
Εγκαινιάστηκε από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλο, το
απόγευμα της Παρασκευής
29 Σεπτεμβρίου, το νέο Δη-
μαρχείο της Καλαμάτας
στο ανακαινισμένο κτη-
ριακό συγκρότημα του πα-
λιού νοσοκομείου.

Στην τελετή των εγκαι-
νίων παραβρέθηκαν εκτός
από τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας και ο υπουργός
Εσωτερικών Πάνος Σκουρ-
λέτης και οι αναπληρωτές
υπουργοί Οικονομίας και
Ανάπτυξης Αλέξης Χαρί-
τσης και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων Γιάννης
Τσιρώνης, καθώς και ο
πρόεδρος της Ένωσης
Κεντρώων Βασίλης Λεβέν-
της, ενώ τη ΝΔ εκπροσώ-
πησε ο βουλευτής της
Γιώργος Γεωργαντάς.

Ο πρόεδρος της Δημο-
κρατίας στην ομιλία του τό-
νισε μεταξύ άλλων τη
συνταγματική υποχρέωση
του κράτους να στηρίζει
την αυτοδιοίκηση, για την
οποία μάλιστα σημείωσε
ότι μέσα στην κρίση, με
πολύ μειωμένη την επιχο-
ρήγησή από το κράτος,
προσφέρει ακόμη πιο ση-
μαντικό έργο στον κοινω-
νικό τομέα και τη διατή-
ρηση της κοινωνικής συνο-
χής. Έκανε λόγο για τους
στενούς δεσμούς που τον
συνδέουν με την Καλαμάτα
- την πόλη που μεγάλωσε -
και σημείωσε για το νέο δη-
μαρχείο πως έρχεται να
προστεθεί, με εμβληματικό
τρόπο, στο ήδη πολύ ση-
μαντικό έργο που ο δήμαρ-
χος και ο δήμος έχουν ως
τώρα επιτελέσει στην πό-
λη.

Από την πλευρά του ο
υπουργός Εσωτερικών Πά-
νος Σκουρλέτης, αναφέρ-
θηκε στις αλλαγές που
προωθούνται στο πλαίσιο
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
που όπως υποστήριξε έ-
χουν ως σκοπό να της δώ-
σουν μεγαλύτερο χώρο και
ρόλο για τη συμβολή της
στην παραγωγική ανασυγ-
κρότηση της χώρας. Ο
υπουργός χαρακτήρισε το
έργο του νέου δημαρχείου
ως «παράδειγμα για την
αξιοποίηση της δημόσιας
περιουσίας. Ένα υπό-
δειγμα που πρέπει να αξιο-
ποιήσουμε και σε άλλες
περιπτώσεις». Για την Κα-
λαμάτα σημείωσε πως
είναι «μια πόλη που έχει
δείξει ότι έχει μια απαρά-
μιλλη δυναμική και μπορεί
και εξελίσσεται μέσα από
δυσκολίες. Όλοι θυμόμαστε
τον καταστροφικό σεισμό,
που η Καλαμάτα όχι απλώς
τον ξεπέρασε αλλά έγινε
πιο όμορφη, πιο δυναμική,
πιο ζηλευτή, διατηρώντας
όμως την ταυτότητά της».

Ολοκληρώνοντας τον χαι-
ρετισμό του ο υπουργός
Εσωτερικών ευχήθηκε στο
δήμαρχο «μέσα σε αυτό το
καινούργιο σπίτι των δημο-
τών της Καλαμάτας να
βρούνε τελικά την καλύ-
τερη στέγη οι νέες ιδέες, τα
νέα σχέδια για την πόλη και
να συνεχίσετε να έχετε μια
τόσο καλή όσο μέχρι τώρα
πορεία».

