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Ο Γήκνο Διαθνλήζνπ είλαη έλαο κηθξφο λεζησηηθφο Γήκνο ζην αλαηνιηθφηεξν άθξν 

ηεο Λαθσλίαο, ρηιίσλ πεξίπνπ θαηνίθσλ. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή κε κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, αμηφινγα κλεκεία θχζεο θαη πνιηηηζκνχ θαη ζεκαληηθή γεσγξαθηθή 

ζέζε. Η Διαθφλεζνο δηαζέηεη έλα ζπάλην νηθνζχζηεκα θαη ελδεκηθά είδε ρισξίδαο -

είδε δει. πνπ θχνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη ην κνλαδηθήο αμίαο 

ππνζαιάζζην κλεκείν πνιηηηζκνχ, ην γλσζηφ Παπινπέηξη, ζηνλ ππνζαιάζζην ρψξν 

ηεο. 

 

Η Διαθφλεζνο είλαη έλαο απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο λεζησηηθνχο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο κε πξσηνθαλείο δείθηεο επηζθεςηκφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δίλαη γλσζηή γηα ην θπζηθφ ηεο θάινο, ηα ειθπζηηθά ηνπία, 

ηνλ ππνζαιάζζην πινχην, θπξίσο φκσο γηα ηηο εμσηηθέο ηεο παξαιίεο κε ηηο 

ακκνζίλεο θαη ηα ζαιαζζφθεδξα, νη νπνίεο θαη θαηαηάζζνληαη κεηαμχ ησλ 

σξαηφηεξσλ ηεο Μεζνγείνπ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Διαθνλήζνπ είλαη ν 

ηζρπξφο αιηεπηηθφο ηεο ζηφινο πνπ παξαδνζηαθά απνηειεί ηε βάζε ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο, ελψ παξάιιεια θαζηέξσζε ηελ πεξηνρή σο «απζεληηθφ ςαξνλήζη» θαη 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ κε ηνπηθή λεζησηηθή θνπδίλα. Η Διαθφλεζνο είλαη ην 

κνλαδηθφ λεζί ηεο Πεινπνλλήζνπ, ην νπνίν ιφγσ ηεο θπζηθήο νκνξθηάο θαη ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηνπ σο πξννξηζκφο απνηειεί ιφγν γηα λα δηαλχζεη θάλεηο ηελ 

Πεινπφλλεζν κέρξη ην λνηηναλαηνιηθφηεξν άθξν ηεο.  

 

Δθηφο απφ ηελ αιηεία θαη ηνλ ηνπξηζκφ, ηνκείο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απνηεινχλ ν  

ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο θαη νη επηκέξνπο ηνκείο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, ν 

ηνπξηζκφο επεμίαο θαη νηθνηνπξηζκφο, αιιά θαη νη ππνζηεξηθηηθνί ζηνλ ηνπξηζκφ 

ηνκείο φπσο νη κεηαθνξέο, ηξνθνδνζίεο, θ.α. Οη θάηνηθνη δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζε 

ηνκείο φπσο ε ελαιιαθηηθή γεσξγία κε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ε κειηζζνθνκεία, 

αιιά θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο 

είλαη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία κέζα απφ ηε κηθξή θαη πνιχ κηθξή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηλνηνκία πνπ πξφζθαηα αλαπηχζζεηαη, απνθαιχπηεη ηελ 

πξννπηηθή ζηνλ ηφπν. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε ζηελ Διαθφλεζν 

απνηειεί ν ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπηθή θνπιηνχξα ζηνηρεία πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ απζεληηθή θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο.   

 

Οη θάηνηθνη ηεο Διαθνλήζνπ ζπλδπάδνπλ ηελ επζχηεηα ηνπ Λάθσλα κε ηε θηινμελία 

θαη ηελ θηιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ λεζηψηε. Σηελ ηδηαίηεξε ηνπηθή θνπιηνχξα θαη ηε 

λαπηηθή-αιηεπηηθή παξάδνζε νθείιεηαη θαη ε πνιηηηζηηθή δξάζε ησλ θαηνίθσλ ε 

νπνία εθδειψλεηαη κέζα απφ γεγνλφηα θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ηα νπνία θαη  

απνηεινχλ πξαγκαηηθή εκπεηξία γηα ληφπηνπο θαη επηζθέπηεο.  

 

Φαξαθηεξηζηηθφ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο είλαη ε αλεπηηήδεπηε ζπκπεξηθνξά, ε ζπλνρή 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη ε γεκάηε ρηνχκνξ δηάζεζε. Η ηνπηθή θνηλσλία ηεο 

Διαθνλήζνπ είλαη κηα εμαηξεηηθά ψξηκε θαη επαηζζεηνπνηεκέλε θνηλσλία θαη θπξίσο 

ζην ζέκα ηεο Υγείαο. Η Υγεία -φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

απνκαθξπζκέλεο θαη απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο- απνηειεί δσηηθφ ζέκα 

εμαηηίαο ησλ αληίμνσλ ζπλζεθψλ πνπ ζπρλά απηέο αληηκεησπίδνπλ. Τφζν ε Γεκνηηθή 

αξρή φζν θαη νη θάηνηθνη αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηελ πξφζθιεζε ησλ ηαηξψλ ηεο 



ΔΜΠΑΚΑΝ, λα ζπκβάινπλ κέζα απφ ηελ εζεινληηθή ηνπο δξάζε ζηελ πινπνίεζε 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο ρξήζηκεο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε 

θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ ζην κέιινλ. Η Γεκνηηθή αξρή ηεο Διαθνλήζνπ 

ππνζηήξημε ζηελ επηθνηλσλία ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ 

θαη νη δεκφηεο κε ηε ζεηξά ηνπο, αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα ησλ ηαηξψλ, φπσο 

άιισζηε ζα έθαλαλ γηα νηνδήπνηε εξεπλεηηθφ-επηζηεκνληθφ έξγν κε ζεκηηφ ζθνπφ. 

Τα κέιε θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο ηαηξηθήο εηαηξείαο ζπλεξγάζηεθαλ άςνγα κε ηνπο 

δεκφηεο καο νη νπνίνη κε ππνκνλή ππνβιήζεθαλ ζηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο.  

 

Η θνηλσλία ηεο Διαθνλήζνπ ε νπνία παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη 

ζην ζέκα ηεο πγείαο, παξακέλεη ελεξγή, δξαζηήξηα θαη κε πίζηε ζηηο αμίεο, δηαηεξεί 

ηε θπζηνγλσκία θαη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο, ελψ παξάιιεια ζηεξίδεη κέζα απφ ηε 

ζπλεξγαζία πξσηνπνξηαθέο ελέξγεηεο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ 

πξνζθνξά ζηνλ άλζξσπν. 
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