Η Διακήπςξη τος Καβομαλιά
Για την πποστασία τηρ Πολιτιστικήρ Κληπονομιάρ, τος Φςσικού Πεπιβάλλοντορ και τος Τοπίος τηρ Χεπσονήσος Μαλέα.

Υπό τθν Αιγίδα
Καβομαλιάρ:
Από το Ομηπικό
στο Σύγσπονο Τοπίο.

Περιφζρειασ Πελοποννιςου

Διεθνέρ Σςμπόσιο
Πολιτιστικήρ & Πεπιβαλλοντικήρ κληπονομιάρ
και Τοπίος

Σάββατο 30 Αππιλίος - 1 Maΐος 2011
Συνεδριακό Κζντρο “Πζτρα”, Μονεμβαςία Λακωνίασ

Η ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΚΑΒΟΜΑΛΙΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΣΟΤ ΥΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΟΠΙΟΤ ΣΗ ΦΕΡΟΝΗΟΤ ΜΑΛΕΑ

Οι ςφνεδροι που ζλαβαν μζροσ ςτο Διεκνζσ Συμπόςιο Πολιτιςτικισ και Περιβαλλοντικισ Κλθρονομιάσ και Τοπίου με τίτλο «Ο Καβομαλιάσ από το Ομθρικό ςτο ςφγχρονο Τοπίο», που πραγματοποιικθκε υπό τθν αιγίδα τθσ
Περιφζρειασ Πελοποννιςου με διοργανωτζσ τον Σφνδεςμο Βελανιδιωτϊν
«Θ Μυρτιδιϊτιςςα», το Κζντρο Σπαρτιατικϊν και Πελοποννθςιακϊν Σπουδϊν του Πανεπιςτθμίου του Nottingham και τον Διμο Μονεμβαςίασ, ςε
ςυνεργαςία με το Μεςογειακό Ινςτιτοφτο για τθν φφςθ και τον άνκρωπο
και το Κδρυμα Αικατερίνθσ Λαςκαρίδθ το Σάββατο 30 Απριλίου 2011 ςτο
Συνεδριακό Κζντρο «Πζτρα» ςτθ Μονεμβαςία, διατυπϊνουν τισ ακόλουκεσ
κζςεισ όςον αφορά ςτθν διαφφλαξθ και ανάδειξθ τθσ ςθμαντικότατθσ κλθρονομιάσ τθσ χερςονιςου Μαλζα:

Δ ΙΑΠΙΣΩΕΙ
1. Τα τοπία είναι περιοχζσ όπωσ αυτζσ γίνονται αντιλθπτζσ από τον άνκρωπο με ποικίλεσ αξίεσ και ςθμαντικότατεσ λειτουργίεσ, τόςο περιβαλλοντικζσ
όςο και πολιτιςμικζσ.
2. Τα τοπία διαμορφϊνονται μζςα ςτο χϊρο και το χρόνο από τθ ςυνεχι
αλλθλεπίδραςθ τθσ φφςθσ και του πολιτιςμοφ, αλλά και από τισ εκάςτοτε
αιςκθτικζσ και αντιλθπτικζσ τάςεισ που μπορεί να κυριαρχοφν.
3. Τα τοπία αποτελοφν μζροσ του φυςικοφ και πολιτιςμικοφ μασ πλοφτου,
και ιδανικό πόρο για όλεσ τισ μορφζσ ηωισ, ενϊ παράλλθλα ςυνειςφζρουν
ςτθν ποιότθτα ηωισ των ανκρϊπων.
4. Τα τοπία, πάνω από όλα, κουβαλοφν ςτο χρόνο τα ςθμάδια τθσ ανκρϊπινθσ ιςτορίασ και τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ και ωσ τζτοια μποροφν να αποτελζςουν μια ςθμαντικι δεξαμενι αρχαιολογικϊν, ιςτορικϊν και πολιτιςτικϊν τεκμθρίων.
5. Θ Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για το Τοπίο (Ν.3827/2010) παρζχει το πλαίςιο
για τθν επιμελθτεία όλων των τοπίων, τόςο των ιδιαίτερων όςο και των κακθμερινϊν, ενϊ προςδίδει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτισ ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ, ιςορροπϊντασ ανάμεςα ςτισ απόψεισ των τοπικϊν πλθκυςμϊν, των
επιςκεπτϊν μιασ περιοχισ αλλά και των Αρχϊν. Στθν περίπτωςθ του Καβομαλιά και εν γζνει τθσ χερςονιςου του Μαλζα, θ Σφμβαςθ αυτι, εξαςφαλίηει το νομοκετικό πλαίςιο για τθν προςταςία, τθ διαχείριςθ και τον ςχεδια-

