΚ που συνδέεται με τα γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου). Επιπροσθέτως, δύναται να 
υποστηρίξει την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών, διευρύνοντας έτσι τα κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά, οικονομικά και λοιπά οφέλη. Μιλώντας, ακόμη, για τη συνδεσιμότητα με όρους 
διακυβέρνησης, μία ισχυρή, επαρκώς δομημένη και αποτελεσματική προοπτική διαχείρισης της 
ΕΠΚ προϋποθέτει τη δικτύωση και συνεργασία μεταξύ φορέων που εμπίπτουν σε τομείς που σχε-
τίζονται με αυτήν, όπως η θαλάσσια αρχαιολογία, ο τουρισμός, οι παράκτιες και οι καταδυτικές 
κοινότητες (Gambin et al., 2021).

Η. Η αρχή της διασυνοριακής συνεργασίας

Αν και ο ΘΧΣ μπορεί να θεωρηθεί πρωτίστως ως μία διαδικασία εντός των εθνικών συνόρων, 
η διασυνοριακή συνεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της συνοχής των σχεδίων ΘΧΣ, 
αλλά και τη συντονισμένη δράση σε παράκτιες ζώνες και θαλάσσιες περιοχές. Η ανάγκη διασυ-
νοριακής συνεργασίας βασίζεται, κατά κόρον, στην ίδια τη φύση των θαλάσσιων προκλήσεων, 
η επίλυση των οποίων απαιτεί κοινές διακρατικές / διασυνοριακές προσεγγίσεις (Hill and Kring, 
2013). Αυτό ισχύει και για τη διαχείριση της ΕΠΚ, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βυθισμένα πολιτι-
στικά αγαθά δεν προέρχονται πάντα από τη χώρα στην οποία τελικά εντοπίζονται. Για παράδειγμα, 
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όταν πρόκειται για πολεμικά ναυάγια, ανακύπτουν ζητήματα δικαιοδοσίας μεταξύ της χώρας προ-
έλευσης του ναυαγίου και της χώρας στην οποία βυθίστηκε το πλοίο, η οποία είναι υπεύθυνη για 
την προστασία του (Staniforth et al., 2011). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η συνεργασία μεταξύ των δύο 
μερών είναι μείζονος σημασίας. 

Θ. Η αρχή της προσαρμοστικότητας

Η προσαρμοστικότητα είναι μία από τις πιο κρίσιμες αρχές του ΘΧΣ. Σύμφωνα με αυτήν, κατά τη 
διαδικασία εκπόνησης ενός Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου ακολουθείται μία διαδικασία δια-
δραστικών και επαναλαμβανόμενων «κύκλων σχεδιασμού» (Διάγραμμα 4), με στόχο τη συνεχή 
βελτίωση και αναπροσαρμογή του, τη διαρκή εκτίμηση των αποτελεσμάτων του, και τη βελτίωση 
των πρακτικών διαχείρισης. Κάθε επανάληψη ενός κύκλου σχεδιασμού αποτελεί μία διαδικασία 
μάθησης και ελέγχου του βαθμού επίτευξης των στόχων του και των πιθανών αστοχιών. 

Η συνεπής και συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων κάθε κύκλου σχεδιασμού 
βρίσκεται στο επίκεντρο της προσαρμοστικής (adaptive) προσέγγισης, οδηγώντας στη διαρκή 
συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σχετικά με την τρέχουσα κατανομή των θαλάσσιων χρή-
σεων και των σχετικών δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο χώρο. Τέτοια δεδομένα προκύπτουν 
κατόπιν της επιτόπιας παρατήρησης, αλλά και της βιωματικής γνώσης ενδιαφερόμενων φορέων. 
Το τελευταίο είναι πολύτιμο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των θαλάσσιων χρή-
σεων, όπως αυτές κατανέμονται από τον ΘΧΣ.
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Διάγραμμα 4. Η αρχή της προσαρμοστικότητας στον ΘΧΣ. 

Πηγή: UN Environment, 2018.

Αναφορικά με την ΕΠΚ, η προσαρμοστική προσέγγιση ως διαδικασία επαναλαμβανόμενων 
κύκλων σχεδιασμού (Διάγραμμα 4) μπορεί να εξεταστεί σε συνάρτηση με τον «Κύκλο της Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς» (Διάγραμμα 1α). Ο κύκλος αυτός, ως μία συμμετοχική διαδικασία σταδίων 
που συντελεί στην κατανόηση, την εκτίμηση, τη φροντίδα και την απόλαυση της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, τόσο στον χερσαίο όσο και στον θαλάσσιο χώρο, ενισχύει την ευαισθητοποίηση και 
την εκτίμηση της αξίας της ΕΠΚ, καθώς και την επιθυμία να παραμείνει ανέπαφη (Thurley, 2005· 
Koutsi and Stratigea, 2022). Επιπλέον, διευρύνει την κατανόηση της κοινότητας ως προς τον 
ρόλο της ΕΠΚ για τη διαφύλαξη της τοπικής ταυτότητας και την επιδίωξη στόχων βιώσιμης ανά-
πτυξης σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, καθιστώντας την τοπική κοινότητα τον «φύλακα» 
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της κληρονομιάς αυτής (Pérez-Reverte Mañas, 2021). Η επαρκέστερη κατανόηση και η ικανο-
ποιητικότερη αποτίμηση της ΕΠΚ ενδέχεται να αποτελέσουν πολύτιμη ανατροφοδότηση στη δια-
δικασία παρακολούθησης του ΘΧΣ, βελτιώνοντας σταθερά τα αποτελέσματα κάθε μεμονωμένου 
κύκλου σχεδιασμού και παρέχοντας μία σαφέστερη, ισχυρότερη και ουσιαστικότερη εικόνα της 
πραγματικής φύσης της ΕΠΚ (Pérez-Reverte Mañas, 2021). 

4.  Μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού  
για την αξιοποίηση της ενάλιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Δεδομένης της περιγραφής του τρόπου με τον οποίο η ΕΠΚ εντάσσεται στις βασικές αρχές του 
ΘΧΣ, ανακύπτουν σημαντικά μεθοδολογικά ζητήματα αναφορικά με τη διαχείρισή της με σκοπό 
την εξυπηρέτηση τοπικών/περιφερειακών στόχων βιώσιμης και ανθεκτικής ανάπτυξης παράκτιων 
και νησιωτικών περιοχών. Τα εν λόγω ζητήματα βρίσκονται σε αρμονία με τις γενικές κατευθύν-
σεις που παρέχονται στο πλαίσιο του ΘΧΣ. 

Ανάλυση Χωρικών ∆εδοµένων

Πυλώνας 1

Πυλώνας 2

Αρχές ΘΧΣ

∆ιαχείριση ΕΠΚ / 
Εννοιολογικό Πλαίσιο

Κύκλος της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς

Συµµετοχή Οµάδων Ενδιαφερόντων

Ολοκληρωµένος και
Προσαρµοστικός Σχεδιασµός
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 Ε
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. (
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 Σ
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ς
Μηχανισµός Παρακολούθησης

/ Ανατροφοδότηση / 
Επικαιροποίηση Σχεδιασµού

∆ιαχείριση ΕΠΚ / 
Μεθοδολογικά Ζητήµατα

Διάγραμμα 5. Σχέσεις μεταξύ του εννοιολογικού και μεθοδολογικού πλαισίου για τη διαχείριση της ΕΠΚ 
σε παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες. 

Πηγή: Koutsi and Stratigea, 2022.

Ειδικότερα, η βιώσιμη και με όρους ανθεκτικότητας αξιοποίηση της ΕΠΚ σε παράκτιες και 
νησιωτικές περιοχές συνεπάγεται την ανάγκη για μία μεθοδολογική σχεδιαστική προσέγγιση, η 
οποία συντίθεται από τρία αλληλένδετα «συστατικά» (Διάγραμμα 5). Συγκεκριμένα, στο κέντρο 
της μεθοδολογικής προσέγγισης βρίσκεται μία ολοκληρωμένη και προσαρμοστική διαδικασία 
σχεδιασμού (adaptive planning), άρρηκτα συνδεδεμένη με έναν μηχανισμό παρακολούθησης για 
τη διαρκή αξιολόγηση και αναπροσαρμογή του προϊόντος του σχεδιασμού. Αυτόν τον κεντρικό 
κορμό συμπληρώνουν δύο βασικοί πυλώνες, που συστηματικά και στοχευμένα τροφοδοτούν 
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και υποστηρίζουν τη διαδικασία του σχεδιασμού. Ο Πυλώνας 1 αφορά τη συλλογή και την ανάλυση 
χωρικών δεδομένων, και ο Πυλώνας 2 τη συμμετοχή ομάδων ενδιαφερόντων στη διαδικασία του 
σχεδιασμού (Διάγραμμα 5) (Koutsi and Stratigea, 2020a· Koutsi and Stratigea, 2021a). Η επικαι-
ροποίηση της πληροφορίας, που οι δύο αυτοί πυλώνες παρέχουν όσο εξελίσσεται η διαδικασία 
του σχεδιασμού, συνιστά σημαντική ανατροφοδότηση για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των επιπτώσεων της δυναμικής εξέλιξής του, καθώς και των 
επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης ξηράς-θάλασσας στην ΕΠΚ.  

Έχοντας ήδη αναλύσει τον ρόλο της συμμετοχής και του συμμετοχικού σχεδιασμού (Πυλώ-
νας 2), καθώς και τα οφέλη που απορρέουν απ’ αυτά για το σύνολο των σταδίων μιας σχεδια-
στικής διαδικασίας, κρίνεται σκόπιμος ο σχολιασμός του ρόλου των δεδομένων στη συγκεκρι-
μένη διαδικασία (Πυλώνας 1). Ο Πυλώνας 1 εστιάζει στην εμβάθυνση σε χωρική πληροφορία, 
η οποία αφορά την καταγραφή και οπτικοποίηση της ΕΠΚ και του ευρύτερου περιβάλλοντος, 
φυσικού και πολιτιστικού, στο οποίο αυτή εντάσσεται. Μάλιστα, αποτελεί για τον σχεδιασμό, το 
έναυσμα για την ολοκληρωμένη και τη βιώσιμη αξιοποίηση της ΕΠΚ, μέσα από τη δημιουρ-
γία αυθεντικών πολιτιστικών προϊόντων εμπειρίας. Σε αυτόν τον πυλώνα είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική η αξιοποίηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) για τη διαχείριση της 
εν λόγω πληροφορίας, αλλά και την καλύτερη επικοινωνία της – εικόνες και χάρτες, που συνο-
δεύονται από πληθώρα περιγραφικών πληροφοριών (Hudson-Smith et al., 2002· Kahila and 
Kytta, 2009). Η αξία των ΓΣΠ, σε συνδυασμό με την ανάγκη για διάχυση της πληροφορίας και 
δημιουργία φιλικότερων προς τον χρήστη περιβαλλόντων, οδήγησε στη διάδοση των διαδικτυ-
ακών ΓΣΠ (Web-GIS), που τυγχάνουν σήμερα ευρείας χρήσης για την επικοινωνία της σχεδια-
στικής πληροφορίας στο ευρύτερο κοινό και την οπτικοποίηση των προϊόντων του σχεδιασμού. 
Συν τοις άλλοις, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της γνωσιακής βάσης, που είναι απαραίτητη για 
την επικοινωνία των σχεδιαστικών επιλογών στο πλαίσιο των συμμετοχικών προσεγγίσεων.

Ο τρόπος με τον οποίο οι αρχές του ΘΧΣ και τα στάδια του «Κύκλου της Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς» (Διάγραμμα 5) ενσωματώνονται στα συστατικά ενός τέτοιου μεθοδολογικού πλαισίου, περι-
γράφονται συνοπτικά στη συνέχεια.

Πιο συγκεκριμένα, και οι εννέα αρχές του ΘΧΣ ενσωματώνονται σε όλα τα βήματα του κεντρι-
κού κορμού και των συμπληρωματικών Πυλώνων 1 και 2 της μεθοδολογικής προσέγγισης, συμ-
βάλλοντας στη βιώσιμη και την ανθεκτική αξιοποίηση της ΕΠΚ και καθορίζοντας τον τρόπο λήψης 
αποφάσεων και χάραξης των σχετικών κατευθύνσεων πολιτικής. Αναλυτικότερα, οι προαναφερ-
θείσες αρχές μπορούν να καθοδηγήσουν επιλογές ως προς τη συλλογή των χωρικών δεδομέ-
νων, την επεξεργασία και την οπτικοποίησή τους για τον σχεδιασμό της βιώσιμης αξιοποίησης 
της ΕΠΚ εντός των γενικών κατευθύνσεων του ΘΧΣ. Τα ποσοτικά και ποιοτικά χωρικά δεδομένα 
αξιοποιούνται για την ανάγνωση και κατανόηση του χωρικού πλαισίου εντός του οποίου επιδι-
ώκεται η αξιοποίηση της ΕΠΚ, αναδεικνύοντας τη δυναμική του παράκτιου και θαλάσσιου περι-
βάλλοντος στο οποίο αυτή εντάσσεται. Ταυτόχρονα, ενισχύουν το γνωσιακό υπόβαθρο σχετικά 
με (Koutsi and Stratigea, 2022): 

 � Τα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του χερσαίου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
 � Τις χρήσεις του θαλάσσιου χώρου, που κατανέμονται στην ευρύτερη περιοχή της αξιοποιούμε-

νης ΕΠΚ, και τις αντίστοιχες αλληλεπιδράσεις αυτών, αξιολογώντας ταυτόχρονα εάν αυτές είναι 
σε αρμονία ή σύγκρουση με την ΕΠΚ. 

