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Ζ ΜΤΘΗΚΖ  ΚΑΗ ΜΤΘΟΛΟΓΗΚΖ ΠΛΔΤΖ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ 

Αγλαληεχνληαο ηηο γιαπθέο απνιήμεηο ηεο Βαηηθηψηηθεο θαη Λαθσληθήο γεο,  αηελίδνληαο ηηο 

ηξαρηέο βξάρηλεο βίγιεο ηνπ Κάβν Μαιηά, κε ηνπο ηζηνχο ηεο ζθέςεο ζηηο  Πειαγνζψξεηεο 

Κπζεξατθέο αθηέο, ην ηξφθν θαη ην Εέθπξν λα ζσπεχνπλ ηηο ζχκεζεο αο ζκηιεχζνπκε ζηε κλήκε 

καο ηε δηαπνιηηηζκηθή θαη πειαγνπνιηηηζκηθή πιεχζε ηεο Διαθνλήζνπ γηα λα αηζζαλζνχκε ηελ 

πιήξσζε απ’ απηφλ ηνλ πεξηπεηεηψδε λφζην. 

Ζ ηζηνξία ηεο Διαθνλήζνπ βαζπγάιαδν, κνλνπάηη πνπ ζε ζεξγηαλά ζηνπο καληαισκέλνπο 

ζεζαπξνχο ησλ βπζψλ, πνπ ηνπο αγγίδεη ην γαιαλνθφξεην καγλάδη ηνπ Μχζνπ, ζηα καγεπηηθά 

απχζκελα ηεο Διιεληθήο πξντζηνξίαο θαη ζηα άγλσξα Κπαλέκβνια πνιπδξφκηα ηνπ κηγνπέιαγνπ 

Νφηνπ.  

Ζ Κπζήξεηα θαη κηγνπέιαγε Αθξνδίηε ιηθλίδεηαη κέζα ζηηο αζεκέληεο αληαχγεηεο ηνπ θεγγαξηνχ 

πνπ ζκίγνπλ κε ην ειηφθσο, νη ηξεηο λεξάηδεο ίδε, Ήηηο θαη Αθξνδηζηάο ζηήλνπλε ην δηθφ ηνπο 

θέιεπζκα ραξάο ζην Βνηαηηθφ θάκπν, θαη ν Γιαχθνο θαη ν εηιελφο,  απφθνζκνη μεινγηαζηέο, 

ξίρλνπλ ηα δίρηπα ηνπο ζηηο αθξνθπκαηνχζεο θφξεο. 

Σνπο ζπλεπαίξλεη φινπο ε αλείπσηε νκνξθηά ηνπ Νφηνπ θαη αθνινπζνχλ ηηο επηηαγέο κηαο λέαο 

επνρήο, πνπ αξρίδεη λα μεπξνβάιιεη ζηα ηξηδέληα θαη ζκηιεκέλα ακκνγηάιηα ηεο Διαθνλήζνπ θαη 

ησλ Βαηίθσλ.   

  

ΟΗ  ΥΡΤΔ ΥΗΛΗΔΣΗΔ ΣΖ ΠΡΟΗΣΟΡΗΚΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ 

ΠΑΤΛΟΠΔΣΡΗ  ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ 

Ζ Αξραηφηεξε Βπζηζκέλε Πφιε ζηνλ Κφζκν 

Μηα ζπάληα πξντζηνξηθή πφιε κε νηθηζηηθφ ζρέδην (θηίζκαηα, δξφκνπο, πιαηείεο), αλαθαιχθζεθε 

θαη ηνπνγξαθήζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην ηεο Χθεαλνγξαθίαο ηνπ Κέηκπξηηδ ην 1968, ζην Παπινπέηξη 

ηεο Διαθνλήζνπ. Σν έηνο 2009, μεθίλεζαλ ππνβξχρηεο έξεπλεο κε ηα πιένλ ζχγρξνλα κέζα απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Νφηηγρακ κε ππεχζπλν ηνλ  Dr Jon Henderson θαη κε ηε ζπκκεηνρή Διιήλσλ 

αξραηνιφγσλ θ.α. (ην πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Αηγαηαθήο Πξντζηνξίαο, ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Νφηηγρακ θαη ηε Βξεηαληθή Αξραηνινγηθή ρνιή Αζελψλ). 

Σν Παπινπέηξη καδί κε ηα Κχζεξα έιεγραλ έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα Πξντζηνξηθά πεξάζκαηα ηνπ 

ηφηε Γλσζηνχ Κφζκνπ. 

ήκεξα ηηκνχκε έλα:  

πάλην Παγθφζκην Μλεκείν χλζεζεο Φπζηθνχ θαη Πνιηηηζηηθνχ    Πεξηβάιινληνο ζην 

Παπινπέηξη ηεο Διαθνλήζνπ 

Ζ πξντζηνξηθή ηνπ πφιε βξίζθεηαη βπζηζκέλε ζε ηηξθνπάδ ζαιάζζηα ρξψκαηα - κεηαμχ λεζίδσλ - 

θαη ην λεθξνηαθείν ηνπ θσιηάδεη ζε ηξνπηθνχο ακκφινθνπο θαη ζπάληνπο θέδξνπο, κεηαμχ κηαο 

ζκαξαγδέληαο ζάιαζζαο, ελφο θαλαιηνχ θαη κηαο γξαθηθήο θαη πξνζηαηεπφκελεο ιίκλεο (Νatura 

2000 θαη Rasmar).   

Πξντζηνξηθφ θέληξν ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ ηνπ Νφηνπ 

Σν Παπινπέηξη ζπλδπάδεη φιεο ηηο πξψηεο θάζεηο θαη απνρξψζεηο ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ  

(Δπνρή Υαιθνχ, Μεζνειιαδηθφ πνιηηηζκφ, Μηλσηθφ Πνιηηηζκφ, Μπθελατθφ Πνιηηηζκφ, επηξξνέο 

Κπθιαδίηηθνπ Πνιηηηζκνχ θ.α.).  

χκθσλα κε ηνλ Άγγιν αξραηνιφγν N.C. Flemming ην Παπινπέηξη ράζεθε καδί κε ην πεξίθεκν 

θξάηνο ηεο Αηιαληίδαο.   

Με δεδνκέλα: α) φηη ε Μπθελατθή Δπνρή θαηαιακβάλεη ηελ πεξίνδν 1600-1100 π.Υ. θαη β) φηη ζην 

Παπινπέηξη εληνπίζηεθαλ Μπθελατθά θαηάινηπα πνιχ πξηλ απφ ην 1600 π.Υ, νδεγνχκαζηε ζην 

εθπιεθηηθφ ζπκπέξαζκα, φηη ε νινθιήξσζε κηαο ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο ζα πξνζζέζεη λέα 

εληππσζηαθά ζηνηρεία θαη πηζαλφλ ζα αιιάμεη ηα παγθνζκίσο απνδεθηά δεδνκέλα γηα ην 



Μπθελατθφ Πνιηηηζκφ, πνπ σο γλσζηφλ νδήγεζε ηελ Διιάδα ζηελ θνξπθή ηεο Παγθφζκηαο 

πνιηηηζκηθήο ππξακίδαο.Ο ιακπξφο απηφο πνιηηηζκφο ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ, έζεζε ηηο βάζεηο ηεο 

θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη νηθηζηηθήο νξγάλσζεο θαη κεηαιακπαδεχηεθε ζε φια ηα κήθε θαη 

πιάηε ηνπ θφζκνπ. Αξθεηέο δεθάδεο Ζγεκφλεο ηνπ Παπινπεηξίνπ, πνπ ίζσο μεπεξλνχζαλ θαη ηνπο 

100 θαη πνπ πξνεγήζεθαλ θαηά ρηιηεηίεο ηνπ Μελέιανπ θαη ηνπ Αγακέκλνλα, δηνξγάλσλαλ 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα Κχζεξα, ηελ Κξήηε, ηηο Κπθιάδεο, ηελ Δχβνηα θαη ηηο άιιεο 

ζεκαληηθέο πεξηνρέο ηνπ ηφηε γλσζηνχ θφζκνπ. Καη ζήκεξα ε θεκηζκέλε Διαθφλεζνο δελ δηαζέηεη 

θαλ ζπγθνηλσλία νχηε κε ηα γεηηνληθά Κχζεξα. Σα νλφκαηα απηψλ ησλ Ζγεκφλσλ ίζσο δελ ζα ηα 

κάζνπκε πνηέ, αθνχ ν πξντζηνξηθφο πνιηηηζκφο ηνπ Παπινπεηξίνπ άθκαζε,  πξηλ θαη απφ ηελ 

αλαθάιπςε ηεο γξαθήο. Τπάξρνπλ φκσο ηα πνιηηηζηηθά ζπκεηάξηα πνπ θαηακαξηπξνχλ ηελ 

παξνπζία ηνπο. Γίπια καο αθξηβψο θείηαη ην Αξραηφηεξν Βπζηζκέλν Παιάηη Ζγεκφλσλ ζηνλ 

θφζκν. Φεκηζκέλα ζάηη ηνπ Δμσηεξηθνχ ην έρνπλ αλαπαξαζηήζεη θαη ςεθηαθά. Ο ζπάληνο 

πνιηηηζκφο ηνπ Παπινπεηξίνπ δηήλπζε δπν ρηιηεηίεο θαη ην ηέινο ηνπ ζεκαδεχηεθε απφ βηβιηθέο 

θαηαζηξνθέο. Δίλαη εληππσζηαθφ λα αλαθέξνπκε φηη αθφκε θαη ην βηβιηθφ ηέινο ηνπ 

Παπινπεηξίνπ πξνεγείηαη θαηά 700 θαη πεξηζζφηεξα ίζσο ρξφληα απφ ηνλ Σξσηθφ πφιεκν, πνπ 

