
Χρόνο με το χρόνο γίνε-
ται ολοένα και πιο κατα-
νοητό από τους περισ-
σότερους ότι το μέλλον της
Μάνης προσδιορίζεται από
την τουριστική της ανά-
πτυξη. Οι ολοένα και αυξα-
νόμενοι επισκέπτες της
περιοχής μας από ολοένα
και περισσότερα μέρη, έλ-
κονται από το συνδυασμό
φύσης, κλίματος και πολιτι-
σμικών μνημείων. Αυτός ο
συνδυασμός που διαθέτει η
περιοχή μας είναι μοναδι-
κός και αυτό το στοιχείο
είναι εκείνο που δημιουργεί
την έλξη από ιδιαίτερες
ομάδες, ποιοτικού χαρα-
κτήρα,επισκεπτών. Η πύ-
κνωση των αεροπορικών
δρομολογίων, προς και από
το αεροδρόμιο της Καλαμά-
τας, και η βελτίωση του
χρόνου διαδρομής των αε-
ροπλάνων αποτέλεσε ένα
πρόσθετο παράγοντα έλξης
επισκεπτών στην περιοχή
μας. Το ίδιο ισχύει και για τις
μεγάλες ξενοδοχειακές μο-
νάδες της  Costa Mavarino
στη Δυτική Πυλία. Ο προ-
βληματισμός, όμως που δη-
μιουργείται συνειρμικά σχε-
τίζεται με το χρόνο της δια-
δρομής, από την Καλαμάτα,
μέχρι τους τελικούς προορι-
σμούς σε περιοχές της
Μάνης.

Ο Περιμετρικός της Κα-
λαμάτας, απόληξη του αυ-
τοκινητόδρομου «Κόρινθος
– Τρίπολη – Καλαμάτα»,

βελτίωσε το χρόνο πρόσβα-
σης στη Μάνη, δεδομένου
ότι οι ερχόμενοι από περιο-
χές εκτός της Καλαμάτας
δεν χρειάζεται να μπουν
στην πόλη και να καθυστε-
ρούν στους δρόμους του
αστικού χώρου. Από εκεί
και πέρα, όμως, δυστυχώς,
υπάρχει πλήρης στασιμό-
τητα. Η μελέτη παρά- καμ-
ψης της Βέργας και άμεσης
σύνδεσης της εξόδου του
Περιμετρικού της Καλαμά-
τας με την τελευταία
στροφή πριν από τον οικι-
σμό Κρίσκιο των Σωτηριανί-
κων, φαίνεται ότι ματαιώ-
θηκε χωρίς να ολοκληρω-
θεί, αφού κατανάλωσε ση-
μαντικό από το ποσό με το
οποίο είχε προκηρυχθεί. Το
θλιβερό είναι ότι, πριν από

αρκετά χρόνια,  κατά τη συ-
ζήτηση για τους περιβαλ-
λοντικούς όρους των έργων
που πρόβλεπε ο μελετητής
πολεμήθηκε από δικούς
μας ανθρώπους για λόγους
πολύ μικρής σημασίας.
Αυτό ήταν και η αφορμή
που ζητούσαν, εκείνοι που
αντιτίθενται στην ανάπτυξη
της Μάνης, για να μεταφέ-
ρουν το υπόλοιπο της πί-
στωσης, που είχε διατεθεί
για τη μελέτη, σε άλλα έργα
της δικής τους επιλογής! Το
έργο παράκαμψης Κάμπου
- Σταυροπηγίου εξελίσσεται
σε έργο – φάντασμα. Η με-
λέτη ξεκίνησε το 1996, προ-
εντάχθηκε με χρηματοδό-
τηση 2 δισεκατομμυρίων
δραχμών το 2000 στο επό-
μενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στή-

ριξης και -  με εξαίρεση το
μικρό κομμάτι Κρίσκιος Σω-
τηριανίκων – γέφυρα Κο-
σκάρακας, που γκρέμισε,
ξαναφτιάχτηκε με νέα χρη-
ματοδότηση, κουτσουρεύ-
τηκε λόγω ολιγωρίας για
την ολοκλήρωση της απαλ-
λοτρίωσης ενός μικρού τμή-
ματος - το υπόλοιπο εκ-
κρεμεί. Από Κοινοτικό Πλαί-
σιο σε Κοινοτικό Πλαίσιο,
από εκλογές σε εκλογές,
προγραμματίζεται δήθεν,
εξαγγέλλεται η δημοπρά-
τηση του έργου και στη συ-
νέχεια …σιωπή.