 � Τις δυνατές συμπληρωματικές χρήσεις, διαμορφώνοντας μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του 
θαλάσσιου χώρου στη λογική των πολλαπλών χρήσεων.
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Όσον αφορά τον κεντρικό κορμό της σχεδιαστικής προσέγγισης για τη διαχείριση της ΕΠΚ 
(Διάγραμμα 5), οι αρχές του ΘΧΣ υπογραμμίζουν όλες εκείνες τις διαστάσεις, οι οποίες πρέπει 
να ικανοποιούνται προκειμένου να ληφθούν οι καταλληλότερες αποφάσεις σχεδιασμού για την 
κατανομή των θαλάσσιων χρήσεων που σχετίζονται με την ΕΠΚ. Με αυτόν τον τρόπο, αναδει-
κνύεται η συμπληρωματικότητα ή/και η εφικτότητα της συνύπαρξής τους, αλλά και η πιθανή ανά-
γκη για ανακατανομή των χρήσεων που σήμερα ή/και μελλοντικά εκτιμάται ότι θα συγκρούονται 
με την ΕΠΚ. Η παρακολούθηση, ως αναπόσπαστου τμήματος της μεθοδολογικής προσέγγισης 
του σχεδιασμού και του ΘΧΣ ειδικότερα, συνιστά τον μηχανισμό αξιολόγησης και επαναπροσδι-
ορισμού των σχεδιαστικών επιλογών και των σχετικών αποφάσεων πολιτικής που αφορούν την 
ΕΠΚ, σύμφωνα με τη δυναμική του ευρύτερου θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος. Ειδικό-
τερα, βασίζεται στη διαχείριση χωροχρονικών δεδομένων και αποτελεί το μέσο για την έναρξη 
των προσαρμοστικών κύκλων σχεδιασμού (βλ. Διάγραμμα 4). Τέλος, οι αρχές του ΘΧΣ τροφοδο-
τούν και το πλαίσιο της συμμετοχής των πολιτών και των ενδιαφερόμενων φορέων, ως καθορι-
στικό στοιχείο της διαχείρισης της ΕΠΚ, προσδιορίζοντας ποιος θα είναι μέρος της διαδικασίας, 
σε ποιο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού θα λάβει χώρα η εμπλοκή του, τι είδους συνέργειες 
είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν, καθώς και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος ή η «εξουσία» 
που δίνεται στα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διαδικασία σχεδιασμού. 

Συν τοις άλλοις, ο «Κύκλος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» αποτελεί ένα κομβικό εργαλείο για 
τον εμπλουτισμό της μεθοδολογικής προσέγγισης, με σημαντική συμβολή στην κατανόηση του 
ρόλου της εμπλοκής των ενδιαφερόμενων φορέων στη διαχείριση της ΕΠΚ. Συνδέεται στενά με 
τη συλλογή και την ανάλυση ποσοτικών αλλά και ποιοτικών χωρικών δεδομένων, ενώ οριοθετεί 
την αξία που αποδίδεται ή μπορεί να αποδοθεί σε υλικές και άυλες πτυχές της ΕΠΚ. Τα διακριτά 
στάδια του «Κύκλου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Διάγραμμα 1α) έχουν ως αποτέλεσμα την 
ωρίμανση της κοινότητας όσον αφορά την κατανόηση, την εκτίμηση, τη φροντίδα και την από-
λαυση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντός της, τόσο στον χερσαίο όσο και στον 
θαλάσσιο χώρο. Μέσω της εξέλιξης των σταδίων του εν λόγω κύκλου, αλλά και χάρη στη δια-
δοχική επανάληψη κάθε κύκλου συνολικά, διευρύνονται η κατανόηση της αξίας της ΕΠΚ και η 
εμπλοκή με στόχο την προστασία και τη βιώσιμη αξιοποίησή της, καθιστώντας τις τοπικές κοινω-
νίες, «φύλακες» της ΕΠΚ. Η ίδια η διαδικασία σχεδιασμού τροφοδοτείται, σε μεγάλο βαθμό, και 
από τα αποτελέσματα του «Κύκλου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Στην πραγματικότητα, ο ίδιος 
ο σχεδιασμός συνιστά μία πλατφόρμα υλοποίησης του εν λόγω κύκλου, διαχέοντας σχετική με 
την ΕΠΚ πληροφορία, συμβάλλοντας στην ωρίμανση της τοπικής κοινωνίας-αποδέκτη του σχε-
διασμού, και παράγοντας αποτελέσματα, τα οποία εναρμονίζονται με το σύστημα αξιών, την ιστο-
ρική διαδρομή και τη θέση της ΕΠΚ σε αυτήν στο τοπικό επίπεδο. 

Η σταδιακή όξυνση της αντίληψης σχετικά με την αξία της ΕΠΚ, όπως γίνεται αντιληπτή μέσα 
από τη διαδικασία ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των ενδιαφερόμενων φορέων στον 
«Κύκλο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», συμβαδίζει μεθοδολογικά και με τη διαδικασία παρα-
κολούθησης (Διάγραμμα 5). Πράγματι, η αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδίου διαχείρισης 
της ΕΠΚ, σε συνδυασμό με τη σταδιακή ενίσχυση της γνώσης, της επίγνωσης και της εκτίμησης 
της κληρονομιάς αυτής, οξύνει την αντίληψη ως προς την αξία της, ενισχύει την προθυμία των 
ενδιαφερόμενων φορέων να συμμετάσχουν σε διαδικασίες σχεδιασμού, και παρέχει πολύτιμη 
και ουσιαστική ανατροφοδότηση προκειμένου να επέλθει περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμά-
των του σχεδιασμού. Είναι σαφές ότι η ενσωμάτωση του «Κύκλου της Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς» στον σχεδιασμό είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνεργασία μεταξύ των σχεδιαστών, των 
φορέων λήψης αποφάσεων και των τοπικών κοινοτήτων, διευρύνοντας τη συμμετοχή και κατα-
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λήγοντας σε σχέδια προστασίας/ανάδειξης της ΕΠΚ και βιώσιμης αξιοποίησής της, με στόχο την 
υλοποίηση στόχων τοπικής ανάπτυξης (Koutsi and Stratigea, 2019· Koutsi and Stratigea, 2020a).

Τέλος, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) τυγχάνουν ευρύτατης αποδοχής, 
ως σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματική διαχείριση της ΕΠΚ (Virtudes and Sá, 2017). 
Μιλώντας για χωρικά δεδομένα, οι ΤΠΕ προσφέρουν τα μέσα για τη συλλογή, την επεξεργασία, 
την οπτικοποίηση και την επικοινωνία ενός τεράστιου όγκου περιεχομένου που σχετίζεται με τον 
σχεδιασμό, με χαρακτηριστική τη χρήση των ΓΣΠ. Ως προϊόν της ευρείας διείσδυσης των ΤΠΕ 
στην καθημερινότητα, ο πληθοπορισμός (crowdsourcing) μπορεί, από την πλευρά του, να αποτε-
λέσει ένα πολύτιμο μέσο για τον εμπλουτισμό των υλικών, αλλά κυρίως των άυλων / αφηγημα-
τικών πτυχών της ΕΠΚ, επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την τοποθέτησή της στο σωστό ιστο-
ρικό, αξιακό, κοινωνικό κ.λπ. πλαίσιο. Ένα τέτοιο δυναμικό δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση της ΕΠΚ, γεγονός που ενισχύεται περαιτέρω από τις ευκαιρίες 
που παρέχουν οι ΤΠΕ για διαδικτυακή συμμετοχή – e-συμμετοχή – αλλά και αναγωγή της διαδι-
κασίας και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού σε διαδικτυακό επίπεδο – e-σχε-
διασμός (Panagiotopoulou and Stratigea, 2017). Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζεται η ευρεία αλλη-
λεπίδραση σχεδιαστών-κοινότητας στα διάφορα στάδια σχεδιασμού. Τα Web-GIS, τα κοινωνικά 
δίκτυα, οι συμμετοχικές πλατφόρμες κ.λπ. αποτελούν σήμερα σημαντικά συμπληρωματικά εργα-
λεία για τη διεύρυνση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των σχεδιαστών και των κέντρων 
λήψης αποφάσεων με τις τοπικές κοινωνίες (Koutsi and Stratigea, 2019). Επίσης, ο ρόλος των 
ΤΠΕ είναι κομβικός στο στάδιο της παρακολούθησης. Σήμερα, οι εφαρμογές των ΤΠΕ προσφέ-
ρουν εργαλεία δυνάμενα να υποστηρίξουν την από απόσταση παρακολούθηση καταποντισμέ-
νων στοιχείων της ΕΠΚ, αλλά και τη συλλογή σχολίων από τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη 
διαρκή προσαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της ΕΠΚ, ανταποκρινόμενες στην αρχή της προσαρ-
μοστικότητας. Επιπλέον, οι διαδικτυακές/ ψηφιακές διαδικασίες σχεδιασμού διευκολύνουν, ή και 
διευρύνουν, τις δυνατότητες δέσμευσης ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών σε αυτό το στάδιο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ενσωμάτωση των εννοιολογικών αρχών του ΘΧΣ και του «Κύκλου της Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς» στη μεθοδολογική προσέγγιση της διαχείρισης ΕΠΚ φαίνεται να οριοθετεί μία 
αποτελεσματικότερη και προσαρμοσμένη στα τοπικά χαρακτηριστικά, διαδικασία λήψης αποφάσεων.

5.  Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογικής 
προσέγγισης για την αξιοποίηση της ενάλιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς και δυσκολίες 
εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο –  
Το παράδειγμα της Λέρου

Τα ζητήματα που ετέθησαν στις προηγούμενες ενότητες, και ειδικότερα η εννοιολογική και μεθο-
δολογική προσέγγιση που παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 5, τροφοδότησαν την ανάπτυξη των στα-
δίων που ακολουθούνται για την ολοκληρωμένη διαχείριση της ενάλιας και χερσαίας πολιτιστικής 
κληρονομιάς, αλλά και των φυσικών πόρων ως στοιχείου της φυσικής κληρονομιάς, με στόχο τη 
βιώσιμη και την ανθεκτική τοπική ανάπτυξη και πεδίο εφαρμογής το νησί της Λέρου (Διάγραμμα 6). 
Η ολοκληρωμένη θεώρηση της ενάλιας και χερσαίας πολιτιστικής κληρονομιάς στο παράδειγμα 
της Λέρου αιτιολογείται από: α) το γεγονός ότι στοιχεία τους εντάσσονται στο ίδιο αφήγημα, που 
αφορά τα πολεμικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, β) την ανάγκη ανά-
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δειξης ολοκληρωμένων και πολυδιάστατων προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, τα οποία ναι μεν 
εστιάζουν στην ΕΠΚ, όμως εμπλουτίζουν το πολιτιστικό αυτό «αφήγημα» με στοιχεία της χερ-
σαίας αλλά και της φυσικής κληρονομιάς, γ) την προσπάθεια ολοκλήρωσης της ΕΠΚ και με άλλα 
πολιτιστικά στοιχεία του νησιωτικού χώρου, για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλους. Η 
έμπρακτη εφαρμογή της εν λόγω προσέγγισης αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής στον νησιω-
τικό χώρο – τοπικό επίπεδο –, οι οποίες πρέπει να υπερκεραστούν προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η επιτυχής διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς γενικότερα και της ΕΠΚ ειδικότερα. 

