
Κύριοι Συνδιοργανωτές,
Κύριοι Εισηγητές,
Αγαπητοί Παρευρισκόμενοι,

Η σημερινή ημερίδα αποτελεί για το Δήμο Ελαφονήσου και το Δήμο Μονεμβασίας 
το εφαλτήριο

να δράσουμε ομαδικά,
να δράσουμε συλλογικά,
να δράσουμε Διαδημοτικά και Περιφερειακά

ΥΠΕΡ  ενός κοινού στόχου

την Προστασία και την Ανάδειξη της Πολιτιστικής και Πολιτισμικής μας κληρονομιάς 
ανά Δήμο

την Καθιέρωση της Λακωνίας, ως τουριστικός προορισμός, τόσο λόγω του φυσικού κάλους
της όσο και των ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων μας

την Αναβάθμιση και Ενίσχυση της Περιφερειακής Ενότητας Πελοποννήσου

την Υπενθύμιση σε Ευρωπαϊκό αλλά και Παγκόσμιο επίπεδο ότι 

η Ελλάδα 

ήταν, είναι και θα είναι κομβικό σημείο αναφοράς

ήταν, είναι και θα είναι δορυφόρος επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα

Πολιτισμού – Εμπορίου – Οικονομίας – Ναυτιλίας – Γεωγραφίας – Ιστορίας.  

Το Παυλοπέτρι Ελαφονήσου και όχι λακωνικά για το μέγεθός του Παυλοπέτρι, 

όπως ορίζει το άρθρο 6 της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συναφθεί με το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Περιφέρεια Πελοννήσου  και για το οποίο θα μας
μιλήσουν αναλυτικά οι εισηγητές, έχουμε την ευλογία αλλά και την ευθύνη ταυτόχρονα
να ανήκει διοικητικά και χωροταξικά στο Δήμο Ελαφονήσου.

Αποτελεί  ίσως  την  Αρχαιότερη  βυθισμένη  πολιτεία  και  ένα  από  τα  σημαντικότερα



προϊστορικά λιμάνια της Νότιας Πελοποννήσου.

Οι έρευνες των τελευταίων χρόνων βοήθησαν στη χαρτογράφηση της πόλης ενώ είναι η
πρώτη βυθισμένη πολιτεία που επαναδημιουργήθηκε ψηφιακά - “ξαναχτίστηκε” θα λέγαμε
μεταφορικά σε τρεις διαστάσεις με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των επιστημόνων.

Ένα λιμάνι, διώροφα και μη σπίτια, δρόμοι, πλατείες, κανάλια και υδρορροές, νεκροταφείο
εκτός του οικισμού, δημόσια κτίρια, θρησκευτικά ιερά και ταφικά μνημεία συνθέτουν μία
πόλη με στοιχεία σύγχρονου αστικού τρόπου ζωής.

Μόνον που εδώ μιλάμε για την εποχή του Χαλκού, μιλάμε δηλαδή για την ανακάλυψη μίας
πόλης με ηλικία περίπου 5.000 ετών.

Η ηλικία της πόλης αυτής,
η οικιστική δομή της,
η άριστη ρυμοτομία της,
το καλά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο οδικό της δίκτυο,
το πολύπλοκο σύστημα ύδρευσης και διαχείρισης υδάτων,
τα ανεκτίμητα ευρήματα των ερευνητών,
οι περίοδοι ακμής που γνώρισε το Παυλοπέτρι Ελαφονήσου

την  καθιστούν  μοναδική  σε  πολιτισμική  αξία,  σπάνια  σε  αρχαιολογική  σπουδαιότητα,
υπόδειγμα ανάπτυξης και σημείο αναφοράς στις συνειδήσεις όλων μας.

Για τους λόγους αυτούς οφείλουμε 
να την προστατεύουμε στο διηνεκές, 
να την αναδείξουμε παγκοσμίως, 
να την επικοινωνήσουμε μεθοδικά και αντάξια του μεγαλείου της.

Είναι  τιμή  για  κάθε  Ελαφονησιώτη  η  ύπαρξη  του  υποθαλάσσιου  αυτού  Μουσείου  στα
χωρικά μας ύδατα,

Είναι ευθύνη για κάθε Πατριώτη να προασπίζει το τόπο του και να αποδεικνύει συνεχώς 
ότι ξεπερνά τις κάθε προσδοκίες
ότι ανταπεξέρχεται στις όποιες δυσκολίες
ότι  φυλάσσει και προάγει την κληρονομιά των προγόνων του.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω  θερμά την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, την οποία
εκπροσωπεί η κα Κουτσούμπα, για την άριστη συνεργασία του έργου που βρίσκεται σε
εξέλιξη  με  τίτλο  “Παυλοπέτρι  Ελαφονήσου  –  Προστασία  και  Ανάδειξη  του  Ενάλιου
Αρχαιολογικού Χώρου”  


