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ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ:
ΣΤΟ 20ο ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ό

Η αφετηρία

ταν, στις αρχές του 1999, τα μέλη του σωματείου
μας πήραν την απόφαση για έκδοση εφημερίδας,
οι δυσκολίες του εγχειρήματος είχαν σκεπαστεί
κάτω από την αισιοδοξία που δημιουργούσε η
άγνοια. Όμως, για εκείνους που αποφάσισαν να
διαθέσουν ανιδιοτελώς πολύτιμο προσωπικό χρόνο για να
εκφραστεί, μέσω της εφημερίδας η αγάπη για τον τόπο
μας, τη Μάνη, η θέληση ήταν ισχυρότερη των δυσκολιών.
Η πορεία μας, όλα αυτά τα χρόνια χαρακτηρίστηκε από τη
διαρκή αναζήτηση και παρουσίαση εκείνων των στοιχείων
του παρελθόντος που αποτελούν τις καταβολές που μας
άφησαν οι ηρωικοί μας πρόγονοι. Και, ακόμα, τη σύνδεσή
τους με τις ανάγκες του παρόντος αλλά και τις προοπτικές
του μέλλοντος. Ενός μέλλοντος που επιχειρούμε, συμβάλλοντας με την εκδοτική μας προσπάθεια, να προβάλλει
όσο το δυνατό πιο φωτεινό για τα παιδιά μαςκαι γενικότερα
για εκείνους που θα μας ακολουθήσουν.
Από το πρώτο φύλλο παρουσιάσαμε τις εκδοτικές μας
συντεταγμένες, που παραμένουν αναλλοίωτες σε όλη αυτή
τη μακρά πορεία που ακολούθησε. Τις συντεταγμένες που
καθόρισαν και τον τίτλο ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Είναι σε όλους μας
γνωστό ότι στην περιοχή μας επικρατούσε για πολλούς αιώνες το άγριο έθιμο της αντεκδίκησης, η βεντέτα. Αυτό δημιουργούσε μακροχρόνιες συγκρούσεις και μια μόνιμη
αναταραχή, στις μικροκοινωνίες της περιοχής μας. Ευτυχώς κατά τις τελευταίες δεκαετίες το έθιμο αυτό έχει
εκλείψει, τουλάχιστον στη φονική του μορφή, χωρίς
να είναι βέβαιο ότι έχει εξαφανιστεί το υπόστρωμα,
κοινωνικό και βιολογικό, που το δημιουργούσε. Αυτό
το υπόστρωμα, με τη μορφή της καχυποψίας και της
μνησικακίας, είναι εκείνο που οδηγεί στις εγωκεντρικές αντιλήψεις και στη δυσκολία συνθέσεως των απόψεων για τη διαμόρφωση κοινής συνισταμένης, που
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη και
την ευημερία της περιοχής. Επιδίωξή μας είναι να
βοηθήσουμε να σταθεί ο ένας Μανιάτης δίπλα στον

άλλο και όλοι μαζί να ενισχύσομε αυτά που καθορίζουν την ιδιαιτερότητα του τόπου μας. Τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας, τα μνημεία του πολιτισμού
μας, οι εξαίρετες κλιματολογικές συνθήκες και η αυθόρμητη
διάθεση φιλοξενίας αποτελούν συνδυαστικά χαρακτηριστικά διαχρονικής έλξης επισκεπτών. Όσο αυτοί οι στόχοι
θα προωθούνται θα ελαττώνονται οι καταστροφικοί διχασμοί που κόστισαν στην περιοχή μας περισσότερο αίμα
και δάκρυα από τη φονικές βεντέτες. Διχασμοί που εμπόδισαν και εμποδίζουν ακόμα τις αναγκαίες συστρατεύσεις
με σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής μας.