Πιo συγκεκριμένα, το πρώτο στάδιο της μεθοδολογικής προσέγγισης (Διάγραμμα 6) αφορά τη 
σκιαγράφηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, το οποίο οριοθετεί το γενικότερο πλαίσιο εντός του 
οποίου λαμβάνει χώρα η ολοκληρωμένη διαχείριση της ενάλιας και χερσαίας πολιτιστικής κληρο-
νομιάς της Λέρου. Στο στάδιο αυτό καταγράφονται οι τάσεις/εξελίξεις σε σειρά τομέων που σχε-

 

  
Πυλώνας 1 Πυλώνας 2

ΣΤΟΧΟΣ
Βιώσιµη & ανθεκτική ανάπτυξη

νησιωτικών περιοχών µε όχηµα τους
φυσικούς & πολιτιστικούς πόρους  

Εσωτερικό
περιβάλλον 

Στάδιο 1

Στάδιο 2

 

- Χωρικά δεδοµένα
σχετικά µε τους φυσικούς
& πολιτιστικούς πόρους / 
∆ηµιουργία Περιεχοµένου
- ∆ηµιουργία χωρικής 
βάσης δεδοµένων
-Αξιοποίηση Γεωγραφικών
Συστηµάτων 
Πληροφοριών (GIS) - 
∆ιαχείριση ∆εδοµένων
- Οπτικοποίηση ∆εδοµένων
- ∆ηµιουργία Web -GIS / - 
Ανάρτηση περιεχοµένου
- Οπτικοποίηση
σχεδιαστικών επιλογών 
(σεναρίων) / Πολιτιστικές 
διαδροµές και πόλοι

Ανάλυση
Χωρικής Πληροφορίας

Στάδια
∆ιαδικασίας
σχεδιασµού

Συµµετοχή οµάδων
τοπικής κοινωνίας

-Εµβάθυνση στην παρούσα
κατάσταση / Αξιοποίηση
χωρικής πληροφορίας
- Ανάλυση οµάδων 
ενδιαφέροντος
- Ανάλυση σεναρίων / 
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
& εργαλεία
- Λογική δόµησης σεναρίων /
Ανάπτυξη σεναρίων
- Συµµετοχική αξιολόγηση 
σεναρίων / Επιλογή
επικρατέστερου
- Συµµετοχική αξιολόγηση
αξόνων προτεραιότητας
- ∆ιατύπωση πακέτου
πολιτικών για την υλοποίηση
του επιλεγέντο σεναρίου

- Επιλογή σταδίων
εµπλοκής της τοπικής
κοινωνίας στη σχεδιαστική
προσπάθεια
- Επιλογή εργαλείων
συµµετοχής / on-line vs
off-line εργαλεία
- Εντοπισµός και ανάλυση 
χαρακτηριστικών
συµµετεχόντων
- Εργαλεία στρατολόγησης
συµµετεχόντων
- Σχεδιασµός και 
υλοποίηση συµµετοχικής
διαδικασίας
- Αποτελέσµατα 
συµµετοχικής
διαδικασίας
- ∆ιάχυση αποτελεσµάτων 

Μελέτη
εξωτερικού περιβάλλοντος 

Διάγραμμα 6. Βήματα μεθοδολογικής προσέγγισης για την ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου 
ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης με όχημα την ενάλια και τη χερσαία πολιτιστική κληρονομιά. 

Πηγή: Koutsi and Stratigea, 2021a.
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τίζονται, κατά κύριο λόγο, με τον θαλάσσιο χώρο, όπως η Γαλάζια Ανάπτυξη, ο ΘΧΣ, η κλιματική 
αλλαγή, οι ισχύουσες πολιτικές για τον θαλάσσιο/παράκτιο χώρο κ.ά. Ταυτόχρονα, διερευνώνται 
οι τάσεις εξέλιξης της τουριστικής αγοράς, με έμφαση στη διερεύνηση της ζήτησης για αυθε-
ντικά προϊόντα εμπειρίας, και ειδικότερα τον καταδυτικό τουρισμό. Συν τοις άλλοις, εξετάζεται 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση και την προστασία της ΕΠΚ σε διεθνές, ευρωπαϊκό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Το δεύτερο στάδιο αφορά την κατεξοχήν διαδικασία σχεδιασμού για την επιδίωξη του στόχου 
που έχει τεθεί, ακολουθώντας μεθοδολογικά τα στάδια που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 4 του 
παρόντος. Τα βήματα αυτά παρουσιάζονται στο σκιασμένο τμήμα του Διαγράμματος 6. Πιο συγκε-
κριμένα, το πρώτο βήμα αφορά τη διατύπωση του στόχου και ενός αριθμού αξόνων προτεραιότη-
τας (υπο-στόχων), που οριοθετούν την επίτευξη του στόχου. Ακολουθεί η μελέτη της υπάρχου-
σας κατάστασης της περιοχής μελέτης, μέσα από τη διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
της, του κοινωνικο-οικονομικού της προφίλ, των υποδομών κ.λπ. Από την ανάλυση αυτή αναδεί-
χθηκαν η ισχυρή παρουσία της ΕΠΚ στην ιστορική πορεία του νησιού, και η ύπαρξη σημαντικού 
αριθμού ναυαγίων του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, που εντοπίζονται στον θαλάσσιο χώρο περιμε-
τρικά του συνόλου της έκτασής του. Η ΕΠΚ αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πολιτιστικού 
αποθέματος της Λέρου, το οποίο, τόσο στον χερσαίο όσο και στον θαλάσσιο χώρο, εξακολουθεί 
να είναι αναξιοποίητο και αντιμετωπίζει έντονο κίνδυνο αλλοίωσης. Η εν λόγω ανάλυση, σε συν-
δυασμό με τη μελέτη των εξελίξεων και ευκαιριών που προέκυψαν από την ανάγνωση του εξω-
τερικού περιβάλλοντος, αποτέλεσε τη βάση για τη δόμηση δύο σεναρίων μελλοντικής ανάπτυξης 
για το νησί της Λέρου, με την ΕΠΚ να βρίσκεται στο επίκεντρο. 

Η παραπάνω διαδικασία σχεδιασμού υποστηρίζεται από τους δύο βασικούς πυλώνες που περι-
γράφονται στο Διάγραμμα 5 της προτεινόμενης μεθοδολογικής προσέγγισης. Το αναλυτικό περι-
εχόμενο των εν λόγω πυλώνων στο πεδίο της εφαρμογής, καθώς και τα διακριτά εργαλεία που 
αξιοποιούνται, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 6 (στήλες με σειρά ενεργειών εκατέρωθεν του 
σκιασμένου τμήματος). 

Ειδικότερα, ο Πυλώνας 1 εστιάζει στην εμβάθυνση σε χωρική πληροφορία που αφορά την 
καταγραφή και οπτικοποίηση των πολιτιστικών – ενάλιων και χερσαίων – και των φυσικών 
πόρων, και αποτελεί το έναυσμα για την ολοκλήρωση των πόρων αυτών μέσα από τη δημι-
ουργία αυθεντικών πολιτιστικών προϊόντων εμπειρίας. Επιπροσθέτως, στη συγκεκριμένη ενό-
τητα εντάσσονται η ανάπτυξη περιεχομένου σχετικού με τους πόρους αυτούς, η δημιουργία ενός 
Web-GIS (shorturl.at/esvS3) για την επικοινωνία της σχεδιαστικής πληροφορίας στο ευρύτερο 
κοινό, καθώς και η οπτικοποίηση των σεναρίων που απορρέουν από τη διαδικασία σχεδιασμού. 
Τα βήματα που υλοποιούνται στον εν λόγω πυλώνα στηρίζονται στην επεξεργασία χωρικής πλη-
ροφορίας και εμπλουτίζουν τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού (π.χ., το στάδιο της 
ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης). Επίσης, παρέχουν, μέσα από την οπτικοποίηση της πλη-
ροφορίας, το κατάλληλο προς επεξεργασία υπόβαθρο για το στάδιο της δόμησης εναλλακτικών 
σεναρίων, καθώς και μία «γέφυρα» επικοινωνίας μεταξύ των σχεδιαστών και των ενδιαφερόμε-
νων φορέων, παρουσιάζοντας τις προτεινόμενες σχεδιαστικές παρεμβάσεις με φιλικό και ελκυ-
στικό προς τους αποδέκτες τρόπο. 

Ο Πυλώνας 2 αφορά την υλοποίηση συμμετοχικών προσεγγίσεων, που αποσκοπούν στην 
εμπλοκή ομάδων της τοπικής κοινωνίας της Λέρου σε διάφορα στάδια της διαδικασίας σχεδια-
σμού, με σκοπό τον εμπλουτισμό, τόσο της διαδικασίας του σχεδιασμού όσο και του αποτελέσμα-
τος αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, επιλέγεται η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας: α) στην αξιολόγηση της 
παρούσας κατάστασης αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων, β) στην ιεράρχηση των προτεινό-
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μενων από τους σχεδιαστές αξόνων προτεραιότητας, γ) στην επιλογή του επικρατέστερου ανα-
πτυξιακού σεναρίου με βάση τα τοπικά χαρακτηριστικά, δ) στον εμπλουτισμό του προτιμώμενου 
σεναρίου με προτάσεις και προσθήκες. Επίσης, σε αυτόν τον πυλώνα λαμβάνεται σειρά αποφά-
σεων σχετικά με την επιλογή των σταδίων εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας στη σχεδιαστική προ-
σπάθεια, την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων συμμετοχής (on-line vs off-line εργαλείων), 
τον εντοπισμό/ανάλυση των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων, τον σχεδιασμό/υλοποίηση 
συμμετοχικής διαδικασίας κ.λπ. (βλ. Διάγραμμα 6). Η ευρεία διάχυση της σχεδιαστικής πληρο-
φορίας και της πλατφόρμας Web-GIS, που χρησιμοποιήθηκε στο παράδειγμα της Λέρου, υλο-
ποιήθηκε με τη χρήση διάφορων εργαλείων, όπως χρήση κοινωνικών δικτύων, αξιοποίηση στο-
χευμένων διαφημίσεων, αποστολή προσκλήσεων συμμετοχής σε επιλεγμένους τοπικούς φορείς 
κ.λπ. Αναμφίβολα, η χρήση της σχετικής πλατφόρμας απεδείχθη ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για 
την επικοινωνία της χωρικής διάστασης των σχετικών προτάσεων στο ευρύ κοινό με έναν απλο-
ποιημένο τρόπο, οδηγώντας σταδιακά στην τελική διαμόρφωση του επιλεγμένου σεναρίου. 

Η υλοποίηση της μεθοδολογικής προσέγγισης στο νησί της Λέρου έδωσε τη δυνατότητα να 
εντοπιστεί μία σειρά από δυσκολίες εφαρμογής (Koutsi and Stratigea, 2020b). Η αντιμετώπιση 
των εν λόγω δυσκολιών είναι σημαντική για την επιδίωξη στόχων βιώσιμης και ανθεκτικής τοπι-
κής ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου με όχημα την πολιτιστική κληρονομιά, ιδιαίτερα την ενάλια. 

Οι δυσκολίες αυτές παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 7 και περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια.

 

 

 

«Σιλό» προσέγγιση
της ΕΠΚ

Έλλειψη γεωχωρικής πληροφορίας
σχετικής µε την ΕΠΚ

Έλλειµµα ενηµέρωσης σχετικά
µε την ΕΠΚ

∆υσκολίες εφαρµογής
µεθοδολογικής προσέγγισης

Ετοιµότητα σε ΤΠΕ:
- Υποδοµή ΤΠΕ
-∆εξιότητες κοινωνικών
οµάδων

Έλλειµµα συµµετοχικής 
κουλτούρας

Έλλειψη πληροφορίας σχετικά µε:
- Περιβαλλοντική ποιότητα / κινδύνους

-Άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες

Διάγραμμα 7. Δυσκολίες στην εφαρμογή της μεθοδολογικής προσέγγισης στην πράξη για την αξιοποίηση 
της ΕΠΚ ως πυλώνα τοπικής ανάπτυξης σε νησιωτικές περιοχές.