πνιινί ηνλ ηνπνζεηνχλ ζην ρψξν ηεο κπζνινγίαο. Γη απηφλ ηνλ πνιηηηζκφ, εδψ θαη 40 ρξφληα, 

βηψλνπκε κηα θαηάθνξε αδηθία, απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο, ην Τπνπξγείν πνιηηηζκνχ θαη ηνπο 

θνξείο ηνπ. Γελ ίδξπζε νχηε έλα Μνπζείν ζηελ Διαθφλεζν, πνπ λα θνζκείηαη απφ ηα ζπάληα απηά 

ζεζαπξίζκαηα ηνπ Παπινπεηξίνπ, δελ δηέζεζε νχηε έλα ξάθη άιινπ Αξραηνινγηθνχ Λαθσληθνχ 

κνπζείνπ γηα λα ηα πξνβάιιεη. ε πνηα ρψξα ηνπ θφζκνπ ζα γηλφηαλ θάηη αλάινγν;  Πνχ 

μαλαθνχζηεθε νη Άγγινη, νη ηειεπηαίνη  θαηαθηεηέο ηεο Διαθνλήζνπ, λα εξεπλνχλ θαη λα 

ρξεκαηνδνηνχλ απηφλ ηνλ Πνιηηηζκφ, λα παξαδίδνπλ θαηά ηξφπν ππνδεηγκαηηθφ ηα επξήκαηα ηνπ 

ζην Διιεληθφ Κξάηνο θαη απηφ λα ηα νδεγεί ζηελ αθάλεηα.  Πψο επηηέινπο πξνγξακκαηίδεηαη ε 

αλάπηπμε απηήο ηεο ρψξαο, πψο ζρεδηάδεηαη ε πνιηηηζηηθή πνιηηηθή ηεο θαη ν πνιηηηζηηθφο 

ηνπξηζκφο ηεο; Μηα αθφκε αδηθία δηαπξάηηεηαη εηο βάξνο απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη απφ ηα ΜΜΔ 

θαη ην ΗΝΣΔΡΝΔΣ. Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο πιένλ νη αλαθνξέο γηα ην Παπινπέηξη, ζρεδφλ θακία 

φκσο αλαθνξά γηα ην Παπινπέηξη ηεο Διαθνλήζνπ. Απηφ ηζνδπλακεί κε παξαράξαμε ηεο 

πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο απηνχ ηνπ ζπάληνπ πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ. Άθνπζε πνηέ θαλείο γηα 

Παξζελψλα ηεο Αηηηθήο, γηα λαφ ηνπ Γηφο ηεο Ζιείαο, γηα πήιαηα ηεο Λαθσλίαο ή ηεο Ν. 

Πεινπνλλήζνπ θαη φρη ηνπ Γηξνχ ε ηεο Καζηαληάο; Γηα λα είκαη φκσο εηιηθξηλήο θαη δίθαηνο, απηφο 

ν Πνιηηηζκφο δελ έρεη ηηκεζεί φζν ζα έπξεπε, νχηε ζηελ Διαθφλεζν.Κακία νλνκαηνινγία, θακηά 

εθδήισζε γη’ απηφλ ηνλ Πνιηηηζκφ, θακηά βξάβεπζε γηα ηνπο εξεπλεηέο ηνπ 1968 θαη ηνπ 2009. 

Πξνηείλσ ζην λενζχζηαην Γήκν ηεο Διαθνλήζνπ θαη ζηνπο Πνιηηηζηηθνχο Φνξείο ηνπ Νεζηνχ λα 

ζεζπίζνπλ γηα ηηο εθδειψζεηο ηεο 6εο Ηνπιίνπ ηελ νλνκαζία: 

«Δπεηεηαθέο Δθδειψζεηο Διαθνλήζνπ ηεο 6εο Ηνπιίνπ: Σα Παπινπέηξηα».  

Ο Νεντδξπζείο χιινγνο Δπηζηεκφλσλ Διαθνλήζνπ, απνηίνληαο ειάρηζην θφξν ηηκήο πξνο ην 

Παπινπέηξη, απνθάζηζε ε ζθξαγίδα ηνπ λα θέξεη παξάζηαζε απφ ηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ θαη 

αξθεηέο  δξάζεηο ηνπ λα ζπλδένληαη κε ηελ αλάδεημε θαη ηελ πξνβνιή απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ.  

 

ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΔ ΘΔΔΗ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ 

Αξθεηέο πξντζηνξηθέο ζέζεηο επηζεκάλζεθαλ ζηελ Διαθφλεζν απφ ηνπο Αξραηνιφγνπο 

Waterhouse, Simpson θ.α. φπσο: Παπινπέηξη, Οηθηζκφο ηεο Διαθνλήζνπ, Κάησ λεζί, Λεχθε, 

Βίγθια, Διηέο, Γαηδνπξφζπειν, Μαπξνπδί, Καςαιηάληθα – ππξηάληθα,  Φνπληηάληθα θαη 

Κνπξλφζπεια.  

εκαληηθή ήηαλ ε Μπθελατθή Πνιίρλε ηεο Παλαγηάο, ελψ κηα αθφκε  βπζηζκέλε πφιε θαίλεηαη λα 

ππάξρεη, ζην ίκν θαη ζην αξαθήληθν, λφηηα απφ ην Αθξση. Έιελα. 

Οη πξντζηνξηθνί νηθηζκνί ζπάληδαλ ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζ
’
 νιφθιεξε 

ζρεδφλ ηε ζεκεξηλή Αραΐα δελ παξαηεξείηαη θαλέλαο  πξσηνειιαδηθφο νηθηζκφο. 

ηελ Διαθφλεζν πιεφλαδαλ. Τπήξραλ  αξθεηνί πξσηνειιαδηθνί νηθηζκνί θαη πάλσ απφ 15 

ζπλνιηθά πξντζηνξηθνί. 



Πνχ λα θαληαζηνχλ νη πξντζηνξηθνί θάηνηθνη ηεο Διαθνλήζνπ ηεο 2εο  θαη 3εο ρηιηεηίαο π.Υ., φηη 

νη απφγνλνη ηνπο ηεο 2εο θαη 3εο ρηιηεηίαο κ.Υ., ζα δηέζεηαλ κφλνλ έλαλ νηθηζκφ- ηε κνλννηθηζηηθή 

Διαθφλεζν – θαη φηη ην πξφβιεκα απηφ ζα απνηεινχζε βφκβα ελ ελεξγεία ζηα ζεκέιηα ηεο 

αλάπηπμεο, αιιά θαη ηεο βησζηκφηεηαο ηεο Διαθνλήζνπ. 

 

Ο Βαηηθηψηηθνο Πνιηηηζκφο 

ήκεξα ηηκνχκε θαη έλα εκαληηθφ πνιηηηζκφ, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πάληνπ Πνιηηηζκνχ ηνπ 

Παπινπεηξίνπ θαη ν νπνίνο επεθηάζεθε  ζε πνιιέο άιιεο πεξηνρέο ησλ Βαηίθσλ φπσο ζην 

Λαηνκείν, ζηε Μεγάιε πειηά, ζηνλ Άγην Αλδξέα, ζηνλ  Άγην Γεψξγην, ζηα ηελά, ζηνπο Άγηνπο 

Απφζηνινπο, ζην Κάκπν, ζηε Νεάπνιε, ζην Παιαηφθαζηξν, ζηα Βειαλίδηα θ.α.  

Γλσζηέο εμάιινπ είλαη νη αξραίεο Βνηαηηθέο πφιεηο: Βνηαί, ίδε, Ήηηο θαη Αθξνδηζηάο.  

 

 

 

Ο ΝΔΧΣΔΡΟ ΠΡΟΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΣΖ  ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ 

Μεηά ηελ βηβιηθή θαηαζηξνθή ζην Παπινπέηξη νη Λαθνλεζηψηεο βξήθαλ ηε δχλακε λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα θαηλνχξγην θαη αμηφινγν πνιηηηζκφ πνπ μεθίλεζε πξηλ ηνλ 10ν αηψλα θαη 

έθζαζε κέρξη ηνλ 4
ν  

 αηψλα κεηά Υξηζηφ. Μλεκεία θαη πεξίνπηνη λανί θνζκνχζαλ ηελ πεξηνρή θαη 

ακαμήιαηνη δξφκνη ηελ ζπλέδεαλ κε ηηο πην αλαπηπγκέλεο πφιεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ. 

 Ο πνιηηηζκφο απηφο δνθηκάζηεθε ζθιεξά ην 375 κ.Υ. απφ έλα ηξνκαθηηθφ ζεηζκφ πνπ κεηέηξεςε 

ηε Υεξζφλεζν «Όλνπ Γλάζν» ζε λήζν (Διαθφλεζν). Έθηνηε ε Διαθφλεζνο ζα αθνινπζήζεη κηα 

πνιχπαζε πνξεία. Γέρεηαη καξηπξηθέο επηδξνκέο θαη επηζέζεηο (θπξίσο απφ ηνπο πεηξαηέο) θαη  

νδεγείηαη ζην καξαζκφ θαη ζηελ εξήκσζε. 

