Λογγά Δήμου Μεσσήνης:
ΛΟΓΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ: Η αρχαία πόλη
Αίπεια
ήταν
ένα από τα «ΤΑ
ΕΥΝΑΙΟΜΕΝΑ ΠΤΟΛΙΕΘΡΑ» που υποσχόταν να δώσει ο Αγαμέμνωνας
στον Αχιλλέα σε όποια από τις 3 κόρες του εξέλεγε ως
σύζυγο.Εκεί βρισκόταν στην αρχαιότητα η Μυκηναϊκή
πόλη
Αίπεια με 35.000 κατοίκους.
Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας στον πύργο της Λογγάς
θέλησαν να οχυρωθούν οι Μανιάτες για να ανακόψουν τον
Ιμπραήμ. Στις 21 -22 Φεβρουαρίου 1827 η Λογγά καταστρέφεται
τελικά από τον Ιμπραήμ, όταν ο τελευταίος καίει τους
ελαιώνες της περιοχής. Κατά την Κρητική επανάσταση
εγκαθίστανται στην περιοχή αρκετοί Κρητικοί.

Στον οικισμό της Λογγά προστέθηκαν σταδιακά οι οικισμοί
Αραποχώρι (Λινάρδενα) (1940), Άγιος Ανδρέας(1971), Νεραντζιά
(Πασαλίνα ως το 1927) και Λαϊνά(1971).
Η Λογγά βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσσηνιακής
χερσονήσου, 42 χλμ. ΝΔ της Καλαμάτας. Σήμερα, διοικητικά
ανήκει στο Δήμο Μεσσήνης, ενώ μέχρι το 2010 η Λογγά ήταν η
έδρα του Δήμου Αίπειας.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ: Για το όνομα του χωριού υπάρχουν
διάφορες εκδοχές, όπως οι κάτωθι.
Στην αρχαιότητα το όνομα “Λογγά” δεν απαντάται.
Στο Μεσαίωνα η λέξη «λογκά» σημαίνει “τόπος οχυρός”, πιθανώς
από τη λατινική λέξη “longus”(=μαύρος) επειδή ήταν μακριά
από τη θάλασσα ή από τη λέξη “λόγγος” (δάσος, θαμνώδες,
πυκνό).
Από το όνομα Τούρκου διοικητή της περιοχής Longa ή από την
αρχαιοελληνική λέξη “λογγάσιον” (=πέτρα χτυπημένη για να
δένουν τα πλοία στο λιμάνι).

Η ΛΟΓΓΑ ΣΗΜΕΡΑ: Η παραλία της Λογγά είναι η τοποθεσία Άγιος
Ανδρέας με ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια και

μια θαυμάσια οργανωμένη παραλία.Οι κάτοικοι του χωριού μαζί
με τους κατοίκους του παραλιακού Αγ. Ανδρέα ανέρχονται
σήμερα στους 742.
Η οικονομία της κοινότητας στηρίζεται στην αλιεία, τη
γεωργία, την κτηνοτροφία αλλά και τον τουρισμό καθώς οι
περιοχές του Αγίου Ανδρέα και των Χράνων αποτελούν ένα
θαυμάσιο παραθαλάσσιο θέρετρο.
Με ορμητήριο το δήμο Αίπειας μπορεί κανείς να μεταβεί στην
Κορώνη, τη Μεθώνη, την Πύλο, τον υδροβιότοπο της Γιάλοβας
αλλά και στην παραλία του Ρωμανού και της Βοϊδοκοιλιάς.
Τέλος από το 2011 η κοινότητα της Λογγά έχει δύο
καινούργιους οικισμούς, τον Παλιόκαμπο με 12 κατοίκους και
τα Παναμπέλια με 10 κατοίκους.