Ειδικότερα, ένα από τα κύρια εμπόδια αποτέλεσε η προσέγγιση «σιλό» που κυριαρχεί στο πλαίσιο 
της διαχείρισης της ΕΠΚ, η οποία έχει ως εκφραστή τους επιστήμονες της ενάλιας αρχαιολογίας. Η 
προσέγγιση αυτή υιοθετεί μία στενή οπτική ως προς τη διαχείριση της ΕΠΚ, η οποία αγνοεί τον ρόλο 
της ως ενός πολύτιμου πόρου και μοχλού κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και συνοχής. Στο 
πλαίσιο αυτό, αποστερεί από την ΕΠΚ το θεμελιώδες συστατικό της «ερμηνείας» της (Nutley, 2007), 
το οποίο διευρύνει την οπτική θεώρησής της, προσθέτει σε αυτήν αξία, και ενσωματώνει στη δια-
χείρισή της τα νοήματα που μπορεί να μεταφέρει στην κοινωνία και τις επόμενες γενεές. Η μετά-
βαση προς μία πιο ολοκληρωμένη, πολυδιάστατη και διεπιστημονική θεώρηση αποτελεί θεμέλιο 
λίθο για την επίτευξη τοπικής ανάπτυξης στις νησιωτικές περιοχές, που θα είναι βασισμένη στην 
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ενάλια αλλά και τη χερσαία πολιτιστική κληρονομιά, η οποία διαχρονικά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με τον θαλάσσιο χώρο. Επιπροσθέτως, ένας σημαντικός περιορισμός προκύπτει από την έλλειψη 
γεωχωρικής πληροφορίας, δηλαδή μίας κρίσιμης παραμέτρου για κάθε σχεδιαστική διαδικασία. Η 
συστηματική προσπάθεια για τη δημιουργία χωρικής βάσης δεδομένων με πληροφορίες σχετικές 
με την ΕΠΚ, κατάλληλες για σχεδιαστικούς σκοπούς (Koutsi and Stratigea, 2021b), συνιστά ένα 
έλλειμμα, ενώ σημαντική υστέρηση παρουσιάζεται και όσον αφορά τον γεωχωρικό εντοπισμό γνω-
στών περιπτώσεων ΕΠΚ. Το τελευταίο στοιχείο χαρακτηρίζει την ελληνική πραγματικότητα, δεδο-
μένου ότι, παρά την πληθώρα πληροφοριών σχετικά με την ΕΠΚ, που προέρχονται από διάφορες 
πηγές (άρθρα, βιβλία, διεθνείς διαδικτυακούς τόπους, καταδυτική κοινότητα κ.λπ.), δεν υπάρχει μία 
συστηματική καταγραφή της σε μία γεωχωρική βάση (Παπαδημητρίου, 2018). Η υφιστάμενη τεχνο-
λογική πρόοδος μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην κάλυψη του κενού αυτού σε γνωστές περι-
πτώσεις ΕΠΚ, ενώ μπορεί και να συντελέσει στον εντοπισμό νέων. Επίσης, άξιο αναφοράς είναι και 
το έλλειμμα που καταγράφεται σχετικά με δεδομένα που σχετίζονται με την ποιότητα του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, που μπορεί να συνδράμει στην εκτίμηση πιθανών κινδύνων που συνιστούν απειλή 
για την ακεραιότητα της ΕΠΚ, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό στην περιοχή της Μεσογείου. Ακόμη, η 
έλλειψη θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων αποτελεί ένα σημαντικό κενό, εξαιτίας των εν δυνάμει 
ασύμβατων χρήσεων, οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την ΕΠΚ. 

Ο εντοπισμός και η αξιοποίηση στοιχείων της ΕΠΚ μπορούν, μέσα από τον κατάλληλο σχεδια-
σμό, να έχουν ένα θετικότατο αποτύπωμα στην προσπάθεια επίτευξης κοινωνικής, πολιτιστικής 
και οικονομικής ευημερίας των ευαίσθητων περιοχών του ελλαδικού νησιωτικού χώρου. Σημα-
ντική βοήθεια στην κατεύθυνση αυτή παρέχουν οι δυνατότητες διαχείρισης και οπτικοποίησης 
της χωρικής πληροφορίας, με τη βοήθεια των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) 
και της διαδικτυακής έκφανσης αυτών (Web-GIS). Χάρη στις εν λόγω εξελίξεις, ένα ευρύ σύνολο 
χρηστών αποκτά τη δυνατότητα πρόσβασης σε σχεδιαστική πληροφορία, μέσα από διαδικτυακά 
κανάλια επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν νέες ευκαιρίες για διεύρυνση της συμ-
μετοχής και τη συμπερίληψη ενός σημαντικού αριθμού εμπλεκομένων στις σχετικές συμμετοχι-
κές διαδικασίες αξιοποίησης της ΕΠΚ, προς όφελος της ίδιας αλλά και των τοπικών κοινωνιών. 
Η συγκεκριμένη προοπτική αναδείχτηκε στο παράδειγμα e-σχεδιασμού της Λέρου (Koutsi and 
Stratigea, 2019· Κούτση και Στρατηγέα, 2022). Παρ’ όλα αυτά, το παράδειγμα της Λέρου ανέδειξε 
και τις δυσκολίες, που πιθανόν είναι παρεμφερείς στον νησιωτικό χώρο. Οι δυσκολίες αυτές συν-
δέονται με το έλλειμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τον ρόλο της ΕΠΚ για την 
επίτευξη της κοινωνικής συνοχής, την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και τη δημιουργία ευκαι-
ριών οικονομικής ευημερίας με όρους βιωσιμότητας. Τα εν λόγω στοιχεία εκτιμάται ότι θα είχαν 
πολύ σημαντική επίδραση στην ενεργό εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην προστασία της ΕΠΚ. 

Επιπροσθέτως, σημαντικά εμπόδια στο παράδειγμα της Λέρου φαίνεται να αποτελούν η 
γήρανση του πληθυσμού και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, καθώς και το έλλειμμα συμμετοχι-
κής κουλτούρας στη διαχείριση των τοπικών πόρων γενικότερα και της ΕΠΚ ειδικότερα. Τέλος, 
μεγάλη δυσκολία αποτέλεσε το έλλειμμα των ψηφιακών δεξιοτήτων, ως στοιχείο που δυσχέρανε 
την e-συμμετοχή στο συγκεκριμένο εγχείρημα e-σχεδιασμού της Λέρου, το οποίο υλοποιήθηκε 
μέσα από τη χρήση Web-GIS και την επικοινωνία του μέσω διάφορων ηλεκτρονικών μέσων και 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, λαμβανομένου υπόψη 
του ότι εντείνει τη φυσική απομόνωση των νησιωτικών περιοχών, και παράλληλα απομειώνει 
την αξία της άρσης περιορισμών που μπορούν να εξασφαλίσουν οι σύγχρονες μορφές διαδικτυ-
ακής επικοινωνίας. Πάντως, ανεξαρτήτως των όποιων δυσκολιών, το παράδειγμα της Λέρου 
ανέδειξε την έντονη επιθυμία αυτού του νησιωτικού πληθυσμού να βγει από την απομόνωση και 
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να αποτελέσει μέρος μιας σχεδιαστικής διαδικασίας που στοχεύει σε μία πιο ευοίωνη μελλοντική 
αναπτυξιακή πορεία, με βάση την πολιτιστική του κληρονομιά, κυρίως την ενάλια, στοιχείο που 
μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για μεγάλο μέρος των νησιωτικών περιοχών της χώρας. 

6. Συμπεράσματα

Η Ελλάδα καταγράφεται ως μέρος της περιοχής της Μεσογείου, που διαθέτει αξιόλογη ΕΠΚ, 
και ειδικότερα έναν μεγάλο αριθμό ναυαγίων, σημαντικό μέρος των οποίων συνιστούν στοιχεία 
της πολιτιστικής ταυτότητας της Ευρώπης, αλλά και της ανθρωπότητας συνολικά, ως «απομει-
νάρια» του Α΄ και του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Μεγάλο μέρος αυτών δεν είναι πλήρως εντο-
πισμένο, ενώ στο σύνολό της η περιοχή της Μεσογείου δεν έχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την προστασία και την αξιοποίηση της εν λόγω εξέχουσας ΕΠΚ. Σημαντικά τμήματα αυτής 
(π.χ., ναυάγια Β’ Παγκοσμίου πολέμου) δεν προστατεύονται επαρκώς από τις διεθνείς συνθή-
κες, με υπαρκτό τον κίνδυνο απώλειάς τους λόγω απειλών ανθρωπογενούς και μη προέλευσης. 
Οι έως τώρα διατυπωμένες πολιτικές σχετικά με την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς ως αναπτυξιακού μοχλού, εστιάζουν στους χερσαίους πολιτιστικούς πόρους, ενώ 
φαίνεται να μην ασχολούνται ιδιαίτερα με την ΕΠΚ. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και με τις πολιτικές 
που αφορούν τη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου στο πλαίσιο της ΟΘΠ και της στρατηγικής της 
Γαλάζιας Ανάπτυξης. Εν προκειμένω, η έμφαση που έχει δοθεί στον παράκτιο/θαλάσσιο τουρισμό 
και τον τουρισμό κρουαζιέρας [COM(2014)86], αλλά και η προώθηση λοιπών τομέων δραστηριό-
τητας στον θαλάσσιο χώρο (αλιεία, μεταφορές, ενέργεια κ.ά.), δεν αποκλείεται να θέσουν σε κίν-
δυνο την ακεραιότητα ή/και την ίδια την ύπαρξη της ΕΠΚ. Παρά τις αδυναμίες αυτές, η μέριμνα 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τη μία πλευρά, και η 
ΟΘΠ, σε συνδυασμό με τον ΘΧΣ και την ΟΔΠΖ ως εργαλεία της, από την άλλη, δημιουργούν πρό-
σφορο έδαφος για την προστασία και ανάδειξη της ΕΠΚ ως σημαντικού αναπτυξιακού πυλώνα και 
στοιχείου διαφοροποίησης του ευρωπαϊκού και του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος στην παγκό-
σμια σκηνή, αξιοποιώντας την υφιστάμενη ζήτηση και μία εξειδικευμένη (niche) αγορά, η οποία 
αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Ως εκ τούτου, η αξιοποίηση των συγκεκριμένων πολιτι-
κών και των σχετικών εργαλείων που παρέχουν διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την 
αρμονική συνύπαρξη του ενάλιου πολιτιστικού και καταδυτικού τουρισμού με τις λοιπές δραστη-
ριότητες που αναπτύσσονται στον, ανεξερεύνητο ακόμη, θαλάσσιο χώρο.

Στο επίπεδο της χώρας μας, θετικές φαίνεται να είναι οι εξελίξεις, αφενός μεν από την ενσω-
μάτωση των πολιτικών της Ε.Ε. σχετικά με την ΟΘΠ και τον ΘΧΣ, αφετέρου δε από τη θεσμο-
θέτηση, με τις όποιες αδυναμίες και ασάφειες, του νομοθετικού πλαισίου, που ανάβει το «πρά-
σινο φως» για την αξιοποίηση της ΕΠΚ, αποσαφηνίζοντας το τοπίο για την προσέλκυση επενδυ-
τικής δραστηριότητας στο πεδίο αυτό. Προφανώς, αρκετά είναι τα ζητήματα που πρέπει ακόμη 
να επιλυθούν, όπως, π.χ., η διαμόρφωση εθνικής πολιτικής που να αφορά την ΟΔΠΖ, η θεσμο-
θέτηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον παράκτιο 
και τον νησιωτικό χώρο, η επικαιροποίηση του αναπτυξιακού νόμου για μία στοχευμένη στήριξη 
ανάλογων επενδύσεων κ.ά. 

Το 2018 αποτέλεσε μία κρίσιμη χρονιά για τον θαλάσσιο χώρο της ελληνικής επικράτειας, 
καθώς ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία που αφορά τον ΘΧΣ, με τον ψηφισθέ-
ντα Ν. 4546/2018. Η εφαρμογή του ΘΧΣ στη χώρα μπορεί να ενισχύσει την προστασία/αξιοποίηση 
της ΕΠΚ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει σε αυτόν τη θέση που της αρμόζει.
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Όπως προκύπτει από ενδεικτικά παραδείγματα από τη διεθνή αλλά και την ελληνική πραγμα-
τικότητα (Koutsi and Stratigea, 2021b), η ΕΠΚ αποτελεί έναν σημαντικότατο πόρο για τις παρά-
κτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας. Η αξιοποίηση του ενάλιου πολιτιστικού αποθέματος, 
που βρίσκεται διάσπαρτο στον θαλάσσιο χώρο, μπορεί να αποτελέσει τον πυλώνα μιας στρατηγι-
κής για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την άρση των αναπτυξιακών αδυναμιών των 
περιοχών αυτών. Επιπροσθέτως, δύναται να βελτιώσει τη θέση της Ελλάδας στο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον της σημερινής τουριστικής αγοράς και να άρει αδυναμίες όπως εποχικότητα, βιωσι-
μότητα κ.λπ. Η υλοποίηση μιας τέτοιας στρατηγικής, όπως προκύπτει και από την ανάλυση που 
προηγήθηκε στην παρούσα εργασία, έχει ως βασικούς πυλώνες:

 � Τη διάχυση της πληροφορίας σχετικά με τα ήδη γνωστά στοιχεία της ΕΠΚ για την κατάλληλη αξι-
οποίησή τους, καθώς και την εστίαση στον εντοπισμό και την καταγραφή των στοιχείων της ΕΠΚ 
που δεν είναι ακόμη γνωστά.

 � Τη συνεργασία των κέντρων λήψης αποφάσεων στα διαφορετικά χωρικά επίπεδα – από το εθνι-
κό έως το τοπικό –, καθώς η προστασία και ανάδειξη της ΕΠΚ αποτελεί έναν κατ’ εξοχήν τομέα, 
όπου η έννοια της διακυβέρνησης αποκτά ιδιαίτερο νόημα.

