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Την Πέμπτη 21/12 υπο-
γράφηκε από τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Περιβάλ-
λοντος Σωκράτη Φάμελλο η
μερική κύρωση των δασι-
κών χαρτών στο 31,39%
της χώρας, δηλαδή το 1/3
της χώρας. Την υπογραφή
ανήγγειλε ο υπουργός σε
συνέντευξη τύπου που πα-
ραχώρησε στους δημοσιο-
γράφους,στη συνέχεια της
υπογραφής, με την παρου-
σία και των διευθυντών των
Αποκεντρωμένων Διοική-
σεων στις οποίες υπάγονται
οι δασικές υπηρεσίες της
χώρας.

Όπως εξήγησε, η ανάρ-
τηση των δασικών χαρτών
αποκάλυψε σημαντικά προ-
βλήματα: Αγροτικές εκτά-
σεις που είχαν κηρυχθεί
αναδασωτέες, εκτάσεις δα-
σικού χαρακτήρα που είχαν
εκχερσωθεί, εκτάσεις γε-
ωργικού χαρακτήρα που
είχαν δασωθεί και καλλιέρ-
γειες οι οποίες επιδοτούν-
ταν ενώ ήταν πάνω σ’ ένα
υπόβαθρο δασικών εκτά-
σεων. Στη συνέχεια ισχυρί-
στηκε ότι: «Υπήρχε μια
Ομάδα Εργασίας του Υπου-
ργείου Περιβάλλοντος, του
Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, της Γενικής Διεύ-

θυνσης Δασών, του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, της ΕΚΧΑ και του
Υπουργείου Εσωτερικών
που έλυσε όλα αυτά τα
προβλήματα». Είναι όμως
αναντίρρητο ότι για τα
προβλήματα που δημι-
ουργήθηκαν στους ιδιο-

κτήτες δασωμένων αγ-
ρών στη Μάνη (Δυτική
και Ανατολική) κανένα
μέτρο γενικού χαρακτήρα
δε θεσπίστηκε από την
κυβέρνηση. Ασφαλώς δεν
αποτελούν μέτρο γενικού
χαρακτήρα η δυνατότητα

που δόθηκε για εξαγορά και
στη συνέχεια την έγκριση
επέμβασης σε δασωμένους
αγρούς από τους ιδιοκτήτες
τους! Η μερική κύρωση αν-
τιστοιχεί εδαφικές επιφά-
νειες στο 60,15% των
αναρτημένων περιοχών,
ενώ οι μη δασικές  εκτάσεις
που κυρώνονται αποτελούν
το 33,45% των αναρτημέ-
νων περιοχών.

Ειδικότερα στη Λακωνία,
στη Μεσσηνία και στην
Αχαΐα κατατέθηκε ο μεγαλύ-
τερος αριθμός αντιρρήσεων
κατά των χαρακτηρισμών
εκτάσεων στους δασικούς
χάρτες που αναρτήθηκαν.
Στους τρεις αυτούς Νομούς
κατατέθηκαν πάνω από
41.000 αντιρρήσεις και
όπως ανέφερε ο υπουργός:
«εδώ θα έχουμε κι ένα πολύ
μεγάλο φορτίο που πρέπει
να δούμε με τον συντονιστή
πως θα βοηθήσουμε, γιατί
έχουμε και λίγες Επιτροπές
και εκ των στελεχών δη-
λαδή που έχουν αξιοποιηθεί
όλα». Δυστυχώς δεν είπε τί-
ποτα ο Υπουργός για το
χρονοδιάγραμμα εξέλιξης
της εξέτασης των αντιρρή-
σεων ώστε να αποσαφηνι-
στεί ο χαρακτήρας και
αυτών των εκτάσεων.

Ο
ι καιροί γίνονται ολοένα και πιό δύσκολοι.  Ο ατο-
μικισμός διευρύνεται και διαμορφώνει κοινωνικές
συσσωματώσεις με επιθετικά ατομικά χαρακτηρι-
στικά. Η χρονική απόσταση από τους αιώνες που
οι ανάγκες οδήγησαν σε άμβλυνση της επιθετικό-

τητας που προκύπτει κατά προέκταση του ένστικτου της
ατομικής επιβίωσης, φαίνεται ότι δεν έχει επαρκέσει για την
εξάλειψή της. Και η κοινωνικότητα, η ανάγκη της από κοι-
νού αντιμετώπισης των κινδύνων που απειλούν, ή μπορεί
να απειλήσουν, το κάθε μεμονωμένο άτομο φαίνεται ότι
δεν έχει παγιωθεί οριστικά. Η τοποθέτηση του σύγχρονου
πολίτη απέναντι σ` αυτά τα φαινόμενα και οι ενέργειες σε
πρακτικό επίπεδο που επιβάλλονται από αυτές τις τοπο-
θετήσεις, αυτές και μόνο αυτές, μπορούν να συμβάλλουν
στη βελτίωση τέτοιου είδους καταστάσεων.