 

Ζ  ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ  ΣΖ  ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ  ΑΠΟ  ΣΟΤ  ΑΡΑΚΖΝΟΤ 

ε κηα απ' απηέο ηηο επηδξνκέο πνπ έιαβε ρψξα κεηά ην 824 θαη πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ 9νπ αηψλα, 

ε Διαθφλεζνο γλψξηζε κηα πξσηνθαλή, φρη κφλνλ ζηελ ηζηνξία ηεο, αιιά θαη ζηα ειιεληθά 

ρξνληθά, θαηαζηξνθή. Σν κηθξφ λεζάθη ηεο Λαθσληθήο γλψξηζε ηε ζεξησδία, ηε βαλαπζφηεηα θαη 

ηελ θηελσδία ησλ αξαθελψλ ζ' φιν ηεο ην κεγαιείν. Οη αξαθελνί, αθνχ θαηέιαβαλ ην λεζί, 

θαηέζηξεςαλ ην ηζρπξφ ηνπ θξνχξην θαη επηδφζεθαλ ζηελ άγξηα ιεειαζία ηνπ Λαθνλεζηνχ. Οη 

Λαθνλεζηψηεο, αθαλίζζεθαλ θαη ζην ηέινο δελ έκεηλε νχηε έλαο θάηνηθνο ζην λεζί. Ζ 

Διαθφλεζνο έθηνηε ζα παξακείλεη έξεκε θαη αθαηνίθεηε γηα εθαηνληάδεο ρξφληα.  

Έλαο πνιηηηζκφο 4.000 εηψλ ζα θαηαζηξαθεί κέζα ζε ιίγεο ψξεο πξηλ ην ηέινο ηεο πξψηεο 

ρηιηεηεξίδαο. ηνλ έλαζηξν θαη θσηεηλφ  νπξαλφ ηεο Λαθσληθήο ηζηνξίαο, σρξφ ζα πξνβάιιεη ζην 

εμήο ην άζηξν ηεο Διαθνλήζνπ. 

 

Ζ ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ 

Σν Βπδαληηλφ Κάζηξν ηνπ Νεζηνχ ηνπ 6νπ ή 7νπ
 
 κ.Υ., αη. - πνπ θαηέζηξεςαλ νη αξαθελνί – καο 

πξνζθέξεη θαη ηελ πξψηε επίζεκε καξηπξία γηα ηελ νλνκαζία ηεο Διαθνλήζνπ.  Έλα ζπάλην 

αξαβηθφ ρεηξφγξαθν, ην ππ. αξ. 276 ηεο Δζληθήο βηβιηνζήθεο ησλ Παξηζίσλ, καο κηιά γηα ην 

Κάζηξν  Ashab al baqar, πνπ ν Αξαβνιφγνο θαζεγεηήο Γ. Γνχηαο κεηαθξάδεη σο Κάζηξν «ηνπ 

Νεζηνχ ησλ Διαθηψλ» πνπ βξηζθφηαλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Μνλεκβάζηαο, ζε λεζί ή ρεξζφλεζν (Ζ 

Διαθφλεζνο ηφηε πιεξνχζε θαη ηα δχν) ζην δξφκν πξνο ηε Γχζε. πγθινληζηηθφ είλαη φηη ηελ 

καξηπξία απηή επαιεζεχεη θαη ηνπσλχκην ηεο πεξηνρήο (ζεκ. κηθξφο νηθηζκφο), κε ηελ αλάινγε, φζν 

θαη πεξίεξγε νλνκαζία  Βηγθιάθηα. ην Βπδάληην γηα ηελ αλαραίηηζε ησλ ερζξψλ ππήξραλ νη Βίγιεο 

ζε απφζηαζε 4 ρηιηνκέηξσλ ε κία απφ ηελ άιιε. Αζθαιψο ζηελ πεξηνρή ηεο Διαθνλήζνπ ε κηα 

Βίγια ήηαλ … ζηε Βίγθια. Πνχ  ήηαλ φκσο ε άιιε;  Ήηαλ πεξίπνπ 4 ρηιηφκεηξα καθξηά, ζην πην 

επαίζζεην ζεκείν ηνπ λεζηνχ, κπξνζηά απφ ηνλ Ηζζκφ πνπ ηφηε ήηαλ δηαβαηφο.  Ήηαλ ζηα 

Βηγθιάθηα (Βίγθια + ιάθηα). Ήηαλ ε Βίγθια κε ηα ειάθηα ή  ιάθηα (φπσο   θαη Διαθν-λήζη ή 

Λαθν-λήζη  ζηελ ηνπηθή δηάιεθην). 



Ολνκαζίεο ηνπ λεζηνχ 

Σζέβξε ή έξβε: Δλεηηθή ή ιαβηθή νλνκαζία, πνπ παξαπέκπεη ζηε ιέμε έιαθνο.  

Λαθνπλήζηα, Λαθν-λήζηα, Διαθνλήζηα, Διαθνλήζνπο:  (ιφγσ ησλ πνιιψλ λεζηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

πνιιψλ κηθξψλ λεζίδσλ πνπ ππήξραλ παιαηφηεξα ζηνλ ζεκεξηλφ Ηζζκφ ηνπ λεζηνχ), Διαθνλήζη, 

Αιαθνλήζη, Λαθνλήζηνλ, Λαθνλήζη θαη Διαθφλεζνο. 

 

ΣΑ ΥΗΛΗΑ  ΥΡΟΝΗΑ ΣΖ ΞΔΝΟΚΡΑΣΗΑ 

Ζ Διαθφλεζνο, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο απφ ηνπο αξαθελνχο, πεξηήιζε ην 1207 ζηελ θαηνρή 

ηνπ Μ. Βεληέξε, ην 1316 ζην Λένληα Καζηκάηε, ην 1364 ζηνπο Δλεηνχο, ην 1385 ζηνλ νίθν 

Βεληέξε, ην 16ν αη. ζηνπο Δλεηνχο, ην 1715 ζηνπο Σνχξθνπο θαη ην 1797 ζηνπο Γάιινπο κε ηελ 

ζπλζήθε ηνπ Κακπνθφξκην.  

 

 Ζ ΔΛΑΦΟΝΖΟ  ΣΑ ΔΠΣΑΝΖΑ 

Σν 1800 κε ηε ζπλζήθε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεσο αλαγλσξηδφηαλ ε Δπηάλεζνο   Πνιηηεία, πνπ 

ζπκπεξηιάκβαλε θαη ηελ Διαθφλεζν ζηα Δπηάλεζα, φπσο ξεηά αλέθεξε θαη ην  ςήθηζκα ηεο 

λνκνζεηηθήο πλέιεπζεο, ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ ηνπ1804.  

Σν 1807 ε Διαθφλεζνο πεξηήιζε πάιη ζηελ θαηνρή ησλ Γάιισλ θαη ην 1809 ζηελ   θαηνρή ησλ 

Άγγισλ.  

      

Ζ απειεπζέξσζε ηνπ Πξψηνπ θαηνηθεκέλνπ Δπηαλεζηαθνχ λεζηνχ - ηεο     Διαθνλήζνπ - ζηηο 6 

Ηνπιίνπ ηνπ 1850 θαη ε ζπκβνιή ηεο Μάλεο ζην ηζηνξηθφ απηφ γεγνλφο. 

Σν 1828 ν Καπνδίζηξηαο πξνέβε ζηελ  de facto πξνζάξηεζε ηεο Διαθνλήζνπ ζηελ Διιάδα.  

Σν 1839 ν Άγγινο αξκνζηήο ηεο Δπηαλήζνπ βαξψλνο Γνχγιαο, ππνζηήξημε φηη ην λεζί βάζεη ησλ 

ζπλζεθψλ ηνπ 1800 θαη 1815 αλήθε ζηελ Ηφλην Πνιηηεία.  

Σν 1841 ν Άγγινο πξέζβεο Λάυνλο  πξνέβαιιε ηηο αγγιηθέο αμηψζεηο γηα ηελ Διαθφλεζν θαη ην 

1843 γηα ηε λήζν απηέληδα.    

Σν Μάξηην ηνπ 1849 ν Λάυνλο επαλαδηεθδίθεζε ηα λεζηά απφ ηνλ πξσζππνπξγφ Κσλ/λν Καλάξε 

θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1849 ν λένο πξέζβεο ηεο Αγγιίαο Θσκάο Οπάτο ήγεηξε ηηο ίδηεο αμηψζεηο. 

ηηο 7 Ηνπιίνπ ηνπ 1849 ν Άγγινο ππνπξγφο ησλ εμσηεξηθψλ Πάικεξζηνλ δήηεζε κε έγγξαθφ ηνπ 

πξνο ηνλ πξέζβε Οπάτο λα εγθαηαιείςνπλ νη Διαθνλεζηψηεο ην Νεζί. 

Αθνινχζεζε Αγγινειιεληθή δηέλεμε πνπ θνξπθψζεθε (καδί θαη κε κία ζεηξά άιισλ  γεγνλφησλ) 

ην 1849-1850.  Οη Άγγινη απέθιεηζαλ Διιεληθά ιηκάληα  ( γεγνλφηα γλσζηά σο Παξθεξηθά) θαη ην 

ζέκα απαζρφιεζε ηε Γαιιηθή Δζλνζπλέιεπζε θαη ηε Ρσζία πνπ κέζσ ηνπ Πεξζηάλη δηακήλπζε φηη 

πξνζηαηεχεη (καδί κε ηε Γαιιία) ηαο λήζνπο Διαθφλεζνλ θαη απηέληδα.  Σέινο ζηηο 6 Ηνπιίνπ ηνπ 

1850, ν ππνπξγφο ησλ εμσηεξηθψλ Αλδξέαο Λφληνο, ππέγξαςε ζχκβαζε κε ηελ Αγγιία κε ηελ 

νπνίαλ  ε Διαθφλεζνο θαη ε απηέληδα ελσλφηαλ νξηζηηθά κε ηελ Διιάδα. 

Απηή ηελ Ηζηνξηθή Δπέηεην ηεο έλσζεο ηεο Διαθνλήζνπ κε ηελ Διιάδα γηνξηάδνπκε      ζήκεξα.   

