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Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Οι

Η αφετηρία της ενεργοποίησης των πολιτών, και οι άξονες της κοινής δράσης τους για διαμόρφωση μια άλλου είδους πολιτική διαχείριση, δεν μπορεί παρά να είναι η
ουσιαστική εστίαση στα θεσμικά μας κείμενα. Το Σύνταγμα,
και η άμεση εφαρμογή των ισχυρών θεσμικών κανόνων
του, αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για μια νέα
εκκίνηση των πολιτικών διαχειρίσεων χωρίς τις παθογένειες
του παρελθόντος. Ασφαλώς η άμεση εφαρμογή των θεσμικών κανόνων το πρώτο που απαιτεί είναι η διάκριση των εξουσιών: νομοθετικής, εκτελεστικής και
δικαστικής. Η διάκριση των εξουσιών δεν είναι τύπος που
μπορεί να παρακαμφθεί μέσω ασαφών προβλέψεων της
νομοθεσίας. Είναι ουσία την οποία πολλές φορές επιχειρεί
ο κοινός νομοθέτης, δηλαδή η εκτελεστική εξουσία που εισηγείται στη Βουλή τα νομοσχέδια και τα ψηφίζει με τη δεδηλωμένη πλειοψηφία που διαθέτει, να αποδυναμώσει.
Έτσι, όμως, αποδυναμώνονται οι ισορροπίες του πολιτεύματος και τα αρνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν,
όπως η οικονομική κρίση, γίνονται εμφανή, αργά ή γρήγορα. Καλό είναι να προβληματιστούμε για το κατά πόσο
έχει συμβάλλει στην οικονομική κρίση η αποδυνάμωση των εξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας
που συντελέστηκε το 1985 με την αναθεώρηση του αρχικού κειμένου του Συντάγματος του 1975. Με την τροποποίηση εκείνη έγινε η ουσιαστική μετατροπή του
πολιτεύματος από Προεδρευόμενη Δημοκρατία σε
πρωθυπουργοκρατία, δηλαδή χωρίς την ύπαρξη δικλίδας ασφαλείας σε επιλογές της εκτελεστικής εξουσίας
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε κρίσεις,
όπως η οικονομική που βιώνομε μακροχρόνια.
Η αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος που καταγράφουν οι μετρήσεις γνώμης και η παρεπόμενη αποστασιοποίηση των πολιτών από τα πολιτικά δρώμενα είναι στενά
συνδεμένες με την υποσχεσιολογία που, κάτω από αυτές

τις συνθήκες της οικονομικής στενότητας, γίνεται και αυτή
αναξιόπιστη μαζί με τα κόμματα που υπόσχονται. Η επαναπροσέγγιση των πολιτικών σε πλαίσια αρχών, η
φειδώ στις υποσχέσεις και η εσωτερική αυτοκάθαρσή
τους, αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
την επαναφορά όλων των συντελεστών του πολιτεύματος στην ουσιαστική εφαρμογή των θεσμικών αλληλοδεσμεύσεων πολιτικών και πολιτών που έχουν
με σαφήνεια καταχωρηθεί στο Σύνταγμα του 1975. Η
ουσιαστική εφαρμογή των θεσμικών κανόνων επιβάλλει
και την αποκάθαρση από όλα τα νομοθετήματα που έχουν
αδιαφανείς ή επιλεκτικές σκοπιμότητες, υπέρ πολιτικών ή
και ομάδων πολιτών σε βάρος του συνόλου. Μέσω αυτού
του είδους των νομοθετήσεων επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο τα δημόσια οικονομικά και οδηγείται σε αυξημένη φορολόγηση το σύνολο των πολιτών που στενάζει
από την υπερφορολόγηση της τελευταίας περιόδου.
Στον εκλογικό κύκλο που στα πρόθυρά του βρισκόμαστε
(λήξη της θητείας της Βουλής, ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές εντός του 2019) θα δοθεί η δυνατότητα να
εκφραστεί με έμφαση η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Τα
κριτήρια της ψήφου του κάθε ενεργοποιημένου πολίτη
θα αποτελέσουν τον κύριο παράγοντα διαμόρφωσης
του κοινωνικού και οικονομικού πεδίου της επόμενης
δεκαετίας. Αν συνεχίσομε να εστιάζομε στα στενά
προσωπικά μικροσυμφέροντα, ίσως τα κακά που θα
προκύψουν να είναι ακόμα χειρότερα από αυτά που
περνάμε. Αν, όμως, ενεργοποιήσομε συναντιλήψεις
και δράσεις κοινού συμφέροντος θα αποστασιοποιηθούμε οριστικά από συμβάντα όπως αυτής της δεκαετίας. Το μέλλον της χώρας βρίσκεται στις
υπεύθυνες επιλογές των ενεργοποιημένων πολιτών
της…
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
192η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΓΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Μάνη και πειρατεία (VΙ).....................................σελ. 2

