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Πού είναι το νησί του Αγίου Δομίνικου; 

 

Γράφει ο: Δημήτριος Περδίκης  

 

 

 
 

 

Ψάχνοντας τα τηλεοπτικά κανάλια για να βρω κάτι που να αξίζει κάποιος να 

δει, βλέπω συνέχεια μπροστά μου μία παράσταση που την ονομάζουν survivor 

(ο επιβιώσας), σε κάποια τροπική παραλία. Όλοι μιλάνε για το νησί του… 

Αγίου Δομίνικου. 

Πίστευα και περίμενα πως κάποιος θα έβγαινε να τους διορθώσει. Μάταια 

όμως, πλήθη κόσμου ασχολούνται με το θέμα και όλοι λένε τα ίδια και τα ίδια. 

Η άγνοια, λοιπόν, τόση όση και η δυνατότητα της χειραγώγησης των μαζών 

μέσα από τα ΜΜΕ του 21
ου

 αιώνα. Νησί «Άγιος Δομίνικος» δεν υπάρχει! 

Φρόντισα λοιπόν να πληροφορηθώ πού βρίσκεται αυτή η τροπική παραλία, 

όπου ταλαιπωρούνται βασανιστικά κάποιοι νέοι. Υπάρχει ένα νησί στην 

Καραϊβική, λέγεται Ισπανιόλα και τα ανακάλυψε ο Χριστόφορος Κολόμβος το 

1492 στο πρώτο του ταξίδι. Είναι ένα μεγάλο νησί με έκταση 76.192 τ.χ., το 

δεύτερο μεγαλύτερο στην Καραϊβική, μετά την Κούβα και το 22
ο
 στον κόσμο. 
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Το νησί της Ισπανιόλας το μοιράζονται δύο κράτη. Στο δυτικό του τμήμα η 

γαλλόφωνη Δημοκρατία της Αϊτής με πρωτεύουσα το Πορτ Ω Πρενς (Port au 

Prince), που κατέχει το 37.5% της έκτασης του νησιού και το υπόλοιπο, στα 

ανατολικά, τμήμα της Ισπανιόλας καταλαμβάνει η ισπανόφωνη Δομινικανή 

Δημοκρατία (Republica Dominicana) με πρωτεύουσα τον Άγιο Δομίνικο (Santo 

Domingo). 

Άγιος Δομίνικος ονομάζεται, λοιπόν, μια πρωτεύουσα και όχι ένα νησί. Στο 

έδαφος της χώρας, που λέγεται Δομινικανή Δημοκρατία, και πιο συγκεκριμένα 

στο εθνικό πάρκο «Los Haitises»,  που βρίσκεται σε μία χερσόνησο στις βόρειες 

ακτές της νήσου Ισπανιόλας, λαμβάνει χώρα η τόσο περιώνυμη και, κατ’ εμέ, 

ανούσια παράσταση (show). 

 

 
 

Δεν πρέπει η Δομινικανή Δημοκρατία να συγχέεται με ένα άλλο νησιωτικό 

κράτος που βρίσκεται επίσης στην Καραϊβική. Την Ντομίνικα. Ένα μικρό νησί 

και κράτος, ανακαλύφθηκε επίσης από τον Χριστόφορο Κολόμβο κάποια 

Κυριακή, και για τον λόγο αυτόν ονομάστηκε έτσι. Βρετανική αποικία 

αργότερα και από το 1978 ανεξάρτητο κράτος με το όνομα «Κοινοπολιτεία της 

Ντομίνικα» (Commonwealth of Dominica).  

Πόθεν, λοιπόν, η τόση άγνοια και αμάθεια, τώρα στον 21
ο 

αιώνα της γνώσης 

και της πληροφορικής; Υποθέσεις μόνο μπορώ να κάνω. Παραγωγός είναι 

κάποιος Τούρκος ονόματι Acun Ilicali. Οι Τούρκοι γενικά ποτέ δεν τα πήγαιναν 

καλά με τα νησιά. Από το ιστορικό «Μάλτα γιόκ» μέχρι την παρανοειδή τάση 

τους κάθε νησί που βλέπουν να το θεωρούν… δικό τους, δείχνουν μια σύγχυση 

πάνω στο θέμα. Όμως στις υποθέσεις υπάρχει και η άλλη άκρη. Η χειραγώγηση 

του ελληνικού λαού μέσα από αυτή την παράσταση να οδηγεί σε άλλες 

ατραπούς, που ενδεχομένως θα έπρεπε να αναλυθούν καλύτερα. 

 

 


