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Τα σπήλαια Διρού, στην
περιοχή του Πύργου της
Μέσα Μάνης, αποτελούν
ένα από τους κυριότερους
τουριστικούς πόρους της
Μάνης. Κατά τα 50 χρόνια
λειτουργίας τους έχουν προ-
σελκύσει πολλές χιλιάδες
επισκέπτες. Αυτοί, εκτός
από την επίσκεψη στο
σπουδαίο αυτό μνημείο της
φύσης, με τους δεκάδες
σταλακτίτες και σταλαγμίτες
τόσο στο χερσαίο όσο και
στο λιμναίο σπήλαιο, επε-
κτείνουν χρονικά την παρα-
μονή τους στη Μάνη για να
επισκεφτούν τα πολλαπλά
μνημεία πολιτισμού και
φύσης που παρατηρούν και
άμεσα κατά τη διαδρομή.
Είναι περιττό να περιγρα-
φούν αναλυτικότερα τα πολ-
λαπλά οικονομικά οφέλη της
Μάνης και των κατοίκων της
που προκαλούν, δευτερογε-
νώς, τα σπήλαια Διρού.

Δυστυχώς, η τουριστική
και πολιτιστική αξιοποίησή
τους, κατά το μισό αιώνα
που μεσολάβησε από την
ανακάλυψη και το άνοιγμά

για τους επισκέπτες τους,
είναι πολύ κατώτερη από
την αναμενόμενη. Λειτουρ-
γούν περίπου όπως πρω-
τάρχισαν! Δεν είναι αμελη-
τέα η συνεισφορά στην το-
πική οικονομία του Πύργου
Διρού με την απασχόληση
κατοίκων της ευρύτερης πε-
ριοχής στις διαδικασίες της
ξενάγησης, αλλά αυτό το δε-
δομένο θα μπορούσε όχι
μόνο να διατηρηθεί αλλά και
να επεκταθεί σε οποιασδή-
ποτε ολοκληρωμένης μορ-
φής αξιοποίησή τους. Από
την κινητικότητα που είχε
παρουσιαστεί κατά τις αρχές
της προηγούμενης δεκαε-
τίας, που δυστυχώς ανατρά-
πηκε στη συνέχεια, είναι
καταγραμμένο αναπτυξιακό
ενδιαφέρον για ολοκληρω-
μένη τουριστική επένδυση
στην περιοχή. Θεωρούμε,
όμως, ότι μια τοπική επέν-
δυση δεν αρκεί. Η συντό-
μευση της μετακίνησης
μέσω των οδικών αξόνων
από την Καλαμάτα και τη
Σπάρτη, θα διευκόλυνε τους
επισκέπτες που επιθυμούν

να κινηθούν οδικά μέσω του
αυτοκινητόδρομου που κα-
ταλήγει στις πρωτεύουσες
Μεσσηνίας και Λακωνίας.
Πολύ μικρές είναι οι παρεμ-
βάσεις, τουλάχιστο κατά τις
τρεις τελευταίες δεκαετίες,
για τη βελτίωση των οδικών
αξόνων Σπάρτη – Γύθειο –
Αρεόπολη – Πύργος από τα
ανατολικά και Καλαμάτα –
Καρδαμύλη – Αρεόπολη –
Πύργος  από τα δυτικά. Κυ-
ρίως, δεν έχει συνεκτιμη-
θεί από τους τοπικούς
παράγοντες ο σημαντικός
ρόλος τους, ως πύλη ει-
σόδου επισκεπτών  για τα
Σπήλαια Διρού, που μπο-
ρεί να αποτελέσει το αερο-
δρόμιο της Καλαμάτας,
καθώς  και η αναγκαιότητα
συντόμευσης της χρονι-
κής διαδρομής με σημαν-
τικές βελτιώσεις της οδι-
κής μετακίνησης των  αε-
ρομεταφερόμενων που ε-
πιθυμούν να επισκεφθούν
τα Σπήλαια Διρού. 

Αφορμή για τη σύνταξη
του κειμένου που προηγή-
θηκε αποτέλεσε η ερώτηση

που κατέθεσαν στη Βουλή
17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
με πρώτο το βουλευτή Λα-
κωνίας Σταύρο Αραχωβίτη.
Ερώτηση που, δυστυχώς,
κινείται μόνο σε θέματα βελ-
τίωσης της μέχρι τώρα δια-
χείρισης, χωρίς να ασχολεί-
ται με θέματα ολοκληρωμέ-
νης μορφής αναπτυξιακής
αξιοποίησης. Στο ίδιο πνεύ-
μα κινούνται και οι απαντή-
σεις των αρμόδιων υπουρ-
γών, ασυντόνιστες μεταξύ
τους, ασύνδετες με τον κα-
ταλυτικό για την ανάπτυξη
παράγοντα «χρόνος», προ-
εκτείνοντας έτσι τη στατικού
χαρακτήρα και τρέχουσας
διαχείρισης, προσέγγιση
που ακολουθείται σ’ αυτό το
θέμα  για δεκαετίες.

