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∆ελτίο Τύπου 
Εκδήλωση «Τοπικές κοινωνίες και Μνημεία Νάξου»,  

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2007, Πλατεία Λαχαναριού, Φιλώτι Νάξου 
 
Η Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, είναι ένας τόπος με σπάνιους 
και ιδιαίτερα αξιόλογους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους. 
 
Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, παρατηρείται μια γενικευμένη αλλοίωση του 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος· μερικές από τις αιτίες αυτής της 
τάσης μπορούν να εντοπιστούν στην ταύτιση της οικονομικής ανάπτυξης του 
νησιού με την τουριστική ανάπτυξη και τη συνακόλουθη σύνδεση της 
επαγγελματικής αποκατάστασης των κατοίκων της Νάξου με τα τουριστικά 
επαγγέλματα. 
 
Σταδιακά και σαν αποτέλεσμα αυτής της τάσης, υποβαθμίζεται η σχέση των 
Ναξιωτών με τη φυσική και την πολιτιστική τους κληρονομιά· τα μνημεία 
εκπίπτουν σε στοιχεία ντεκόρ ενώ το νησιωτικό περιβάλλον δομείται 
εντατικά για να φιλοξενήσει -συχνά πελώρια- καταλύματα επισκεπτών.  
 
Η προστασία των μνημειακών καταλοίπων και του φυσικού περιβάλλοντος, 
μέσα στο οποίο αυτά γεννήθηκαν και παραμένουν, προβάλλει επιτακτική. Η 
συμμετοχή σε αυτήν πρέπει να είναι συνολική και από αυτήν δεν μπορούν να 
λείπουν οι πολίτες, που περιβάλλουν ή συχνά ζουν μέσα στα μνημεία: οι 
τοπικές κοινωνίες. Άλλωστε και τα μνημεία –οι φορείς μνήμης δηλαδή- δεν 
μπορούν να νοηθούν ξέχωρα από τη συλλογική μνήμη και την κοινωνική 
αίσθηση του χρόνου. 
Το πρόγραμμα «Τοπικές Κοινωνίες & Μνημεία Νάξου» φιλοδοξεί να βαδίσει 
προς αυτόν το στόχο και ξεκινά από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 
του κόσμου μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η πληροφόρηση είναι το πρώτο 
και το σημαντικότερο κομμάτι της προστασίας. 
Εγκαινιάζοντας, λοιπόν, το πρόγραμμα, ο ∆ήμος ∆ρυμαλίας και το 
ηλεκτρονικό περιοδικό MOnuMENTA σάς προσκαλούν να παρακολουθήσετε 
την ομώνυμη εκδήλωση με ομιλίες και συζήτηση, την Παρασκευή 3 Αυγούστου 
2007, στις 8.30 μ.μ. στην πλατεία Λαχαναριού στο Φιλώτι, Νάξου. 
 



 
Πρόγραμμα εκδήλωσης 
 
Χαιρετισμός ∆ημάρχου ∆ρυμαλίας κ. Ιωάννη Μπαρδάνη 
 

Βασίλειος Λαμπρινουδάκης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
«Η διαχείριση της πέτρας, του νερού και του πράσινου. Η ανάδειξη 
έργων τέχνης και τεχνικής της αρχαιότητας στην περιοχή των Μελάνων της 
Νάξου» 
 
Στέλιος Λεκάκης, αρχαιολόγος 
«Τα μνημεία και η ιστορία της αρχαιολογίας της Νάξου» 
 
Ειρήνη Γρατσία, αρχαιολόγος 
«Τα προβλήματα των μνημείων και η συμβολή των Ναξιωτών στην προστασία 
τους» 
 

Συζήτηση 
 
 
 

-Η παρούσα εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη  
του Αποστακτηρίου Βαλληνδρά- 

 
 
Πληροφορίες:  
∆ήμος ∆ρυμαλίας: 22850-32647  
MOnuMENTA: www.monumenta.org, 6973308857, 6972268659 
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