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Η  σημερινή  γιορτή  συμβολίζει  ένα  μεγάλο  ιστορικό  και  ένα  σημαντικό
θρησκευτικό  γεγονός  για  την  Ελαφόνησο  που  συνδέεται  άρρηκτα  με  τη  νεότερη
ιστορία της περιοχής.  Ιστορικό γεγονός, διότι,  η Ελαφόνησος που βρισκόταν στην
κατοχή των Άγγλων από το 1809 διεκδίκησε την ανεξαρτησία της. Σ' αυτό συνέβαλαν
κυρίως   επιφανείς  οικογένειες  Μανιατών  που  με  την  ίδρυση  οικισμού  στην
Ελαφόνησο  έδωσαν  την  ευκαιρία  στις  ελληνικές  κυβερνήσεις  να  προβούν  σε
διπλωματικές ενέργειες και να αγωνιστούν για την ένωση της νήσου με την υπόλοιπη
ελεύθερη Ελλάδα. Από την άλλη η θρησκευτικότητα της εν λόγω γιορτής έγκειται
στον εορτασμό των εγκαινίων του ιερού ναού του Αγ. Σπυρίδωνα, που κτίστηκε μαζί
με τον οικισμό από τους Μανιάτες και κυρίως με πρωτοβουλία του Τζανετάκη, από
την ξακουστή οικογένεια των Γρηγοράκηδων. Έτσι, ο Άγιος  Σπυρίδων καθιερώθηκε
ως ο προστάτης Άγιος του νησιού και με πλήρη κατάνυξη τιμούμε σήμερα τη μνήμη
του.

Είμαστε  λοιπόν  εδώ  για  να  γιορτάσουμε  τη  διπλή  αυτή  επέτειο  που
πραγματοποιείται κάθε χρόνο και αποτελεί μια από τις ελάχιστες νησιωτικές γιορτές,
που καθιερώθηκαν με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα (54/2003) ύστερα από τις ενέργειες
του  συντοπίτη  μας  συγγραφέα,  πανεπιστημιακού, Ιστορικού και  Πολιτισμικού
Ερευνητή, Κωνσταντίνου Μέντη.

Η Ελαφόνησος στο βάθος των αιώνων είναι ένα πολύπαθο νησί. Ένιωσε βαρύ
τον ζυγό των Ενετών,  των Τούρκων,  των Γάλλων,  των Άγγλων και  όχι  μόνο.  Το
πέρασμα των κατακτητών δεν κατόρθωσε να αλλοιώσει το χαρακτήρα του νησιού και
μόλις επτά χρόνια μετά την ελληνική επανάσταση του ’21 η ελπίδα αναπτερώθηκε με
την πρωτοβουλία που πήρε ο τότε κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας να
προβεί  στην  de  facto  προσάρτηση  της  Ελαφονήσου  στην  Ελλάδα.   Εν  συνεχεία
ύστερα  από  μια  μακρόχρονη  και  κοπιώδη  περίοδο  διενέξεων  και  διπλωματικών
επεισοδίων στις 6 Ιουλίου 1850 ο υπουργός εξωτερικών Ανδρέας Λόντος, υπέγραψε
σύμβαση με  την  Αγγλία,  με  την  οποία  η  Ελαφόνησος  ενωνόταν οριστικά  με  την
Ελλάδα. Η πολυπόθητη λοιπόν ένωση 22 χρόνια μετά είχε πραγματοποιηθεί. Αυτό
βέβαια δεν ήταν απλά αποτέλεσμα των πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων στο
πέρασμα  των  χρόνων.  Ούτε  ήταν  θέμα  τυχαίων  και  ευνοϊκών  συγκυριών,  αλλά
επιστέγασμα της κοινής προσπάθειας Ελαφονησιωτών, Μανιατών, Κυθηρίων, που με



σθένος και αυταπάρνηση διεκδίκησαν την ένωση της νήσου με την Ελλάδα. Είναι
πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπήρξε το πρώτο κατοικημένο νησί των Επτανήσων
που απαλλάχτηκε από το ζυγό της δουλείας των Άγγλων.

