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Η σύμβαση για την προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς 

της ΟΥΝΕΣΚΟ και η Κύπρος 

Με τα χρόνια ο κόσμος στον οποίο 

ζούμε έχει γίνει μικρότερος, αλλά και 

πολυπληθέστερος. Οι συνεχώς αυξα

νόμενες ταχύτητες των επικοινωνιών 

τον έχουν μετατρέψει σ' ένα παγκό

σμιο χωριό. Από μερικές απόψεις έχει 

γίνει πλουσιότερος, αλλά φτωχότερος 

από πολλές άλλες. 

Πολιτισμοί έχουν αναπτυχθεί και εξα

φανιστεί, aυτοκρατορίες έχουν θριαμ

βεύσει και καταρρεύσει, σύνορα έχουν 

ματακινηθεί, επεκταθεί και συρρικνω

θεί. Σ' αυτή την ακολουθία των συνε

χών αλλαγών, πολιστικοί θησαυροί 

έχουν δημιουργηθεί και καταστραφεί, 

θαυμαστά έργα της φύσης έχουν ανα

δειχθεί και επιζήσει ή έχουν εξαφανι

στεί. Όπου και να βρίσκονται αυτοί οι 

θησαυροί αποτελούν μια κληρονομιά. 

Η κληρονομιά μας είναι αυτή που έχει 

συσσωρευθεί από το παρελθόν, είναι 

αυτή με την οποία συνυπάρχουμε στο 

παρόν και αυτή που θα κληροδοτήσου

με στις ερχόμενες γενιές για να την 

απολαύσουν. Η εθνική μας κληρομιά 

ενσωματώνει τη Λυδία μας λίθο, τα 

πολιτιστικά σημεία αναφοράς και τη 

δική μας ταυτότητα. Τα πλέον αντιπρο

σωπευτικά δείγματα αυτής της κληρο

νομιάς, τόσο της φυσικής όσο και της 

πολιτιστικής, που θεωρούνται ότι 

έχουν «ξεχωριστή οικουμενική αξία", 

αποτελούν το σύνολο των θησαυρών 

που η Σύμβαση του 1972 που αφορά 
την Προστασία της Παγκόσμιας Φυσι

κής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 

φιλοδοξεί να αγκαλιάσει, να περιθάλ-
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ψει και να προστατεύσει. 

Η μοναδικότητα της ιδέας της Παγκό

σμιας Κληρονομιάς είναι η οικουμενική 

της εφαρμογή. Οι χώροι Παγκόσμιας 

κληρονομιάς, όπου και να βρίσκονται, 

ανήκουν σ' όλους τους λαούς της γης. 

Για ν'ακριβολογούμε, οι χώροι αυτοί, 

περιουσιακά και κατά πρώτο λόγο ανή

κουν στην εθνική κληρονομιά των 

λαών που τους φρόντιζαν και τους 

κληροδοτούσαν από γενιά σε γενιά. 

Με την εγγραφή ενός χώρου στον 

Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η 

κυβέρνηση και ο λαός στον οποίο ανή

κει, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 

διατηρούν την ακεραιότητά του προς 

όφελος ολόκληρης της aνθρωπότητας. 

Κατά κάποιο τρόπο αποτελεί το δικό 

τους δώρο στην παγκόσμια κοινότητα. 

Σε αντάλλαγμα, η διεθνής κοινότητα 

στο σύνολό της, όπως αντιπροσωπεύε

ται από τα κράτη-μέλη στη Σύμβαση 

Παγκόσμιος Κληρονομιάς, αναλαμβά

νει να συνεργαστεί για την προστασία 

των εγγεγραμμένων χώρων σ' ολόκλη

ρο τον κόσμο. 

Η Σύμβαση για την Προστασία της 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής 

Κληρονομιάς, περισσότερο γνωστή ως 

η Σύμβαση του 1972, υιοθετήθηκε στις 

16 Νομεβρίου κατά τη 17η Γενική 
Συνέλευση της ΟΥΝΕΣΚΟ, που πραγ

ματοποιήθηκε στο Παρίσι. 

Σήμερα, ακριβώς 26 χρόνια μετά την 
υιοθέτησή της, η Σύμβαση του 1972 



έχει επκυρωθεί από 152 κράτη-μέλη. Η 
Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε τη 

Σύμβαση με το Νόμο Αρ. 23 του 1975, 
που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφη

μερίδα Αρ. 1187 της 16ης Μαίου 1975. 