 � Την υιοθέτηση μεθοδολογικών σχεδιαστικών προσεγγίσεων που ενσωματώνουν τις ιδιαιτερότη-
τες του αντικειμένου του σχεδιασμού αυτού (την ΕΠΚ), τις βασικές αρχές του ΘΧΣ, και μία δυνα-
μική θεώρηση της διαδικασίας του σχεδιασμού μέσα από διαδοχικούς «κύκλους» για την κατάλ-
ληλη προσαρμογή των αποτελεσμάτων του στη δυναμική του θαλάσσιου χώρου. 

 � Την υιοθέτηση συμμετοχικών προσεγγίσεων για τον σχεδιασμό της αξιοποίησης της ΕΠΚ και τη 
δημιουργία του σχετικού «αφηγήματος», αναδεικνύοντας την άρρηκτη σχέση του ενάλιου πολι-
τιστικού αποθέματος με την ιστορική διαδρομή και το κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι των 
περιοχών, όπου η ΕΠΚ εντοπίζεται.

 � Την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, αλλά και των επαγγελματικών ομά-
δων που εμπλέκονται στην αξιοποίηση της ΕΠΚ, για την κατανόηση της αξίας της, τη συμβολή 
στον εντοπισμό της (όπου αυτή δεν είναι ακόμη χωρικά εντοπισμένη) και την παρακολούθησή 
της, συνδέοντας την προστασία της ΕΠΚ με τον εθελοντισμό.

Η ανάδειξη της ΕΠΚ μέσα από τον ΘΧΣ μπορεί να αποτελέσει πυλώνα τοπικής ανάπτυξης, 
ένα «αφήγημα» με καταλυτικό ρόλο για τη μετάβαση παράκτιων και νησιωτικών περιοχών 
από το μαζικό προς ένα εναλλακτικό μοντέλο πολιτιστικής τουριστικής ανάπτυξης, με θετι-
κότερο πρόσημο αναφορικά με τους στόχους της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας, αλλά 
και της κοινωνικής, οικονομικής και χωρικής συνοχής. Ιδιαίτερα για τον νησιωτικό χώρο, 
όπου η νησιωτικότητα εμφανίζει δομικού χαρακτήρα αναπτυξιακές δυσκολίες, η αξιοποίηση 
της ΕΠΚ για την ανάπτυξη ενάλιου πολιτιστικού και καταδυτικού τουρισμού συνιστά μια ανθε-
κτική, με σημαντικό οικονομικό/κοινωνικό αντίκτυπο και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, 
επιλογή πολιτικής.
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Α-Ω
Αεροφωτογραφία: Φωτογραφία της επιφάνειας της 

Γης η οποία ανακτήθηκε με συγκεκριμένες τεχνι-
κές από αεροπλάνο.

Αιολική ενέργεια: Είναι η κινητική ενέργεια του ανέ-
μου που μετατρέπεται, μέσω των ανεμογεννη-
τριών, σε ηλεκτρική ή μηχανική ενέργεια.

Αλιευτικός τουρισμός: Είναι η μορφή τουρισμού 
υπαίθρου, η οποία συνίσταται στην παροχή υπη-
ρεσιών συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλι-
εία, την υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές με αυτές 
πρακτικές και τεχνικές προς τους επισκέπτες-του-
ρίστες. Οι τελευταίοι συνδυάζουν τις διακοπές τους 
με τις παρεχόμενες στο υγρό στοιχείο αλιευτικές 
δραστηριότητες, με σκοπό την ψυχαγωγία μέσω 
της αλιείας, την απόκτηση βιωματικών εμπειριών, 
τη γνωριμία με τις τοπικές παραδόσεις, τα τοπικά 
έθιμα και την τοπική γαστρονομία, τη διάδοση της 
αλιευτικής κουλτούρας, καθώς και την οικονομική 
τόνωση του κοινωνικού ιστού σε τοπικό επίπεδο 
(Ν. 4582/2018 – ΦΕΚ 208/Α’/11-12-2018).

Αμμόχωστος 1960: Το Κατακόρυφο Σύστημα Αναφο-
ράς της Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε το 1960 και 
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.

Ανάλυση: Οι διαστάσεις κελίου πλεγματικής επιφά-
νειας.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, (ΑΠΕ): ή ήπιες 
μορφές ενέργειας. Είναι μορφές εκμετάλλευσης 
ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές 
διαδικασίες, όπως ο άνεμος, ο ήλιος, η γεωθερμία, 
η κυκλοφορία του νερού κ.ά. Αποτελούν εναλλα-
κτικές λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων και συμ-
βάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και στη διαφοροποίηση του ενεργει-
ακού εφοδιασμού. 

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ): Σύμφωνα 
με τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ περί Δικαίου της 
Θάλασσας (1982), η Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη (ΑΟΖ) θεωρείται η θαλάσσια έκταση, εντός 
της οποίας ένα κράτος έχει δικαίωμα έρευνας ή 
άλλης εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας 
από το νερό και τον άνεμο. Εκτείνεται μέχρι τα 

200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης, εκτός 
και εάν έρχεται σε σύγκρουση με τα σύνορα γει-
τονικών κρατών. 

Αποκοπή – Clip: Το εργαλείο χρησιμοποιείται για να 
απομονωθεί ένα κομμάτι δεδομένων από ένα άλλο 
σύνολο δεδομένων. Το εν λόγω εργαλείο είναι χρή-
σιμο για τη δημιουργία μιας περιοχής μελέτης από 
δεδομένα με ευρύτερο σύνολο δεδομένων. 

Αριθμός επικαλυπτόμενων χαρακτηριστικών 
– Count Overlapping Features: Το εργαλείο 
αυτό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επικα-
λυπτόμενων επιπέδων των χαρακτηριστικών 
και εγγράφει το σύνολο των επικαλυπτόμενων 
χαρακτηριστικών. 

Βαθυμετρία: Αναφέρεται στις πληροφορίες για το 
βάθος του νερού αλλά και για το είδος του βυθού 
σε ωκεανούς, ποτάμια ή λίμνες. 

Βάση Δεδομένων: Οργανωμένες, διακριτές συλλογές 
σχετιζόμενων δεδομένων, αποθηκευμένων ηλε-
κτρονικά και ψηφιακά, με τη δυνατότητα γρήγορης 
άντλησης και ανανέωσης.

Βάση Χωρικών Δεδομένων (Γεωχωρική Βάση 
Δεδομένων): Αναφέρεται στο τμήμα της υποδο-
μής που λειτουργεί ως ένας κοινός χώρος αποθή-
κευσης και πρόσβασης σε πρωτογενές υλικό, με 
σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία τους για τη δια-
μόρφωση των θεματικών επιπέδων που είναι δια-
θέσιμα από τη Γεωπύλη.

Βιώσιμη Ανάπτυξη: «Η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις 
ανάγκες των σύγχρονων γενεών χωρίς να θέτει σε 
κίνδυνο την ικανότητα των επόμενων γενεών να ικα-
νοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες» (WCED, 1987).

Γαλάζια Ανάπτυξη: Είναι μια μακροπρόθεσμη 
ευρωπαϊκή στρατηγική που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή το 2012 για να απελευθερωθεί το 
δυναμικό της Γαλάζιας Οικονομίας και να υπο-
στηριχθεί η ανάπτυξη βιώσιμων θαλάσσιων και 
ναυτιλιακών οικονομικών δραστηριοτήτων. Επι-
κεντρώνεται στην υδατοκαλλιέργεια, στον παρά-
κτιο τουρισμό, στη θαλάσσια βιοτεχνολογία, στην 
ωκεάνια ενέργεια και στις εξορυκτικές δραστηρι-
ότητες στον θαλάσσιο βυθό. 

Γαλάζια Οικονομία: Η Γαλάζια Οικονομία περιλαμβάνει 

Γλωσσάρι όρων  
και εννοιών
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όλες τις τομεακές και διατομεακές οικονομικές δρα-
στηριότητες που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις 
θάλασσες και τις ακτές.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ): Είναι 
ένα λογισμικό το οποίο συλλέγει, αποθηκεύει, δια-
χειρίζεται, αναλύει και οπτικοποιεί χωρική πληρο-
φορία και την αναβαθμίζει με άλλα συστήματα πλη-
ροφοριών. Το ΓΣΠ μπορεί να υποστηρίξει τη λήψη 
αποφάσεων, αφού είναι σε θέση να μοντελοποιή-
σει και να αναλύσει σύνθετη έρευνα, σχεδιασμό και 
διαχείριση προβλημάτων.

Γεωδαιτικό Δίκτυο: Το σύνολο των σημείων με γνω-
στές συντεταγμένες ως προς ένα σύστημα αναφο-
ράς, που προέκυψαν από την επεξεργασία γεωδαι-
τικών παρατηρήσεων.

Γεωμετρική διόρθωση δορυφορικής εικόνας: 
Είναι ένα βήμα προ-επεξεργασίας των δορυφορι-
κών εικόνων και αφορά τη διόρθωση των μετα-
βολών στη γεωμετρία της εικόνας εξαιτίας της 
κίνησης του δορυφόρου, της κίνησης της Γης, του 
ανάγλυφου της γήινης επιφάνειας και της  αστά-
θειας της τροχιάς του δορυφόρου, έτσι ώστε να 
απαλειφθούν τα σφάλματα στα δεδομένα της εικό-
νας για την ποιοτική βελτίωσή της. 

Γεωμετρική Δομή: Ο τρόπος αναπαράστασης ενός 
θεματικού επιπέδου μιας Γεωγραφικής Βάσης 
Δεδομένων. Ένα θεματικό επίπεδο μπορεί να είναι, 
είτε σημειακό, είτε γραμμικό, είτε πολυγωνικό.

Γεωπύλη: Αποτελεί το τμήμα της υποδομής που είναι 
υπεύθυνο για τη διανομή των χωρικών δεδομένων 
(θεματικά επίπεδα και χάρτες) μέσω διαδικτύου, 
έτσι ώστε η πληροφορία να είναι διαθέσιμη και 
προσβάσιμη στους χρήστες. Παρέχει δυνατότητες 
αναζήτησης τεκμηριωμένων (με τη χρήση μεταδε-
δομένων) συνόλων χωρικών δεδομένων.

Γνώση του Θαλάσσιου Χώρου: Το σύνολο των δεδο-
μένων που απεικονίζουν τον θαλάσσιο χώρο και 
βοηθούν στην καλύτερη κατανόησή του. Παρα-
δείγματα αυτών είναι το ανάγλυφο του πυθμένα 
της θάλασσας, οι ανθρώπινες δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα στον θαλάσσιο χώρο κ.λπ. Απο-
τελεί έναν από τους πυλώνες της Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής.

Δείκτης Γήρανσης: Δείχνει πόσα άτομα ηλικίας 65 
ετών και άνω αντιστοιχούν σε 100 άτομα ηλικίας 
0-14 ετών. Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία αναφέ-
ρεται ως Index of Ageing. 

Δείκτης Ολικής Γονιμότητας: Λέγεται και συγκυ-
ριακός ή συγχρονικός δείκτης γονιμότητας. Στην 
αγγλόφωνη βιβλιογραφία, ο όρος είναι γνωστός ως 
Total Fertility Rate (TFR). Αναφέρεται στον αριθμό 
παιδιών που θα γεννήσει μία γυναίκα κατά τη διάρ-
κεια της αναπαραγωγικής της περιόδου, αν ακο-
λουθήσει τους ειδικούς κατά ηλικία δείκτες γονι-

μότητας του πληθυσμού, όπως αποτυπώθηκαν μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε πολλές περιπτώ-
σεις είναι παραπλανητικός γιατί βασίζεται σε μία 
πλασματική κοόρτη γέννησης, και ως εκ τούτου 
δεν αποτυπώνει τη μεταβαλλόμενη αναπαραγω-
γική συμπεριφορά των νέων γυναικών.

Διαστημικό ραντάρ συνθετικού ανοίγματος – 
Spaceborne Synthetic Aperture Radar (SAR): 
Είναι ραντάρ εγκατεστημένο στον δορυφόρο. Το 
SAR είναι ένας ενεργητικός δέκτης, όπου ένας 
αισθητήρας παράγει τη δική του ενέργεια και στη 
συνέχεια καταγράφει την ποσότητα αυτής της 
ενέργειας που ανακλάται πίσω μετά την αλληλεπί-
δραση με τη Γη. 

Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός – International 
Maritime Organization (ΙΜΟ): Είναι ένας εξειδι-
κευμένος Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, με 
στόχο την ασφάλεια και προστασία της διεθνούς 
ναυτιλίας και την πρόληψη της ρύπανσης από τα 
πλοία.