Η ερώτηση των βουλευ-
τών και περιληπτικά οι
απαντήσεις των υπουρ-
γείων Τουρισμού και Ερ-
γασίας δημοσιεύονται στη
σελίδα 9, ενώ η απάντηση
του υπουργείου Πολιτι-
σμού στη σελίδα 3.

Π
ρόσφατα πραγματοποιήθηκε στη Τρίπολη το Ανα-
πτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου, το 10ο κατά
σειρά από τα συνέδρια που έχουν προγραμματιστεί
να διεξαχθούν στις έδρες των 13 Περιφερειών της
χώρας. Όπως έχει γίνει γνωστό, τη διοργάνωση

αυτών των συνεδρίων έχουν από κοινού το υπουργείο Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης και η αντίστοιχη Περιφέρεια. Σύμ-
φωνα με τον κυβερνητικό  σχεδιασμό, σκοπός αυτών των
συνεδρίων είναι «η σε βάθος διερεύνηση των παρα-
γωγικών δυνατοτήτων, προκειμένου να τεθούν ποιοτι-
κοί και ποσοτικοί στόχοι για την αναπτυξιακή
προοπτική της κάθε Περιφέρειας, στο πλαίσιο ενός
συνεκτικού σχεδίου περιφερειακής παραγωγικής ανα-
συγκρότησης». Αυτό επιδιώκεται μέσω της διαβούλευ-
σης  κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, ώστε
να καταλήξει «σε κατάρτιση ενός οδικού χάρτη ενερ-
γειών σε συνάρτηση αφενός με τις προτεραιότητες
της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021», αφε-
τέρου με τις πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν ήδη
αναπτυχθεί ή σχεδιαστεί, σηματοδοτώντας τη μετά-
βαση της περιοχής, από την εποχή της κρίσης στην
εποχή της δίκαιης ανάπτυξης».

Οι γενικότητες σκοπών και στόχων, όπως καταγράφον-
ται πιο πάνω, ίσως έχουν τεθεί για να προωθηθούν μέσω
των αναπτυξιακών συνεδρίων πολιτικές σκοπιμότητες, κυ-
ρίως μέσω της προβολής προσωπικών επιδιώξεων  και
γενικού χαρακτήρα διακηρύξεων.  Η παρέλαση πολλών
υπουργών και οι γενικόλογες ομιλίες τους , κατά το
τριήμερο της διεξαγωγής του συνεδρίου στην Τρί-
πολη, καθώς  και οι μεγαλόστομες δηλώσεις κυβερνη-
τικών και περιφερειακών παραγόντων σε συνεν-
τεύξεις τύπου, δεν οδήγησαν σε κάποια συμπερά-
σματα, έστω και με μορφή αξόνων συγκεκριμένης
αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας. Οι ομιλίες εκ-
προσώπων τοπικών κοινωνιών και κοινωνικών ομάδων,
συντομευμένες στα στενά χρονικά περιθώρια του προ-

γραμματισμού, αλλά και χωρίς οργανωτική πρόβλεψη για
υποβολή σχετικών υπομνημάτων κατά την περίοδο προ-
ετοιμασίας του συνεδρίου, δεν διαμόρφωσαν  ιδιαίτερη
συμβολή στην όλη διαδικασία του συνεδρίου, όπως θά-
πρεπε λόγω της ιδιότητάς τους. Αλλά ούτε  και κατά το δί-
μηνο που μεσολάβησε από την ολοκλήρωση των
εργασιών του συνεδρίου φάνηκαν στον ορίζοντα κάποια
πορίσματα που προέκυψαν από τις εισηγήσεις και τις συ-
ζητήσεις που τις ακολούθησαν.

Ολοκληρωμένη και σύμμετρη ανάπτυξη σε επίπεδο
Περιφερειών της  χώρας θα μπορούσε να προκύψει
μέσω σαφούς και δίκαιου προγραμματισμού κατανο-
μής των αναπτυξιακών πόρων μεταξύ των επί μέρους
περιοχών. Με αφετηρία σταθερά στοιχεία, όπως ο
πληθυσμός, η έκταση και ο αριθμός των κατοικιών, κα-
ταγραμμένα με σαφήνεια από τις απογραφές της  Ελ-
ληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας , θα μπορούσαν να
δημιουργηθούν σταθεροί συντελεστές κατανομής  του
μεγαλύτερου μέρους των διατιθέμενων οικονομικών
πόρων. Και στη συνέχεια οι προβλέψεις,  τόσο του
κρατικού όσο και του περιφερειακού προϋπολογι-
σμού, να μεταφέρονται στους αρμόδιους οργανισμούς
και υπηρεσίες για υλοποίηση στην πράξη. Μέσω δια-
δικασίας αυτής της μορφής θα περιορίζονταν δρα-
στικά οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες, αλλά και η υπο-
απόδοση των χρηματοδοτήσεων που προκύπτει από
ανορθολογικές κατανομές στηριγμένες σε πολιτικές
σκοπιμότητες και επιδιώξεις.