Η ανάγκη υιοθέτησης της Σύμβασης 

προέκυψε από τις συνεχώς αυξανόμε

νες απειλές για τους χώρους πολιτιστι

κής και φυσικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα 

στις χώρες που δε διέθεταν τους απαι

τούμενους οικονομικούς πόρους, ούτε 

την τεχνική και επιστημονική υποδομή 

για αντιμετώπιση αυτών των απειλών. 

Μοναδικό στοιχείο της Σύμβασης απο

τελεί η ιδέα της συντήρησης της φυσι

κής και πολιτιστικής κληρονομιάς από 

ένα θεσμικό όργανο, αναγνωρίζοντας 

έτσι το γεγονός ότι η πολιτιστική ταυ

τότητα μιας κοινότητας είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με το φυσικό περιβάλλον 

μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. 

Η Σύμβαση καθορίζει το είδος των 

φυσικών και πολιτιστικών χώρων που 

μπορούν να εξεταστούν για εγγραφή 

στον Κατάλογο και ορίζει επίσης τις 

υποχρεώσεις των χωρών-μελών στη 

διαλογή χώρων που πληρούν τα κρι

τήρια, καθώς και το ρόλο τους όσον 

αφορά την προστασία και διατήρησή 

τους. Τα κράτη-μέλη υποβάλλουν ένα 

αρχικό κατάλογο χώρων, που βρίσκο

νται μέσα στην επικράτειά τους, για 

τους οποίους υπάρχει πρόθεση να προ

τείνουν για εγγραφή στην Παγκόσμια 

Κληρονομιά. Ετοιμάζεται λεπτομερής 

φάκελος υποβολής με εγγραφή του 

χώρου και τα κριτήρια κάτω από τα 

οποία θεωρείται ως «ξεχωριστής 

οικουμενικής αξίας", την εθνική νομο

θεσία και τρόπους διαχείρισης του 
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χώρου, που εγγυάται την προστασία 

και τη διατήρησή του, καθώς και χάρ

τες που δείχνουν τα ακριβή όρια της 

περιοχής που θα υπαχθεί στην προστα

σία της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρο

νομιάς. Ο φάκελος με άλλα συμπληρω

ματικά έγγραφα κατατίθεται επίσημα 

από την ενδιαφερόμενη κυβέρνηση 

στην Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονο

μιάς. 

Στη βάση μιας εντελώς ανεξάρτητης 

και επιστημονικής αξιολόγησης, που 

διεξάγεται από τους συμβουλευτικούς 

οργανισμούς της Σύμβασης (ICOMOS, 
IUCN), η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρο
νομιάς αποφασίζει κατά την ετήσια 

συνεδρία της κατά πόσον ο υποβληθείς 

χώρος πληροί τα κριτήρια εγγραφής. 

Όταν ο χώρος είναι στον Κατάλογο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς η Σύμβαση 

επιδιώκει τη διατήρηση της ακεραιότη

τας και αυθεντικότητάς του στο διηνε

κές. Για να το κατορθώσει ζητά από τα 

κράτη-μέλη να υποβάλλουν στην Επι

τροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς περιο

δικές αναφορές για την κατάσταση 

συντήρησης του χώρου. 

Εφόσον, η Επιτροπή πληροφορηθεί για 

κινδύνους ή ζημιές μπορεί να αναθέσει 

σε ανεξάρτητη επιτροπή την αξιολόγη

ση του χώρου και αν το κρίνει ανα

γκαίο να εγγράψει το χώρο στον Κατά

λογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίν

δυνο. Για την υλοποίηση της Σύμβασης 

η Γενική Συνέλευση των κρατών

μελών, που συνέρχεται κάθε δύο χρό

νια, εκλέγει μια 21 μελή Επιτροπή 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς για εξαετή 

θητεία. Η Επιτροπή συνεργάζεται με 

συμβουλευτικά σώματα στην επιλογή 
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των χιίJρων και στον προγραμματισμό 

των δραστηριοτήτων της. 

Η Σύμβαση καθορίζει ιδιαίτερα το ρόλο 

τριών συμβουλευτικών σωμάτων που 

στηρίζουν την επιτροπή σε τεχνικά 

θέματα. 