ήκεξα φκσο γηνξηάδνπκε θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Πξψηνπ θαηνηθεκέλνπ   Δπηαλεζηαθνχ 

λεζηνχ - ηεο Διαθνλήζνπ. 

ήκεξα επίζεο γηνξηάδνπκε θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Πξψηνπ  Κπζεξατθνχ   λεζηνχ    πνπ 

απνθηνχζε ηεο αλεμαξηεζία ηνπ. 

ήκεξα  επίζεο ηηκνχκε ηνπο Μαληάηεο γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ απειεπζέξσζε ηεο Διαθνλήζνπ, 

δηφηη ν Σδαλεηάθεο (απφ ηε μαθνπζηή νηθνγέλεηα ησλ Γξεγνξάθεδσλ) ίδξπζε ην 1837 ην 

ζπλνηθηζκφ ηεο Διαθνλήζνπ – παξφηη ην λεζί αλήθε ζηνπο Άγγινπο- θαη απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ 

πξνέβαιαλ θπξίσο νη Διιεληθέο θπβεξλήζεηο γηα λα δηεθδηθήζνπλ ην Λαθνλήζη. 

Σελ Ηζηνξηθή απηή επέηεην ηεο έλσζεο ηεο Διαθνλήζνπ κε ηελ Διιάδα γηφξηαζε γηα πξψηε θνξά  

ε Διαθφλεζνο θαη ν κηγνπέιαγνο Πνιηηηζκφο ηεο πεξηνρήο ζηηο 6 Ηνπιίνπ ηνπ 2003, κεηά απφ 153 

νιφθιεξα ρξφληα, κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 54/2003. 

Μάιηζηα ε θαζηέξσζε κηαο Νεζηψηηθεο Ηζηνξηθήο Δπεηείνπ κεηά απφ 153 νιφθιεξα ρξφληα  

απνηειεί κνλαδηθφ θαηλφκελν ζηα Ηζηνξηθά ρξνληθά  ηεο Υψξαο καο. 



Ζ ζξεζθεπηηθή  Δπέηεηνο «ησλ εγθαηλίσλ ηνπ Ηεξνχ Νανχ ηνπ Αγ. ππξίδσλα» 

ήκεξα ηηκνχκε θαη ενξηάδνπκε θαη κηα ζεκαληηθή ζξεζθεπηηθή Δπέηεην «ησλ εγθαηλίσλ ηνπ Ηεξνχ 

Νανχ ηνπ Αγ. ππξίδσλα» πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ Νεψηεξε ηζηνξία ηεο Διαθνλήζνπ. 

Κηίζηεθε καδί κε ηνλ νηθηζκφ απφ ηνπο Μαληάηεο θαη  αλαθαηλίζηεθε ην 1862.  

Απνηειεί  ην Γαιαδφβιεθν Νατθφ Θεζαχξηζκα ζηε Νεφηεξε ηζηνξία ηνπ Νεζηνχ. 

ην ηέκπιν ηνπ λανχ βξίζθνληαη νη εηθφλεο ηεο Παλαγίαο ηεο Βξεθνθξαηνχζεο θαη ηνπ Αγίνπ 

Ησάλλνπ ηνπ Πξνδξφκνπ (ρξνλ. 1870),  εηθφλεο ηνπ Υξηζηνχ Παληνθξάηνξα, ηνπ Αγίνπ 

ππξίδσλα, ηεο χλαμεο ησλ Αξραγγέισλ (ρξνλ. 1882) θαη ε εηθφλα ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ 

Θενιφγνπ (1882). ην ηεξφ ηνπ Νανχ, θπιάζζεηαη εηθφλα κε παξαζηάζεηο πνιιψλ Αγίσλ (ζε 5 

δψλεο) ιατθήο ηερλνηξνπίαο ηνπ 18νπ αηψλνο θαη κεγάιε εηθφλα ηνπ Αγίνπ ππξίδσλνο κε ηελ 

ππνγξαθή: "Αλαζη. Γηάλλνπθιαο έγξαςελ. Δλ Καιάκαηο 1926". Δπίζεο εηθφλα ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ 

ηνπ δξαθνληνθηφλνπ (δηάζη. 1,60 Υ 0,775κ.) πνπ παξνπζηάδεη ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ. 

Εσγξαθίζηεθε ζηε Μ. Αζία ην 1921 θ.α. Αληίζηνηρν θηίξην Γεκνζίνπ ραξαθηήξα κ’ απηφ πνπ καο 

παξέδσζαλ νη μππφιεηνη θαη αηκαηνβακκέλνη Μαληάηεο, δελ έρεη λα επηδείμεη ε ζχγρξνλε 

Διαθφλεζνο. 

 

Ο ΔΝΗΑΗΟ ΚΑΗ ΜΗΓΟΠΔΛΑΓΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΣΟΤ ΝΟΣΟΤ 

ΚΑΗ Ο ΑΝΗΣΟΡΖΣΟ  ΚΑΣΑΚΔΡΜΑΣΗΜΟ  ΣΟΤ 

Οη θνηλέο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο ησλ Βαηίθσλ, ηεο Διαθνλήζνπ θαη ησλ Κπζήξσλ 

 

Πνιχ ζπλνπηηθά ζα επηρεηξήζνπκε παξαθάησ λα πξνβνχκε ζηελ αλαδίθεζε ηεο θπαλέκβνιεο 

δηαρξνληθήο πιεχζεο ηνπ «κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ» θαη ζην ςειάθηζκα ηνπ πνιππξηζκαηηθνχ 

Ηζηνξηθνχ Ηζηνχ ηνπ. 

Σνλ κηγνπέιαγν Πνιηηηζκφ, ην Γεσπνιηηηζκηθφ Σξίγσλν ηνπ Νφηνπ,  ζπλζέηνπλ θαη νξηνζεηνχλ 

ηα λεζηά ηνπ κηγνπέιαγνπ θαη νη Κπαλέκβνιεο απνιήμεηο ηεο Λαθσληθήο.  

Πεξηνρέο φπσο ε Χξαηφζπειε θαη Ππξγνζηφιηζηε Μάλε, ε Κπκνδφθε ηνπ Νφηνπ Μνλεκβαζηά, ηα 

φκνξθα θαη ιεπθνζψξεηα Βάηηθα θαη ηα ζκηιεκέλα λεζηά ηνπ κηγνπέιαγνπ (Διαθφλεζνο – 

Κχζεξα – Αληηθχζεξα) θνζκνχλ κε ηα πινχζηα πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ηηο απαξάκηιιεο 

θπζηθέο νκνξθηέο ηνπο, ην κηγνπέιαγν Πνιηηηζκφ ηνπ Νφηνπ. 

Ο θχξηνο φκσο άμνλαο πεξηέιημεο ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ απαξηίδεηαη απφ ηα λεζηά ηνπ 

κηγνπέιαγνπ θαη ηελ Κπαλέκβνιε θαη κηγνπέιαγε απφιεμε ηνπ Κάβν-Μαιηά, απνκεηλάξηα ηεο 

Πεινπνλλεζηαθήο γαηφζηξαηαο πνπ έλσλε θάπνηε ηελ Πεινπφλλεζν κε ηελ Κξήηε. 

Σα Βάηηθα, ηα Αληηθχζεξα, ηα Κχζεξα, ε Διαθφλεζνο, θαη ε Λαθσλία, εκθαλίδνληαη πξηλ απφ 30 

πεξίπνπ εθαηνκκχξηα ρξφληα απφ ηα Θαιάζζηα βάζε ζαλ ηκήκα ηεο Αηγαηίδαο.  

Ζ ζάιαζζα αξρίδεη λα εηζρσξεί απφ ην ηελφ ηεο Διαθνλήζνπ θαη ην ηελφ ησλ Κπζήξσλ πξηλ απφ 

400.000 ρξφληα πεξίπνπ θαη έηζη ζρεκαηίδνληαη ηα πξψηα λεζηά ηνπ Σμιγοπέλαγου ζηελ επνρή ηνπ 

Μέζνπ Πιεηζηφθαηλνπ.  

χκθσλα κε ηε Μπζνινγία πεξί «Υαξίησλ» ηα λεζηά ηα ρψξηζε ε ζεά ηεο νκνξθηάο, Αθξνδίηε. Ο 

κχζνο απηφο ζπλππνδειψλεη  παξάιιεια φηη ν ίκνο, ε σξαηφηεξε παξαιία ηεο  Μεζφγεηνπ, είλαη 

κπζνγέλλεηνο θαη ζεφπιαζηνο. 

     

ηε Μεζνειιαδηθή πεξίνδν θεξακεηθά απφ ην Παπινπέηξη απνδεηθλχνπλ Μηλσηθέο επηξξνέο νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνέιζνπλ θαη απφ ην Μηλσηθφ νηθηζκφ ζην Καζηξί ησλ Κπζήξσλ.  

Ο πνιηηηζκφο απηφο δνθηκάζηεθε ζθιεξά ην 375 κ.Υ. απφ έλαλ ηξνκαθηηθφ ζεηζκφ πνπ κεηέηξεςε 

ηε Υεξζφλεζν «Όλνπ Γλάζν» ζε λήζν (Διαθφλεζν) θαη έπιεμε ηα Κχζεξα, ηα Βάηηθα, ηε 

Μνλεκβάζηα θαη ζρεδφλ φιεο ηηο αθηέο ηεο Λαθσληθήο. 