Η τοπική, η εθνική και η πανανθρώπινη συνείδηση
αποτελούν τρεις εκφάνσεις που φυτρώνουν από το
ίδιο υπόβαθρο: το άτομο ως μέλος της ανθρώπινης
κοινωνίας. Η ιδιότητα αυτή επιβάλλει την αλληλοσύν-
δεση των ενεργειών που εκπορεύονται από την κάθε
μιά από τις τρεις αυτές εκφάνσεις. Όταν και όποτε
αυτό επιτυγχάνεται το “βέλος” της προόδου κινείται
σταθερά προς την ίδια κατεύθυνση και τα αποτελέ-
σματα που προκύπτουν δημιουργούν ωφέλειες σε
όλους, Στην αντίθετη περίπτωση οι όποιες ωφέλειες
προκύπτουν συμψηφίζονται με τις βλάβες που προ-
καλούν και οι όποιες, γενικού ή ειδικού περιεχομένου,
πρόοδοι καταγράφονται, είναι βραχυχρόνιες και ανα-
στρέψιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Ιστορία
της ανθρωπότητας επιβεβαιώνει απόλυτα τις διαπι-
στώσεις αυτές.

Η διαμορφωμένη τοπική συνείδηση έχει το πλεονέκτημα
ότι παράγει αποτελέσματα εύκολα παρατηρούμενα και κα-
ταγραφόμενα, λόγω της περιορισμένης έκτασης που ζουν
και δραστηριοποιούνται τα άτομα των τοπικών κοινωνιών.
Γι` αυτό οι εξελίξεις και τα αποτελέσματα που δημιουργούν
οι δραστηριοποιήσεις των ατόμων που διαθέτουν αυτό το
χαρακτηριστικό είναι φανερά και, γι` αυτό, εύκολα προσεγ-
γίσιμα, από τον οποιοδήποτε έχει τη διάθεση να τα παρα-
τηρήσει. Βέβαια, υπάρχει και η στρεβλωμένη έκφρασή της,

εκείνη που την επικαλούνται και επιχειρούν να την αξιοποι-
ήσουν προς ίδιο όφελος άτομα που δε διαθέτουν τοπική
συνείδηση! Αλλά και αυτή, η ψεύτικη μορφή της, αποκαλύ-
πτεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως από τα ελά-
χιστα αποτελέσματα γενικής ωφελιμότητας που
παράγονται από τα άτομα που την επικαλούνται χωρίς να
τη διαθέτουν.

Η εθνική συνείδηση αποτελεί προέκταση της απόφασης
των πολιτών που, νοιώθοντας ότι τους συνδέουν κοινά βα-
σικά χαρακτηριστικά προερχόμενα από γενετικούς, γλωσ-
σικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, αποφάσισαν να
ακολουθήσουν κοινή πορεία. Έτσι δημιουργείται ένα,
άτυπο ή και θεσμικά κατοχυρωμένο, “συμβόλαιο” μεταξύ
τους. Αυτό δεσμεύει συνειδησιακά τους ίδιους και τους
απογόνους τους δημιουργώντας στον καθένα υποχρεώ-
σεις απέναντι στο σύνολό τους. Η εθνική συνείδηση απο-
τελεί σύνθεση όλων αυτών των υποχρεώσεων. Η εθνική
συνείδηση, συνδυασμένη με το δημοκρατικό χαρακτήρα
του αρχικού “συμβολαίου”, διαμορφώνει σε κρατικές εκ-
φράσεις την άλλη όψη της: την κοινωνική συνείδηση.
Όπως και στην περίπτωση της τοπικής συνείδησης, εμφα-
νίζεται συχνά και η στρεβλωμένη έκφραση της εθνικής –
κοινωνικής συνείδησης, εκείνη που την επικαλούνται και
επιχειρούν να την αξιοποιήσουν προς ίδιο όφελος άτομα
που δεν τη διαθέτουν! Αλλά και αυτή, η ψεύτικη μορφή της,
αποκαλύπτεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως από
τα ελάχιστα γενικής ωφελιμότητας αποτελέσματα που πα-
ράγονται από τα άτομα που την επικαλούνται χωρίς να τη
διαθέτουν. Λόγω της πολυαριθμότητας των προσώπων
στα οποία απευθύνονται δράσεις αυτών που επικαλούνται
ως αφετηρία τους την εθνική – κοινωνική τους συνείδηση,
τα αποτελέσματα, σ` αυτή την περίπτωση εμφανίζονται με
κάποια χρονική υστέρηση, αλλά, δυστυχώς, και με μεγε-
θυσμένες αρνητικότητες.