α) Το Διεθνές Συμβούλιο για Μνημεία 

και Χώρους (ICOMOS), που δεν αποτε
λεί διακρατικό οργανισμό και ιδρύθηκε 

το 1965 με μια διεθνή γραμματεία που 
εδρεύει στο Παρίσι, βοηθά την Επιτρο

πή στην επιλογή πολιτιστικών χώρων 

για εγγραφή στον Κατάλογο. 

β) Το Διεθνές Κέντρο για τη Μελέτη 

της Συντήρησης και Αναστήλωσης 

Μνημείων (ICCROM) που αποτελεί δια
κρατικό οργανισμό και ιδρύθηκε από 

την ΟΥΝΕΣΚΟ το 1956, εδρεύει στη 
Ρώμη και συμβουλεύει την Επιτροπή 

σε θέματα συντήρησης και εκπαίδευ

σης. 

γ) Η Διεθνής Ένωση Συντήρησης της 

Φύσης (IUCN) αποτελεί επίσης διακρα
τικό οργανισμό που ιδρύθηκε από την 

ΟΥΝΕΣΚΟ το 1948 με έδρα την πόλη 
Γκλαντ της Ελβετίας και συμβουλεύει 

την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληροvο-

μιάς σε θέματα επιλογής και συντήρη

σης χώρων φυσικής κληρονομιάς. 

Ο ρόλος της ΟΥΝΕΣΚΟ ως γραμματεία 

για την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρο

νομιάς αναφέρεται συγκεκριμένα στη 

Σύμβαση. Για το συντονισμό των δρα

στηριοτήτων, που έχουν σχέση με την 

Παγκόσμια Κληρονομιά και έχουν ανα

ληφθεί από διαφορετικές υπηρεσίες 

της ΟΥΝΕΣΚΟ από την υιοθέτηση της 

Σύμβασης, ο Γενικός Διευθυντής της 

εγκαθίδρυσε το 1992 το Κέντρο 
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Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ως το 

σημείο εστίασης μέσα στον Οργανι

σμό. 

Το Κέντρο διαχειρίζεται το Ταμείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς, εκσυγχρονί

ζει τον Κατάλογο και οργανώνει τις 

συναντήσεις των διαφόρων σωμάτων, 

όπως η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρο

νομιάς. Οργανώνει, επίσης, προγράμ

ματα τεχνικής βοήθειας, ύστερα από 

αιτήσεις των κρατών-μελών, επιστρα

τεύει τη διεθνή συνεργασία, ιδιαίτερα 

σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 

όταν χώροι της Παγκόσμιας Κληρονο

μιάς βρίσκονται σε κίνδυνο. 

Η διοργάνωση τεχνικι~ν σεμιναρίων και 

ημερίδων, η ανάπτυξη διδακτικού υλι

κού για την ευαισθητοποίηση του κοι

νού για την ιδέα της Παγκόσμιας Κλη

ρονομιάς και η πληροφόρηση των 

μέσων ενημέρωσης σε σχετικά θέματα, 

αποτελούν επίσης μέρος των δραστη

ριοτήτων της ΟΥΝΕΣΚΟ που πραγμα

τοποιείται από το Κέντρο σε συνεργα

σία με άλλες οντότητες μέσα στον 

Οργανισμό. 

Το έμβλημα της Παγκόσμιας Κληρονο

μιάς συμβολίζει την αλληλοεξάρτηση 

μεταξύ πολιτιστικών και φυσικών περι

ουσιών. Το κεντρικό τετράγωνο αποτε

λεί σχήμα που δημιουργήθηκε από τον 

άνθρωπο, ενώ ο κύκλος αντιπροσωπεύ

ει τη φύση. Και τα δύο είναι στενά συν

δεδεμένα. Το έμβλημα είναι κυκλικό, 

όπως και ο πλανήτης μας, αλλά συγ

χρόνως αποτελεί σύμβολο προστα

σίας για το ανθρωποποίητο περιβάλ

λον. 