Σν κηγνπέιαγν Πνιπδξφκη ηνπ Νφηνπ (ν ζαιάζζηνο ρψξνο Κπζήξσλ - Διαθνλήζνπ - Βαηίθσλ) 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο ππεξπφληηνπο  δξφκνπο κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο ζηε 

Μεζφγεην θαη ην κνλαδηθφ  νηθνλνκηθφ ζαιάζζην δξφκν ζχλδεζεο κεηαμχ Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο 

Διιάδαο γηα 9.000 ρξφληα. 



Δδψ έδξαζαλ νη Φνίληθεο θαη απφ ην ζαιάζζην απηφ ρψξν αξρίδεη ε Οδχζζεηα. 

Σα Κχζεξα, ε Διαθφλεζνο θαη αη Βνηαί (ζεκ. Βάηηθα) ζπκκεηείραλ ζηε ζπκκαρία ηεο πάξηεο θαη 

ην 457 π.Υ. ν Αζελαίνο Σνικίδεο θπξίεπζε ηαο Βνηάο θαη ζηε ζπλέρεηα έπιεπζε πξνο ηε θάλδεηα 

θαη θπξίεπζε ηα Κχζεξα. 

Καηά ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ Πφιεκν δηεμήρζεζαλ αξθεηέο ζαιάζζηεο επηρεηξήζεηο θαη  νη Αζελαίνη 

θαηέιαβαλ ηα Κχζεξα ην 424 π.Υ. κε ην Νηθία, ζηε ζπλέρεηα ιεειάηεζαλ ηα Βάηηθα θαη ην 413 

π.Υ. κε ην Γεκνζζέλε θαη ην Υαξηθιή θαηέιαβαλ ηελ Διαθφλεζν.  

ηελ Πεινπνλλεζηαθή πκκαρία παξέκεηλαλ γηα νιφθιεξν ην δηάζηεκα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ 

πνιέκνπ ηα Κχζεξα, ε Διαθφλεζνο θαη αη Βνηαί. 

Μεηά ην ζπλέδξην ηεο Κνξίλζνπ – πνπ έιαβε ρψξα ην 336 π.Υ. – παξέκεηλαλ ζηα νπδέηεξα 

ειιεληθά θξάηε. 

Οη αξαθελνί αθάληζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο Διαθνλήζνπ, επηηέζεθαλ ζηα Βάηηθα θαη εξήκσζαλ ηα 

Κχζεξα.  

Σν 1100-1204 κ.Υ. ηα Κχζεξα δηνηθεηηθά εμαξηψληαη απφ ην Γεζπφηε ηεο πάξηεο θαη κεηέπεηηα 

απφ ηνλ νίθν ησλ Δπδαηκνλνγηάλλεδσλ ηεο Μνλεκβαζηάο.  

Ζ Μνλεκβάζηα ζα επεξεάζεη ηελ ηχρε ησλ Κπζήξσλ γηα 2 πεξίπνπ αηψλεο. 

Ο Βελεηνηνπξθηθφο πφιεκνο – απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη πιένλ καθξνρξφληνπο πνιέκνπο ζηνλ 

θφζκν πνπ θξάηεζε 255 ρξφληα – μεθίλεζε ην 1463 απφ ηα Βάηηθα  θαη έιεμε κε ηε λαπκαρία ηεο 

Διαθνλήζνπ ζηηο 20 Ηνπιίνπ ηνπ 1718 θαη ηηο επηζέζεηο ηνπ Γηέδνπ ζηηο Γπηηθέο αθηέο ησλ 

Κπζήξσλ.  

Σν 1572 κ.Υ. ν δηαβφεηνο θαη ζεξηψδεο Αιγεξηλφο Αξρηπεηξαηήο Οπινπηδαιήο  επηηέζεθε απφ ην 

αξαθήληθν ηεο Διαθνλήζνπ ζηνλ Αξρηλαχαξρν ησλ πκκαρηθψλ Δπξσπατθψλ Γπλάκεσλ Γνλ 

Ενπάλ πνπ βξηζθφηαλ πξνο ηελ πιεπξά ησλ Κπζήξσλ. 

ηε λαπκαρία απηή ζπκκεηείρε θαη ν «Όκεξνο» ηνπ Μεζαησληθνχ Μπζηζηνξήκαηνο Θεξβάληεο θαη 

ήηαλ ε ηειεπηαία, παγθνζκίσο, λαπκαρία κεηαμχ κεγάισλ ζηφισλ πνπ δηεμήρζε κε θσπειάηεο.  

Γηα ηνλ 9
ν
 κέρξη ηνλ 19ν αηψλα, πνπ ηα ζηνηρεία είλαη πην επαξθή, ην κηγνπέιαγν Πνιπδξφκη ηνπ 

Νφηνπ ιπκαίλνπλ νη Γελνπάηεο, νη ηθεινί, νη Σνχξθνη, νη Μαιηέδνη, νη Αιγεξηλνί, νη 

Μπαξκπαξέδνη, νη Κνξζηθαλνί, νη Γάιινη, νη Ηζπαλνί, ην Σάγκα ησλ Ηππνηψλ ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ 

θ.α. Σξνκεξνί θαη δηαβφεηνη πεηξαηέο έδξαζαλ ζηελ πεξηνρή φπσο ν Μπαξκπαξφζα, ν Ρνγήξνο, ν 

Έξξηθη, ν Κνχξηνγινπ θ.α.  

Ο Μέγαο Ναπνιέσλ ελέηαμε ηα Κχζεξα θαη ηελ Διαθφλεζν ζην Ννκφ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο. 

Σζηξηγψηεο θαη Βαηηθηψηεο ζπκκεηείραλ ζηελ θαηάιεςε ηνπ θάζηξνπ ηεο Μνλεκβαζηάο ζηηο 23 

Ηνπιίνπ ηνπ 1821. 

Ο Ναπηηθφο ζηφινο ρξεζηκνπνίεζε ην Θαιάζζην ρψξν ηνπ κηγνπέιαγνπ (Βαηίθσλ- Διαθνλήζνπ-

Κπζήξσλ) σο νξκεηήξην θαη ην 1825 θαη 1826 σο Ναπηηθή Βάζε ηνπ Αγψλα. 

ηε δηάξθεηα ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ ζπλεζηζκέλν ήηαλ ην 

θαηλφκελν ηεο κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ απφ ηε Νφηηα Πεινπφλλεζν θαη ηα Βάηηθα πξνο ηα 

Κχζεξα θαη απφ ηα Κχζεξα πξνο ηα Βάηηθα θαη ηελ Διαθφλεζν. 

 

Ζ κπζηθή Βαηηθηψηηθε-Κπζεξατθή θαη Δπηαλεζηαθή πιεχζε ηεο Διαθνλήζνπ  

Ζ γνεηεπηηθή θαη ζπάληα γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα κπζηθή πιεχζε ηεο κηγνπέιαγεο 

Διαθνλήζνπ, απφ ηα Βάηηθα ζηα Κχζεξα θαη ηα Δπηάλεζα θαη απφ ηα Κχζεξα θαη ηα Δπηάλεζα 

πξνο ζηα Βάηηθα, απνηειεί ην ηζηνξηθφ θιεηδί γηα ηελ ελλνηνιφγεζε ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ. 

Σν λεφηεξν θαηνηθεκέλν λεζί ηεο Διιάδαο, κέρξη ην 375 κ.Υ. απνηεινχζε ρεξζφλεζν ησλ Βαηίθσλ 

(Όλνπ Γλάζνο) θαη ν Βαηηθηψηηθνο ηνθεηφο ήηαλ επψδπλνο θαη δηήξθεζε πάλσ απφ ρίιηα (1000) 

ρξφληα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 1677 κ.Υ. κπνξνχζε λα πεξάζεη θαλείο ζην Λαθνλήζη ζρεδφλ 

πεξπαηψληαο θαη νη Σνχξθνη πεξλνχζαλ ζην λεζί κε ηα άινγα. 

Ο δηάπινπο ήηαλ δηάζπαξηνο απφ λεζηδεο, γη’ απηφ θαη νη πνξηνιάλνη  νλνκάδνπλ ην λεζί 

«Λαθνπλήζηα», κε ζηελνχο θαη ξερνχο δηαχινπο (νιίγνο θνχληνο) θαη κεηαμχ ηνπο κπνξνχζε λα 

δηέιζεη κφλν κηα ζηελή βάξθα (θάηεξγν ιηγλφ). 



Σν 1850 κπνξνχζε θάπνηνο πνπ βξηζθφηαλ ζηελ άθξε ηνπ λεζηνχ λα ζπλνκηιήζεη κε θάπνηνλ πνπ 

βξηζθφηαλ απέλαληη ζηελ Πνχληα. 

 

Ο αληζηφξεηνο θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ 

Αθφκε θαη ζήκεξα ε παλέκνξθε λεζηψηηθε ζπζηάδα ηνπ Νφηνπ (Διαθφλεζνο, Κχζεξα, 

Αληηθχζεξα) θαη ηα Λεπθνζψξεηα Βάηηθα, πνπ έρνπλ θνηλή ηζηνξία θαη αλήθαλ ζε θνηλέο 

ζπκκαρίεο απφ ηελ αξραηφηεηα, δελ δηαζέηνπλ νχηε θαλ έλαλ εληαίν γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ. Χο 

γλσζηφλ ην γεσπνιηηηζκηθφ πξνζσλχκην «Σα κηγνπέιαγα Νεζηά ηνπ Νφηνπ», θαη ν 

«κηγνπέιαγνο Πνιηηηζκφο ηνπ Νφηνπ» απνηειεί λενινγηζκφ πνπ ρξεζηκνπνίεζα γηα πξψηε θνξά 

ην 1993 ζην βηβιίν κνπ «Διαθνλήζη ην κηγνπέιαγν Νεζί». Γπζηπρψο φκσο αθφκε θαη ζήκεξα ε 

Ηζηνξηθή, Πνιηηηζκηθή θαη Αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ δελ γίλεηαη 

απνδεθηή απφ πνιινχο – ηδηαίηεξα απφ ηνπο Γηνηθνχληεο - πνπ ηνλ επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνλ 

απνδέρνληαη επράξηζηα  θαη ηνλ θαηαλννχλ κφλν ζαλ αηζζεηηθφ θαη λενινγίδνληα φξν. 