μετρήσεις γνώμης που έρχονται στο φως της
δημοσιότητας εμφανίζουν ένα απογοητευτικό
στοιχείο: πάνω από το ένα τρίτο των πολιτών
είναι αποστασιοποιημένο από τα πολιτικά
δρώμενα! Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη
γιατί και ένα μεγάλο μέρος από τους υπόλοιπους έχουν αρνητική στάση σε σχέση με τους πολιτικά δρώντες! Μπορεί
όλοι μας, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, να
έχομε υποστεί μειώσεις εισοδημάτων κατά τα δέκα,
σχεδόν, χρόνια της οικονομικής κρίσης, αλλά αυτό δε
σημαίνει ότι θα μας οδηγήσει σε παραίτηση από ενέργειες που θα διαμορφώσουν ένα άλλο μοντέλο πολιτικής διακυβέρνησης. Αν αυτό συμβεί είναι βέβαιο ότι
δε μπορεί να διαμορφωθεί οδός εξόδου από την οικονομική κρίση, δεδομένου ότι αυθεντική λαϊκή κυριαρχία με απόντες τους πολίτες είναι αδύνατο να
εκφραστεί.
Είναι κατανοητή η αρχική αναδίπλωση των πολιτών από
τα κοινωνικά δρώμενα, με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πρόσθετων ατομικών και οικογενειακών αναγκών που προέκυψαν από τα σκληρά
οικονομικά μέτρα. Είναι, όμως, βέβαιο ότι οι αναζητούμενες λύσεις προϋποθέτουν μία άλλου είδους πολιτική διαχείριση, που προωθητές της θα είναι συνειδητοί πολίτες,
δηλαδή αυτοί που κατάλαβαν ποία ήσαν τα ουσιαστικά
αίτια της οικονομικής κρίσης. Ίσως, σε τελευταία ανάλυση, το κύριο αίτιο της δημιουργίας της οικονομικής
κρίσης να ήταν η εστίαση στο στενό προσωπικό συμφέρον, τόσο από εκείνους τους πολιτικούς που στην
πράξη εφάρμοσαν αυτού του είδους πολιτικές, όσο και
από εκείνους τους πολίτες που τους προώθησαν στην
εξουσία με κύριο σκοπό να εξυπηρετηθούν και τα δικά
τους ατομικά, οικογενειακά ή συντεχνιακά συμφέροντα.

Στις 21 και 22 Ιουνίου,
ημέρα Πέμπτη και Παρασκευή αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν εορταστικές
εκδηλώσεις στη Δημοτική
Κοινότητα Βέργας του
Δήμου Καλαμάτας, για την
επέτειο της Μάχης που δόθηκε στις 22 Ιουνίου 1826
στη θέση Βέργα Αλμυρού.
Τότε, Μανιάτες και Μεσσήνιοι κατόρθωσαν, στη
Μάντρα της Βέργας του
Αλμυρού, να νικήσουν το
Τουρκοαιγυπτιακό στράτευμα του Ιμπραήμ, που
είχε τρομοκρατήσει το
Μοριά.

Το χρονικό των
εκδηλώσεων
Πέμπτη 21 Ιουνίου Κάτω Βέργα
• Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες της εκκλησίας
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κάτω Βέργας και εν
συνεχεία παράκληση δέηση, σε ανάμνηση της
λιτανείας που πραγματοποίησαν το 1826 οι άμαχοι
την ημέρα της μάχης, στη
θέση Χάλπινο του Καλαθίου όρους.
• Κάθοδος της Ιερής Εικόνας «Η Ελπίς των χριστιανών».
• Άφιξη και εναπόθεση
της Ιερής Εικόνας στον Ι.Ν.
Αγίου Νικολάου Αλμυρού
Βέργας, παρουσία Αρχών
και κοινού.
Πάρκο Αλμυρού.
• «Φάγαμε μαζί ψωμί και
αλάτι». Καλωσόρισμα επισκεπτών στο Πάρκο του
Αλμυρού από μέλη του
Πολιτιστικού Αναπτυξιακού
Συλλόγου Βέργας, αναβιώνοντας έτσι το παλιό καλωσόρισμα, που πρόσφεραν