Ο δήμαρχος Παναγιώ-
της Νίκας τόνισε ότι η δημι-
ουργία του νέου Δημα-
ρχείου υποστηρίχθηκε δια-
κομματικά από όλες τις κυ-
βερνήσεις, ενώ εξέφρασε
θερμές ευχαριστίες, για τη
συμβολή τους προκειμένου
να δοθεί στο Δήμο το κτι-
ριακό συγκρότημα του πα-
λιού νοσοκομείου, στον
πρώην υπουργό Υγείας και
νυν Επίτροπο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης Δημήτρη
Αβραμόπουλο, καθώς και
στον καπετάν Βασίλη Κων-
σταντακόπουλο και την
εταιρία ΤΕΜΕΣ που δώρι-
σαν τη μελέτη για την επι-
σκευή του κτιρίου. Η

χρηματοδότηση της ανακα-
τασκευής του κεντρικού
κτηρίου έγινε από τον τότε
Υπουργό Εσωτερικών κ.
Πρ.Παυλόπουλο και συνε-
χίστηκε ακωλύτως απ’
όλους τους Υπουργούς
Εσωτερικών μέχρι σήμερα,
με κόστος για τον κρατικό
προϋπολογισμό 3.500.000
ευρώ περίπου. Το παρακεί-
μενο δυτικό κτήριο ανακα-
τασκευάσθηκε από το
Δήμο με χρηματοδότηση
από την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων και το
Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.

Το νέο Δημαρχείο ανα-
πτύσσεται σε οικόπεδο 15
περίπου στρεμμάτων, έχει
συνολική δομημένη επιφά-
νεια 7.000 τετραγωνικών
μέτρων, με δυνατότητα να
στεγάσει όλες τις δημοτικές
υπηρεσίες με τους εκατον-
τάδες υπαλλήλους και να
δώσει άνετα θέσεις στάθ-
μευσης για όλα τα οχήματα
υπαλλήλων και επισκε-
πτών.

Στα εγκαίνια παρευρέθη-
καν οι βουλευτές Μεσση-
νίας του ΣΥΡΙΖΑ, Πανα-
γιώτα Κοζομπόλη και Πέ-
τρος Κωνσταντινέας, ο Πε-
ριφερειάρχης Πελοποννή-
σου, Πέτρος Τατούλης , οι
δήμαρχοι της Μεσσηνίας,
σύσσωμο το δημοτικό συμ-
βούλιο Καλαμάτας, αντιπε-
ριφερειάρχες, πρώην δή-
μαρχοι και δημοτικοί σύμ-
βουλοι Καλαμάτας, εκπρό-
σωποι των στρατιωτικών
σωμάτων και των σωμά-
των ασφαλείας. Στη θρη-
σκευτική τελετή προΐστατο
ο Μητροπολίτης Μεσση-
νίας Χρυσόστομος.
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Η
ρούγα και η γεροντική ήσαν μέχρι πρόσφατα
δύο θεσμοί που κυριαρχούσαν σε κάθε τοπική
κοινωνία της Μάνης. Η κυριαρχία τους προέκυ-
πτε από την ίδια τη σύστασή τους και τον
τρόπο λειτουργίας τους. Στις ρούγες αναλύον-

ταν όλα τα στοιχεία της καθημερινότητας που αφορού-
σαν μέλη της κοινότητας και όχι μόνο, διατυπώνονταν
γνώμες, εγείρονταν αντιρρήσεις αλλά τελικά, στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις, προέκυπτε συμφωνία μετά
από τη σύνθεση των απόψεων. Στη γεροντική συζητι-
ούνταν οι σοβαρότερες υποθέσεις που αφορούσαν τη
γενικότερη ισορροπία της κοινότητας. Με την εκπρο-
σώπηση όλων των τοπικών οικογενειών, κυρίως με
τους γεροντότερους, η γεροντική σε κάθε χωριό απο-
τελούσε μια μορφή κυβέρνησής του στα πλαίσια του
αυτοδιοίκητου της Μάνης. Και σ` αυτή τη θεσμική έκ-
φραση οι αποφάσεις παίρνονταν με σύνθεση των
απόψεων, αλλά είχαν ταυτόχρονα και εκτελεστικό χα-
ρακτήρα. Οι δύο αυτοί θεσμοί κράτησαν την ισχύ τους
για αιώνες γιατί λειτουργούσαν με ολοκληρωμένο
τρόπο: διατύπωση απόψεων – αντιρρήσεις – ευρεία
συζήτηση – συνθετική απόφαση.