Η ιστορία  μας,  λοιπόν,  πρέπει  να  είναι  οδηγός  και  να  μη  την καλύπτει  η
λησμονιά,  γιατί  όπως  σοφά  έγραψε  και  ο  Ισπανός  συγγραφέας  Μιγκέλ  ντε
Θερβάντες:  «Η  ιστορία  είναι  θεματοφύλακας  μεγάλων  πράξεων,  μάρτυρας  του
παρελθόντος, παράδειγμα και δάσκαλος για το παρόν και μεγάλος σύμβουλος για το
μέλλον»

Επιστρέφοντας στο παρόν, η Ελαφόνησος αναδύεται σμαραγδένια, ζωντανή
και  ικανή να σταθεί  στα πόδια της  χωρίς  δεκανίκια.  Οι  πληγές  αιώνων από τους
ποικίλους κατακτητές έχουν επουλωθεί και ο Δήμος Ελαφονήσου, αποτελεί αυτή τη
στιγμή  το  μοναδικό  νησιωτικό  Καλλικρατικό  δήμο της  Πελοποννήσου.  Με βαθιά
συναίσθηση του τίτλου αυτού έρχεται να αντιμετωπίσει τις αυξημένες αρμοδιότητες
αλλά και υποχρεώσεις απέναντι στους δημότες του. Σε πείσμα των καιρών πετυχαίνει
να  ορθοποδήσει  και  να  διατηρήσει  την  αναγκαία  ποιότητα  τόσο  στον  τομέα  του
πολιτισμού όσο και σε αυτούς της παιδείας, της υγείας, της ανάπτυξης. 

Η Ελαφόνησος αναμφισβήτητα διαθέτει μια απερίγραπτη φυσική ομορφιά. Τα
γαλαζοπράσινα νερά και οι χρυσοποίκιλτες κυματόβρεχτες αμμουδιές την καθιστούν
ένα  ξεχωριστό  τουριστικό  προορισμό.  Οι  φυσικές  της  ομορφιές  κατ'  επέκταση
προκαλούν ένα τεράστιο  οικολογικό ενδιαφέρον.  Οι  αμμοθίνες  και  τα  κεδροδάση
καθιστούν σαφές το γεγονός ότι δικαίως η Ελαφόνησος εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000.
 

Η Ελαφόνησος όμως δεν είναι μόνο ένας ιδιαίτερος τουριστικός προορισμός
αλλά  έχει  να  επιδείξει  ένα  μοναδικό  πολιτισμό  στο  βάθος  των  αιώνων.  Αυτός  ο
πολιτισμός  που  ξεκινά  από  τα  προϊστορικά  χρόνια  και  φτάνει  ως  τις  μέρες  μας
περιμένει να αξιοποιηθεί και να προβληθεί όπως του αρμόζει. Σαν πολύτιμο κόσμημα
μέσα  στο  χρόνο  αναδύεται  η  αρχαιότερη  βυθισμένη  πόλη  στον  κόσμο,  το
Παυλοπέτρι. Το Παυλοπέτρι συνδυάζει όλες τις πρώτες φάσεις και αποχρώσεις του
Ελληνικού  Πολιτισμού  (Εποχή  Χαλκού,  Μεσοελλαδικό  πολιτισμό,  Μινωικό
Πολιτισμό,  Μυκηναϊκό  Πολιτισμό,  επιρροές  Κυκλαδίτικου  Πολιτισμού  κ.α.).  Η
σημασία  του  είναι  μεγάλη  και  αποτελεί  επιτακτική  ανάγκη  η  προστασία  και  η
ανάδειξή  του.  Αλλά  και  ο  νεότερος  προϊστορικός  και  κλασικός  πολιτισμός  της
Ελαφονήσου έχει να επιδείξει περίτεχνα μνημεία και απαράμιλλης ομορφιάς ναούς. 

Οι Ελαφονησιώτες  είναι αυτοί που χρόνια τώρα προστατεύουν τους παλαιούς
και  σύγχρονους  θησαυρούς  αυτού  του  τόπου  ακούραστα  και  αγόγγυστα.  Αμιγώς
νησιωτικός  πληθυσμός  με  σπουδαία  ναυτική  παράδοση  και  έναν  από  τους
μεγαλύτερους  αλιευτικούς  στόλους  στη  χώρα,  κουβαλάει  την  κουλτούρα  της
νησιωτικής φιλοξενίας και του αυθορμητισμού και αυθεντικότητας στο χαρακτήρα.
Αυτά τα γνωρίσματα σε συνδυασμό με τη διατήρηση των ηθών και των εθίμων, τους
θρύλους  και  τις  παραδόσεις,  τα  εκλεκτά  τοπικά  προϊόντα,  τους  παραδοσιακούς
χορούς και ενδυμασίες, γοητεύουν και προσελκύουν κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών. 

Οι κάτοικοι της Ελαφονήσου, προσπαθούν σε καθημερινή βάση να προάγουν
την ορθή ανάπτυξη του νησιού με σεβασμό προς το περιβάλλον και το χαρακτήρα της
νησιωτικής κοινωνίας. Παρά τις αντίξοες συνθήκες της εποχής μας και με επιπλέον



φορτίο  τις  αντικειμενικές  δυσκολίες  που έχει  να  αντιμετωπίσει  ο  Ελαφονησιώτης
ζώντας σε μια απομακρυσμένη και δυσπρόσιτη κατά τους χειμερινούς μήνες περιοχή,
κατορθώνει  να προστατεύει  τις  φυσικές  ομορφιές  και  τα πολιτιστικά μνημεία του
τόπου του και να διατηρεί και να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα ζωής του.