Έχει αποδειχθεί επίσης ότι, τα άτομα που προβάλλουν
με έμφαση ενέργειές τους που τις αποδίδουν ως προ-
έκταση της εθνικής – κοινωνικής τους συνείδησης στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις υποκρύπτουν ιδιοτέλεια και
ατομικά συμφέροντα. Αντίθετα, οι σιωπηλά δρώντες κατά
προέκταση της εθνικής – κοινωνικής τους συνείδησης πα-

ράγουν αποτελέσματα που οι ωφέλειές τους διαχέονται
στο σύνολο της εθνικής – κοινωνικής ομάδας.

Το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε κάτοικοι
του ίδιου πλανήτη αποτελεί την αφετηρία διαμόρφω-
σης της πανανθρώπινης συνείδησης. Και αυτή εδρά-
ζεται στις κοινές γενετικές αφετηρίες, αρχαϊκής έστω
προελεύσεως, αλλά και στα κοινά χαρακτηριστικά των
επί μέρους εθνικών – κοινωνικών συνειδήσεων που
οικοδομούνται  πάνω σε κοινής αποδοχής αξίες. Την
πανανθρώπινη συνείδηση αντιστρατεύονται με έμφαση οι
ακραίοι εθνικισμοί, δηλαδή αυτοί που επιχειρούν να τοπο-
θετήσουν επί μέρους και στενά εθνικά συμφέροντα πάνω
από την πρόοδο του συνόλου της ανθρώπινης κοινωνίας.
Οι εθνικισμοί αυτοί παραβλέπουν ότι οι πολιτικές που επι-
λέγουν εκτός από τα εμπόδια στη γενική πρόοδο που προ-
καλούν, δημιουργούν και πολλαπλούς κινδύνους.
Κινδύνους που προέρχονται από τους πολέμους μεταξύ
των εθνικισμών με αντίθετες επιδιώξεις, αλλά και κινδύ-
νους που προκαλούν οι πολιτικές στενών ωφελιμιστικών
σκοπιμοτήτων βραχυχρόνιου οφέλους και καταστροφικών
αποτελεσμάτων σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. 

Η τοπική, η εθνική – κοινωνική και η πανανθρώπινη
συνείδηση έχουν τη ίδια γενεσιουργό αιτία, αυτή που
δημιουργεί αυτή η ίδια η ανθρώπινη υπόσταση.
Έχουν δε μεταξύ τους σχέση υπαλληλίας ώστε σε δια-
δοχικά στάδια να οικοδομούνται και να προοδεύουν
οι υπερατομικού χαρακτήρα κοινωνίες. Χρέος του
κάθε μέλους της κάθε κοινωνίας είναι να ενδοσκοπηθεί
και, αν διαπιστώσει ότι διαθέτει πανανθρώπινη συνεί-
δηση, να υπηρετήσει με ενέργειες θετικού χαρακτήρα
την προέκταση στο χρόνο την οικοδόμησή τους και να
συμβάλλει στην πρόοδο της πανανθρώπινης κοινω-
νίας. 

Ο προβληματισμός που προηγήθηκε αποτελεί και
το ευχετήριο πλαίσιο της ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
για τους Μανιάτες και φιλομανιάτες συνδρομητές της
για το Νέο Έτος 2018 που ανέτειλε!

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΠΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΗ, ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

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

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

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
• Συνέδριο για τον Νικηφόρο Βρεττάκο

στο Γύθειο..........................................................σελ. 3
• Η απονομή του Βραβείου εξαίρετης

πανεπιστημιακής διδασκαλίας στον
Μανιάτη καθηγητή Μιχάλη Κουτσιλιέρη .......σελ. 12

ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:
• Νεκροί κατά τους πολέμους της εκατονταετίας

1834-1934 καταγόμενοι από τη Μάνη (Ι) .........σελ. 4

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

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Δημόσια τεχνικά έργα: Από τα μικρά

βγαίνουν συμπεράσματα για τα μεγάλα............σελ. 5

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Διοικητική κρίση στο ΦΟΔΣΑ

Πελοποννήσου ..................................................σελ. 6
• Το νέο κοινοτικό πρόγραμμα Leader .............σελ. 6
• Βραβείο στην Ελλάδα για έργο

γρήγορου Internet ............................................σελ. 6

ΘΕΜΑΤΑ:                                                                                       
• Η πρόταση για νέα ερευνητική και

κοινωνική δράση του ΙΙΒΕΑΑ ..........................σελ. 7
• Τα Μοναστήρια και οι περιουσίες τους (ΙΙ) ...σελ. 10

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ
• Cafe-Bar “Άδης” Βασιλείου Μπεγέτη

στον Άγιο Νικόλαο Δυτ. Μάνης ........................σελ. 8

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

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΡΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ)

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 ΣΥΝΔΡΟ-
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 ευτυχές, δη-
μιουργικό και αλληλέγγυο το νέο έτος 2018.

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ

Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες με σκούρο χρώμα
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