Η μετανάστευση και η τεχνολογία αποτέλεσαν τις αιτίες
που αποδυνάμωναν σταδιακά, και στο τέλος ματαίωσαν
τη λειτουργία των δύο αυτών θεσμών. Η μετανάστευση μεί-
ωνε σταδιακά την κρίσιμη μάζα των ατόμων που συμμε-
τείχαν στην κάθε ρούγα του χωριού, με αποτέλεσμα οι
συνθέσεις να γίνονται ολοένα και πιο ελλειπτικές. Οι νέες
τεχνολογίες , ραδιόφωνο στην αρχή και  τηλεόραση στη
συνέχεια, μετακίνησαν τους ανθρώπους από τις ρούγες
στα καφενεία αρχικά και στα σπίτια τους στη συνέχεια. Η
γεροντική υποκαθίστατο  σταδιακά από γενιά σε γενιά από
τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς και τα δικαστήρια του νε-

οελληνικού κράτους και σύντομα αποτέλεσε παρελθοντικό
θεσμό. Παρ` όλα αυτά διάσπαρτα στοιχεία από τους δύο
αυτούς ιστορικούς θεσμούς και τις λειτουργίες τους εμφα-
νίζονταν, και σε νεότερους χρόνους, σποραδικά, στις κοι-
νωνικές σχέσεις των οικισμών της Μάνης.

Η χαριστική βολή ήλθε μόλις πριν από λίγες δεκαετίες.
Το Διαδίκτυο (ιντερνέτ)  εμφανίστηκε ως το εργαλείο της
απόλυτης πολυπληροφόρησης, όχι μόνο για τα τρέχοντα
αλλά και για τα παρελθόντα. Οι εξειδικευμένες μορφές του,
τα κοινωνικά δίκτυα, με πρωταρχικό το Φέισμπουκ, ήλθαν
με τη σειρά τους να επιχειρήσουν για να διαμορφώσουν
πολυεπικοινωνίες μεταξύ των χειριστών τους. Εκεί βρισκό-
μαστε τώρα: στη φάση οικοδόμησης πολεπικοινωνιών
μέσω των νέων τεχνολογιών. Φαίνεται, όμως, ότι λείπουν
πολλά και καθοριστικά στοιχεία για να προκύψει ολοκλη-
ρωμένο αποτέλεσμα, όπως συνέβαινε στα παλιά κοινω-
νικά δίκτυα, τις ρούγες και τη γεροντική. Έχομε τη γνώμη
ότι αυτά που λείπουν δεν μπορούν να καλυφθούν με τε-
χνολογικό τρόπο και γι` αυτό δεν είναι δυνατό να προκύψει
ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Στα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα λείπει αρχικά η
αμεσότητα επικοινωνίας των ατόμων που προσδιορί-
ζεται με τη φυσική και επιτόπια παρουσία τους. Αυτή
η έλλειψη οδηγεί στην επόμενη που είναι η συζήτηση
με ήχο και κίνηση αποτυπωμένη στη φυσική ατμό-
σφαιρα του τόπου που εξελίσσονται οι κοινωνικές
επαφές. Οι τεχνολογίες μπορεί να φθάσουν μόνο
μέχρι μιας μορφής υποκατάσταση αυτών των χαρα-
κτηριστικών. Η υποκατάσταση, όμως, απέχει πολύ
από τη δραστικότητα και αποτελεσματικότητα του φυ-
σικού που επιχειρεί να αποκαταστήσει. Θα προκύψουν
ασφαλώς στο μέλλον και άλλες τεχνικές βελτιώσεις που θα
επιχειρήσουν να πλησιάσουν το φυσικό πρωτότυπο της

επικοινωνίας. Η γνώμη μας είναι ότι είναι αδύνατο να το
πετύχουν ολοκληρωτικά. 