ςμό του χϊρου με τθν υιοκζτθςθ ςυγκεκριμζνων μζτρων, όπωσ θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ ςχετικά με τθν αξία του τοπίου και τισ μεταβολζσ
που επζρχονται ςε αυτό από τθ δράςθ του ανκρϊπινου παράγοντα, θ εκπαίδευςθ ειδικϊν ςτθν εκτίμθςθ και ςτθν αναγνϊριςθ των πόρων και των
λειτουργιϊν του τοπίου, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αποςκοποφν
ςτθν προςταςία, τθ διαχείριςθ και τον ςχεδιαςμό του τοπίου, ο κακοριςμόσ
ςτόχων ποιότθτασ ζπειτα από δθμόςια διαβοφλευςθ, και τζλοσ θ εφαρμογι
πολιτικισ τοπίου, όπου κάκε μζροσ αναλαμβάνει να ειςαγάγει τα μζςα που
προωκοφν τθν αειφόρο ανάπτυξθ.
6. Ο Καβομαλιάσ και εν γζνει θ χερςόνθςοσ Μαλζα παρουςιάηει μεγάλθ
ποικιλότθτα τοπίων, πολλά εκ των οποίων είναι αντιπροςωπευτικά για τον
ελλθνικό χϊρο και τθν ιςτορικι του ταυτότθτα. Αυτά είναι αποτζλεςμα μιασ
ςειράσ παραγόντων όπωσ τθσ ιδιαίτερθσ γεωγραφικισ του κζςθσ (κόμβοσ
τριϊν καλαςςϊν και πζραςμα ςτο Αιγαίο), τθσ γεωμορφολογίασ του τόπου
(π.χ. εκατοντάδεσ μικρά και μεγάλα ςπιλαια, δολίνεσ και καρςτικζσ διαμορφϊςεισ), του μικροκλίματόσ του (δυνατοί άνεμοι με απότομεσ εναλλαγζσ, δυνατά καλάςςια ρεφματα), τθσ ςθμαντικισ του πανίδασ (π.χ. τςακάλι,
φϊκια m. monachus) και ενδθμικισ χλωρίδασ του (π.χ. τουλίπα γουλιμι,
καλαςςόκεδροσ, linaria hellenica), τθσ ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ του (με
ρίηεσ ςτα απϊτερα προϊςτορικά χρόνια) και των ανκρϊπων του ςιμερα που
ηουν και νοιάηονται για τον τόπο ετοφτο. Σημαντικό ςτοιχείο τησ ιςτορικήσ
ταυτότητασ ιδιαίτερα του θρυλικοφ Καβομαλιά αποτελοφν οι περιγραφζσ
του αγρίου και απαράμιλλου φυςικοφ περιβάλλοντοσ, ξηράσ και θάλαςςασ, από τον Όμηρο και μεταγενζςτερουσ αρχαίουσ ςυγγραφείσ και νεώτερουσ Ζλληνεσ και ξζνουσ, αλλά και η βίωςη ανά τουσ αιώνεσ του δφςκολου περίπλου του από τουσ θαλαςςοπόρουσ και ιδιαίτερα από τουσ
θαλαςςινοφσ τησ κοντινήσ του περιοχήσ των Βοιών και τησ Λακωνίασ.
7. Τα τοπία αυτά, το φυςικό περιβάλλον και το πολιτιςτικό απόκεμα του
Καβομαλιά και εν γζνει τθσ Χερςονιςου Μαλζα, απειλοφνται από τθ ςφγχρονθ επεμβατικι μανία του ανκρϊπου, τθν κερδοςκοπία και τθν απεριςκεψία του. Κινδυνεφουν από τθν αλόγιςτθ δράςθ του ανκρϊπινου παράγοντα και τθν ζλλειψθ ςυγκροτθμζνθσ πολιτικισ για βιϊςιμθ, αρμονικι και
ιςόρροπθ ανάπτυξθ, ςτθριηόμενθ ςε χωροταξικό ςχεδιαςμό και ιπια αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων του χϊρου, με βαςικζσ αρχζσ τον
ςεβαςμό και τθν προςταςία του ανκρωπογενοφσ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ.
8. Τα παραπάνω, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανεπαρκι ενθμζρωςθ των πολιτϊν
αλλά και τθ δυςκολία να ακουςτεί θ φωνι αυτϊν που παλεφουν μακριά
από τθν κεντρικι διοίκθςθ για να εξαςφαλίςουν ζνα αειφόρο μζλλον για
τουσ ίδιουσ και τισ επόμενεσ γενεζσ, δυςχεραίνουν τισ όποιεσ προςπάκειεσ
προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.