ήκεξα, νη κηγνπειαγεο πεξηνρέο ηνπ Νφηνπ, ελψ απνηεινχλ ηνπο πφινπο έιμεο ησλ ηνπξηζηψλ 

νιφθιεξεο ηεο Ν. Διιάδαο, δελ δηαζέηνπλ κεηαμχ ηνπο νχηε θαλ ζπγθνηλσλία. 

Σί πξνγξάκκαηα θαηαξηίδνληαη θαη ηί πξνζπάζεηεο θαηαβάιινληαη γηα ηελ ζπγθνηλσληαθή έλσζε 

ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ κε ηελ Κξήηε (Βάηηθα - Κξήηε  κε κεγάιν ελδηάκεζν ζηαζκφ, ηα 

Κχζεξα) φηαλ ζχλδεζε, επηθνηλσλία θαη επηξξνή ησλ σο άλσ πεξηνρψλ πξνυπήξραλ θαη απφ ηελ 

πεξίνδν αθφκε ηνπ Μηλσηθνχ Πνιηηηζκνχ; 

 

Ζ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΜΗΓΟΠΔΛΑΓΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

Ζ απζαίξεηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ δεκηνπξγεί έληνλα πξνβιήκαηα 

ζηελ πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε φρη κφλν ησλ λεζηψλ αιιά νιφθιεξεο ηεο Λαθσλίαο 

θαη ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Νφηηαο Πεινπνλλήζνπ. 

Δμάιινπ απνηειεί κνλαδηθφ Διιεληθφ θαηλφκελν, πνπ ίζσο δηεθδηθεί θαη ηελ παγθφζκηα 

πξσηνηππία, γεηηνληθά λεζηά φπσο ηα Κχζεξα θαη ε Διαθφλεζνο - πνπ φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ 

γηα πάλσ απφ 4000 ρξφληα είραλ θνηλή πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή πιεχζε θαη ηα ηειεπηαία 600 

ρξφληα αλήθαλ ζηνλ ίδην δηνηθεηηθφ θαη γεσπνιηηηζκηθφ ρψξν - ζήκεξα ελψ απνηεινχλ ηνπο πφινπο 

έιμεο φισλ ησλ ηνπξηζηψλ ηεο Νφηηαο Διιάδαο, δελ αλήθνπλ νχηε θαλ ζε γεηηνληθνχο λνκνχο θαη 

δελ έρνπλ νχηε θαλ ζπγθνηλσλία κεηαμχ ηνπο.  

Αληζηφξεηεο θαη κηθξνπνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ θαηαδπλαζηεχνπλ απηφ ηνλ ηφπν. Καη αληί λα 

αξζνχλ, επηδεηλψλνληαη!  

Όπσο πξφζθαηα κε ηνλ Καιιηθξάηε πνπ ελέηαμαλ δηνηθεηηθά ηα Ναπηηθά Βάηηθα  ζηελ πιαγηά ησλ 

Μνιάσλ!! 

Ζ Νφηηα Πεινπφλλεζνο δηαζέηεη παλέκνξθα λεζηά αιιά δελ δηαζέηεη θακηά λεζηψηηθε πνιηηηθή γη 

απηά θαη θαλέλα πξνγξακκαηηζκφ αθφκε θαη γηα ηελ επηβίσζή ηνπο.  

Αιιά θαη γηα ην λνκφ Λαθσλίαο ζχγρξνλα ηζρπξά φπια γηα ηε δηάζσζε ηεο νηθνλνκίαο απνηεινχλ 

ε Πνιηηηζκηθή αλάπηπμε, ν άξηηνο ζρεδηαζκφο ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαρείξηζεο θαη ε αλάδεημε ηνπ 

μεραζκέλνπ κέρξη ζήκεξα Θαιαζζνθεληξηθνχ, Νεζνζηεθαλνπ θαη κηγνπέιαγνπ πνιηηηζκνχ ηεο.  

Κη φκσο ζηα παξαπάλσ δνκηθά θαη δηαθαή πξνβιήκαηα πνπ ζέζακε  ε ιχζε κπνξεί λα πξνέιζεη 

κφλν απφ ηα δηαρξνληθά εξγαιεία ηεο Ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη απφ ηα απνθξπζηαιισκέλα 

πνιηηηζκηθά ζηάδηα εμέιημεο ηεο πεξηνρήο. 

Αζθαιψο ηα Ηζηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διαθνλήζνπ - πνπ γίλνληαη πιένλ αλαγλσξίζηκα θαη 

απφ ην ίδην ην Κξάηνο έζησ θαη κεηά απφ 153 ρξφληα – καο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάδεημεο 

ηεο Πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο νιφθιεξνπ ηνπ κηγνπέιαγνπ πνιηηηζκνχ ηεο Νφηηαο Διιάδαο θαη 

ηνπ Νεζηψηηθνπ Πνιηηηζκνχ ηνπ Νφηνπ.  

Ζ ζθηαγξάθεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη ηζηνξηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ, απνηεινχλ ην δνκηθφ θαη αλαπφζπαζην 

ζηνηρείν ηεο Αεηθφξνπ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ Βηψζηκνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζκνχ γηα 

νιφθιεξε ηε Νφηηα Υεξζαία Διιάδα θαη ηα κηγνπέιαγα λεζηά ηεο. 



ΓΗΑ ΜΗΑ ΜΗΓΟΠΔΛΑΓΖ ΤΜΠΟΛΗΣΔΗΑ ΣΟΤ ΝΟΣΟΤ 

Αζθαιψο ζήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξνη αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ φηη ν κηγνπέιαγνο Πνιηηηζκφο 

ηνπ Νφηνπ, ε Γέθπξα θαη Νεξεηδηθή Κνηηίδα ηνπ Μηλσηθνχ θαη Μπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ, καο 

πξνζθέξεη ην ζπγθξηηηθφ θαη ίζσο θαη ην απφιπην πιενλέθηεκα γηα ηελ αλάπηπμε αιιά θαη ηελ 

επηβίσζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

Κξίζηκα εξσηήκαηα θαη δνκηθνί πξνβιεκαηηζκνί αλαθχπηνπλ πιένλ γηα ηηο κηγνπέιαγεο πεξηνρέο. 

Πψο  ραξηνγξαθνχληαη πνιηηηζκηθά ε Διαθφλεζνο, ηα Κχζεξα, ηα Αληηθχζεξα θαη ηα Βάηηθα, πψο 

ζπλδένληαη κε ηα ζεκαληηθά πνιηηηζκηθά δίθηπα ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Κξήηεο, πψο 

αλαπηχζζεηαη ν Θαιάζζηνο Πνιηηηζκηθφο Σνπξηζκφο ηνπ Νφηνπ ζε Γηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν, πνηεο 

νη ζπγθξνηεκέλεο κειέηεο έληαμεο ησλ λεζηψλ θαη ησλ Βαηίθσλ ζε Πεξηθεξεηαθά, Κξαηηθά θαη 

Κνηλνηηθά Πιαίζηα ρξεκαηνδφηεζεο; 

Όζν πνηέ άιινηε θαζίζηαηαη αλαγθαία ε άκεζε ζχζηαζε ηεο «κηγνπέιαγεο πκπνιηηείαο ηνπ 

Νφηνπ» πνπ ζα δηακνξθψλεη ην Γπλακηθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Γήκσλ ηεο πεξηνρήο 

(ησλ Κπζήξσλ, ηεο Μνλεκβαζίαο, ηνπ Γήκνπ ηεο Διαθνλήζνπ, ) θαη ησλ άιισλ δηνηθεηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. 

ήκεξα πιένλ ππάξρνπλ θαη ηα θίλεηξα θαη ηα θαηάιιεια λνκηθά πιαίζηα γηα ηελ πινπνίεζε κηαο 

ηέηνηαο αλαγελλεζηαθήο πξνζπάζεηαο. 

 

H ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΠΔΣΔΗΟΤ 

Ο Ηζηνξηθφο  Παηάλαο ηεο Διαθνλήζνπ, απνηειεί ζάιπηζκα ζεηξήλαο ζηα πνιππξφζσπα 

γατηαλάθηα ησλ γηαιψλ, φπνπ απφερνη ιαηξεπηηθψλ χκλσλ πξνο ηνλ Πνζεηδψλα  ελαξκνλίδνληαη κε 

ηα ξνδηά βήκαηα ηεο Κπζήξεηαο Αθξνδίηεο. Πξνηάζζεη θέιεπζκα δσήο θαη αθξνθπκαηνχζαο 

ραξάο πνπ αληιεί ηε δχλακή ηνπ κέζα απφ ηηο δξνζνζηαιηέο ηεο Πειαγίζηαο Αχξαο ηνπ 

Θαιαζζνθεληξηθνχ Πνιηηηζκνχ ηνπ Νφηνπ.   