Δορυφορική Βαθυμετρία (ΔΒ): Είναι μέθοδος εκτί-
μησης τοπογραφίας ρηχών νερών με τη χρήση 
πληροφοριών από δορυφορικά δεδομένα 

Ειδικοί κατά ηλικία δείκτες γονιμότητας: Συνήθως 
εκφράζουν γεννήσεις ζώντων ανά 1.000 γυναίκες 
μιας συγκεκριμένης ηλικίας. Κατά κανόνα υπολο-
γίζονται για 5ετείς ομάδες ηλικιών. Υπό αυτή την 
έννοια, οι ειδικοί κατά ηλικία δείκτες γονιμότητας 
είναι ένα «σετ» επτά δεικτών (θεωρώντας ότι η ανα-
παραγωγική ηλικία της γυναίκας αρχίζει από 15-19 
έτη και τελειώνει στα 45-49), οι οποίοι μας δίνουν το 
πρότυπο γονιμότητας των γυναικών αναπαραγωγι-
κής ηλικίας τη συγκεκριμένη στιγμή της μέτρησης. 

Ειδικοί κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας: Οι ειδι-
κοί κατά ηλικία δείκτες (ή ποσοστά) θνησιμότη-
τας δείχνουν τον αριθμό των θανάτων ατόμων 
μιας συγκεκριμένης ηλικίας σε 1.000 άτομα της 
ίδιας ηλικίας, στη διάρκεια ενός έτους. Η αντιστοί-
χιση θανάτων με πληθυσμό συγκεκριμένης ηλικίας 
μπορεί να γίνει και με βάση τη μονάδα (δηλαδή ο 
δείκτης να αναφέρεται σε 1 άτομο και όχι σε 1.000).  
Κατά κανόνα υπολογίζονται για 5ετείς ομάδες ηλι-
κιών. Για παράδειγμα, ο ειδικός κατά ηλικία δεί-
κτης θνησιμότητας των γυναικών ηλικίας 50-54 
στην Ελλάδα το 1985 ήταν 5m50=2,81, που σημαίνει 
ότι καταγράφηκαν 2,81 θάνατοι σε 1.000 γυναίκες 
ηλικίας 50-54 ετών (ή 0,00281 θάνατοι ανά γυναίκα 
αυτής της ηλικίας). Ο αντίστοιχος δείκτης για τους 
άνδρες ήταν 5m50=5,56.

Εκτίμηση πληθυσμού: Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε 
διαθέσιμα πληθυσμιακά δεδομένα (απογραφές, 
δεδομένα φυσικής κίνησης του πληθυσμού ή άλλα 
πληθυσμιακά αρχεία) και συνήθως αναφέρονται 
στο παρελθόν ή το παρόν.
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Εμπειρικά μοντέλα: Στη ΔΒ, είναι μια μαθηματική 
σχέση μεταξύ του βάθους και της ακτινοβολίας 
του νερού που πραγματοποιείται εμπειρικά, χρη-
σιμοποιώντας επίγειες μετρήσεις βάθους που υφί-
στανται στην περιοχή μελέτης, χωρίς να λαμβά-
νει υπόψη τα χαρακτηριστικά διαπερατότητας του 
φωτός στο νερό. 

Εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο  
χώρο: Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4759/2022 
(Ελλάδα), αποτελεί: 
α. Μέρος της εθνικής χωρικής στρατηγικής του 

άρθρου 3 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Κατά την 
πρώτη εφαρμογή του παρόντος, είναι δυνατή 
η κατάρτιση και έγκριση της εθνικής χωρικής 
στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο, χωρίς 
την ύπαρξη εγκεκριμένης εθνικής χωρικής 
στρατηγικής.

β. Η εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο 
χώρο αποτελεί κείμενο βασικών αρχών πολι-
τικής για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του 
θαλάσσιου χώρου, για τις αλληλεπιδράσεις του 
θαλάσσιου με τον παράκτιο χώρο, καθώς και 
για τον συντονισμό των διάφορων πολιτικών 
με θαλάσσιες χωρικές επιπτώσεις. Περιλαμ-
βάνει στρατηγικές κατευθύνσεις, καθώς και 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στό-
χους οργάνωσης και ανάπτυξης του θαλάσ-
σιου χώρου στο επίπεδο της Γενικής Κυβέρ-
νησης και των επιμέρους φορέων της. Επίσης, 
καθορίζει θαλάσσιες χωρικές ενότητες εντός 
του θαλάσσιου χώρου για τις οποίες εκπονού-
νται θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια, και υπο-
δεικνύει και αιτιολογεί τις προτεραιότητες για 
την εκπόνηση θαλάσσιων χωροταξικών πλαι-
σίων στις επιμέρους χωρικές ενότητες.

Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά: Περιλαμβάνει όλες 
τις αρχαιότητες κατά την έννοια των άρθρων 1 και 
2 του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαι-
οτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς», 
οι οποίες εντοπίζονται στον «βυθό της θαλάσσης, ή 
στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών» της ελληνικής 
επικράτειας. Αυτές μπορεί να είναι αρχαίες λιμε-
νικές εγκαταστάσεις, καταποντισμένοι οικισμοί, 
μέρος των οποίων, πολλές φορές, προεκτείνεται 
στον αιγιαλό και την παραλία, ναυάγια πλοίων ή 
ακόμη και μεμονωμένες ενάλιες αρχαιότητες.

Ενεργητικοί δέκτες: Είναι ένα όργανο που παράγει τη 
δική του ενέργεια και στη συνέχεια καταγράφει την 
ποσότητα αυτής της ενέργειας που ανακλάται πίσω 
μετά την αλληλεπίδραση με τη Γη.

Επιφάνεια: Η μετατροπή ενός νέφους σημείων, απο-
τέλεσμα Υδρογραφικής Αποτύπωσης, σε πλεγμα-
τική μορφή συγκεκριμένης ανάλυσης. Αποτελεί 
μια μορφή ψηφιακής αναπαράστασης του βυθού 
της θάλασσας.

Εργαλείο Buffer: Με το εργαλείο buffer μπορούν να 
δημιουργηθούν πολύγωνα γύρω από δεδομένα 
που θα προσδιορίσει ο χρήστης, σε μία καθορι-
σμένη απόσταση.

Ηλιακή ενέργεια: Είναι η ενέργεια που προέρχεται 
από την ακτινοβολία του ηλίου και μετατρέπεται, 
μέσω των φωτοβολταϊκών πάνελ, σε ηλεκτρική 
ενέργεια, ή, μέσω συλλεκτών, σε θερμική ενέργεια.

Θαλάσσια βιοκαύσιμα: Ο όρος αναφέρεται σε βιοκαύ-
σιμα που έχουν ως βάση τους την άλγη, και διαφο-
ροποιούνται, ανάλογα με το είδος της άλγης που 
χρησιμοποιείται, σε μικροάλγη (microalgae ) και 
μακροάλγη (macroalgae). Και τα δύο είδη χρησι-
μοποιούνται για την παραγωγή βιοντίζελ, γνωστού 
και ως πράσινο ντίζελ.

Θαλάσσια περιοχή ή υπο-περιοχή: Σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144), 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορ-
ρέουν από τον νόμο, λαμβάνεται δεόντως υπόψη 
ότι τα θαλάσσια  ύδατα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 
του άρθρου 4, τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία 
της Ελληνικής Δημοκρατίας ή εντός των οποίων 
αυτή ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδο-
σία, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θαλάσσιας 
περιοχής της Μεσογείου.

Η αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιο-
μορφίες κάποιας συγκεκριμένης περιοχής, μπορεί 
να εφαρμόζει τον νόμο σε υποδιαιρέσεις ανάλογου 
επιπέδου των θαλάσσιων υδάτων της παραγράφου 
1. Η οριοθέτηση των εν λόγω υποδιαιρέσεων γίνε-
ται κατά τρόπο σύμφωνο με τις ακόλουθες θαλάσ-
σιες υπο-περιοχές της Μεσογείου Θαλάσσης:
α) την Αδριατική Θάλασσα,
β) το Ιόνιο Πέλαγος και την Κεντρική Μεσόγειο,
γ) το Αιγαίο Πέλαγος – Την Ανατολική Μεσόγειο 

(Θάλασσα της Λεβαντίνης).
Θαλάσσια ύδατα: Τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και 

το υπέδαφος στη θαλάσσια πλευρά της γραμμής 
βάσης από την οποία υπολογίζονται τα χωρικά 
ύδατα, έως τα όρια της περιοχής όπου ένα κρά-
τος-μέλος έχει ή/και ασκεί δικαιώματα βάσει 
δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνω-
μένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, εξαι-
ρουμένων των υδάτων των παρακειμένων στις 
υπερπόντιες χώρες, καθώς και των εδαφών που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης και 
στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα και τις Εδα-
φικές Ενότητες (ΟΔΗΓΙΑ 2008/56/ΕΚ).

Θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια: Σύμφωνα με το 
άρθρο 22 του Ν. 4759/2020, αντιστοιχούν στο περι-
φερειακό επίπεδο σχεδιασμού του άρθρου 2 του 
ν. 4447/2016. Αναφέρονται σε θαλάσσιες χωρικές 
ενότητες, οι οποίες μπορεί να είναι υπο-περιφερει-
ακής, περιφερειακής ή διαπεριφερειακής κλίμα-
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κας, όπως ειδικότερα καθορίζονται από την εθνική 
χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο. Αν η 
εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο 
δεν έχει εγκριθεί, ο καθορισμός χωρικών ενοτή-
των για την εκπόνηση θαλάσσιων χωροταξικών 
πλαισίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και 
τις υποδιαιρέσεις του θαλάσσιου χώρου που προ-
βλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 5, και στο άρθρο 
20 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144).

Θαλάσσιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ο 
όρος αναφέρεται σε όλες τις μορφές ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας που παράγονται στο θαλάσ-
σιο περιβάλλον. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει την 
υπεράκτια ηλιακή, αιολική, κυματική και παλιρροι-
ακή ενέργεια, την ωκεάνια θερμική ενέργεια και τα 
θαλάσσια βιοκαύσιμα. Όλες αντιπροσωπεύουν δια-
φορετικούς τύπους τεχνολογιών, με ποικίλα στάδια 
ωριμότητας.

Θαλάσσιος τουρισμός: Είναι το σύνολο των οργα-
νωμένων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριο-
τήτων αναψυχής και ψυχαγωγίας που παρέχονται 
στον θαλάσσιο χώρο και τις ακτές του τουριστικού 
προορισμού, και αποτελεί μία από τις δυναμικά 
αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού. Ο θαλάσσιος 
τουρισμός διακρίνεται, κατά κύριο λόγο, σε του-
ρισμό κρουαζιέρας, τουρισμό γιώτινγκ, θαλάσσιες 
και παράκτιες δραστηριότητες αναψυχής, καταδυ-
τικό τουρισμό αναψυχής (Ν. 4582/2018).

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ): Η δια-
δικασία με την οποία η αρμόδια αρχή κάθε κράτους 
αναλύει και οργανώνει τις ανθρώπινες δραστηρι-
ότητες στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές για 
να επιτευχθεί η σύνθεση οικολογικών, περιβαλλο-
ντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
παραμέτρων, αποσκοπώντας στην προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης.

Θεματικό επίπεδο: Αναφέρεται σε ένα σύνολο χωρι-
κών δεδομένων που περιέχει ομοειδή δεδομένα 
(π.χ., λιμάνια, περιφερειακές ενότητες) και αποθη-
κεύονται σε ένα αρχείο (π.χ., Shapefile). Τα θεμα-
τικά επίπεδα είναι εφικτό να τοποθετηθούν σε επι-
κάλυψη για προβολή, χωρική ανάλυση και δημι-
ουργία χαρτών. Μπορεί να είναι διανυσματικού 
(vector) ή ψηφιδωτού τύπου (raster).

Καθαρή Μετανάστευση: Είναι η διαφορά των εξερ-
χόμενων από μία γεωγραφική περιοχή, από τους 
εισερχόμενους στην περιοχή σε δεδομένη χρο-
νική περίοδο. Η καθαρή μετανάστευση μπορεί να 
είναι θετική (περισσότεροι εισερχόμενοι), αρνητική 
(περισσότεροι εξερχόμενοι) ή μηδενική. 

Καλή Περιβαλλοντική Κατάσταση (Good Environ-
mental Status, GES): Ως «καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση» νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση 

των θαλάσσιων υδάτων, στην οποία τα ύδατα αυτά 
παρέχουν οικολογικά ποικίλους και δυναμικούς 
ωκεανούς, καθώς και θάλασσες που είναι καθα-
ρές, υγιείς και παραγωγικές στα πλαίσια των εγγε-
νών συνθηκών τους. Επίσης, όπου η χρήση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος βρίσκεται σε επίπεδο 
αειφορίας, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
τις δυνατότητες για χρήσεις και δραστηριότητες 
από τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές (Οδη-
γία-Πλαίσιο 2008/56/E.Ε.).