του Δημοτικού Σχολείου
Παραλίας Βέργας.
• Απαγγελία ποιήματος
από τον Παναγιώτη Ρήγα,
συνταξιούχο δάσκαλο.
• Παραδοσιακοί χοροί
από τον Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Σύλλογο Βέργας,
υπό την επιμέλεια του Δημήτρη Μαλτίδη.
Αντώνης Ρουμανέας

Ζωγραφική απεικόνιση της μάχης της Βέργας

ψωμί και αλάτι, για να δείξουν με αυτόν τον τρόπο
ότι τους θεωρούσαν φίλους καρδιακούς.
Χορόδραμα «Η μάχη
της Βέργας» υπό την επιμέλεια της Αλίσιας Δημόγιαννη.
Παραδοσιακά
τραγούδια από τη χορωδία
του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου Βέργας
υπό την επιμέλεια της
Πόπης Βαζαίου και την ορχήστρα του συλλόγου υπό
την επιμέλεια του Νίκου
Πράσινου. Χοροί από τα
μέλη του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου Βέργας και του Συλλόγου
Κρητών Μεσσηνίας «Ο
Ψηλορείτης» με παράλληλη εγγραφή εθελοντών
δοτών μυελού των οστών.
Χοροί από τα μέλη του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού
Συλλόγου Βέργας, υπό την
επιμέλεια του Δημήτρη
Μαλτίδη.
Στο χώρο του Πάρκου
Αλμυρού εκτέθηκαν έργα
ζωγραφικής του Σωτήρη
Τζαμουράνη, κειμήλια του
Αγώνα του 1821 από την
ιδιωτική συλλογή του Σπύρου Κατσίρα και ψηφιδωτά

του Λεό Μανιάτη.
Παρασκευή 22 Ιουνίου.
• Τέλεση δοξολογίας
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αλμυρού από το Σεβασμιώτατο μητροπολίτη
Μάνης κ. Χρυσόστομο.
Μετάβαση Αρχών, Οργανώσεων και κοινού και μεταφορά της Ιερής Εικόνας
στη θέση Μάνδρα Αλμυρού, συνοδεία μελών του
πολεμικού Συλλόγου «Κομάντος ’74».
• Επιμνημόσυνη δέηση
προ του εκεί υπάρχοντος
Ηρώου των Πεσόντων και
κατάθεση στεφάνων.
• Τήρηση ενός λεπτού
σιγής στη μνήμη των πεσόντων και ανάκρουση του
Εθνικού Ύμνου.
• Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τη
Μαρία Λιακάκη.
• Απαγγελία ποιήματος
«Στη Μανιάτισσα» (του
Χρήστου
Κουμουτσέα)
από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Συλλόγου Βέργας,
Χαράλαμπο Αφάλη.
• Απαγγελία ποιημάτων
από μαθητές και μαθήτριες

Οι εκδηλώσεις μνήμης
αποτελούν ισχυρό ενισχυτικό παράγοντα του ηθικού
των πολιτών, ιδιαίτερα σε
εποχές κρίση, όπως αυτή
που ζούμε. Ειδικότερα η
συγκεκριμένη μάχη, που
ανάσχεσε την επιθετική
δραστηριότητα
των
Τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων αφού είχαν ήδη
καταλάβει το μεγαλύτερο
μέρος της Πελοποννήσου
νικώντας παντού, αποτελεί
έναν από τους κρισιμότερους σταθμούς του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα
του 1821. Η διεξαγωγή της
κεντρικής
εκδήλωσης
αυτής της επετείου στον
υπάρχοντα στενό χώρο και
η συνεπαφή του χώρου με
τον κεντρικό δρόμο που
συνδέει την Καλαμάτα με
τη Μάνη, δεν μπορεί να
αναπαράγει τη μεγαλοπρέπεια που ταιριάζει στο γιορτασμό της πρώτης νίκης
εναντίον του Ιμπραήμ που
συντελέστηκε
εκεί.
Ο
δήμος Καλαμάτας, στον
οποίο έχει ενταχθεί διοικητικά η Κοινότητα Βέργας,
γνωρίζει καλά να οργανώνει επετείους, διαμορφώνοντας το χώρο και
εμπλουτίζοντας το περιεχόμενό τους. Περιμένομε
πρωτοβουλίες του και στην
περίπτωση της Βέργας.
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