Το αρμόδιο για τη διατήρηση και προ-



βολή της πολιτιστικής μας κληρονο

μιάς, Τμήμα Αρχαιοτήτων, σε συνεργα

σία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της 

Δημοκρατίας στην ΟΥΝΕΣΚΟ, άρχισε 

αμέσως μετά την επικύρωση της Σύμ

βασης του 1972 συντονισμένες ενέρ
γειες για εγγραφή κάποιων χώρων 

στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονο

μιάς. Η απώλεια των σημαντικότερων 

για την Κύπρο αρχαιολογικών χώρων, 

όπως η Έγκωμη και η Σαλαμίνα, σε 

συνδυασμό με τη φήμη που απόκτησε 

η Πάφος μετά την αποκάλυψη των 

περίφημων ψηφιδωτών της, καθιστού

σαν τη δεύτερη ως την καλύτερη για 

την ώρα υποψηφιότητα. Τα αυστηρά 

όμως κριτήρια για την εγγραφή στον 

Κατάλογο απαιτοίισαν, μεταξύ άλλων, 

και τη μοναδικότητα του χώρου που 

στην περίπτωση της Πάφου πληρούσε 

η σχέση της με το μύθο της Αφροδί

της. Έτσι το 1980 η Επιτροπή Παγκό
σμιας Κληρονομιάς ενέκρινε την 

εγγραφή της Πάφου στον ζηλευτό 

Κατάλογο. 

Οι συνέπειες από την εγγραφή ενός 

χώρου είναι τεράστιες. Εκτός από το 

δικαίωμα της χώρας, στην οποία ανήκει 

ο χώρος, να ζητά οικονομική ενίσχυση 

και τεχνική βοήθεια από το Ταμείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς, πρωταρχι

κής σημασίας είναι η αναβάθμιση του 

χώρου και η διεθνής προβολή του από 

την ΟΥΝΕΣΚΟ και τους συνεργαζόμε

νους οργανισμούς της. 

Η εγγραφή αρ. 181 του 1980 περιλαμ
βάνει το χώρο, όπου σύμφωνα με το 

μύθο γεννήθηκε η Αφροδίτη, την παλιά 

πρωτεύουσα του Βασιλείου της Πάφου 

στο σημερινό χωριό Κούκλια, όπου βρί-
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σκεται και ο ναός της θεάς και το χώρο 

της Νέας Πάφου μαζί με το νεκροτα

φείο της, γνωστό ως Τάφοι των Βασι

λέων, μαζί με όλα τα σωζόμενα μνη

μεία στην περιοχή της Κάτω Πάφου, 

περιλαμβανομένου και του αρχαίου 

λιμανιού. Το 1985 μετά από σχετικό 
αίτημα του Τμήματος Αρχαιοτήτων και 

την ετοιμασία φακέλου με όλα τα 

αιτιολογικά, η Επιτροπή Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς ενέγραψε με το Αρ. 182 
στον Κατάλογό της ένα σύνολο εννέα 

ξυλόστεγων εκκλησιών που βρίσκονται 

στο Τρόοδος. Τον Άγιο Νικόλαο της 

Στέγης στην Κακοπετριά, τον Άγιο 

Ιωάννη τον Λαμπαδιστή στον Καλοπα

ναγιώτη, την Παναγία Φορβιώτισσα 

(Ασίνου) στο Νικητάρι, την Παναγία 

του Άρακα στα Λαγουδερά, την Πανα

γία του Μουτουλλά, τον Αρχάγγελο 

Μιχαήλ στον Πεδουλά, τον τίμιο Σταυ

ρό στο Πελένδρι, την Παναγία Ποδίθου 

στη Γαλάτα και το Σταυρό του Αγια

σμάτι στην Πλατανιστάσα. Η σημασία 

τους οφείλεται στην καλή διατήρηση 

των τοιχογραφιών τους, που ανήκουν 

σε μια ποικιλία τεχνοτροπιών, όπως 

της Κωνσταντινουπολίτικης του 12ου 

αιώνα, των Σταυροφόρων του 13ου 

αιώνα, Φραγκοβυζαντινής του 15ου 

αιώνα και ακόμα μιας τεχνοτροπίας 

επηρεασμένης από μεσαιωνικά χειρό

γραφα. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του 

Τμήματος Αρχαιοτήτων, αποδίδει ιδιαί

τερη σημασία στα μνημεία αυτά που 

συμβάλλουν στη διεθνή προβολή της 

Κύπρου και του πολιτισμού της. Λόγω 

των υποχρεώσεων της που ανέλαβε με 

την εγγραφή των χώρων και των μνη-
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μείων στην Παγκόσμια Κληρονομιά, για 

συνεχή φροντίδα δαπανώνται κάθε 

χρόνο τεράστια ποσά για τη διατήρηση 

και προβολή τους. 