Σν κήλπκα ηεο Ηζηνξηθήο Δπεηείνπ ηεο 6εο  Ηνπιίνπ απνηειεί, ιπξηθή έθζηαζε κηαο  Απνιιψληαο 

πξνζσπίδαο, δηάπιαηε πνξεία  ζηε Λαθσληθή Γε γηα ην ιηνπεξίβιεην άξκα ηνπ Φαέζνληα, 

πξνπνκπφ γηα κηα κηγνπέιαγε πκπνιηηεία ηνπ Νφηνπ θαη πιέξην πιάηεκα ησλ θξνπλψλ ηεο 

Θαιαζζνθεληξηθήο Ηζηνξηθήο καο κλήκεο θαη ζπλείδεζεο.    

Ζ ίδξπζε ηεο «κηγνπέιαγεο πκπνιηηείαο» ζηελ πεξηνρή δελ απνηειεί κφλν έλα ηζηνξηθφ καο 

ρξένο, αιιά ην πξψην ζεκαληηθφ βήκα δηάζσζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο νηθνλνκίαο ηεο 

εγθαηαιειεηκκέλεο πεξηθέξεηαο ησλ γιαπθψλ νξηδφλησλ θαη ηεο Λαθσλίαο, απαξέγθιηην φξν γηα 

έλα Βηψζηκν Πειαγνζηάζη ηνπ Νφηνπ θαη δπλακηθφ πξφπιαζκα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πξνθιεηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ καο παξέρεη ν Θαιαζζνθεληξηθφο, Νεζνζηέθαλνο θαη 

κηγνπέιαγνο Πνιηηηζκφο ησλ θπαλέκβνισλ Απνιήμεσλ ηεο Λαθσληθήο, ηεο κηγνπέιαγεο 

Διαθνλήζνπ θαη ησλ Πειαγνζψξεησλ Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ. 

 

ΣΟ  ΚΡΗΗΜΟ  ΗΣΟΡΗΚΟ  ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ  ΣΖ  ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ ΚΑΗ  Ζ  

ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ 

Αθφκε θαη ε 3ε ρηιηεηία βξίζθεη ην κνλαδηθφ θαηνηθεκέλν λεζί ηεο Λαθσλίαο θαη ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, ηε βηηξίλα ηεο Ν. Διιάδνο, ηε καγεπηηθή θαη θεκηζκέλε Διαθφλεζc ρσξίο θακηά 

ζηνηρεηψδε ππνδνκή.  Υσξίο λένπο νηθηζκνχο θαη επέθηαζε ηνπ παιηνχ θαη θνξεζκέλνπ νηθηζκνχ, 

ρσξίο ιηκάλη,  ρσξίο αιηεπηηθφ θαηαθχγην, ρσξίο απνρέηεπζε θαη ζχγρξνλε χδξεπζε, ρσξίο 

αθηνπινΐα, ρσξίο θακηά ζπγθνηλσλία απφ ην λεζί, ρσξίο θακηά ζπγθνηλσλία ζην λεζί, ρσξίο θακηά 

Γεκφζηα Τπεξεζία, ρσξίο πξνζηαζία ησλ Αξραηνινγηθψλ ηεο ρψξσλ θαη ηνπ ζπάληνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ρσξίο πεξηθεξεηαθφ δξφκν θαη ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ρσξίο Λχθεην, ρσξίο θαλέλα 

ζχγρξνλν Αζιεηηθφ ρψξν θαη παηδφηνπν, ρσξίο κηα πιαηεία, ρσξίο πλεπκαηηθφ θέληξν, ρσξίο 

ζχγρξνλν ηαηξείν, ρσξίο ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ, ρσξίο πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ 

Διαθνλεζηψηηθσλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε Ν. Πεινπφλλεζν, ρσξίο  Μνπζείν, ρσξίο 

Γηνηθεηηθέο θαη Δπηζηεκνληθέο ζέζεηο εξγαζίαο, ρσξίο, ρσξίο ... ρσξίο ... !! 



Γελ ππάξρεη νχηε έλα λεζί ζηελ Διιάδα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Διαθνλήζνπ πνπ λα δηαζέηεη 

απηή ηελ άζιηα ππνδνκή.Απελαληίαο ζα Λαθνλεζηψηεο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε πνιιά  λεζηά 

(ζρεδφλ φια) κε κηθξφηεξν πιεζπζκφ θαη πνιχ ιηγφηεξν ηνπξηζκφ, πνπ δελ δηαζέηνπλ ην ζπάλην 

θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, αιιά πνπ δηαζέηνπλ πνιχ θαιιίηεξεο ππνδνκέο. π.ρ. Ζ  

Αληίπαξνο  κε πιεζ. 1037 θαη. Γηαζέηεη 3 νηθηζκνχο, ιηκάλη, αθηνπινΐα, Αζηπλνκία, ιηκελαξρείν, 

ΔΛΣΑ, ιχθεην θ.α. Οη  Οηλνχζεο  κε πιεζ. 1050 θαη. Γηαζέηεη ιηκάλη, αθηνπινΐα, Αζηπλνκία, 

ιηκελαξρείν, ΔΛΣΑ, ΟΣΔ, Μνπζεία, Μλεκεία, Πλεπκαηηθφ Κέληξν, Ναπηηθφ  Λχθεην, Αθαδεκία 

εκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θ.α. Οη Λεηςνί   κε πιεζ. 698 θαη. Γηαζέηεη  Μεγάιν θαη ζχγρξνλν ιηκάλη, 

αθηνπινΐα, Μνπζείν, Μλεκεία,  Γεκνηηθφ πάξθν, Ληκελαξρείν, Αζηπλνκία,  ΔΛΣΑ, Λχθεην θ.α. 

Ζ Σήινο   κε πιεζ. 533 θαη. Γηαζέηεη   2 νηθηζκνχο,  ιηκάλη, αθηνπινΐα, Μνπζείν, Μλεκεία,  

Θέαηξν Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ, Ληκελαξρείν, Αζηπλνκία,  ΔΛΣΑ, Λχθεην θ.α. Σν 

Καζηειφξηδν   κε πιεζ. 430 θαη. Γηαζέηεη  ιηκάλη, αθηνπινΐα, Μνπζείν, Μλεκεία,  Ληκελαξρείν, 

Αζηπλνκία,  ΔΛΣΑ, θ.α. Σα Φαξά κε πιεζ. 422 θαη. Γηαζέηεη ιηκάλη, αθηνπινΐα, Αζηπλνκία, 

ιηκελαξρείν, ΔΛΣΑ, Λχθεην θ.α. Ο  Αε ηξάηεο   κε πιεζ. 390 θαη. Γηαζέηεη   ιηκάλη, αθηνπινΐα, 

πιαηεία, ειηθνδξφκην  Μλεκεία,   Ληκελαξρείν, Λχθεην θαη έλα πεξίζηειν Μέγαξν Γεκνζίσλ 

Τπεξεζηψλ  κε  πάλσ απφ 6 ππεξεζίεο (ηξάπεδεο, ΚΔΠ θ.α.). Ζ  Υάιθε (πιεζίνλ ηεο Ρφδνπ)  κε 

πιεζ. 313 θαη. Γηαζέηεη   2 νηθηζκνχο,  ιηκάλη, αθηνπινΐα, Γηεζλείο εθδειψζεηο γηα ηνπο λένπο, 

ζεξηλφ παλεπηζηήκην, Μλεκεία,   Ληκελαξρείν, Αζηπλνκία,  ΔΛΣΑ, θ.α. Ζ Αλάθε  κε πιεζ. 273 

θαη. Γηαζέηεη ιηκάλη, αθηνπινΐα, κνπζείν,  ιχθεην θ.α. Ζ ίθηλνο  κε πιεζ. 238 θαη. Γηαζέηεη 2 

νηθηζκνχο, ιηκάλη, αθηνπινΐα, ζπγθνηλσλία, Μνπζείν, Μλεκεία, Πνιηηηζηηθφ  Κέληξν, Αζηπλνκία,  

ΔΛΣΑ, ιχθεην θ.α. Σν Αγαζνλήζη   κε πιεζ. 158 θαη. Γηαζέηεη   3 νηθηζκνχο,  ιηκάλη,   Αζηπλνκία, 

πηινηηθά ειεθηξνληθά  πξνγξάκκαηα  εθπαίδεπζεο θ.α. Ζ Ζξαθιεηά  κε πιεζ. 151 θαη. Γηαζέηεη 2 

νηθηζκνχο, ιηκάλη, αθηνπινΐα, Λχθεην  θ.α. Ζ Γαχδνο   κε πιεζ. 98 θαη. Γηαζέηεη  5 νηθηζκνχο,  

ιηκάλη,  αθηνπινΐα, Ληκελαξρείν Αζηπλνκία, Κέληξν πγείαο  θ.α. Αθφκε θαη νη ζρεδφλ αθαηνίθεηνη 

Αληίπαμνη δηαζέηνπλ ιηκάλη πνπ δελ δηαζέηνπλ νη πνιπζχρλαζηεο  παξαιίεο ηνπ ίκνπ θαη ηεο 

Παλαγηάο. H Διαθφλεζνο πνπ γλψξηζε ηξεηο κεγάιεο θαηαζηξνθέο, βξίζθεηαη κπξνζηά ζ’ έλα 

θξίζηκν  ζηαπξνδξφκη. Μπνξεί λα κελ θηλδπλεχεη απφ εξήκσζε, θηλδπλεχεη φκσο λα  θαηαζηξαθεί 

ην παξαδνζηαθφ θαη παξαδεηζηαθφ  Διαθνλήζη θαη ζηε ζέζε ηνπ λα βξεζεί έλα ζχγρξνλν 

ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν … αγλψζησλ ινηπψλ ζπκθεξφλησλ. Ο πιεζπζκφο ηνπ κεηαβάιιεηαη ζε 

θηλνχκελε άκκν (ηκήκα ηνπ ρεηκάδεη ζην θέληξν θαη επηζηξέθεη ην ζέξνο) θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ 

νηθηζκνχ θξίλεηαη επηζθαιήο ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαη ησλ πιένλ ζηνηρεησδψλ ππνδνκψλ. 

