
Ο Δήμος Ανατολικής
Μάνης διοργάνωσε στους
χώρους θυσίας των ηρώων
διήμερες εκδηλώσεις το
Σάββατο 26 και την Κυ-
ριακή 27 Αυγούστου για να
τιμήσει την 191η επέτειο
της μάχης του Πολυάραβου
των Μανιατών εναντίον των
στρατευμάτων του Ιμπραήμ
της Αιγύπτου, που επιχεί-
ρησε να εισβάλει από εκεί
στη Μάνη,.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν
το Σάββατο 26 Αυγούστου
με επιμνημόσυνη δέηση
στο χώρο του Πύργου Στα-
θάκου στη Δεσφίνα και κα-
τάθεση στεφάνων, μετά το
πέρας των οποίων προ-
σφέρθηκε καφές και αναψυ-
κτικά στην πλατεία των
Κόκκινων Λουριών.  

Την Κυριακή 27 Αυγού-
στου, κύρια ημέρα του εορ-
τασμού, στον Ιερό Ναό της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Πολυάραβου εψάλη Δοξο-
λογία και αναπέμφθηκε επι-
μνημόσυνη δέηση στο
χώρο του Ηρώου, καθώς

και κατάθεση στεφάνων.
Στη συνέχεια έγινε η εκφώ-
νηση του πανηγυρικού της
ημέρας από τον πρώην,
Νομάρχη Λακωνίας & βου-
λευτή, Γρηγόρη Αποστο-
λάκο. Μετά το πέρας των
εκδηλώσεων παρατέθηκε
παραδοσιακό γεύμα στη
βρύση του Πολυάραβου. 

Δυστυχώς η οδική πρό-

σβαση στο χώρο της τριή-
μερης μάχης του Πολυάρα-
βου, παρά τις κάποιες
μικροβελτιώσεις σε σχέση
με πέρυσι,  παραμένει
ακόμα προβληματική. Όχι
μόνο η σύνδεση με τη Λαγ-
κάδα της Δυτικής Μάνης
(απόσταση μικρότερη από
10 χιλιόμετρα)  και με το Οί-
τυλο – Κρυονέρι της Ανατο-
λικής Μάνης (απόσταση

μικρότερη από 10 χιλιόμε-
τρα), ούτε καν έχουν προ-
γραμματιστεί, αλλά και η
οδική σύνδεση με τον
ασφαλτοστρωμένο δρόμο
που φθάνει μέχρι το Σιδη-
ρόκαστρο, στην Τοπική Κοι-
νότητα του οποίου ανήκει
και ο οικισμός του Πολυά-
ραβου, παρά τις εξαγγελίες
και υποσχέσεις, παραμένει
ακόμα ημιτελής.

Φαίνεται ότι ακόμα δεν
έχομε όλοι συνειδητοποι-
ήσει ότι οι εκδηλώσεις
τιμής στους ηρωικούς μας
προγόνους δεν μπορούν
να περιορίζονται σε μια τυ-
πική γιορτή κάθε χρόνο με
ελάχιστη προσέλευση,
αλλά επιβάλουν και την
υποχρέωση συμμετοχής
όσο περισσότερων Μανια-
τών και φιλομανιατών,
ώστε το μήνυμα των επι-
κών αγώνων των προγό-
νων μας να περνάει από
γενιά σε γενιά. Η οδική δι-
ευκόλυνση στην προσέ-
λευση αποτελεί στοιχειώδη
υποχρέωση.
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Ε
ξίσωση στα μαθηματικά είναι η ισότητα που συνδέει
γνωστές ποσότητες με άγνωστες, τις οποίες θέλουμε
να προσδιορίσουμε. Η εξίσωση λοιπόν είναι μια μαθη-
ματική έκφραση που βεβαιώνει την ισότητα των δύο εκ-
φράσεων. Ο όρος έχει βρει ευρύτατη χρήση και

μεταφέρεται σε κάθε θέμα της ανθρώπινης δραστηριότητας
που επιχειρείται να επιλυθεί. Για την επιτυχή επίλυση των
εξισώσεων απαραίτητο όρο αποτελεί ο προσδιορισμός
των άγνωστων ποσοτήτων μετά από επεξεργασία των
γνωστών, που έχει ως προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει
σαφήνεια και  για τα δεδομένα στοιχεία αλλά και για τα
ζητούμενα.