Σήμερα,  τοπική  αρχή και  κοινωνία  διεκδικούν την αναβάθμιση σε επίπεδο
παροχής υπηρεσιών και τη διασφάλιση συνεχούς εξέλιξης και προόδου. Απαιτείται
λοιπόν  συλλογικότητα  και  κοινό  όραμα,  για  την  υλοποίηση   παροχών  και
προγραμμάτων που  αφορούν όλους τους τομείς του νησιού.

Ενδεικτικά αναφέρω ένα σημαντικό επίτευγμα προς αυτήν την κατεύθυνση
στον  τομέα  της  Παιδείας,  τη  δημιουργία  ολοκληρωμένης  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελαφόνησο, που δίνει νέες δυνατότητες και ευκαιρίες στους νέους
ανθρώπους. Η προσπάθεια όμως δε σταματάει εδώ αλλά επεκτείνεται στην απόπειρα
δημιουργίας ενός νέου σχολικού συγκροτήματος που είναι ο επόμενος στόχος. Αλλά η
Παιδεία κάνει άλλο ένα βήμα μπροστά με τη δημιουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
στην Ελαφόνησο που επιτρέπει στους ενήλικες να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και
να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους παρακολουθώντας μαθήματα,
ελληνικής  γλώσσας,   ξένων  γλωσσών,  πληροφορικής,  περιβάλλοντος,  καθώς  και
θεματικές  ενότητες  σχετικές  με  την  οικονομία  και  την  επιχειρηματικότητα  ή
Προγράμματά  που  αφορούν  τον  Πολιτισμό  και  την  Τέχνη,  όπως  φωτογραφία,
κινηματογράφο, εικαστικό εργαστήρι, θεατρικό εργαστήρι, εργαστήρι μουσικής και
πολλά άλλα.

Οφείλουμε να δώσουμε βάρος στην κατεύθυνση αυτή γιατί η παιδεία αποτελεί
την αξία με την οποία προάγεται η ανθρώπινη κοινωνία.  “Η μόρφωση, όπως ακριβώς
μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά” είπε κάποτε ο Σωκράτης.

Όλες  αυτές  οι  προσπάθειες  γίνονται  πόλος  έλξης  για  πολλούς  νέους
ανθρώπους που  αντιμετωπίζουν την Ελαφόνησο όχι μόνο ως τουριστικό προορισμό,
αλλά και ως έναν τόπο μόνιμης κατοικίας. Παλιοί και νέοι με κοινή προσπάθεια και
ουσιαστική αλληλεπίδραση μπορούν να θέσουν και να πετύχουν όλο και πιο υψηλούς
στόχους για την προαγωγή του πολιτισμού και την ανύψωση της ποιότητας ζωής.

Κατά  συνέπεια,  πέρα  από  την  ιστορική  και  θρησκευτική   σημασία  των
γεγονότων,  η  καθιέρωση  του  εορτασμού  των  σημερινών  επετείων  είναι  για  την
Ελαφόνησο και τους Ελαφονησιώτες μια ευκαιρία για την ανάδειξη του  πολιτισμού
και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ιερού για εμάς αυτού τόπου. 

Τη  σημερινή  γιορτή  φιλοδοξούμε  να  την  αναγάγουμε  σε  μια  γιορτή
αφιερωμένη στον Ελαφονησιώτη, στον ντόπιο και στον κάτοικο αυτού του τόπου,
που παρά τις δυσκολίες πιστεύει στη δυναμική και στις δυνατότητες της μικρής μας
κοινωνίας  και  παλεύει  καθημερινά  για  να  το  αποδείξει  με αλληλεγγύη,
συναδελφικότητα, εθελοντισμό και τη διάθεση για προσφορά, στο κοινωνικό σύνολο.
Αυτή  τη  φλόγα  πρέπει  να  κρατάνε  πάντα  αναμμένη  και  έχουν  το  χρέος  να  τη
μεταλαμπαδεύουν στους νεότερους, έχοντας στο μυαλό τους πάντα τους στίχους του



Κωστή Παλαμά: «Χρωστάμε σ'  όσους ήλθαν, πέρασαν, θα 'ρθούνε,  θα περάσουν.
Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί».
 

Κατερίνα Χατζηκουμπάρογλου
Φιλόλογος

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελαφονήσου


