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Σεβασμιότατε,
Κυρία Αντιπεριφερειάρχη,
Κύριοι εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
Κύριοι Βουλευτές,
Κύριοι Δήμαρχοι,
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί Ελαφονησιώτες,

Οι εορτασμοί της 6ης – 9ης Ιουλίου συμβολίζουν και τιμούν ένα σημαντικό θρησκευτικό αλλά και
ιστορικό γεγονός για την Ελαφόνησο.

Θρησκευτικό λόγω της επετείου των εγκαινίων του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχου,
προστάτη και  θεματοφύλακα του  Νησιού  μας,  ο  οποίος  κτίστηκε,  μαζί  με  τον  οικισμό,  από
Μανιάτες το 1837 και συγκεκριμένα με πρωτοβουλία του προγόνου μας Τζανετάκη, της γνωστής
οικογένειας των Γρηγοράκηδων.       

Ο διττός  χαρακτήρας των σημερινών εορτασμών, πέραν της θρησκευτικής σημασίας, έγκειται και
ιστορικής σπουδαιότητας λόγω της  συνένωσής μας με τη Μητέρα Ελλάδα.

Κάνοντας μία σύντομη ιστορική έρευνα προκύπτει ότι η Ελαφόνησος συμπεριλαμβάνονταν στην
Επτάνησο Πολιτεία από το Ψήφισμα της Νομοθετικής Συνέλευσης της Επτανήσου Πολιτείας της
22ας Ιανουαρίου το 1804.

Το 1849 με 1850 ακολούθησε αγγλο-ελληνική σύρραξη, γεγονότα γνωστά ως ΠΑΡΚΕΡΙΚΑ, όπου
οι  Άγγλοι  προέβαλαν  αξιώσεις,  των  οποίων   η  μη ικανοποίηση  θα  επέβαλε   χρήση   μέσων
καταναγκασμού από τον Αγγλικό στόλο.

Μία εκ των έξι  (6)  αγγλικών αξιώσεων,  που μας  αφορά άμεσα,  ήταν η παράδοση των  ιόνιων
νήσων Ελαφονήσου και  Σαπιέντζας στους Άγγλους.  

Στη συνέχεια η Ελληνική Βουλή συνήλθε σε σύσκεψη στις 13 Απριλίου το 1850 και αποδέχθηκε
στο σύνολό της τις αξιώσεις της Αγγλικής διακοίνωσης.
Ακολούθως ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Ανδρέας Λόντος, την 06 Ιουλίου έτους
1850, υπέγραψε σύμβαση με την Αγγλία, σύμφωνα με την οποία η Ελαφόνησος, η Σχίζα και η
Σαπιέντζα ενώνονταν οριστικά με την Ελλάδα.

Ήταν τα πρώτα νησιά της Επτανήσου που περιήλθαν στο τότε Ελληνικό Κράτος, ενώ τα υπόλοιπα
περιήλθαν στην Ελλάδα 14 χρόνια μετά, δηλαδή το 1864. 

Ερχόμενοι στο σήμερα  :

Η επέτειος της Ένωσης της Ελαφονήσου με την Ελλάδα καθιερώθηκε με το υπ' αρ. 54 του 2003
Προεδρικό Διάταγμα, γεγονός που ενισχύει τη θέση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου ότι η
Ελαφόνησος ανήκε στην Ιόνιο  Πολιτεία  και  δικαιούται  ίδιας  και  ίσης  μεταχείρισης  με  όλα τα
υπόλοιπα Επτάνησα,  αίτημα που έχει υποβληθεί και οφείλει να ικανοποιήσει η Πολιτεία, καθότι
αφορά τα δικαιώματα, τα προνόμια και όχι τις ημερομηνίες.



Η ιστορική αλήθεια συνοδοιπόρος της ημερολογιακής συνέπειας αυτής της τοπικής εορτής, 
οδηγεί τους Ελαφονησιώτες στο πέρασμα του χρόνου, 
συντροφεύει τους αγώνες τους, αγώνες ζωής και επιβίωσης, αγώνες για ένα αξιοπρεπές παρόν και
ένα καλύτερο μέλλον, 
εμψυχώνει τα οράματά τους,      
δυναμώνει την περιμετρική και όχι επιλεκτική μνήμη τους, 
ενισχύει το  συναίσθημα  της  προστασίας  των  θησαυρών  που  βρήκαν  και  που  πρέπει  να
κληροδοτήσουν στα παιδιά τους  ..................................................  ακριβώς όπως τα κληρονόμησαν 

ΑΝΕΠΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, 
ΑΝΑΛΟΙΩΤΑ ΑΠΟ ΦΘΟΡΑ,

ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ,
ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΩΤΙΚΑ

Αυτό  το  χρέος  αλλά  και  την  ύψιστη  τιμή,  ταυτόχρονα,  καλείται,  σε  βάθος  χρόνου,  μέσα από
πολλαπλές  δυσκολίες,  το  έμψυχο  δυναμικό  αυτού  του  μικρού  αλλά  ευλογημένου  τόπου,  να
προασπίσει, ο απλός καθημερινός Ελαφονησιώτης, ο ακούραστος ναυτικός, ο αυθεντικός Λάκωνας
που νιώθει την ανάγκη, όχι να εγκωμιάσει τους προκατόχους του με ένα πομπώδες πανηγυρικό,
αλλά να μην τους απογοητεύσει,

που  νιώθει την  ανάγκη,  όχι  να  προκαλεί  με  την  παρουσία  του,  αλλά  να  ανταπεξέρχεται  με
αξιοπρέπεια στις προκλήσεις των καιρών μας,

που νιώθει την ανάγκη, όχι να “καυχιέται” για την πλούσια παράδοσή του, αλλά να την αναβιώνει
και να την μεταλαμπαδεύει, 

που νιώθει την ανάγκη να προστατεύει τις φυσικές ομορφιές του τόπου του, τα πολιτιστικά του
μνημεία, τα διοικητικά του όρια, νησιωτικά και χερσαία,

που νιώθει την ανάγκη να αξιώνει την αυτονομία του, την επάρκεια σε δομές υγείας, παιδείας και
υπηρεσιών,          και τέλος

που νιώθει την ανάγκη να αναβαθμίζει το τουριστικό προφίλ του και την ιδιαιτερότητά του ως ο
μοναδικός Νησιωτικός Δήμος του Νομού Λακωνίας.

Η σημερινή γιορτή είναι  αφιερωμένη σ'  αυτόν τον  Ελαφονησιώτη που μάχεται  καθημερινά να
διατηρήσει τη νησιώτικη φυσιογνωμία του, με ό,τι συνεπάγεται αυτό κατά τους χειμερινούς μήνες
αλλά και όποιες αλλαγές επέρχονται κατά τους θερινούς μήνες,
 
Σ΄αυτόν τον Ελαφονησιώτη Πατριώτη, δημότη, μόνιμο κάτοικο που μάχεται  με Αυταπάρνηση, με
Αλληλεγγύη, με Σεβασμό, με Ακλόνητη Πίστη στους Άγιους Πατέρες,

Σ' αυτόν τον Ελαφονησιώτη, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, που ξέρει από μάχες, που γνωρίζει
καλά από νίκες αλλά και από απώλειες,  έχουμε όλοι το ηθικό χρέος να συμπαρασταθούμε και να
τιμούμε.

Σας ευχαριστώ θερμά. 

     




