
 
 

Πρόγραμμα «Τοπικές Κοινωνίες & Μνημεία Νάξου»Προλογικά 
 

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  του  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 
αρχιτεκτονικά  μνημεία  εκπίπτουν  σε  στοιχεία  ντεκόρ,  δημιουργούνται  τοπία 
χωρίς  ιστορική μνήμη,  η  εύρεση αρχαιοτήτων ταυτίζεται  με  την αναβολή ή  τη 
διακοπή  των  οικοδομικών  εργασιών,  ενώ  το  νησιωτικό  περιβάλλον  δομείται 
εντατικά για να φιλοξενήσει ‐συχνά πελώρια‐ καταλύματα επισκεπτών.  

Τα  παραπάνω  είναι  μερικά  από  τα  κίνητρα  που  ώθησαν  τους 
υπογράφοντες  στη  δημιουργία  του  προγράμματος  «Τοπικές  Κοινωνίες  & 
Μνημεία  Νάξου»,  το  οποίο  έχει  ενταχθεί  στη  δράση  του  ηλεκτρονικού 
περιοδικού  ΜΟnuMENTA  για  την  προστασία  της  φυσικής  και  της 
αρχιτεκτονικής  κληρονομιάς  Ελλάδας  και  Κύπρου1.  Όπως  φαίνεται  από  τον 
τίτλο,  το  πρόγραμμα  –αντίθετα  με  τις  περισσότερες  κινήσεις  διαχείρισης 
αρχαιολογικού  πόρου‐  δίνει  μεγαλύτερη  έμφαση  στις  τοπικές  κοινωνίες,  τους 
ανθρώπους δηλαδή που περιβάλλουν ή συχνά ζουν μέσα στα μνημεία· και αυτό 
γιατί πέρα από την ηθική διάσταση του θέματος, τα μνημεία –οι φορείς μνήμης 
δηλαδή‐  δεν  μπορούν  να  νοηθούν  ξέχωρα  από  τη  συλλογική  μνήμη  και  την 
κοινωνική  αίσθηση  του  χρόνου  ενώ  η  αρχαιολογική  πράξη  δεν  μπορεί  να 
ολοκληρωθεί  ούτε  ως  επιστημονική  διαδικασία  ούτε  ως  κοινωνική  πρακτική 
χωρίς τη συμμετοχή του κοινού. Αλλά και από άλλη πλευρά ιδωμένο, οι τοπικές 
κοινωνίες  είναι  ζωτικοί  και άμεσοι  φορείς διαχείρισης  των  αρχαιοτήτων  με  τη 
θετική    (σεβασμός,  προστασία,  ανάδειξη)  ή  την  αρνητική  (υποβάθμιση, 
επιφανειακή εκμετάλλευση, καταστροφή) χροιά του όρου.  
 
Στόχοι 
 

Το πρόγραμμα σκοπεύει ανάμεσα στα άλλα:  
 
• Να ενημερώσει  και  να  ευαισθητοποιήσει  τον πολίτη  της Νάξου σχετικά 

με  τον  πλούτο  των  πολιτιστικών  καταλοίπων,  που  υπάρχουν  στο  νησί 
αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος που τα περικλείει.  

 
• Να  βοηθήσει  τους  πολίτες  να  αντιληφθούν  τα  μνημεία  και  να  τα 

καταστήσει αναγνώσιμα με μια ορθή ερμηνεία, χωρίς να παραγνωρίζει τα 
ιδιαίτερα  αισθήματα  που  μπορεί  να  υπάρχουν  από  την  πλευρά  της 
εκάστοτε  τοπικής  κοινωνίας.  Αυτή  η  διαδικασία  θα  είναι  αμφίδρομη 

                                                
1 www.monumenta.org/ 



αφού συχνά στις τοπικές κοινωνίες κρύβονται μνήμες για τα αρχαία, που 
μπορούν  να  βοηθήσουν  και  στην  έρευνα  αλλά  και  στη  διαχείρισή  τους. 
Απώτερος  σκοπός  είναι  η  προσέγγιση  κάποιων  από  τα  πολλαπλά 
νοήματα  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς,  ανάλογα  με  τη  θέση  του 
παρατηρητή. 