Για τα υπόλοιπα, τις με-
γαλόστομες διακηρύξεις
για παραθαλάσσιο οδικό
άξονα από Αργολίδα μέχρι
Μεσσηνία, θα αναφερ-
θούμε σε άλλη ευκαιρία.
Φαίνεται ότι ακόμα δεν έχει
γίνει κοινή συνείδηση ούτε
καν σε όλους τους Μανιά-
τες ότι η τοπική ευημερία
συνδέεται με τον τουρισμό,
αλλά και ότι οι τουριστικοί
επισκέπτες για να πυκνώ-
σουν χρειάζεται να βελτιω-
θεί ο χρόνος πρόσβασης
στην περιοχή μας με κα-
τάλληλα οδικά έργα. Φαίνε-
ται , εξ` άλλου, ότι οι
αρμόδιοι για τον κεντρικό
οδικό άξονα της Μάνης,
έχουν αποφασίσει ότι  αρ-
κούν, οδικά μπαλώματα
(όπως αυτό που αναφέρε-
ται στο ρεπορτάζ της σελί-
δας 6).

ΜΑΝΗ

MHNIAIA EKΔOΣH 
ME MANIATIKA 

ΘEMATA

AP. ΦYΛΛOY 219
ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

TIMH  1  €

Tαχ. Δ/νση:
NEOXΩPIO 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
T.K. 24022 

GREECE

P
RE S S P OST

PR

ESS POST

X+7

Κωδικός 5384

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΝΤ. ΡΟΥΜΑΝΕΑΣ • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚ. ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ • ΤΗΛ.: 27210-77594, 6973 731473 • FAX: 27210 64048, 27210-74345 • e-mail: info@maniatiki.gr

Ο
ι έννοιες του τίτλου είναι γεμάτες πυκνά νοήματα
και σημειολογίες. Αυτά αποκτήθηκαν στη μακρο-
χρόνια διαδρομή εξέλιξης των κοινωνικών ομά-
δων. Σε άλλες από αυτές τις κοινωνικές ομάδες οι
συσχετίσεις  αυτών των εννοιών είναι αρμονικές

και αλληλοτροφοδοτούμενες, ενώ σε άλλες παρουσιάζουν
κενά αλλά και υπερτροφίες σε κάποιες περιοχές της αλλη-
λοσύνδεασής τους ! Η Κοινωνιολογία διδάσκει ότι μόνο
αρμονικές σχέσεις μεταξύ των πολιτών οδηγούν σε ισχυρά
κράτη με ευημερούντες πολίτες. Στην περίπτωση της
χώρας μας η έλλειψη της αναγκαίας αρμονίας μεταξύ
αυτών των εννοιών αποτελεί ένα από τους σημαντικότε-
ρους παράγοντες δημιουργίας της μακροχρόνιας οικονο-
μικής κρίσης που βιώνουμε. Δηλαδή το υπόβαθρο της
κρίσης είναι κατά βάση κοινωνιολογικού χαρακτήρα. Αυτή
η διαπίστωση οδηγεί σε αναζήτηση των αιτίων  που οδη-
γούν, ή όχι, σε συσχετίσεις των κοινωνικών ομάδων του
τίτλου. Αυτό μπορεί να αποτελέσει και τον πρώτο παρά-
γοντα για τη διαμόρφωση διαδρομής εξόδου από την
κρίση.

Παρακολουθώντας την πορεία κοινωνικής εξέλιξης των
λαών της Ευρώπης διαπιστώνομε ότι η χώρα μας  στερή-
θηκε τη φάση μετάβασης από το Μεσαίωνα στην Αναγέν-
νηση, που βίωσαν οι περισσότεροι απ` αυτούς. Τη
μεσαιωνική μας φάση, που εξελίχθηκε στα πλαίσια της συ-
νεχώς φθίνουσας υστεροβυζαντινής περιόδου, ακολού-
θησε η υποδούλωση σε βάρβαρο κατακτητή. Γι` αυτό το
λόγο δε βιώσαμε την οικονομική αναγκαιότητα που ώθησε
τους ευρωπαϊκούς λαούς σε σταδιακή μετάβαση από τη
φεουδαρχία στη βασιλεία, που αποτέλεσε και τον πρώτο
παράγοντα για τις εθνογενέσεις και τη δημιουργία τελικά
κρατικών οντοτήτων. Οι αιώνες της Αναγέννησης και οι κοι-

νωνικές επαναστάσεις, μετά τη διαμόρφωση κοινωνικών
τάξεων, ισχυροποίησαν τελικά τις κρατικές διοικήσεις όχι
μόνο για τη διατήρηση της εξωτερικής ασφάλειας αλλά για
την προάσπιση των ατομικών και  δικαιωμάτων των πολι-
τών τους. Έτσι σφυρηλατήθηκε, σταδιακά και εξελικτικά, η
αρμονική σχέση μεταξύ των οντοτήτων: άτομο – οικογένεια
– κοινότητα - κράτος, που παράγει ευημερία σ` αυτούς
τους λαούς.