Α ΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ
1. Καλείται η Περιφζρεια Πελοποννήςου μαηί με οποιαδιποτε άλλθ αρμόδια Δθμόςια Αρχι να προχωριςει άμεςα ςε επανεξζταςθ του προθγοφμενου Περιφερειακοφ Πλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και να λάβει υπόψθ
τθσ τα ςθμαντικά ςτοιχεία και πορίςματα που αναλφκθκαν εκτενϊσ ςτο παρόν Συμπόςιο. Επίςθσ, καλείται να κηρφξει τον Καβομαλιά και την ευρφτερη περιοχή του ςε Τοπίο Εθνικήσ/Διεθνοφσ Αξίασ ςτο ΠΠΧΣΑΑ για τθν Πελοπόννθςο κακϊσ ςυγκεντρϊνει υψθλισ αιςκθτικισ και οικολογικισ αξίασ
φυςικό περιβάλλον και ςπουδαίο πολιτιςτικό απόκεμα και να υποβάλει
και υποςτθρίξει αίτθςθ (με βάςθ τα γνωςτά ςχετικά κριτιρια τθσ UNESCO)
για τον χαρακτθριςμό τθσ περιοχισ του Καβομαλιά ωσ μνημείου Παγκόςμιασ Φυςικήσ και Πολιτιςτικήσ Κληρονομιάσ.
2. Καλείται το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικήσ Αλλαγήσ να υιοκετιςει τον Καβομαλιά ωσ Τοπίο Εθνικήσ/Διεθνοφσ Αξίασ αποχαρακτθρίηοντασ τθν περιοχι από περιοχή αιολικής προτεραιότητας, κακϊσ
ζτςι απειλείται όχι μόνο ο χαρακτιρασ του τόπου, θ αιςκθτικι αξία και θ ιδιαιτερότθτά του, αλλά και θ μοναδικι γεωμορφολογία του και θ πλοφςια
ορνικοπανίδα του.
3. Καλείται ο Γραμματζασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ να ςυντάξει φάκελο
(Ειδικι Ζκκεςθ) για τθν περιοχι για να χαρακτθριςτεί προςτατευόμενο τοπίο ι φυςικόσ ςχθματιςμόσ όςον αφορά τθ βιοποικιλότθτά του ςφμφωνα
με τα οριηόμενα από το Νόμο 3937, ΦΕΚ Α’ 60/31-3 -2011. Στο πλαίςιο
αυτό, είναι αναγκαίο να προωκθκεί θ προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ τθσ χερςονιςου του Μαλζα μζςα από το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Νatura 2000, ςτο οποίο περιλαμβάνεται μεγάλο τμιμα τθσ
ωσ ςθμαντικόσ φυςικόσ τφποσ οικοτόπου ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλζον,
θ περιοχι ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ «Ηϊνθ Ειδικισ Προςταςίασ (ΗΕΠ)» για
τθν ορνικοπανίδα. Για τον ςκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η ςφνταξη Ειδικήσ Περιβαλλοντικήσ Μελζτησ και η Δημιουργία Φορζα Διαχείριςησ.
4. Καλείται το Υπουργείο Θαλαςςίων Υποκζςεων, Νιςων και Αλιείασ να μεριμνιςει ϊςτε να επανεξεταςκεί το κζμα του αγκυροβολίου ςτον Όρμο Βατίκων με τα ςυναρμόδια Υπουργεία και φορείσ, κακϊσ θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ (αγκυροβόλιο εντόσ απαγορευμζνθσ περιοχισ αλιείασ όπωσ ορίηεται
με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αρ. 16/2009 ΦΕΚ 32 τ.Αϋ/24-2-2009 που αξιοποιεί και προςτατεφει κοραλλιογενείσ ςχθματιςμοφσ, περιοχζσ προςταςίασ γόνου ιχκφων κτλ) ιδθ κζτει ςε ςοβαρότατο κίνδυνο
α. τον υποκαλάςςιο αρχαιολογικό κθςαυρό τθσ περιοχισ, ςυγκεκριμζνα τθν παγκοςμίωσ γνωςτι βυκιςμζνθ προϊςτορικι πολιτεία ςτο Παυλοπζτρι