Οι διαφορές που προαναφέρθηκαν, ανάμεσα στα
παλιά κοινωνικά δίκτυα και τα σύγχρονα, αφήνουν
βαθιά αποτυπώματα στην ανθρώπινη κοινωνία του
σήμερα. Συμβάλλουν στον ατομικό απομονωτισμό,
στη μείωση της διάθεσης για κοινές δράσεις, στην
υποκατάσταση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της
ζωής με ποσοτικά. Διαμορφώνουν,  τελικά, τάσεις που
μπορούν να οδηγήσουν σε αποδυνάμωση των θεσμι-
κών εκφράσεων που έχουν προκύψει μετά από μα-
κροχρόνιες και επώδυνες διαδικασίες. Αυτή η
αποδυνάμωση ξεκινά από το κατώτερο κοινωνικό
θεσμό την οικογένεια και διαπερνά όλους τους υπέρ-
τερους: τα κοινά συμφέροντα της ομάδας που εκφρά-
ζονται από την τοπική κοινότητα, τα κοινά συμφέροντα
των πολιτών με κοινές εθνικές καταβολές και καταβο-
λές καταγωγής και τελικά τα κοινά συμφέροντα των
μελών των διακρατικών ενώσεων.

Δυστυχώς οι τάσεις αυτές εμφανίζονται και στην κοιτίδα
των πατροπαράδοτων κοινωνικών δικτύων: τη Μάνη. Τη
χαλαρότητα των θεσμικών εκφράσεων τη διαπιστώνουμε
εύκολα λόγω του μικρού μεγέθους της περιοχής μας, που
παρέχει εγγυημένες δυνατότητες παρατήρησης. Ασφαλώς
δεν αποτελούν μοναδική αιτία όσα προαναφέρθηκαν.
Όμως, εδώ στον τόπο μας, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος
λόγω της αραιότητας των κατοικήσεων. Σ` αυτές τις περι-
πτώσεις αποτελεσματική αντιμετώπιση μπορεί να προκύ-
ψει μόνο μέσα από ισχυρές διαθέσεις για κοινωνικές
συσπειρώσεις. Οι πρόγονοί μας τις εξεύρισκαν, όταν ήταν
αναγκαίο, εμείς θα τις εφεύρομε και θα τις οικοδομήσομε;
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H MANIATIKH AΛΛHΛEΓΓYH διανέμεται ταχυδρομικά
σε Mανιάτες ή φιλομανιάτες (στη Mάνη, στην Kαλαμάτα,
στη Λακωνία, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, στην Aθήνα,
στον Πειραιά, στη λοιπή Eλλάδα και στο εξωτερικό). H
άμεση διάθεση γίνεται από τις 5 κάθε μήνα στα εξής ση-
μεία: A) KAΛAMATA: Πρακτορείο Eφημερίδων Παπα-
χρήστου, πλατεία 23ης Mαρτίου, B) KAPΔAMYΛH:
Πρακτορείο εφημερίδων ΓP. ΓPHΓOPIAΔH (επί του
επαρχιακού). Γ) ΣTOYΠA και AΓIOΣ NIKOΛAOΣ: Σού-
περ Mάρκετ KATEPINA. Δ) ΚΑΜΠΟΣ: Πρακτορείο εφη-
μερίδων ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ (επί του επαρχιακού), Ε)
NIOXΩPI: Σούπερ-Mάρκετ Eυ. & Kων. Tσουλέα, ΣΤ)
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Κατάστημα “ΜΟΝΕΥ ΜΑΝΗ” Χα-
ρούλας Γεννηματά, Ζ) ΑΡΕΟΠΟΛΗ:  Βιβλιοπωλείο
“ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ” Γεωργίου Δημακόγιαννη.
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