Στη χώρα, μας η υποδούλωση περιόρισε τις όποιες κοι-
νωνικές  εξελίξεις  στις τρεις από τις τέσσερις έννοιες του
τίτλου, αφού το κράτος ήταν κράτος ξένο, κράτος – δυνά-
στης. Το ότι οι σχέσεις στη διαδρομή: άτομο – οικογένεια -
κοινότητα ήταν ισχυρές αποτελεί σημαντικό κέρδος που
κληρονομήσαμε και αποτελεί πλεονέκτημα απέναντι στους
ευρωπαϊκούς λαούς. Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν επαρκεί
για να καλύψει το χάσμα που υπάρχει στην αντίληψη που
είχε δημιουργηθεί για τη σχέση αυτών των θεσμών με το
κράτος. Το ότι, εδώ και δύο αιώνες, το κράτος δεν είναι
ξένο αλλά δικό μας, δεν έχει λειτουργήσει στο βαθμό που
χρειάζεται για να εξουδετερωθούν οι μακροχρόνια παγιω-
μένες αντιλήψεις των τεσσάρων προηγούμενων αιώνων.
Ίσως, η οικονομική κρίση, με τους αναγκαστικούς συνειρ-
μούς που επιβάλλουν οι οικονομικές ανάγκες που δημι-
ουργεί, να μπορεί να αποτελέσει ώθηση για ένα τέτοιο
προβληματισμό.

Το ισχυρό κράτος, εκείνο που η διοίκησή του προκύπτει
με δημοκρατικές διαδικασίες και τα οικονομικά του στηρί-
ζονται στην ανάπτυξη και την εξισορροπημένη επιβάρυνση
των κοινωνικών του τάξεων, αποτελεί εχέγγυο για τους πο-
λίτες του. Αυτό το κράτος έχει τη δυνατότητα να αντιμετω-
πίσει οποιαδήποτε διαταραχή ισορροπιών προερχόμενη
από το εξωτερικό αλλά και οποιαδήποτε διατάραξη της αρ-

μονικής συμβίωσης στο εσωτερικό του. Σ` αυτό το κράτος
οι ροές μεταξύ των τεσσάρων θεσμικών εκφράσεων του
τίτλου διαμορφώνουν σταθερές συνθέσεις ή, έστω, επα-
ναφέρουν σε σύντομο χρόνο τις οποιεσδήποτε διαταραχές
μεταξύ τους.

Ένα τέτοιο κράτος χρειαζόμαστε, αλλά μόνο εμείς, οι
πολίτες του, μπορούμε να διαμορφώσομε. Αρκεί να συνει-
δητοποιήσομε ότι το κράτος δεν είναι ξένο, είναι δικό μας
αφού εμείς εκλέγομε δημοκρατικά εκείνους που το διοι-
κούν. Και το κυριότερο, αφού το κράτος είναι δικό μας,
έχομε όλοι υποχρέωση να τηρούμε τους νόμους του.
Ακόμα και αν οι διοικούντες παρεκκλίνουν από τις εντολές
που έλαβαν από τους πολίτες, αφού τους κριτικάρομε έν-
τονα, να περιμένομε τον κατάλληλο χρόνο για να τους αν-
τικαταστήσομε και να τους τιμωρήσομε.

Στην περιοχή μας, τη Μάνη, οι δεσμοί ανάμεσα στις
τρεις πρώτες θεσμικές εκφράσεις του τίτλου ήταν πατρο-
παράδοτα ιδιαίτερα στενοί. Όμως, και η εθελούσια συμ-
βολή μας στην απελευθέρωση και τη δημιουργία
νεοελληνικού κράτους παρά τα πλεονεκτήματα της τοπικής
αυτονομίας μας, αποδείχνει ότι υπήρχε στους προγόνους
μας μια μορφή συνειδητότητας για την αναγκαιότητα του
κράτους. Σ` αυτή την ισχυρή ιστορική βάση πρέπει να στη-
ριχτούμε και σ` αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε
και να αποκτήσομε μια γνήσια σχέση με το κράτος. Με τη
γνησιότητα να οικοδομείται από την προσεκτική επιλογή
των εκπροσώπων μας αλλά και την εφαρμογή των νόμων.
Θα συμβάλλομε, έτσι, και εμείς στην αρμονική σύνθεση
των τεσσάρων εννοιών του τίτλου, που θα αποτελέσει ένα
σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της περιοχής μας.
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