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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 σημεία: A) KAΛAMATA: Πρακτορείο Eφημερίδων Παπαχρήστου, πλατεία
23ης Mαρτίου, B) KAPΔAMYΛH: Πρακτορείο εφημερίδων ΓP. ΓPHΓOPIAΔH (επί του επαρχιακού). Γ) ΣTOYΠA και
AΓIOΣ NIKOΛAOΣ: Σούπερ Mάρκετ KATEPINA. Δ) ΚΑΜΠΟΣ: Πρακτορείο εφημερίδων ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ (επί του
επαρχιακού), Ε) NIOXΩPI: Σούπερ-Mάρκετ Eυ. & Kων. Tσουλέα, ΣΤ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Κατάστημα “ΜΟΝΕΥ
ΜΑΝΗ” Χαρούλας Γεννηματά, Ζ) ΑΡΕΟΠΟΛΗ:  Βιβλιοπωλείο “ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ” Γεωργίου Δημακόγιαννη.

Φαίνεται ότι έχει ξεχα-
στεί η παροιμία: Ο χρό-
νος είναι χρήμα. Και το ότι
αυτή έχει ιδιαίτερη εφαρ-
μογή στην περίπτωση των
δημόσιων τεχνικών έργων,
δεδομένου ότι στις συμβά-
σεις με τους εργολάβους
αναλαμβάνονται υποχρεώ-
σεις στενά συνδεμένες με το
χρόνο, που η παρέλκυσή
τους δημιουργεί  αυξημένα
δικαιώματα στους εργολά-
βους. Σε πολλές περιπτώ-
σεις, η ελλειπτική προσέγ-
γιση των δεδομένων του
έργου (παράδοσή του στον
εργολάβο ελεύθερου δε-
σμεύσεων από αρχαιολο-
γικού χαρακτήρα εμπλο-
κών, από ανάγκες μετατό-
πισης δικτύων, από τοπι-
κές πιέσεις για επανα-
προσδιορισμό των χώ-
ρων υλοποίησης) δημι-
ουργεί αυξημένες οικονο-
μικές επιβαρύνσεις σε βά-
ρος του φορέα εκτέλεσής
του.

Σύμφωνα με ανακοί-
νωση της παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση» , σε
πρόσφατη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφερειακής Αυτοδιοίκη-
σης Πελοποννήσου, απο-
φασίστηκε να δοθούν, σε
κάποιες  από τις εργολαβι-
κές εταιρείες που έχουν  δι-
καιωθεί από τα αστικά

δικαστήρια (σε μία για έργα
στη Αρκαδία και σε δύο στη
Μεσσηνία), αποζημιώσεις
γύρω στο ένα εκατομμύριο
ευρώ. Επίσης στο αμέσως
επόμενο διάστημα θα κρι-
θούν από τα αστικά δικα-
στήρια  διεκδικήσεις αναδό-
χων των εξής έργων :

• 44 εκατομ. ευρώ συν
τόκους πέντε χρόνων για το

δρόμο Γαργαλιάνοι – Ρω-
μανός

• 4,3 εκατομ. ευρώ συν
τόκους για το αποχετευ-
τικό δίκτυο στο Γύθειο

• 2,5 εκατομ. ευρώ συν
τόκους  για το δρόμο Ναύ-
πλιο – Λυγουριό κ.ά.

Σύμφωνα με την ανακοί-
νωση της παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση»: “Οι
εταιρείες έχουν στα χέρια
τους ένα ισχυρό ψηφι-
σμένο νομικό οπλοστά-
σιο το οποίο θωρακίζει
και αποθρασύνει τους
επιχειρηματικούς ομί-
λους. Σ` αυτούς γίνεται
ανάθεση προμηθειών και
έργων, που με τις διαρ-
κείς αναβολές και χρόνιες
καθυστερήσεις ολοκλή-
ρωσης, έργων και διαδι-
κασιών, αποτελούν τρό-
πο διοχέτευσης εκατομ-
μυρίων ευρώ μέσα από
τις εργολαβικές συμβά-
σεις».