 
• Να φέρει  κοντά  τους  πολίτες  με  την  πολιτιστική  τους  κληρονομιά  έτσι 

ώστε να γίνουν οι  ίδιοι φορείς προστασίας απέναντι στις φυσικές αλλά 
περισσότερο  στις  αναπτυξιακές  απειλές  που  εμφανίζονται  όλο  και 
περισσότερο εφιαλτικές για το φυσικό περιβάλλον και τα μνημεία.  

 
• Να ερευνήσει και να αναλύσει τα προβλήματα των μνημείων, των αιτίων 

που  τα προκαλούν  και  να προβάλλει  τη  θέση  των  τοπικών κοινωνικών 
και τη συμβολή τους στη δημιουργία και την πιθανή αντιμετώπισή τους.   

 
• Να γίνει ο πρώτος σταθμός για τη δημιουργία των προϋποθέσεων ενός 

εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των φορέων του αρχαιολογικού έργου 
και  των  πολιτών  αλλά  και  σταδιακά  της  ένταξης  των  τελευταίων  στις 
συμμετοχικές  διαδικασίες,  που  σχετίζονται  με  τη  λήψη  αποφάσεων  σε 
θέματα πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο. 

 
Με βάση αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει να ιδωθεί και η πρώτη εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε  σε  συνεργασία  με  τον  Δήμο  Δρυμαλίας,  στις  3  Αυγούστου 
2007, στην αυλή της Παναγίας της Φιλωτίτισσας, στο Φιλώτι. Οι διαλέξεις που 
παρουσιάστηκαν  (και  δημοσιεύονται  εδώ)  είχαν  σκοπό  να  καταδείξουν:  τη 
διαχρονικότητα  της  υλικής  πολιτιστικής  κληρονομιάς  του  νησιού,  τα 
προβλήματα  που  εμφανίζονται  όλο  και  περισσότερο  επιτακτικά,  τη  συμβολή 
των  Ναξιωτών  στην  προστασία  των  μνημείων,  αλλά  και  τα  άρτια 
αποτελεσμάτων  που  δημιουργεί  η  συνεργασία  όλων  των  φορέων.  Η  μεγάλη 
συμμετοχή  αλλά  και  ο  δημόσιος  διάλογος  που  ακολούθησε,  μέσω  των 
παρεμβάσεων,  δείχνει  πως  υπάρχει  ενεργό  ενδιαφέρον  των πολιτών  ιδιαίτερα 
σε  ζητήματα  προστασίας  του  αρχαιολογικού  πόρου  καθώς  και  μικρή 
πληροφόρηση σε ζητήματα διαχείρισής του. Ο Δήμαρχος Δρυμαλίας, κ. Ιωάννης 
Μπαρδάνης,  έκανε  αμέσως  δεκτή  την  πρότασή  να  εφαρμοστεί  στον  Δήμο  το 
πρόγραμμα  και  η  πρώτη  εκδήλωση  ήταν  προϊόν  της  άριστης  συνεργασίας    με 
τους συνεργάτες του2. 
 
Μέθοδοι 
 

Η  πρώτη  αυτή  εκδήλωση  ήταν  μέρος  των  τρόπων  που  θα 
ακολουθήσουμε  για  να  φτάσουμε  κοντά  στους  παραπάνω  στόχους,  και 
οργανώνονται  γύρω  από  ένα  βασικό  άξονα  δράσης.  Προϋπόθεση  είναι  η 
συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και ιδιαίτερα τους Δήμους του νησιού, που 
αποτελούν την αμεσότερη συλλογική έκφραση των τοπικών κοινωνιών. 

Πρωταρχική  ανάγκη  είναι  η  πληροφόρηση  και  ευαισθητοποίηση·  το 
πρώτο  και  το  σημαντικότερο  κομμάτι  της  προστασίας  των  μνημείων.  Σειρά 

                                                
2 Στην όλη διοργάνωση της εκδήλωσης συνεργάστηκαν ο αντιδήµαρχος κ. Αντώνης Μανιός και η 
υπεύθυνη πολιτιστικών κ. Κατερίνα Σιδερή. 