 

Ζ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ 

Ζ πνιηηηζηηθή παξαθαηαζήθε ελφο  Σφπνπ απνηειεί πεγή ηεο ζπιινγηθήο ηνπ κλήκεο θαη 

ζπλείδεζεο, ζεκαηνδφηε ηεο ηζηνξηθήο ηνπ δηαδξνκήο θαη θπζηνγλσκίαο, θαη θπξίαξρν ζπζηαηηθφ 

ηνπ πιαηζίνπ δηακφξθσζεο θαη Σνπηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Καη νη Λαθνλεζηψηεο δελ επσκίδνληαη 

κφλν ην ηζηνξηθφ ρξένο ηεο αλάδεημεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ λεζηνχ… αιιά θαη ηνλ 

ηζηνξηθφ  άζιν ηεο ζχλζεζεο ηεο (ιφγσ ησλ βίαησλ αθαληζκψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο).  

Οη πνιηηηζκηθέο θαη πλεπκαηηθέο  Γξάζεηο ηεο Διαθνλήζνπ, ζα  πξέπεη λα εκπλένληαη απφ 

νλνκαζίεο, πξφζσπα θαη γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ην Πνιηηηζκηθφ,  Ηζηνξηθφ, Μπζνινγηθφ θαη 

Φπζηθφ  Πεξηβάιινλ ηεο. π.ρ. γηα ηα πλέδξηα (Παπινπέηξην Δπηζηεκνληθφ ζπλέδξην Διαθνλήζνπ, 

πλέδξην κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ θ.α.), γηα ηηο Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο (Δπεηεηαθέο 

εθδειψζεηο 6εο Ηνπιίνπ ηα Παπινπέηξηα), γηα ηηο επηδφζεηο καζεηψλ (Βξαβείν Θεάο Αζελάο ηεο 

Βηγθιαίαο, πνπ πξνεγήζεθε θαηά 300-500 απφ ηνπο λανχο ηεο Αζελάο ζην Δξερζείν, Δθαηφκπεδνλ, 

Παξζελψλα, Λίλδν ηεο Ρφδνπ θ.α), γηα ηε Λανγξαθία (Αξηζηείν Λαθνλεζηψηηθεο Λανγξαθίαο, πνπ 

αζθαιψο πξψηηζηα πξέπεη λα δνζεί ζηνλ εμαίξεην άλζξσπν θαη γηαηξφ Σδψξηδε Αλσκήηξε, 

ιανγξάθν ηζηνξηνδίθε), γηα ηελ πνίεζε θαη ηε Λνγνηερλία (Βξαβείν Πειαγφζκηθηνπ ίκνπ, 

Σξνπηθήο Πνχληαο, Κπκαηνβαηνχζαο Διαθνλήζνπ, Σξνπηθήο θαη Νεζνζηέθαλεο Παλαγηάο,  

κηγνπέιαγνπ λεζηνχ θ.α.), γηα ηηο Έξεπλεο  (Βξαβείν N.C. Flemming, δξ Χέντερσον ), γηα ηε 

Ναπηηιία (Αξηζηείν Οδπζζέα, Βξαβείν Μηανχιε, Γιαχθνπ, Κφδξηγθηνλ θ.α.) γηα ηελ Ηζηνξία 



(Βξαβείν Κηλάδε, Γνλ Ενπάλ, Κνινθνηξψλε,  Α. Λφληνπ θ.α.), γηα ην πεξηβάιινλ (νηθνινγηθέο 

δξάζεηο ίκνπ, Kάησ Νεζηνχ, Πνχληαο), γηα ηηο ηέρλεο θαη ηελ αηζζεηηθή (Αξηζηείν ηεο 

κηγνπέιαγεο ζεάο Αθξνδίηεο), γηα ηνλ ηνπξηζκφ (Βξαβείν ηνπ Λεπθηψηε Απφιισλα) θαη πνιιά 

άιια. 

Γηα ηε κπζηθή θαη πνιππξηζκαηηθή ηζηνξία ηεο Διαθνλήζνπ, ε θαιιίηεξε κνξθή ενξηαζκνχ εθ 

κέξνπο ηνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ, απνηειεί ε επηινγή θάζε ρξφλν κηαο 

δηαθνξεηηθήο ηζηνξηθήο ηνπνζεζίαο, ε ηνπνζέηεζε κηαο επηηχκβηαο ζηήιεο κε ηζηνξηθέο αλαθνξέο 

θαη ε πιαηζίσζε απηνχ ηνπ ζπκβάληνο κε νκηιίεο θαη εθδειψζεηο, νχησο ψζηε λα θσηηζηεί θάζε 

γσληά ηεο Διαθνλήζνπ θαη ηεο Πνχληαο απφ ην ιακπξφ πνιηηηζκφ ηνπ λεζηνχ.  

Γηα ηελ απζεληηθή αλάδεημε ηνπ λνήκαηνο ηεο Ηζηνξηθήο Δπεηείνπ ζα πξέπεη – πέξαλ ησλ φζσλ 

νξίδεη ην Γηνηθεηηθφ πιαίζην πεξί Γεκνζίσλ Δνξηψλ – λα εθπξνζσπνχληαη θαηά θχξηνλ ιφγν θαη 

πεξηνρέο  πνπ  ιεηηνχξγεζαλ ηζηνξηθά εληαία καδί ηεο φπσο Βάηηθα, Λαθσλία, Μάλε θαη ηδηαίηεξα 

ην Γχζεην πνπ ίδξπζε ην λέν νηθηζκφ ηεο Διαθνλήζνπ, Δπηάλεζα θαη ηδηαίηεξα ηα Κχζεξα θαη ε 

Κέξθπξα πνπ απνηέιεζε ηελ ηειεπηαία Γηνηθεηηθή πξσηεχνπζα ηεο Διαθνλήζνπ, πξηλ ηελ έλσζε 

ηεο κε ηελ Διιάδα. 

 

Σηκή ζηνπ Μαληάηεο, Κπζήξηνπο, Βαηηθηψηεο θ.α. Νεναπνηθηζηέο ηεο Διαθνλήζνπ 

Δπίζεο ζήκεξα ηηκνχκε ηελ κλήκε φισλ ησλ Διαθνλεζησηψλ πνπ ιάηξεςαλ απηφ ην ηφπν θαη δελ 

ππάξρνπλ πηα. Σσλ Διαθνλεζησηψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ αληίμνεο θαη πξσηφγλσξεο ζπλζήθεο 

επηβίσζεο, ρεηξφηεξεο θαη απφ ηηο ζχειιεο θαη ηηο ζενκελίεο πνπ έζπεξλε ην Μπνγάδη ηνπ Σζηξίγνπ 

θαη ν Κάβν Μαιηάο, θη’ φκσο νξζνπιψξεζαλ θαη ξίδσζαλ ζαλ ηα ζηξείδηα ζηηο αθηέο απηνχ ηνπ 

λεζηνχ γηα λα καο παξαδψζνπλ ζήκεξα έλα Λαθνλήζη κε πνιιέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο, 

θεκηζκέλν ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.   Έλα αινγάξηαζην ςπρνκέηξη απφ μελνηνπίηεο θαη 

ληφπηνπο ζηα δχζθνια εθείλα ρξφληα ηεο δσήο. ηελ ηζάδα ηνπ θάκπνπ θαη ζη’ ακνγηάιηα 

μελεξίδνπλ  ζηε ζθέςε καο ζαιαζζνδαξκέλνη λαπηηθνί, αζθνπγγνκέλνη ςαξάδεο, παξαγαδηάξεδεο 

θαη ρηαπνδάδεο, καγαδάηνξεο, ειηνκαδψρηξεο θαη ειηνθακέλνη εξγάηεο θαη θηεκαηίεο ησλ 

ρσξαθηψλ θαη πξφζσπα δηθά καο πνπ κνηάδαλ ζαλ αγηνγξαθίεο φηαλ μειφρηδε ζηα πξφζσπά ηνπο ε 

θσηηά κέζα ζηε ζνινχξα ηεο θαηαρληάο θαη ζηηο θξχεο λχρηεο ηνπ βνξηά. Σνχηνο ν θφζκνο φιν θαη 

καο ζηκψλεη θαη δεηά ηε δηθαίσζε ηνπ. Λαθνλήζη,  κηγνπέιαγν λεζί ηεο Λαθσληθήο, ζχζζσκνη νη  

θνξείο ηνπ λεζηνχ, ε απαληαρνχ Διαθνλεζηψηηθε θνηλσλία θαη ε Πνιηηεία ζα πξέπεη λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηελ θαηλνχξγηα ζνπ αξκαησζηά, γηα ηα λέα ζνπ αξκελίζκαηα. 

 

Γξ. Μέληεο Κσλζηαληίλνο ηνπ π. 

πγγξαθέαο – Παλεπηζηεκηαθφο /Δηδηθφο Δπηζηήκσλ Παηδαγσγηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, 

Κνηλσληνινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ – Ηζηνξηνγξάθνο 

Πξφεδξνο ηνπ Πξ. Γ.. ηνπ πιιφγνπ Δπηζηεκφλσλ Διαθνλήζνπ 

 

εκείσζε: Σν πιήξεο θείκελν ηεο νκηιίαο ηεο 9
εο

 Ηνπιίνπ 2011. Κάπνηα ζεκεία ηεο απνδφζεθαλ 

ζπλνπηηθά ιφγσ ηεο πίεζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ αληίμνσλ ζπλζεθψλ. 
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