Τ
α σημάδια δείχνουν ότι αρχίζει να διαμορφώνεται
μια νέα εποχή. Οι εξισορροπήσεις των κοινωνι-
κών τάσεων, και οι αρμονίες που αυτές δημιουρ-
γούν, βρίσκονται σε φάση ανατροπής. Οι
ευρύτερες διακρατικές δομές απειλούνται από τις

εσωτερικές τους διαφοροποιήσεις. Και το χειρότερο
είναι ότι όλες αυτές οι τάσεις μεταφέρονται σε ένα
βαθμό και στις επί μέρους μικροκοινωνίες. Τελικά οδη-
γούμαστε σε ένα ρηξικέλευθο προβληματισμό: μήπως
τα κοινωνικά αυτά φαινόμενα που παρατηρούμε σε
πλανητικό επίπεδο αποτελούν συνθέσεις  ατομικών
συνειδήσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται σ` αυτή τη
χρονική συγκυρία;  Επειδή οριστική και τελική απάν-
τηση σ` αυτό τον προβληματισμό είναι αδύνατο να
δοθεί, μένουμε με την εκτίμηση ότι το πιθανότερο είναι
ότι υπάρχουν σημαντικής έκτασης αλληλεπιδράσεις
του ατομικού τρόπου ενέργειας με το γενικευμένο απο-
τέλεσμα που εμφανίζεται στην αντίληψή μας.

Η μικροπολιτική, δηλαδή η άσκηση της εξουσίας με
κύριο σκοπό την αναπαραγωγή της κυβερνητικής
ομάδας που την κατέχει, φαίνεται ότι στην εποχή μας
αποτελεί  κυρίαρχη τάση. Η τάση αυτή είναι εντονότερη
σε χώρες με περιορισμένο  επίπεδο πολιτικού πολιτισμού
και με χαλαρότητα κοινωνικών θεσμών. Στις χώρες που οι
δημοκρατικές διαδικασίες, και η εκλογή των κυβερνήσεων
με καθολική ψηφοφορία, αποτελούν παγιωμένους θε-
σμούς, η μικροπολιτική παίρνει ποικίλες μορφές, ανάλογα
με τις διαμορφωμένες αντιλήψεις των επί μέρους κοινωνι-
κών ομάδων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής  οι τε-
λευταίες εκλογές κερδήθηκαν με την προβολή πολιτικού
προγράμματος  υπέρ της προστασίας της τοπικής παρα-
γωγής από το διεθνές εμπόριο!  Στη ∆υτική Ευρώπη επι-
διώκεται η κατάκτηση της εξουσίας από κόμματα που
προβάλλουν προγράμματα περιορισμών στην κίνηση αλ-

λοεθνών! Στη χώρα μας, η ομογενοποίηση που έχει προ-
κύψει από τις πολιτικές που ασκήθηκαν κατά τους δύο,
σχεδόν, αιώνες του νεοελληνικού κράτους, έχει εκτονώσει
σε μεγάλο βαθμό τις μικροπολιτικές αυτού του είδους, αλλά
δυστυχώς έχει μεταλλαχτεί σε άλλες μορφές.

Εδώ, εμφανίζεται σχεδόν νομιμοποιημένη η αντί-
ληψη ότι το να παραμείνει το κόμμα στην εξουσία προ-
ηγείται από την υποχρέωσή του για προώθηση των
μακροχρόνιων συμφερόντων της χώρας. Επειδή αυτή
η επιδίωξη δεν μπορεί να προβληθεί με ωμό τρόπο σε
αυτή την ανάγλυφη μορφή της , εφευρίσκονται διάφοροι
τρόποι απόκρυψης, αλλά   και προβολής  προς τους πολί-
τες φαινομενικών στοιχείων, δηλαδή στοιχείων που να φαί-
νεται ότι οδηγούν σε ασκούμενες πολιτικές εθνικού
συμφέροντος. Για το σκοπό αυτό θεσπίζονται μέτρα οικο-
νομικής ωφελιμότητας για  πολυπληθείς κοινωνικές ομάδες
με αποσιώπηση όμως ποιές άλλες κοινωνικές ομάδες, με-
γαλύτερες ή μικρότερες, αποστερούνται από εισοδήματα
λόγω της φορολογίας τους, προκειμένου να εξασφαλι-
στούν αυτές οι κοινωνικές παροχές. Οι παροχές αυτού του
είδους  που αφορούν  αρκετές κοινωνικές ομάδες εκτιμάται
από τους εμπνευστές τους ότι θα παράγουν  πολλαπλα-
σιαστικά εκλογικά αποτελέσματα.  Αυτή, η ιδιαίτερης μορ-
φής μικροπολιτική, που συνοδεύεται με την έντονη
προβολή της προς εκείνους που ωφελούνται με ταυτό-
χρονη απόκρυψη των επιβαρύνσεων που προκαλούν σε
περισσότερους πολίτες, φαίνεται ότι αποτελεί εθνική μας,
μικροπολιτικού χαρακτήρα, πρωτοτυπία. 