διαλέξεων  και  ανοιχτών  διαλόγων με  τη συμμετοχή  των πολιτών,  μπορούν  να 
βοηθήσουν  για  την  προσέγγιση  αυτού  του  στόχου.  Περισσότερο  άμεση  ‐σε 
αυτόν τον τομέα‐ δράση είναι η διαμόρφωση εκπαιδευτικού προγράμματος για 
τα σχολεία, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Δρυμαλίας το 
σχολικό  έτος  2007‐8  ενώ  στα  ευρύτερα  σχέδια  του  προγράμματος  είναι  η 
επέκταση του προγράμματος στον δήμο της Χώρας, η συγγραφή εκπαιδευτικού 
εντύπου για την ιστορία και την υλική κληρονομιά της Νάξου, για τα μνημεία και 
τους τρόπους προστασίας τους.  

Όπως αναφέρθηκε  και προηγουμένως,  σκοπός  του προγράμματος  είναι 
και  η  ανίχνευση  της  μνήμης  και  της  συλλογικής  συνείδησης  των  τοπικών 
κοινωνιών αλλά της συμπεριφοράς τους απέναντι στα μνημεία και τους λόγους 
που  την  προκαλούν.  Σχετικά  με  αυτό  έχει  δημιουργηθεί  ένα  ερωτηματολόγιο, 
που  απευθύνεται  στους  κατοίκους  της  Νάξου3  ενώ  παράλληλα 
πραγματοποιούνται συνεντεύξεις. 

Κύριο μέλημα μας είναι να δημιουργηθεί μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα 
στους  πολίτες  και  τα  μνημεία  με  απώτερο  σκοπό  την  προστασία  της 
πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών 
σε  θέματα  διαχείρισής  της.  Δείγματα  συμπεριφοράς  και  δράσης  από  τους 
κατοίκους της Νάξου (βλ. κείμενα Λαμπρινουδάκη, Γρατσία), μάς επιτρέπουν να 
είμαστε αισιόδοξοι για την έκβαση του προγράμματος.  

Οι  κινήσεις  συνολικά  σκοπεύουν  σε  βραχυπρόθεσμα  αλλά  κυρίως  σε 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ενεργοποίησης και αποτελεσματικής παρουσίας 
των τοπικών κοινωνιών στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου. 
 

Σε μια  ιδανική κατάσταση, οι πολίτες θα γνώριζαν και θα προστάτευαν 
τα μνημεία χωρίς την ανάγκη ύπαρξης κανενός άλλου φορέα. Αυτή η κατάσταση 
είναι ιδανική και θα ήταν τουλάχιστον αφελές να περιμένουμε να συμβεί άμεσα. 
Αλλά  δεν  είναι  ου‐τοπική.  Υπάρχει  ένας  τόπος  που  προσπαθούμε  να  τον 
προσεγγίσουμε.  Ίσως  είναι  μακριά.  Το  πρόγραμμα  «Τοπικές  Κοινωνίες  & 
Μνημεία  Νάξου»  έχει  οραματιστεί  αυτόν  τον  τόπο  και  μέσα  από  μια  γόνιμη 
συνεργασία με τους Δήμους και κυρίως τους πολίτες της Νάξου θα προσπαθήσει 
να τον προσεγγίσει4.  
 

 
Ειρήνη Γρατσία                                                  Στέλιος Λεκάκης 

      igratsia@otenet.gr                                        lekakisste@hotmail.com  

                                                
3 Όσοι επιθυµούν τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία µε τους 
υπογράφοντες.  
4 Και από αυτό το βήµα θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον Δήµαρχο Δρυµαλίας κ. Ιωάννη Μπαρδάνη, 
τον οµότιµο καθηγητή κ. Β. Λαµπρινουδάκη για τη συµµετοχή και τη συµπαράστασή του, την 
υπεύθυνη των πολιτιστικών του Δήµου κα. Κ. Σιδερή, τον αντιδήµαρχο κ. Α. Μανιό, τον πρώην 
Δήµαρχο Δρυµαλίας κ. Γ. Βασιλάκη, την υπεύθυνη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Αριάδνη κ. Χ. 
Ευθυµιάτου, καθώς και το Αποστακτήριο Βαλλινδρά για την ευγενική του χορηγία. Ευχαριστίες 
οφείλονται επίσης στην αρχαιολόγο κ. Μ. Κονιώτη για τη συµβολή της στη διαµόρφωση της αφίσας 
αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που στήριξαν το πρόγραµµα από την αρχή, παρευρέθηκαν στην 
πρώτη εκδήλωση, ενθάρρυναν και ενθαρρύνουν τους συντονιστές του.  
 