Το Γενικό Σχέδιο της Πάφου προβλέ

πει συνολική δαπάνη f:S.OOO.OOO για 
την ανάδειξη και προστασία των μνη

μείων της Κάτω Πάφου. Ήδη, κατά τα 

τέλη του 1997 συμπληρώνεται η α· φά
ση, που περιλαμβάνει τοπιοτέχνηση και 

διευκολύνσεις για τους επισκέπτες, 

ενώ σύντομα δημοσιεύονται προσφο-
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έχει ζητήσει την εξαίρεση της υποχρέ

ωσης των κοινοτήτων να καταβάλλουν 

το 50% της συνεπαγόμενης δαπάνης 
για τη συντήρηση τους και το Υπουργι

κό Συμβούλιο από το 1996 έχει εγκρί

νει το αίτημα αυτό. Στόχος του Τμήμα

τος Αρχαιοτήτων τον οποίο έχει μεθο

δεύσει από το 1996 είναι η εγγραφή 
του Νεολιθικού Συνοικισμού της Χοιρο

κοιτίας στον Κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ. 

Για το λόγο αυτό έχει αναλάβει ένα 

επίπονο έργο, που εκτελεί το ίδιο το 

Οικία του θεού Διόνυσου στην Πάφο (ψηφιδωτό στην Πάφο) 

ρές για την κατασκευή στεγάστρων 

συνολικού εμβαδού 8.000τετ. μέτρων 

για την προστασία των ψηφιδωτών 

δαπέδων. 

Όσον αφορά τις εννέα εκκλησίες του 

Τροόδους, που ανήκουν στην Εκκλησία 

της Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων 

Τμήμα για ανάδειξη και προστασία του 

χώρου. Τα έργα έχουν ολοκληρωθεί με 

την ανακατασκευή εκτός του αρχαιο

λογικού χώρου ενός συνόλου κατοι

κιών και μέρους των οχυρώσεών του, 

έτσι ώστε να παρουσιαστεί η όψη ενός 

νεολιθικού χωριού και ο καθημερινός 

βίος του προιστορικού ανθρώπου στην 



Κύπρο. Πρόκειται για ένα πρωτοπορια

κό έργο που έχει εκτιμηθεί παγκόσμια 

και αποτέλεσε αντικείμενο δημοσιεύ

σεων σε ευρωπαικά αρχαιολογικά 

περιοδικά. Η υποψηφιότητα της Χοιρο

κοιτίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο 

της αξιολόγησης, που θα πραγματοποι

ηθεί τον Ιανουάριο του 1998. Πιστεύ
ουμε ότι η Χοιροκοιτία πληροί όλα τα 

κριτήρια και τελικά θα εγγραφεί κατά 
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Τροόδους για τη μοναδικότητά του. 

Επόμενος σημαντικός στόχος του Τμή

ματος Αρχαιοτήτων είναι η ευαισθητο

ποίηση του κυπριακού κοινού για τη 

σημασία των χώρων Παγκόσμιας Κλη

ρονομιάς και κατ' επέκταση όλων των 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, 

που αποτελούν το γόητρο του λαού 

μας και μπορούν να συγκριθούν ευνοι

κά με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η ευαι-

Οικία του θεού Διόνυσου στην Πάφο (ψηφιδωτό στην Πάφο) 

την 22η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκό

σμιας Κληρονομιάς που θα πραγματο

ποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του 

Δεκέμβρη του 1998. 
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ένα 

τέταρτο του αιώνα μετά την υιοθέτηση 

της Σύμβασης, η Κύπρος δεν έχει 

εγγράψει ούτε ένα χώρο Φυσικής Κλη

ρονομιάς, ενώ παγκόσμια εκτιμάται η 

σημασία του οφιολιθικού όγκου του 

σθητοποίηση αυτή θα επιδιωχθεί με 

την ενημέρωση του κοινού μέσω εκλαί

κευμένων εκδόσεων, διαλέξεων στους 

ενδιαφερόμενους δήμους και κοινότη

τες που πρέπει να γνωρίζουν τα δικά 

τους μνημεία, καθώς και με ενθάρρυν

ση επισκέψεων από σχολεία και οργα

νώσεις νεολαίας. 
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Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή στον Καλαπαναγιώτη Επαρκ Λευκωσίας 

Εκκλησία της Παναγίας Φορβιώτισσας Ασίνου στο Νικητάρι, επαρχίας Λευκωσίας 




