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Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Αντιδημάρχου Πύλου - Νέστορος  

                   

   Η περιοχή της Μεσσηνίας, που αποτελούσε κατά τους προϊστορικούς 

χρόνους κυρίως την Αρχαία Πύλο, φαίνεται από τα μέχρι τώρα ιστορικά 

δεδομένα ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δεύτερη προ Χριστού χιλιετία 

2000-1000 π.Χ.   και ιδιαίτερα στα χρόνια που αναφέρονται τα ομηρικά έπη. 

   Από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας και της 

αρχαιολογικής σκαπάνης καταδεικνύεται ότι η Αρχαία Πύλος  αποτελούσε 

κιβωτό πολιτισμών του τότε γνωστού περί την Μεσόγειο και όχι μόνο 

κόσμου. Υπήρξε σταυροδρόμι διακίνησης πολιτιστικών στοιχείων , που 

άλλοτε  τα εδέχετο και τα αφομοίωνε άλλοτε τα  μετέδιδε σε άλλους λαούς. 

   Ένα τέτοιο λοιπόν Κέντρο της Ηπειρωτικής Ελλάδος   δεν μπορούσε  να 

μην συμπεριληφθεί στα γεγονότα που διαδραματίζονται στην Οδύσσεια του 

Ομήρου, και δεν μπορούσε να μείνει αμέτοχη στο μύθο η Ιστορική 

πραγματικότητα του πρωταγωνιστή της Οδύσσειας.   

   Είναι λογικό και επιστημονικά σωστό να απασχολούνται πολλές 

ειδικότητες για να χρονολογήσουν ακριβώς κορυφαία γεγονότα που 

συνέβησαν  3-4  χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα, αξιοποιώντας γραπτές 

και ακριβής πληροφορίες από τα Ομηρικά Έπη.  

   Η σπουδαιότητα των συμπερασμάτων αυτών και της επιστημονικής  

έρευνας έγκειται στο ότι: δίνει τα απαραίτητα στοιχεία στους Ιστορικούς 

Αρχαιολόγους και  πλήθος άλλων επιστημόνων για να συμπληρώσουν το 

πάζλ για ορθότερη θεώρηση και άποψη των γεγονότων που έλαβαν χώρα 

τότε. 

   Ακόμα όμως τροφοδοτούν με στοιχεία, χρήσιμες πληροφορίες, ευρήματα, 

ενδιαφέρουσες ερμηνείες τις  σημερινές κοινωνίες και τους λαούς, που 

αξιοποιούμενα κατάλληλα αποτελούν αφ΄ ενός μεν μοχλούς ανάπτυξης των 

σύγχρονων κοινωνιών αφ΄ ετέρου  δε αποτελούν σύνδεση των σημερινών 

γενεών με το πλούσιο και λαμπρό πολιτισμικό τους παρελθόν. Έτσι 

αναγνωρίζει ο σημερινός Νεοέλληνας από πού προέρχεται, από πού 

κατάγεται, ώστε να μπορεί να προσδιορίσει και να σχεδιάσει το μέλλον του. 

   Δεν επιθυμώ να κάνω εισήγηση Κυρίες και Κύριοι , χαιρετισμό απευθύνω 

και ευχαριστώ τους διοργανωτές της εκδήλωσης αυτής που προσκάλεσαν το 

Δήμο Πύλου-Νέστορος σ΄αυτήν. 



   Θέλω όμως πριν τελειώσω να τονίσω το μέγεθος της σημασίας που έχουν 

για την επιστήμη της Ιστορίας γενικότερα , αλλά και την πατρίδα μας την 

Ελλάδα ειδικότερα τα ευρήματα των ερευνών στην Αρχαία Πύλο όπου 

καθημερινά αποδεικνύουν σχέσεις λαών – πολιτισμών – οικονομιών – 

εμπορίου – τεχνών αλλά και τον τρόπο διοίκησης των προϊστορικών 

κοινωνιών όπου, κατά τον καθηγητή Μιχάλη Κοσμόπουλο ηΔιοίκηση της 

Αρχαίας Πύλου αποτελεί το πρόπλασμα  της σημερινής Δημοκρατικής 

αυτοδιοίκησης. 

   Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω εκ μέρους του Δημάρχου Πύλου-

Νέστορος  Δημήτρη Καφαντάρη την σημερινή εκδήλωση  < Η επιστροφή 

του Οδυσσέα >, και μεταφέρω τα θερμά του συγχαρητήρια και τις ευχές του 

για καλή επιτυχία στο πολύτροπο αυτό δρώμενο. 
 

 

 

 

 

                 
 