β. τον υγροβιότοπο τθσ Λίμνθσ Στρογγφλθσ ο οποίοσ ζχει ενταχκεί ςτο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ειδικϊν Ηωνϊν Διατιρθςθσ NATURA 2000 με κωδικό
GR24540002
γ. τα ηωτικισ ςθμαςίασ λιβάδια ποςειδωνίασ (posidonia oceanica) και
τουσ εξαιρετικοφ ενδιαφζροντοσ κιπουσ κορραλιϊν ςτον όρμο
5. Παροτρφνονται όλοι οι αρμόδιοι δθμόςιοι, ιδιωτικοί και κοινωνικοί φορείσ να ενεργοποιθκοφν, υλοποιϊντασ δράςεισ που οδθγοφν ςτθν ανάδειξθ, διαφφλαξθ και διαχείριςθ των τοπίων του Καβομαλιά, επιτυγχάνοντασ
ζτςι και τθν προςταςία τθσ μοναδικισ φυςικισ πολιτιςμικισ του κλθρονομιάσ. Οι ιδιωτικοί και κοινωνικοί φορείσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των μθκυβερνθτικϊν οργανϊςεων και ςυλλόγων κοινωφελοφσ χαρακτιρα, ενκαρρφνονται να παράςχουν οποιαδιποτε βοικεια ςτισ Δθμόςιεσ Αρχζσ για τθν
κήρυξη του Καβομαλιά ωσ Τοπίου Εθνικήσ/Διεθνοφσ Αξίασ ή/και ωσ προςτατευόμενου τοπίου. Παράλλθλα με τα ανωτζρω
α. Να ενταχκεί θ μεςαιωνικι καςτροπολιτεία τθσ Μονεμβαςίασ ςτον Κατάλογο Μνθμείων Παγκόςμιασ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO προκειμζνου να
προωκθκεί θ προςταςία, θ ανάδειξθ και θ αξιοποίθςθ του μεςαιωνικοφ οικιςμοφ ςτο ςφνολό του, με αναςτθλωτικζσ εργαςίεσ και ζργα υποδομισ,
αναγκαία για τθν εφρυκμθ λειτουργία του αρχαιολογικοφ χϊρου.
β. Να Χαρακτθριςκοφν–κεςμοκετθκοφν οι παραδοςιακοί οικιςμοί τθσ
χερςονιςου του Μαλζα και να ολοκλθρωκοφν οι διαδικαςίεσ κεςμοκζτθςθσ των παραδοςιακϊν οικιςμϊν τθσ περιοχισ του Ηάρακοσ.
6. Τζλοσ, προςκαλοφνται όλοι ανεξαιρζτωσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςε οποιεςδιποτε ενζργειεσ ςυμβάλλουν προσ τθν ανάδειξθ και διαφφλαξθ του
φυςικοφ και πολιτιςμικοφ τοπίου τθσ Χερςονιςου Μαλζα τόςο για το παρόν όςο και για τισ μελλοντικζσ γενεζσ.

Μονεμβαςία 30 Απριλίου 2011

Σο υμπόςιο διοργανώθηκε από τον ύλλογο Βελανιδιωτών «Η
Μυρτιδιώτιςςα», το Κέντρο παρτιατικών & Πελοποννηςιακών
πουδών (CSPS) του Πανεπιςτημίου του Nottingham και το Δήμο
Μονεμβαςίασ, ςε ςυνεργαςία με το Ίδρυμα Αικ. Λαςκαρίδη και το
Μεςογειακό Ινςτιτούτο για τη Υύςη και τον Άνθρωπο (Med-INA),
υπό την αιγίδα τησ Περιφέρειασ Πελοποννήςου, επί τη ευκαιρία τησ
Κύρωςησ τησ Ευρωπαΰκήσ ύμβαςησ για το Σοπίο ςτην Ελλάδα.
Σο υμπόςιο είναι αφιερωμένο ςτη μνήμη του καπετάν-Βαςίλη
Κωνςταντακόπουλου (Costamare).

