
Ο όρος "Πολιτιστική Κληρονομιά" αναφέρεται σε μνημεία, ομάδες κτισμάτων και
χώρων  με  ιστορική,  αισθητική,  αρχαιολογική,  επιστημονική,  εθνολογική  ή
ανθρωπολογική αξία.

Το Παυλοπέτρι είναι μικρή νησίδα απέναντι από την ομώνυμη παραλία δίπλα στο
χωριό Βιγκλάφια και απέναντι από την Ελαφόνησο, στη Λακωνία.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν την
κατοίκηση της περιοχής από αρχαιότατους χρόνους. Μεταξύ της νησίδας και της
ξηράς  βρίσκεται  αρχαία  πόλη,  βυθισμένη  ελάχιστα  μέτρα  κάτω  από  την
επιφάνεια,  με  ηλικία  περίπου  5  χιλιετηρίδων.  Σε  αυτό  το  σημείο  θέλω  να
ανακοινώσω και να ευχαριστήσω το Παγκόσμιο Ταμείο Μνημείων (WMF) για
την  αποδοχή  του  αιτήματος  του  Δήμου  Ελαφονήσου  την  01/03/2015  να
συγκαταλέγει στον κύκλο εργασιών έτους 2016 – 2018. 

Όπως  ίσως  θα  γνωρίζετε,  το  Παυλοπέτρι  ήταν  ένα  από  τα  μνημεία  που
συγκέντρωσαν  τη  μεγαλύτερη  προσοχή  του  διεθνούς  τύπου  μετά  τη  δημόσια
ανακοίνωση της  λίστας  2016  World  Monuments  Watch,  που  έχει  ως  κύριο
στόχο να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη.
Το  Παγκόσμιο  Ταμείο  Μνημείων  (WMF) είναι  μια  ιδιωτική,  διεθνής,  μη
κερδοσκοπική οργάνωση  αφιερωμένη  στην  διατήρηση της  ιστορικής
αρχιτεκτονικής και  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  σε  τοποθεσίες  σε  όλο  τον
κόσμο κυρίως μέσα από επιτόπια έρευνα. 

Ιδρύθηκε το 1965, έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη, γραφεία και συνεργάτες σε
όλο τον κόσμο.

Κάθε δυο χρόνια από το 1996 ο οργανισμός “ World Monuments Fund “ καλεί
παγκοσμίως σε δράση όλων των ειδών τις δυνάμεις να δράσουν για πολιτιστικά
κληροδοτήματα που είναι σε κίνδυνο τόσο από δυνάμεις της φύσης, όσο και από
κοινωνικές οικονομικές πολιτικές επιρροές.

Η  επιτυχής  υποψηφίοτητα  για  τον  κύκλο  2016  του  προγράμματος  World
Monuments  Watch  του  Παυλοπετρίου  Ελαφονήσου  καθίσταται  ιδιαίτερα
σημαντική για τον τόπο μας. 

Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε για την προστασία και την ανάδειξη αυτού
του σημαντικού μνημείου.
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Είμαστε  σε  προσωπική  επαφή  με  τον  κύριο  Γιάννη  Αβραμίδη,  καθότι  ο
οργανισμός δεν έχει επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα - παρά μόνο συνεργάτες,
ο οποίος είναι  υπεύθυνος και έχει την απόλυτη ευθύνη και την αποκλειστική
εποπτεία του προγράμματος.

Από κοινού,  με  το  Δήμο Ελαφονήσου,  την Περιφέρεια  Πελοποννήσου και  το
Υπουργείο Πολιτισμού, θα συνυπολογίσουμε τις ανάγκες του μοναδικού αυτού
μνημείου.

Καθόσον  ενημερωθήκαμε  τόσο  από  την  Πρόεδρο  της  Arch,  πρόσφατη
συνεργάτιδα της World Monument από τον περασμένο Οκτώβρη και τον επίσημο
εκπρόσωπο  της  World  Monument,  η  σημερινή  ημέρα  είναι  αφιερωμένη  στην
επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Παυλοπετρίου Ελαφονήσου και η
παρούσα  συνέντευξη  τύπου  αφορά  κατ'  αποκλειστικότητα  το  πρόγραμμα  του
World Monuments Watch.

Το μήνυμα και η δέσμευση της παρούσας Δημοτικής Αρχής, με το πέρας των
εργασιών  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  και  την  κάθετη  άρνηση  περί
αγκυροβολίου, είναι ότι το Παυλοπέτρι Ελαφονήσου θα αποτελεί  στο διηνεκές
μνημείο  προς  εξερεύνηση  και  καταδυτική  περιήγηση  και  όχι  επαπειλούμενο
μνημείο.  Όχι  μόνο  γιατί  θα  αποτελέσει  βάση  ανάπτυξης  για  την  ευρύτερη
περιοχή,  αλλά  κυρίως  γιατί,  αφενός,  αποτελεί  ζωντανή  απόδειξη  του
ανθρώπινου πολιτισμού από την Εποχή του Χαλκού ως σήμερα και αφετέρου
χειροπιαστό δείγμα της φυσικής ιστορίας της ανθρωπότητας.

Άλλωστε  περιμένουμε άμεσα, στην προγραμματισμένη επίσημη παρουσίαση της
μελέτης  του  ΕΛΚΕΘΕ  την   Τρίτη  16  Δεκεμβρίου,  υπό  την  αιγίδα  της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα αποτελέσματα – ευρήματα της, εν λόγω, μελέτης
και να συζητήσουμε σε  επιστημονικό επίπεδο  τις συντονισμένες δράσεις που
έπονται αυτής. 

Καλό  είναι  να  μην  κινδυνολογούμε,  να  μην  βιαζόμαστε,  να  μην  προκαλούμε
εντυπώσεις.



Υπάρχουν  θεσμοί  που  επικοινωνούν  άριστα  το  όραμα  του  κάθε  Δημότη,  το
δικαίωμα του κάθε Πολίτη, την υποχρέωση του κάθε Αιρετού να είναι συνεπής
και  συνοδοιπόρος  στη  διαφύλαξη  της  πολιτιστικής  και  πολιτισμικής  μας
κληρονομιάς.  

 