Καταδυτικός τουρισμός αναψυχής: Πρόκειται για 
την ειδική μορφή τουρισμού, η οποία περιλαμβά-
νει υποβρύχια περιήγηση σε κάθε υδάτινη περιοχή, 
συμπεριλαμβανομένων της θάλασσας, των εσωτε-
ρικών υδάτων (λίμνες, ποταμοί, σπήλαια), των προ-
στατευόμενων υποθαλάσσιων χώρων, των καταδυ-
τικών πάρκων και των επισκέψιμων ενάλιων, ενδο-
ποτάμιων ή ενδολιμναίων αρχαιολογικών χώρων ή 
ιστορικών τόπων, ναυαγίων, και των ελεύθερων 
τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων. Οι υδάτινες 
περιοχές επιλέγονται από τους επισκέπτες-τουρί-
στες, που συνδυάζουν τις διακοπές τους με ατομι-
κές ή οργανωμένες καταδύσεις με συγκεκριμένο 
εξοπλισμό και καθορισμένες τεχνικές, καθώς και με 
την εκμάθηση ή την καθοδήγηση κατάδυσης ή με 
την περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευ-
στήρα (snorkeling), με σκοπό την εξερεύνηση του 
υποβρύχιου βυθού και της υποθαλάσσιας γεωμορ-
φολογίας, για λόγους αναψυχής, άσκησης και από-
κτησης γνώσεων και εμπειριών.

Κατακόρυφο Σύστημα Αναφοράς: Η επιφάνεια από 
την οποία προσδιορίζεται το υψόμετρο ή το βάθος 
ενός σημείου.

Κατώτατη Ρηχία: Επιφάνεια αναφοράς κάτω από την 
οποία η επιφάνεια της θάλασσας δεν δύναται να 
κατέλθει. Χρησιμοποιείται ως αναφορά στους ναυ-
τικούς χάρτες. Προκύπτει από ανάλυση παρατηρή-
σεων της στάθμης της θάλασσας για διάστημα του-
λάχιστον 20 ετών.

Kοινωνική συνοχή: Η ικανότητα μιας κοινωνίας να 
διασφαλίζει την ευημερία όλων των μελών της, ελα-
χιστοποιώντας τις ανισότητες και αποφεύγοντας την 
πόλωση. Μια συνεκτική κοινωνία είναι μια αμοιβαία 
υποστηρικτική ικανότητα ελεύθερων ατόμων που 
επιδιώκουν αυτούς τους κοινούς στόχους με δημο-
κρατικά μέσα.

Κοόρτη: Προέρχεται από το λατινικό Cohors, που ήταν 
στρατιωτική μονάδα του Ρωμαϊκού στρατού, υπο-
μονάδα της Ρωμαϊκής λεγεώνας. Στη δημογραφία, 
ο όρος «κοόρτη» αναφέρεται σε μια ομάδα ανθρώ-
πων που βίωσαν το ίδιο δημογραφικό γεγονός την 
ίδια περίοδο. Για παράδειγμα, μια κοόρτη γέννη-
σης περιλαμβάνει όσους γεννήθηκαν την ίδια χρο-
νιά (ή την ίδια περίοδο, π.χ. πενταετία), μια κοόρτη 

508



γάμου όσους παντρεύτηκαν την ίδια χρονιά (ή την 
ίδια περίοδο).

Κυματική ενέργεια: Είναι η ενέργεια που παράγε-
ται από την κίνηση των κυμάτων στην επιφάνεια 
της θάλασσας. Παράγοντες που την επηρεάζουν 
είναι το ύψος, η ταχύτητα και το μήκος του κύμα-
τος, αλλά και η πυκνότητα του νερού. Οι συσκευές 
παραγωγής ηλεκτρισμού από την κυματική ενέρ-
γεια ονομάζονται μετατροπείς κυματικής ενέρ-
γειας. 

Μέση Στάθμη Θάλασσας: Επιφάνεια αναφοράς η 
οποία προκύπτει από ανάλυση παρατηρήσεων 
της στάθμης της θάλασσας τουλάχιστον 20 ετών. 
Συνήθως χρησιμοποιείται ως αφετηρία στα Κατα-
κόρυφα Συστήματα Αναφοράς. 

Μεταδεδομένα: Ορίζονται ως «δεδομένα που περι-
γράφουν άλλα δεδομένα». Περιλαμβάνουν πληρο-
φορίες που αφορούν ένα σύνολο χωρικών δεδο-
μένων, όπως σύνοψη, περιγραφή, κατηγορία, ποι-
ότητα, γεωγραφική περιοχή, ακρίβεια, προέλευση, 
ιστορικό, δημιουργό, χρονικό εύρος κ.ά. Συνή-
θως ακολουθούν κάποιο πρότυπο (π.χ., INSPIRE, 
ISO19115).

Μικρο-μετακινήσεις: Οι μετακινήσεις της φυσικής 
γήινης επιφάνειας, αποτέλεσμα της κίνησης των 
τεκτονικών πλακών.

Μόνιμος Γεωδαιτικός Σταθμός GNSS: Γεωδαιτι-
κός σταθμός που είναι μόνιμα εγκατεστημένος σε 
σημείο, με σκοπό τη συνεχή συλλογή δεδομένων 
από ειδικούς δορυφόρους.

Ναυτικές Εκδόσεις: Εκδόσεις που χρησιμοποιούνται 
από τους ναυτιλλόμενους για την ασφαλή πλοή-
γηση ενός σκάφους. Στις ναυτικές εκδόσεις περι-
λαμβάνονται ναυτικοί χάρτες, ο πλοηγός, ο φαρο-
δείκτης κ.λπ. 

Νησιαίο Έδαφος: Μέρος της φυσικής γήινης επιφά-
νειας το οποίο δεν βρέχεται από τη θάλασσα.

Ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών: 
Δυναμική διαδικασία με σκοπό την αειφόρο διαχεί-
ριση και χρήση των παράκτιων ζωνών, κατά την 
οποία λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη η ευπα-
θής φύση των παράκτιων οικοσυστημάτων και 
τοπίων, η ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων και 
χρήσεων, οι αλληλεπιδράσεις τους, ο θαλάσσιος 
προσανατολισμός ορισμένων δραστηριοτήτων και 
χρήσεων, και ο αντίκτυπός τους στο θαλάσσιο και 
το χερσαίο τμήμα. Περιοχή εφαρμογής του πρωτο-
κόλλου είναι η περιοχή της Μεσογείου θάλασσας, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης. 
Επιπροσθέτως, η εν λόγω περιοχή οριοθετείται 
από: α) το θαλάσσιο όριο των παράκτιων ζωνών, το 
οποίο είναι το εξωτερικό όριο των χωρικών υδά-
των των μερών, β) το χερσαίο όριο των παράκτιων 
ζωνών, το οποίο είναι το όριο των ανάλογων παρά-

κτιων μονάδων, όπως αυτές έχουν οριστεί από τα 
συμβαλλόμενα μέρη (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ICZM).

Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΠΘ): Η πολι-
τική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στόχο να 
προαγάγει τη συντονισμένη και συνεπή λήψη απο-
φάσεων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοι-
νωνικής συνοχής των κρατών-μελών, ιδίως σε οτι-
δήποτε αφορά τις παράκτιες, νησιωτικές και εξό-
χως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, καθώς και τους θαλάσσιους τομείς της, μέσω 
συνεκτικών και συνδεόμενων με τη θάλασσα πολι-
τικών, και μέσω της διεθνούς συνεργασίας.

Παθητικός δέκτης: Είναι ένα όργανο που λαμβάνει 
και μετρά την αντανακλώμενη ένταση της ηλιακής 
ακτινοβολίας στην επιφάνειας της Γης.

Παλιρροϊκή ενέργεια: Εκμεταλλεύεται τη φυσική 
άμπωτη και τη ροή των παράκτιων παλιρροϊκών 
υδάτων που προκαλούνται, κατά κύριο λόγο, από 
την αλληλεπίδραση των βαρυτικών πεδίων της 
Γης, της σελήνης και του ηλίου. Οι συσκευές παρα-
γωγής ηλεκτρισμού από την παλιρροϊκή ενέργεια 
ονομάζονται μετατροπείς παλιρροιακής ενέργειας.   

Παλιρροιογράφος: Όργανο που μετρά τη στάθμη της 
θάλασσας.

Παράκτια ύδατα: Τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκο-
νται στην πλευρά της ξηράς μιας γραμμής, κάθε 
σημείο της οποίας απέχει ένα ναυτικό μίλι προς τη 
θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής 
βάσης από την οποία μετράται το εύρος των χωρι-
κών υδάτων. Τα επιφανειακά ύδατα, κατά περί-
πτωση, εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των 
μεταβατικών υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ).

Παραμετροποίηση: Το σύνολο των πληροφοριών που 
θα καταχωριστούν με συστηματικό τρόπο σε ένα 
θεματικό επίπεδο μιας Βάσης Δεδομένων για να το 
περιγράψουν.

Περιβαλλοντική κατάσταση: Η συνολική κατάσταση 
του περιβάλλοντος στα θαλάσσια ύδατα, λαμβάνο-
ντας υπόψη τη δομή, τη λειτουργία και τις διεργα-
σίες των συστατικών των θαλάσσιων οικοσυστη-
μάτων από κοινού με τους φυσικούς φυσιογραφι-
κούς, γεωγραφικούς, βιολογικούς, γεωλογικούς 
και κλιματικούς παράγοντες, καθώς και τις φυσι-
κές, ηχητικές και χημικές συνθήκες, συμπεριλαμ-
βανομένων  εκείνων που οφείλονται σε ανθρώπι-
νες δραστηριότητες μέσα ή έξω από μια συγκεκρι-
μένη υπο- περιοχή (αρ. 3 Οδηγίας 2008/56ΕΚ).

Πίνακας επιβίωσης: Μια σειρά από συναρτήσεις 
οργανωμένες σε πίνακα. Ο πίνακας επιβίωσης 
περιγράφει το ιστορικό επιβίωσης μιας υποθετι-
κής ομάδας ανθρώπων (κοόρτης γέννησης) από 
τη γέννησή τους μέχρι τον θάνατο και του τελευ-
ταίου μέλους αυτής της κοόρτης. 
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Πλατφόρμες Πολλαπλών Χρήσεων & Πολλαπλών 
Χρήσεων του Χώρου: Είναι υπεράκτιες κατα-
σκευές οι οποίες διαθέτουν κοινή υποδομή (π.χ., 
πλωτή πλατφόρμα, καλωδίωση, υποσταθμούς 
μετασχηματισμού τάσης κ.ά.) και συνδυάζουν 
περισσότερες τεχνολογίες και χρήσεις, επιτυγχά-
νοντας με αυτόν τον τρόπο συμπληρωματικά απο-
τελέσματα με αμοιβαία οφέλη.

Πληθυσμιακή πυραμίδα: Ένα διπλό ιστόγραμμα το 
οποίο παρουσιάζει παραστατικά τη δομή του πλη-
θυσμού κατά φύλο και ηλικία σε μια δεδομένη 
στιγμή.

Προβολή πληθυσμού: Οι προβολές είναι «προεκτά-
σεις» (extrapolations) των τρεχουσών δημογρα-
φικών συνιστωσών (δηλαδή της γονιμότητας, της 
θνησιμότητας και της μετανάστευσης) στο μέλλον.

Προσδοκία ζωής ή προσδόκιμο επιβίωσης ή 
προσδοκώμενη ζωή: Ο αριθμός ετών που ανα-
μένεται να ζήσει ένα άτομο μιας δεδομένης ηλι-
κίας, αν βιώσει τους τρέχοντες ειδικούς κατά 
ηλικία δείκτες θνησιμότητας. Αν δεν προσδιο-
ρίζεται η ηλικία του ατόμου, ο όρος αναφέρε-
ται στην προσδοκία ζωής κατά τη γέννηση. Για 
παράδειγμα, η προσδοκία ζωής κατά τη γέννηση 
για κορίτσι που γεννήθηκε το 2001 θα είναι 80,9 
χρόνια, αν στη διάρκεια της ζωής του βιώσει 
τους ειδικούς κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας 
που επικρατούσαν το 2001.

Πυκνότητα Πυρήνα – Kernel Density: Είναι ένα 
εργαλείο το οποίο υπολογίζει την πυκνότητα των 
χαρακτηριστικών σημείων γύρω από κάθε κελί 
εξόδου εικόνας ράστερ.

Ραδιομετρική διόρθωση δορυφορικής εικόνας: 
Βήμα προ-επεξεργασίας των δορυφορικών εικό-
νων για διορθώσεις, είτε σφαλμάτων του συστή-
ματος καταγραφής, είτε των επιδράσεων της 
ατμόσφαιρας, έτσι ώστε δύο ή και περισσότερες 
ραδιομετρικά διορθωμένες εικόνες να εμφανίζο-
νται σαν να έχουν αποκτηθεί με τον ίδιο αισθη-
τήρα και κάτω από τις ίδιες ατμοσφαιρικές συν-
θήκες και συνθήκες φωτισμού.