Η περιοχή μας, η Μάνη, βγήκε, για μια ακόμα φορά,
παραγκωνισμένη και από αυτό το αναπτυξιακό συνέ-
δριο. Οι ανάγκες της, ιδιαίτερα μετά τη σημαντική του-
ριστική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών, για μια
ακόμα φορά δεν καταγράφηκαν, ενώ κανένα από τα
αναφερθέντα έργα ή ενέργειες δεν φορά την περιοχή
μας! Η μακροχρόνια αγνόησή της από τα Προγράμ-
ματα Δημοσίων Επενδύσεων, του κράτους και της Πε-

ριφέρειας, φαίνεται ότι αποτελεί παγιωμένη κατάστα-
ση. Μια πρόχειρη συσχέτιση των απογραφικών στοι-
χείων, που θίξαμε πιο πάνω,  μέσω των οποίων θα
μπορούσε να προκύπτουν δίκαιες και σύμμετρες κα-
τανομές αναπτυξιακών πόρων, δείχνει περίτρανα
αυτή την αδικία. Αν η κατανομή των αναπτυξιακών
πόρων στις επί μέρους περιοχές της χώρας γινόταν
με  κριτήριο τα στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό,
τις κατοικίες και την έκταση, στη Μάνη (Ανατολική και
Δυτική) θα έπρεπε να επενδυόταν, για δημόσιες υπο-
δομές, το 4,4% των συνολικών δημόσιων επενδύσεων
στην  Περιφέρεια Πελοποννήσου (βάση υπολογισμού:
α) Πληθυσμός Περιφέρειας Πελοποννήσου  577.903 κάτοι-
κοι και Μάνης 19.950 κάτοικοι , β) Αριθμός κτιρίων Περι-
φέρειας Πελοποννήσου  411.462 και Μάνης 22.692 και γ)
Έκταση  Περιφέρειας Πελοποννήσου  21.550 τετραγωνικά
χιλιόμετρα και Μάνης 913,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα ).
Είναι ολοφάνερο, σε όποιον έχει και χαλαρή επικοινω-
νία με τη Μάνη και τους οικισμούς της ότι, εδώ και αρ-
κετές δεκαετίες οι  επενδυτικοί πόροι , που διατίθενται
στην περιοχή μας, δεν προσεγγίζουν ούτε το ένα τρίτο
του 4,4% του συνόλου που δικαιούται μέσω δίκαιης
κατανομής (αυτό αποδεικνύεται εύκολα και με μια πρό-
χειρη έρευνα των σχετικών απολογιστικών στοιχείων).

Το πρόσφατο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Πελοποννήσου
απέδειξε ανάγλυφα τη μακροχρόνια τηρούμενη στάση των
«κρατούντων» απέναντι στη Μάνη.  Απομένει η συνεκτί-
μηση των σχετικών στοιχείων και ο προβληματισμός που
θα δημιουργήσει σε όσους, Μανιάτες και φιλο μανιάτες, εν-
διαφέρονται έμπρακτα για την περιοχή και την αναπτυξιακή
της πορεία. Εμείς τονίζομε, για μία ακόμα φορά, ότι αδι-
κίες αυτού του τύπου δεν αντιμετωπίζονται με προσω-
πικές πολιτικές αλλά με ενότητα διεκδικητικών στόχων
και οργανωτικές συσπειρώσεις  του αξιόλογου ανθρώ-
πινου δυναμικού που διαθέτει η περιοχή μας ...
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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 Πει-
ραιά, 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 Mαρ-
τίου, B) KAPΔAMYΛH: Πρακτορείο εφημερίδων ΓP. ΓPHΓO-
PIAΔH (επί του επαρχιακού). Γ) ΣTOYΠA και AΓIOΣ
NIKOΛAOΣ: Σούπερ Mάρκετ KATEPINA. Δ) ΚΑΜΠΟΣ:
Πρακτορείο εφημερίδων ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ (επί του επαρχια-
κού), Ε) NIOXΩPI: Σούπερ-Mάρκετ Eυ. & Kων. Tσουλέα, ΣΤ)
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Κατάστημα “ΜΟΝΕΥ ΜΑΝΗ” Χαρού-
λας Γεννηματά, Ζ) ΑΡΕΟΠΟΛΗ:  Βιβλιοπωλείο “ΑΔΟΥΛΩΤΗ
ΜΑΝΗ” Γεωργίου Δημακόγιαννη.

Σπήλαιο Αλεπότρυπα Σπήλαιο Βλυχάδα
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