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 Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Σίφνου,  σε συνεργασία µε τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου και το ∆ήµο Σίφνου, αναβιώνουν τα τελευταία  χρόνια  µε 
την ευγενική συµµετοχή δεκάδων εθελοντών, την  επικοινωνία του δικτύου των αρχαίων 
πύργων-φρυκτωριών & ακροπόλεων της Σίφνου (6ου έως 3ου π.Χ αι.), µέσω, καπνού και 
κατόπτρων µετά από 2.500 περίπου χρόνια από την πρώτη χρήση τους. 
 Οι πύργοι αυτοί χτισµένοι σε στρατηγικά σηµεία σε όλη την έκταση του νησιού 
αποτελούσαν ένα δίκτυο µε σύστηµα ανταλλαγής σηµάτων µε καπνό ή φωτιά, αφού είχαν 
την δυνατότητα να λαµβάνουν και να στέλνουν µηνύµατα µεταξύ τους καθώς και από και 
προς τις 4 αρχαίες ακροπόλεις του νησιού. 
  
 Έως σήµερα,  η συνεχιζόµενη αρχαιολογική έρευνα έχει  καταγράψει 76 
αρχαίους πύργους-φρυκτωρίες που είναι «µοναδικοί τόσο από άποψη κατασκευής όσο 
και εξαιτίας της αριθµητικής τους υπεροχής σε σχέση  µε τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. 
Αλλά (συνεχίζει ο Λέκτορας του Πανεπιστηµίου της ∆υτικής Αυστραλίας στο τµήµα 
κλασικής και αρχαίας ιστορίας Dr. Norman Ashton στο βιβλίο του «Σίφνος Αρχαίοι 
Πύργοι π.Χ»)  και  σε σχέση µε το µέγεθος του νησιού, που είναι µόλις 74 τ. χλµ, η 
αναλογία είναι εντυπωσιακή (περίπου ένας πύργος ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο), γεγονός 
που εξηγείται από τον πλούτο του νησιού από τα κοιτάσµατα χρυσού,  µόλυβδου και 
αργύρου και το φόβο πιθανών εχθρικών επιδροµών από τη θάλασσα».  
 Σύµφωνα µε µαρτυρίες του Ηροδότου η Σίφνος ήταν το πλουσιότερο απ’ όλα τα 
νησιά, και όπως αναφέρει η αρχαιολόγος κυρία Χριστίνα Τελεβάντου σε σχετική της 
οµιλία, ««στη θέση « Άγιος Σώστης»  λειτούργησε το πρώτο αργυρωρυχείο του 
κόσµου »! ενώ η έναρξη της εκµετάλλευσης των µεταλλοφόρων  κοιτασµάτων 
του νησιού (αρχές 3ης χιλιετίας π.Χ.) έδωσε ώθηση στη γενικότερη πολιτιστική 
εξέλιξη αποτελώντας ένα από τα κύρια στάδια της µετάβασης από την εποχή 
του λίθου στην εποχή του χαλκού».  
 
 Τα τελευταία χρόνια, η  ολοένα και µεγαλύτερη συµµετοχή των εθελοντών στην 
προσπάθεια ανάδειξης του αρχαιολογικού πλούτου του νησιού, και η προσθήκη 
περισσότερων πύργων κάθε χρονιά είναι ενδεικτική της δυναµικής του εγχειρήµατος  που 
έχει εξελιχθεί πια σε έθιµο (κάθε παραµονή του Αγίου Πνεύµατος). 
 
 Το εγχείρηµα θα επαναληφθεί για 7η συνεχή χρονιά, την Κυριακή 7 Ιουνίου το 
απόγευµα στις 7.   
 Χορηγοί επικοινωνίας είναι το Ράδιο Πρίσµα και το SifnosNET που θα 
µεταδώσουν απευθείας το εγχείρηµα µε ανταποκρίσεις από τους εθελοντές που θα 
βρίσκονται διασκορπισµένοι σε όλο το νησί σε πύργους και ακροπόλεις. 
 
 Ευχαριστούµε όλους όσους βοηθούν κάθε χρόνο, και ιδιαίτερα τον κ. Αλέξανδρο 
Μακρή και την εταιρεία «Άλµα» που µας διαθέτει δωρεάν τα καπνογόνα, τους «Γιάννη & 
Μιχάλη Πιτσινό» για τα κάτοπτρα, όσους προαναφέρθηκαν και πάνω απ’ όλα τους 
εθελοντές. 
 Προσκαλούµε όλους όσους ενδιαφέρονται να λάβουν µέρος να δηλώσουν 
συµµετοχή το συντοµότερο δυνατόν! 
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