Η μικροπολιτική μοιάζει με το τσαλαβούτημα στο
βάλτο: απλά αναδεύει τα ίδια λασπόνερα, άλλα φέρνει
στην επιφάνεια και άλλα βυθίζει περισσότερο. Είναι
γενικά αποδεκτό  ότι, τα κράτη, και οι ανθρώπινες κοι-
νωνίες γενικότερα, ωφελούνται μόνο με την παρα-
γωγή νέου πλούτου. Η αξιοποίηση των φυσικών

πλουτοπαραγωγικών πηγών και η αξιοποίηση των εφευ-
ρέσεων αποτελούν τη βάση παραγωγής του νέου πλού-
του. Αν αυτό γίνεται συνεργατικά, τα αποτελέσματά του
διαχέονται στις ανθρώπινες κοινωνίες. Αν οι κοινωνίες είναι
δημοκρατικά διαρθρωμένες όλοι οι πολίτες τους τελικά
ωφελούνται, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Έτσι δη-
μιουργείται αυτό που χαρακτηρίζεται κοινωνική πρόοδος.
Η κάθε κρατική οντότητα έχει υποχρέωση προς τους πολί-
τες που την εξέλεξαν, να επιδιώκει τη μεγιστοποίηση των
αποτελεσμάτων αυτής της προόδου, αλλά και τη διανομή
τους αρμονικά στους πολίτες της. Η διαδικασία που περι-
γράφηκε, θεωρούμε ότι, αποτελεί το δρόμο για μια σπει-
ροειδή αναπτυξιακή ανέλιξη των κρατών, αλλά και την
προώθηση των μεταξύ τους συνεργασιών με βάση τις κα-
ταστατικές αρχές που έχουν θεσπιστεί για τους διακρατι-
κούς οργανισμούς που τα ίδια δημιούργησαν.

Η περιοχή μας, η Μάνη, υποφέρει από την ιδιαίτερη
έξαρση που έχει πάρει η μικροπολιτική, μικροπολιτική
που ασκείται σε όλα τα επίπεδα. Το μακρινό κράτος, ελά-
χιστα συνεκτιμά τους πολλαπλά διασπασμένους πολίτες
αυτής της απομακρυσμένης γωνιάς της χώρας. Στους αν-
τιηρωικούς καιρούς μας, δυστυχώς, οι ηρωισμοί των προ-
γόνων μας μπορεί να μας στηρίζουν ατομικά και τοπικά,
αλλά λίγο συγκινούν εκείνους που ασκούν την κεντρική
εξουσία. Είναι και η σιωπηλή συγκατάνευση των μικροομά-
δων που ωφελούνται από τα ψίχουλα της μικροπολιτικής
που αποδυναμώνουν την οργάνωση και την αποτελεσμα-
τική προβολή των τοπικών αναγκών. Έξοδο από αυτή τη
στασιμότητα θα προκύψει μόνο αν θυμηθούμε τα μη-
νύματα που μας έχουν αφήσει ως παρακαταθήκες οι
πρόγονοί μας: τα έπη που εκείνοι δημιούργησαν προ-
έκυψαν όταν αποφάσισαν να ομονοήσουν και να συμ-
πράξουν με πίστη και ανιδιοτέλεια.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Ο θεσμός της Τοπικής Ηγεμονίας στη Μάνη

και οι υποχρεώσεις των Ηγεμόνων (ΙΙ) ...........σελ. 2

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
• «Κατάληψη» στο Λύκειο Καρδαμύλης ............σελ. 3
• Πώς μελετώνται, πώς επιβλέπονται και πώς