Η πορεία
Οι φάσεις αυτής της μακράς εκδοτικής πορείας δεν ήταν
όλες ομαλές, ούτε χωρίς προβλήματα. Χάρη στην κοινή
προσπάθεια, των μελών του σωματείου και της διοίκησής
του, καταφέραμε να τα ξεπερνάμε και να διαμορφώσομε
σταθερότητα πορείας, που παγιώνεται και με επεκτάσεις
πέραν της σύνθεσης του μηναίου φύλλου. Προχωρήσαμε
ακόμα μακρύτερα στον εκδοτικό χώρο, στοχεύοντας σε διευρυμένους ορίζοντες. Αποτολμήσαμε την έκδοση βιβλίων,
με αναφορά πάντα την περιοχή μας. Εκδώσαμε τα βιβλία:
Ο «Οδηγός Τουριστικών Επενδύσεων», «Σελίδες από την
Ιστορία της Μάνης, τόμος Α’», το 20πτυχο φυλλάδιο «Δυτική Μάνη: Σταθμοί Περιήγησης από την είσοδό της στην
Καλαμάτα» και σε δύο τόμους «Ταξιδιωτικές Διαδρομές»
που αναφέρονται στις τρεις περιοχές της Μάνης (Έξω,
Κάτω και Μέσα) και τη Μπαρδούνια, με αναλυτικές αναφορές σε όλους τους οικισμούς τους. Πέρυσι, ανταποκρινόμενοι σε αυτά που επιτάσσει η ψηφιακή εποχή,
αναβαθμίσαμε την ιστοσελίδα μας www.maniatiki.gr με τη
συμπερίληψη σ` αυτή μεγάλου όγκου στοιχείων που αφορούν τη Μάνη, αλλά και πολλά από τα δημοσιεύματα της
ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Η μεγάλη επισκεψιμότητά
της από Μανιάτες και φιλομανιάτες επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της πρωτοβουλίας μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΕΥΧΕΣ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΜΑΝΙΑΤΕΣ

Οι προοπτικές

Θεωρούμε ότι η συνειδησιακή υποχρέωση έναντι του
τόπου μας δεν εξαντλείται μέχρις εδώ. Αρχίζει, ήδη, να
σχηματοποιείται συνέχεια στις εκδοτικές δραστηριότητες,
με πρωταρχική την έκδοση του Β΄ τόμου από τις «Σελίδες
από την Ιστορία της Μάνης» που, θα αποτελέσει συνέχεια
του Α΄ τόμου και, θα αναδείξει τα ιστορικά γεγονότα που
φθάνουν μέχρι τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την
εθνεγερσία του 1821. Διαβουλευόμαστε και για την ωρίμανση και άλλων πρωτοβουλιών που θα θέλαμε να
συνδυαστούν με την επετειακή σημειολογία της συμπλήρωσης 20 χρόνων της ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και τους σκοπούς που μας οδήγησαν στην
πρωτοβουλία αυτής της έκδοσης.
Κλείνομε αυτό το κείμενο, με απόσπασμα από το κύριο
άρθρο του πρώτου φύλλου μας που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1999, αλλά παραμένει, το ίδιο, επίκαιρο: Η έκδοση
της εφημερίδας αυτής, έρχεται να καλύψει ένα κενό. Ο μανιάτικος χώρος χαρακτηρίζεται από τη διασπορά των οικισμών και την αραιοκατοίκηση. Το άγονο έδαφος και η ανάγκη
για εργασία, καθώς και οι εμφύλιες συγκρούσεις οδήγησαν
ένα μεγάλο μέρος των Μανιατών στη μετανάστευση, τόσο σε
άλλες περιοχές της Ελλάδας, όσο και στο εξωτερικό. Όμως
τα κύρια χαρακτηριστικά τους παραμένουν στο γονιδιακό
τους υπόστρωμα. Και ιδιαίτερα, η αγάπη για την πατρίδα και
για όσα έχουν σχέση με τη ζωή που συνεχίζεται στην πατρώα
γη: τους θεσμούς της, τις δραστηριότητες των κατοίκων της,
τις προοπτικές της για το μέλλον, την προκοπή της. Η Μάνη
εξάλλου αποτελεί ενιαίο χώρο με κατοίκους που, ξεκινώντας
από κοινές βιολογικές καταβολές, κατάφεραν να διαμορφώσουν κοινές στάσεις ζωής και να γράψουν λαμπρές σελίδες
στην ιστορία της χώρας μας. Με την έκδοση αυτή θα επιχειρούμε να ανασύρομε στο φως τα σχετικά στοιχεία, για να γίνουν γνωστά, ιδιαίτερα στους νέους, να ανατροφοδοτούν και
να εμπνέουν κοινούς βηματισμούς προς στο μέλλον.
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΟΤΙ, ΛΟΓΩ
ΠΛΗΘΩΡΑΣ ΥΛΗΣ, ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ Ο «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ» ΤΑΫΓΕΤΟΥ (TAYGETOS MARATHON), ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΚΑΙ Η ΕΝΘΡΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΪΟΥ.

ΑΡΕΟΠΟΛΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ:

ΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ ΤΟΥ 1821 ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
ΟΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
Οι φετινές εκδηλώσεις σε ανάμνηση των πρόδρομων γεγονότων
του 1821, στην Αρεόπολη στις 17
Μαρτίου και στην Καλαμάτα στις 23
Μαρτίου, είχαν ιδιαίτερο πανηγυρικό

χαρακτήρα, λόγω της παρουσίας του
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και στις δύο εκδηλώσεις.
Παρουσία
που
συνοδεύτηκε και από ιδιαίτερα διεισ-

δυτικές δηλώσεις, συνδυασμού των
τότε γεγονότων με το γενικότερα
ρευστό κλίμα στην ευρύτερη περιοχή μας και τις ισορροπίες σε
σχέση τους γείτονές μας.

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Ηλίας Κατσάκος - Μαυρομιχάλης ....................σελ. 2
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
• Το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού
όπως παρουσιάστηκε από την καλλιτεχνική
διευθύντρια Λίντα Καπετανέα ..........................σελ. 3
• «Αδούλωτη ΜΑΝΗ - ΛΑΚΩΝΙΑ οδός» .............σελ. 7
ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:
• Νεκροί κατά τους πολέμους της εκατονταετίας
1834-1934 καταγόμενοι από τη Μάνη (ΙV) ......σελ. 4
ΜΙΚΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ............σελ. 5, 9
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Οι αριθμοί από την Ευρώπη δείχνουν τις πηγές της
κακοδαιμονίας μας. Αντιδράσεις δεν σημειώθηκαν! ...σελ. 5
ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Η ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλου ως Επίτιμου
Δημότη Ανατολικής Μάνης...............................σελ. 7
• Εκδηλώσεις στη Βέργα σχετιζόμενες με το
μπαρούτι που ξεφόρτωσε πλοίο στον Αλμυρό
λίγο πριν την επανάσταση του 1821 ..............σελ. 7
• Με επιτυχία και η 2η Γύρα Μάνης
στις 18 Μαρτίου 2018......................................σελ. 11

ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ

KAΛAMATA - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Στη σελίδα 6 αναλυτικότερα ρεπορτάζ σχετικά με αυτές τις δύο εκδηλώσεις.
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.

ΘΕΜΑΤΑ:
• Τα Μοναστήρια και οι περιουσίες τους (V)...σελ. 10
• Ο διαχρονικός ρόλος των Γυναικών της Λακωνίας
από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας .............σελ. 12
KEY FEATURES IN ENGLISH ...........................on page 8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ
• Κατασκευές Σιδήρου - Αλουμινίου Δημητρίου
Γ. Νταή, στα Μπαζιγέικα Πηγής Πλάτσας ........σελ. 8
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ .....................................................σελ. 11, 12