Συγχώνευση – Merge: Το εργαλείο αυτό χρησιμο-
ποιείται για τη συγχώνευση πολλαπλών συνό-
λων δεδομένων σε ένα ενιαίο νέο σύνολο δεδο-
μένων εξόδου. Το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί 
να συνδυάσει κατηγορίες ή πίνακες χαρακτηριστι-
κών σημείων, γραμμών ή πολυγώνων.

Συμμετοχικός Σχεδιασμός: Σύγχρονη προσέγγιση 
του σχεδιασμού, η οποία επιχειρεί την εμπλοκή 
«ομάδων ενδιαφερόντων» (πολίτες, φορείς, 
όργανα διοίκησης κ.ά.) στα επιμέρους στάδια 
μιας διαδικασίας σχεδιασμού, με σκοπό τη συλ-
λογή της κατανεμημένης γνώσης και την ενσω-
μάτωση αυτής στον σχεδιασμό, στοχεύοντας στη 

βελτίωση της διαδικασίας και των αποτελεσμά-
των του.

Σύστημα Αναφοράς: Το σύστημα συντεταγμένων ως 
προς το οποίο καθορίζονται οι θέσεις σημείων και 
αντικειμένων της φυσικής γήινης επιφάνειας.

Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης – Automatic 
Identification System (AIS): Πρόκειται για 
σύστημα το οποίο παρέχει αυτομάτως σχετικές 
πληροφορίες και τη θέση του πλοίου σε άλλα 
πλοία και στις παράκτιες αρχές. 

Τουρισμός γιώτινγκ (yachting): Είναι η θαλάσσια 
περιήγηση για λόγους αναψυχής με χρήση ιδιό-
κτητων ή εκμισθωμένων πλοίων, ιστιοφόρων, 
θαλαμηγών ή ταχύπλοων σκαφών, με πλήρωμα 
ή άνευ πληρώματος. Η εν λόγω περιήγηση περι-
λαμβάνει υπηρεσίες διαμονής και εστίασης. Κατά 
τη διάρκειά της, οι επισκέπτες/τουρίστες έχουν 
τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να επιλέξουν τη 
δική τους διαδρομή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
όπως η ιδιωτικότητα, και η προσέγγιση παρα-
λιών απομακρυσμένων ή προσβάσιμων μόνο 
διά θαλάσσης, να προσεγγίσουν σε αγκυροβόλια, 
τουριστικά καταφύγια και μαρίνες, προκειμένου 
να γνωρίσουν τους προορισμούς που επιθυμούν, 
να διαμορφώσουν το δικό τους πρόγραμμα, να 
επισκεφθούν τα αξιοθέατα, να δοκιμάσουν τοπι-
κές γεύσεις και τοπικά προϊόντα, να διασκεδά-
σουν και να ψυχαγωγηθούν (Ν. 4582/2018).

Τουρισμός κρουαζιέρας: Ορίζεται ως το θαλάσσιο 
ταξίδι αναψυχής με προγραμματισμένη διαδρομή 
και στάσεις σε λιμάνια, που πραγματοποιείται με 
πλοία κρουαζιέρας. Στο πλαίσιο του εκάστοτε εν 
λόγω ταξιδιού, οι επισκέπτες - τουρίστες επισκέ-
πτονται πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς 
τουριστικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να επιλέ-
ξουν προσφερόμενα πακέτα εκδρομών και αυθε-
ντικών εμπειριών στον ίδιο τον προορισμό, ώστε 
να ανακαλύψουν την ιδιαίτερη πολιτιστική κλη-
ρονομιά, τα αξιοθέατα, τους ιστορικούς χώρους, 
τα τοπικά έθιμα και τις παραδόσεις, καθώς και να 
αποκτήσουν αυθεντικές εμπειρίες που συνδέο-
νται με τη γαστρονομία, τη διασκέδαση, τις τοπι-
κές αγορές, την ψυχαγωγία και τον σύγχρονο 
πολιτισμό (Ν. 4582/2018).

Yδρογραφική Aποτύπωση: Το σύνολο των εργα-
σιών πεδίου που γίνονται με σκοπό τη ψηφιακή 
αποτύπωση του πυθμένα της θάλασσας. Το απο-
τέλεσμα αυτής είναι η παραγωγή ενός νέφους 
σημείων που προσομοιάζουν στον πυθμένα της 
θάλασσας.

Υποδομή Θαλάσσιων Χωρικών Δεδομένων: Ανα-
φέρεται στο σύνολο των εφαρμογών, δεδομένων, 
διαδικασιών και ανθρώπων που συνεργάζονται 
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με σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δια-
νομή μέσω διαδικτύου γεωγραφικών δεδομένων 
που σχετίζονται με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχε-
διασμό.

Φέρουσα ικανότητα τουρισμού: Είναι o μέγιστος 
δυνατός αριθμός τουριστών-επισκεπτών που 
μπορεί να φιλοξενήσει ένας τουριστικός προο-
ρισμός με τις εκάστοτε υφιστάμενες τουριστικές 
εγκαταστάσεις και υποδομές του, χωρίς να προ-
καλούνται καταστροφή του φυσικού ή δομημένου 
περιβάλλοντος και υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, διασφαλί-
ζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας και των επισκεπτών-τουριστών (Ν. 
4582/2018).

Φυσικό Ισοζύγιο: Η αλγεβρική διαφορά του 
αριθμού των θανάτων από τον αριθμό των 
γεννήσεων. Το φυσικό ισοζύγιο μπορεί να είναι 
θετικό (περισσότερες γεννήσεις από θανά-
τους), αρνητικό (περισσότεροι θάνατοι από 
γεννήσεις) ή μηδενικό.

Χάρτης: Σε έναν χάρτη απεικονίζονται επιλεγμένα 
είδη πληροφορίας (ένα ή περισσότερα θεματικά 
επίπεδα) για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η διαδι-
κασία χαρτοσύνθεσης περιλαμβάνει τον ορισμό 
και τη σειρά εμφάνισης των θεματικών επιπέδων 
που τον απαρτίζουν, την εφαρμογή χαρτογραφι-
κών κανόνων εμφάνισης (στιλ), τον ορισμό κλίμα-
κας, υπομνήματος, συμβόλων, τίτλου κ.λπ.

Χωρική Θάλασσα: Η θαλάσσια ζώνη, το πλάτος της 
οποίας εκτείνεται σε ακτίνα δώδεκα ναυτικών 
μιλίων από τις γραμμές βάσης, στην οποία εντο-
πίζεται η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χωρικός σχεδιασμός: Επιστημονικό αντικείμενο, το 
οποίο αποσκοπεί στη ρύθμιση του χώρου για την 
εξυπηρέτηση κοινωνικών και οικονομικών στό-
χων με όρους προστασίας του φυσικού και πολι-
τιστικού περιβάλλοντος.  

Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους: Είναι η ψηφιακή ανα-
παράσταση του ανάγλυφου της φυσικής γήινης 
επιφάνειας.

Ψηφιακό Μοντέλο Επιφανείας: Η ψηφιακή αναπα-
ράσταση της συνεχούς μεταβολής του ανάγλυφου 
στον χώρο.

Ωκεάνια θερμική ενέργεια: Αξιοποιεί, για την 
παραγωγή ενέργειας, τη θερμοκρασιακή δια-
φορά που συναντάται μεταξύ των επιφανειακών 
ή ρηχών υδάτων και των υδάτων που βρίσκο-
νται σε μεγαλύτερα βάθη. Όσο μεγαλύτερη είναι 
η διαφορά θερμοκρασίας, τόσο περισσότερη 
ποσότητα ενέργειας παράγεται. Οι συσκευές 
παραγωγής ενέργειας από την ωκεάνια θερμική 
ενέργεια ονομάζονται μετατροπείς ωκεάνιας 
θερμικής ενέργειας.   

Α-Ζ
Fit: Σύγκλιση.
Forecast: Προβλέψεις.
GDPCRETE: ΑΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.
GDPGREECE: ΑΕΠ Ελλάδας.
GDPNORTH: ΑΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
GDPSOUTH: ΑΕΠ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου.
Google Earth Engine (GEE): Είναι μια γεωχωρική 

πλατφόρμα με αρκετές δυνατότητες, καθώς 
μπορεί να συνδυάσει ένα σύνολο δορυφορικών 
εικόνων και γεωχωρικών δεδομένων, επιτυγχά-
νοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ανάλυση σε πλανη-
τική κλίμακα. Οι χρήστες δύνανται να έχουν πρό-
σβαση και να αναλύουν δεδομένα πολύ γρήγορα, 
ενώ είναι εφικτές η ανίχνευση αλλαγών και η 
ποσοτικοποίηση των διαφορών χρήσεως στην 
επιφάνεια της Γης. 

INVESTCRETE: Επενδύσεις Περιφέρειας Κρήτης.
INVESTGREECE: Επενδύσεις Ελλάδας.
INVESTNORTH: Επενδύσεις Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου.
INVESTSOUTH: Επενδύσεις Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου.
LABOURCRETE: Απασχολούμενοι – Ανθρώπινο 

Δυναμικό Περιφέρειας Κρήτης.
LABOURGREECE: Απασχολούμενοι – Ανθρώπινο 

Δυναμικό Ελλάδας.
LABOURNORTH: Απασχολούμενοι – Ανθρώπινο 

Δυναμικό Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
LABOURSOUTH: Απασχολούμενοι – Ανθρώπινο 

Δυναμικό Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
LiDAR: Σύστημα το οποίο τοποθετείται σε αεροσκά-

φος, με σκοπό την αποτύπωση της επιφάνειας 
της φυσικής γήινης επιφάνεια ή του βυθού της 
θάλασσας.

MBES - Ηχοβολιστικό Σύστημα Πολλαπλής 
Δέσμης: Σύστημα οργάνων το οποίο τοποθετείται 
σε πλωτό μέσο, με σκοπό την αποτύπωση της επι-
φάνειας του βυθού της θάλασσας.

Model Builder: Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού 
για τη δημιουργία γεωγραφικών ροών εργασίας 
στο λογισμικό ArcGIS. Τα μοντέλα αυτά αυτοματο-
ποιούν τις διαδικασίες χωρικής ανάλυσης και δια-
χείρισης δεδομένων και παρουσιάζονται ως ένα 
διάγραμμα που συνδέει τις ακολουθίες των διαδι-
κασιών και των εργαλείων επεξεργασίας. 

Observed: Παρατηρήσεις - Δεδομένα.
WebGIS: Αποτελεί το υποσύστημα της Γεωπύλης που 

επιτρέπει την προβολή των χωρικών δεδομένων 
(θεματικών επιπέδων και χαρτών) σε διαδραστικό 
χαρτογραφικό περιβάλλον, παρέχοντας λειτουρ-
γίες όπως zoom in/out, μέτρηση απόστασης κ.λπ. 
Ενδέχεται ο όρος «WebGIS» να χρησιμοποιείται ως 
ταυτόσημος με τον όρο «Γεωπύλη». 
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Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) αποτελεί 
ένα από τα κύρια οριζόντια-διατομεακά εργαλεία που 

στηρίζουν την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Ορίζεται ως μια 

διαδικασία κατά την οποία οι δημόσιες αρχές αναλύουν  
και προβαίνουν σε χωροταξική και χρονική κατανομή 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές 
με σκοπό την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών 

και κοινωνικών στόχων.

Οι γνώσεις, η εμπειρογνωμοσύνη, οι βάσεις δεδομένων,  
οι καλές πρακτικές και η μεθοδολογία ΘΧΣ  

που αποκτήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο ΘΑΛ-ΧΩΡ 
(2014-2015), κεφαλαιοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν  

στο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 (2018-2023), το οποίο συνέβαλε σημαντικά 
στη συμμόρφωση των δύο κρατών με την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2014/89/ΕΕ, με την κατάρτιση Θαλάσσιων 
Χωροταξικών Σχεδίων (ΘΧΣχ) στην Ελλάδα και την Κύπρο. 

Το έργο συγκροτείται γύρω από δύο διασυνοριακούς 
πόλους, τον «θεσμικό» και τον «επιστημονικό»,  

και η συνεργασία αυτών εξασφάλισε τη δημιουργία 
ισχυρών συνεργειών για τη συνοχή του ΘΧΣ  

στη διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος 
«Ελλάδα – Κύπρος», που οικοδομείται αποκλειστικά  

γύρω από ένα θαλάσσιο σύνορο.

ΘΑΛ-ΧΩΡ 2: https://www.mspcygr2.info

ΘΑΛ-ΧΩΡ: https://www.mspcygr.info

Η δημιουργία και εκτύπωση της παρούσας έκδοσης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της 
Κύπρου. Το περιεχόμενό της αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής. Επιπρόσθετα τα κείμενα του συλλογικού τόμου αντιπροσωπεύουν τις 
απόψεις των συγγραφέων τους και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις των επιμελητών της έκδοσης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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