υλοποιούνται τα δημόσια τεχνικά έργα;.........σελ. 3
• +Ο Μάνης Χρυσόστομος (1933-2017) ...........σελ. 11
• Χαρακτηριστικά δείγματα από τις ενέργειες

του μακαριστού Χρυσοστόμου στη Μάνη ....σελ. 11
• Το φετινό βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής

Διδασκαλίας στο συμπατριώτη μας καθηγητή
Ιατρικής Μιχ.Κουτσιλιέρη ...................................σελ. 12

ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:
• Νεκροί του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

καταγόμενοι από τη Μάνη (IV) .........................σελ. 4

ΜΙΚΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ............σελ. 5, 9

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Οι “προμήθειες” των ενδιάμεσων........................σελ. 5

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Tα πρόστιμα για τις παράνομες χωματερές

(3 άρθρα) ............................................................σελ. 6
• Σε προχωρημένη φάση η πολεοδόμιση

οικισμού Παραλίας Βέργας .............................σελ. 7
• Ολοκληρωμένη μονάδα λαδιού-ελιάς, στην

Τραπεζοντή της Σπάρτης, από ομογενή ........σελ. 7

ΘΕΜΑ:
• Τα Μοναστήρια και οι περιουσίες τους (Ι) ....σελ. 10

KEY FEATURES IN ENGLISH...........................on page 8

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ
• “PANORAMA VILLAS” Επιπλωμένες Ενοικιαζόμενες

κατοικίες Γεωργίου Μαντζουνέα - Γεωργίου Χοντζέα
(Γιώργηδες) στο Νεοχώριο Δυτικής Μάνης ...............σελ. 8

ΠΕΝΘΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ......................................σελ. 11, 12

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΔΕΚΑΔΩΝ 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η εφημερίδα μας πρωτοκυκλοφόρησε το 1999 και εκδί-
δεται από τότε ανελλιπώς κάθε μήνα. Για να προωθούνται
οι στόχοι που τέθηκαν, τα μέλη του ομώνυμου σωματείου
που ασχολούνται με την έκδοση διαθέτουν την προσωπική
τους συμβολή χωρίς αμοιβή. Όπως κατανοεί ο κάθε καλό-
πιστος αναγνώστης οι στόχοι είναι υψηλοί και αποσκοπούν
στην υποστήριξη κάθε μανιάτικου δικαίου, ώστε να μπει σε
σταθερή και ενιαία πορεία η αναγεννώμενη Μάνη.

Για να μπορέσομε να συνεχίσομε απρόσκοπτα την έκ-
δοση, κάτω από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που

όλοι βιώνομε, είναι αναγκαία και η συμβολή των συνδρο-
μητών της εφημερίδας, δεδομένου ότι δεν έχομε άλλου εί-
δους οικονομικούς πόρους. 

Υπενθυμίζομε ότι η συνδρομή για κάθε έτος ανέρχεται
σε 15 Ευρώ. Η καταβολή συνδρομής για το νέο έτος και
τυχόν καθυστερούμενων προηγούμενων ετών, μπορεί να
γίνεται με ΕΠΩΝΥΜH και με το ΟΝΟΜΑ του ΣΥΝ∆ΡΟ-
ΜΗΤΗ της εφημερίδας, κατάθεση στις Τράπεζες: α) Τρά-
πεζα Πειραιώς, αριθ. λογαριασμού 6343- 050062-666,
β) Εθνική Τράπεζα, αριθ. λογαριασμού: 220/433029-38,

γ) ALPHABANK , αριθ. λογαριασμού: 500-002101-
391238- ή με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: ΜΑ-
ΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, 24022 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ).

Συνδρομές εισπράττονται άμεσα και από τους: Κώστα
Γεωργουλέα – Καρδαμύλη, Αντώνη Ρουμανέα – Νομιτσί &
Καλαμάτα και Βαγγέλη Τσουλέα–παντοπωλείο στο Νιο-
χώρι.

Mε τις καλύτερες ευχές μας για χαρούμενα
Χριστούγεννα.

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ

Βιολογικός καθαρισμός Γυθείου

ΦΥΛΛΟ 225_Layout 1  12/11/17  3:06 PM  Page 1