Στα δημόσια οικονομικά η εξίσωση αφορά κυρίως την
ισότητα μεταξύ εσόδων και εξόδων που, στην περί-
πτωση ανισότητας μεταξύ τους, υπεισέρχεται και νέο
στοιχείο ο δανεισμός. Τα επί μέρους ποσοτικοποιημένα
στοιχεία που εξειδικεύουν την εξίσωση αναφέρονται στα είδη
των εσόδων και των εξόδων. Αυτά προσδιορίζονται από την
ακολουθούμενη πολιτική των κυβερνήσεων. Στην  πολιτική
των κυβερνήσεων εντάσσονται τα είδη των φόρων και
οι κοινωνικές ομάδες που θα τους πληρώσουν, αλλά και
τα είδη των εξόδων και οι κοινωνικές ομάδες που θα
επωφεληθούν από τις δημόσιες δαπάνες. Όσο και αν
αυτή η περιγραφή φαίνεται περίπλοκη θεωρούμε ότι τα στοι-
χεία που αναφέρονται είναι επεξεργάσιμα και μπορούν να
αποτελέσουν αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης των δη-
μόσιων οικονομικών. Με μία προϋπόθεση, που σημει-
ώσαμε με έμφαση πιο πάνω: τη σαφήνεια, των
στοιχείων, που και αυτή με τη σειρά της απορρέει από
τη σαφήνεια της πολιτικής που ακολουθούν οι κυβερ-
νώντες.

Από τη σειρά των συλλογισμών που προηγήθηκαν προ-
κύπτει το ερώτημα: πως προκύπτει η σαφήνεια των στοι-
χείων τόσο για τα κρατικά έσοδα όσο και για τα κρατικά
έξοδα. Η αρχική απάντηση είναι εύκολη: το σκέλος των
εσόδων στην εξίσωση των δημόσιων οικονομικών στα-
θεροποιείται με τη σαφήνεια των κυβερνητικών αποφάσεων
και τη διαφάνεια των στοιχείων τους. Η πρόταση αυτή εξει-
δικεύεται περισσότερο παραπέμποντας σε δύο επί μέ-
ρους παράγοντες: τη σαφή και ολοκληρωμένου τύπου
για κάθε θέμα νομοθέτηση και τη διαμόρφωση μηχανι-
σμού υλοποίησης των αποφάσεων. Και στους δύο αυ-
τούς παράγοντες υστερεί η χώρα μας σε σχέση με τις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με τελικό αποτέλεσμα
να μη βγαίνει η εξίσωση στα δημόσια οικονομικά! Η
αποσπασματική και ασαφής νομοθέτηση μπορεί να προέρ-
χεται από ποικίλα αίτια: η έλλειψη γνώσεων και ικανότητας
των κυβερνώντων μπορεί να καταγραφεί ως το πρώτο αίτιο,
αλλά για κάποιους πιο υποψιασμένους μπορεί αυτό να συν-
δυαστεί με σκοπιμότητες, ώστε από τη διάσπαρτη νομοθέ-
τηση και τις ασάφειες της να ωφελούνται επί μέρους άτομα
ή και κοινωνικές ομάδες της αρεσκείας των νομοθετούντων. 

Η αντίστοιχη αρχική απάντηση για το σκέλος των εξόδων
στην εξίσωση των δημόσιων οικονομικών είναι και αυτή εύ-
κολη: το σκέλος των εξόδων σταθεροποιείται με τη στενή
σύνδεση της όποιας δαπάνης με την, όσο το δυνατό ευ-
ρύτερη,  κοινωνική ωφελιμότητα. Πολλά είναι τα μαθημα-
τικά μοντέλα που θα μπορούσαν να εξειδικεύσουν με να
μετατρέψουν σε αριθμητικά στοιχεία την πρόταση που προ-
ηγήθηκε. Χρειάζεται, όμως, να τροφοδοτηθούν με σταθερά
και αντικειμενικά στοιχεία από τους κυβερνώντες. Η διαφά-
νεια στην κατανομή των δημόσιων δαπανών, και κυρίως η

κεντρική επιλογή στην κατανομή τους κυρίως σε επενδύσεις
και όχι στην κατανάλωση, διαμορφώνει στοιχεία που οδη-
γούν σε πολλαπλασιασμό του αποτελέσματος. Αν, όμως,
μέσω των δημόσιων δαπανών επιχειρείται η διατήρηση
στην εξουσία των κυβερνώντων, η εκτροπή από την
αποτελεσματικότητα θεριεύει και συμπαρασύρει σε ανι-
σορροπία όλο το κρατικό σύστημα.  Τα αποτελέσματα
αυτής της ανισορροπίας βιώνομε πολλά χρόνια τώρα,
με όσα παρεπόμενα κακά έχουν δημιουργηθεί σε ευ-
ρείες κοινωνικές ομάδες. Αυτή η διόγκωση των δημό-
σιων δαπανών χωρίς αντιστοίχο αποτέλεσμα, οδήγησε
τη χώρα σε υπέρογκο, και με μεγάλα επιτόκια, δανεισμό
που καλούμαστε όλοι, δίκαιοι και άδικοι, να ξεπληρώ-
σομε! Και ακόμα χειρότερα, οι κυβερνώντες, εκτός ολίγων
εξαιρέσεων, εξακολουθούν να εφαρμόζουν πολιτικές συμπε-
ριφορές προσομοιάζουσες με αυτές που οδήγησαν την εξί-
σωση των δημόσιων οικονομικώνσε ανισορροπία!

Έχομε και σε άλλες ευκαιρίες προβάλλει το μοντέλο
της οικογενειακής εξίσωσης που εφαρμοζόταν μακρο-
χρόνια στη Μάνη: αξιοποίηση όλων δυνατοτήτων για
έσοδα από την αγροτοκτηνοτροφική περιουσία και πε-
ριορισμός των εξόδων στα απολύτως αναγκαία. Και,
όταν δεν έβγαινε η εξίσωση, μετακίνηση στις γειτονικές
περιοχές για μεροκάματα. Έτσι ζούσαν ισορροπημένα
και, επιπλέον, σπούδαζαν και τα παιδιά τους που
“έπαιρναν” τα γράμματα. Ας το χρησιμοποιήσουν ως
πρόπλασμα και οι κυβερνώντες για να πετύχουν την εξί-
σωση των δημόσιων οικονομικών, που αποτελεί εξ`
άλλου υποχρέωσή τους προς το εκλογικό σώμα, του
οποίου ζήτησαν  και πήραν την εξουσιοδότηση.
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

• Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων

ΑΕΙ - ΤΕΙ στα Λύκεια της Μάνης ......................σελ. 3

• Βιβλιοπαρουσιάσεις (2 βιβλία)......................σελ. 10
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H MANIATIKH AΛΛHΛEΓΓYH διανέμεται ταχυ-
δρομικά σε Mανιάτες ή φιλομανιάτες (στη Mάνη,
στην Kαλαμάτα, στη Λακωνία, στην υπόλοιπη Πε-
λοπόννησο, στην Aθήνα, στον Πειραιά, στη λοιπή
Eλλάδα και στο εξωτερικό). H άμεση διάθεση γίνε-
ται από τις 5 κάθε μήνα στα εξής σημεία: A) KA-
ΛAMATA: Πρακτορείο Eφημερίδων Παπαχρήστου,
πλατεία 23ης Mαρτίου, B) KAPΔAMYΛH: Πρακτο-
ρείο εφημερίδων ΓP. ΓPHΓOPIAΔH (επί του επαρ-
χιακού). Γ) ΣTOYΠA και AΓIOΣ NIKOΛAOΣ:
Σούπερ Mάρκετ KATEPINA. Δ) ΚΑΜΠΟΣ: Πρα-
κτορείο εφημερίδων ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ (επί του επαρ-
χιακού), Ε) NIOXΩPI: Σούπερ-Mάρκετ Eυ. & Kων.
Tσουλέα, ΣΤ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Κατάστημα
“ΜΟΝΕΥ ΜΑΝΗ” Χαρούλας Γεννηματά, Ζ) ΑΡΕ-
ΟΠΟΛΗ:  Βιβλιοπωλείο “ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ” Γε-
ωργίου Δημακόγιαννη.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.maniatiki.gr
ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Όπως υποσχεθήκαμε στους αναγνώστες της έντυπης ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, η ιστοσελίδα μας
www.maniatiki.gr θα εμπλουτίζεται μήνα με το μήνα με νέα στοιχεία. Το θεωρούμε εθελούσια οφειλή μας  στους
Μανιάτες της νέας εποχής, αλλά και σε όλους τους φιλομανιάτες, που θέλουν να αντλήσουν στοιχεία για την
περιοχή μας, το παρόν αλλά και το ένδοξο παρελθόν της.

Αυτό το μήνα ο εμπλουτισμός εστίασε στην ανάρτηση, α) σε ξεχωριστή υποσελίδα στη σελίδα ΕΚΔΟΣΕΙΣ,
των Πινάκων Περιεχομένων για όλες τις εκδόσεις μας, β) στη στήλη ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ έχομε αναρτήσει όλα τα κείμενα
που έχουν δημοσιευτεί στην έντυπη ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ για πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή κατά το
τρέχον έτος και γ) στη στήλη VILLAGES IN MANI έχομε αναρτήσει κείμενα για 10 ακόμα χωριά της Μάνης,στην
Αγγλική γλώσσα, όπως είχαν δημοσιευτεί στην έντυπη ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ κατά το παρελθόν.

Στα στενά οικονομικά πλαίσια που επιβάλλουν οι συνθήκες που επικρατούν εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα
μας, όλες οι αναβαθμίσεις και οι εμπλουτισμοί με νέα στοιχεία της ιστοσελίδας, γίνονται από τους συντελεστές
της έκδοσης, αδαπάνως για το σωματείο μας. Η ικανοποίηση ότι, με τη μικρή μας συμβολή, το πρόσωπο της
Μάνης εμφανίζεται ολοένα και πιο διαυγές στους επισκέπτες της ιστοσελίδας, συμβάλλοντας έτσι στην προ-
σέλκυση νέων φίλων της περιοχής μας και των τοπικών δραστηριοτήτων, αποτελεί για μας ικανοποιητική αν-
ταπόδοση.

ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Ο δήμαρχος Ανατ. Μάνης Π. Ανδρεάκος καταθέτει στεφάνι 
στο ηρώο των πεσόντων (δεξιά φωτογραφία)
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