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Ο ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

Μ

ετρήσεις από έµπειρους εξειδικευµένους οργανισµούς αποκαλύπτουν ότι η χώρα µας βρίσκεται
στην ουρά των Ευρωπαϊκών χωρών σχετικά µε την
αποδοτικότητα του δηµόσιου τοµέα. Σύµφωνα,
επίσης, µε τις καταγραφές αυτές έχοµε τους περισσότερους υπαλλήλους στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, σε
αναλογία µε το συνολικό πληθυσµό, από όλους τους Κοινοτικούς εταίρους µας. Τέλος, οι ποιοτικές µετρήσεις, επιβεβαιωνόµενες και από τις προσωπικές εµπειρίες,
αποδεικνύουν ότι τα δηµόσια αγαθά που προσφέρονται
στους πολίτες υστερούν έναντι των αντίστοιχων των άλλων
χωρών. Αυτά τα πορίσµατα θα έπρεπε να δηµιουργήσουν
έντονη ανησυχία στους κυβερνώντες, ιδιαίτερα αυτή τη
χρονική συγκυρία της οικονοµικής κρίσης, στη δηµιουργία
και την παρατεταµένη διάρκεια της οποίας έχουν σηµαντική συµβολή. Στις διαπιστώσεις που προηγήθηκαν θα
πρέπει να ενταχθεί και ένα πρόσθετο στοιχείο: οι οποιεσδήποτε µειώσεις του αριθµού των υπηρετούντων υπαλλήλων προέκυψαν µετά από υποχρεωτικές δεσµεύσεις που
επέβαλλαν οι εκπρόσωποι των δανειστών της χώρας,
µέσω των µνηµονίων! Η µόνη οδός αντιµετώπισης των
αρνητικών συνεπειών που δηµιουργούν αυτές οι καταστάσεις στην οικονοµική ανισορροπία της χώρας
αποτελεί η βελτίωση της απόδοσης των υπηρετούντων υπαλλήλων, µέσω προγραµµάτων ουσιαστικής
επανεκπαίδευσής τους µε αντίστοιχη µε τις αποδόσεις τους βελτίωση των αποδοχών τους. Φαίνεται
όµως οι αρµόδιοι κινούνται σε αναντίστοιχη κατεύθυνση!
Η εξέταση των αιτίων που δηµιουργούν την αριθµητική
διόγκωση, σε συνδυασµό µε την ποιοτική υποβάθµιση των
υπηρεσιών που προσφέρονται από το δηµόσιο τοµέα, οδηγεί κατ` ευθείαν στις µικροπολιτικού χαρακτήρα σκοπιµότητες των κυβερνήσεων. Οι ανάγκες τους για δηµιουργία
πολυπληθών οµάδων µελλοντικών ψηφοφόρων αποτελεί
την κύρια σκοπιµότητά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Όσο για τις κοινωνικές υποχρεώσεις έναντι
του συνόλου των πολιτών που αναλαµβάνουν µε την
εκλογή τους, αυτές έπονται, αποτελώντας συµπληρωµατικότητα στις ενέργειες και στις αποφάσεις τους, συνοδευόµενες πάντως από εµφαντική µεγέθυνση κατά τη δηµόσια
προβολή τους. Οι διαπιστώσεις αυτές ποικίλλουν σε ένταση
και έκταση από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, όπως προκύπτει

από τα στοιχεία των δηµοσιοποιούµενων µετρήσεων, αλλά
σε γενικές γραµµές επιβεβαιώνονται οι ισχυρές αποκλίσεις
µεταξύ δηλώσεων και αποτελεσµάτων.

Οι περιπτώσεις που, ενδεικτικά, αναφέρονται στη συνέχεια επιβεβαιώνουν τις διαπιστώσεις που προηγήθηκαν.
Σύµφωνα µε πρόβλεψη του Συντάγµατος
(Άρθρο 101): - παρ.1. Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται κατά το αποκεντρωτικό σύστηµα. - Παρ.
3 Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν γενική αποφασιστική αρµοδιότητα για τις υποθέσεις
της Περιφέρειάς τους. Τα κεντρικά όργανα του
Κράτους, εκτός από τις ειδικές αρµοδιότητες, έχουν
τη γενική κατεύθυνση, το συντονισµό και τον
έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των περιφερειακών αρχών.
Πως µεταφράζονται αυτές οι συνταγµατικές
προβλέψεις στην πράξη; Το Κράτος έχει δηµιουργήσει εννέα Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
µε περιορισµένες αρµοδιότητες και έχει αποκεντρώσει κάποιες αρµοδιότητές του στις Περιφέρειες και τους ∆ήµους, χωρίς όµως τους
αναλογούντες για την άσκησή τους οικονοµικούς πόρους. Έτσι ελέγχει άµεσα πολλούς τοµείς,
αλλά
και
έµµεσα
µέσω
των
χρηµατοδοτήσεων από τον κρατικό προϋπολογισµό, τους υπόλοιπους. Και, ας σηµειωθεί
αυτό, έχει το γενικό έλεγχο, άµεσο ή έµµεσο,
όλων των διορισµών!
Οι Περιφέρειες, βασικές αποκεντρωµένες
δοµές, χωρίς άµεσους οικονοµικούς πόρους και
µε αρµοδιότητες που σε ένα µεγάλο βαθµό εµπλέκονται ή συνυπάρχουν σε κάποιες φάσεις της
άσκησής τους µε τα αντίστοιχα υπουργεία, βρίσκουν ως διέξοδο την ενασχόλησή τους µε θέµατα
της αποκλειστικά κρατικής αρµοδιότητας, ιδιαίτερα
όταν εντυπωσιάζουν τα ακροατήριά τους κάποιες
από τις δηλώσεις τους! Αυτή η µετατόπιση ενασχολήσεων, από όσους ενεργούν µε αυτό τον
τρόπο, τους οδηγεί σε αποδυνάµωση των απο-

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 192ης
ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΡΟΥ
192 χρόνια συµπληρώθηκαν από τη µάχη που
έδωσαν στο ακρογιάλι του
∆ιρού οι δρεπανηφόρες
Μανιάτισσες, και οι λίγοι
γηραιοί πολεµιστές, απωθώντας το στρατό του Ιµπραήµ πασά της Αιγύπτου
και εµποδίζοντάς τον να
αποβιβαστεί και να καταλάβει τη Μάνη. Οι επετειακές
εκδηλώσεις γι` αυτή τη
µάχη, άρχισαν το Σάββατο
23 Ιουνίου 2018 το απόγευµα στο ακρογιάλι του
∆ιρού. Εκεί πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία από τα
µέλη της Οµάδας Τέχνης
και Πολιτισµού και του Σώµατος Απόδοσης Τιµών
του δήµου Ανατολικής
Μάνης, η αναπαράσταση
της απόκρουσης των Τουρκοαιγυπτιακών στρατευµάτων από τις Μανιάτισσες.
Στη συνέχεια εψάλη επιµνηµόσυνη δέηση υπό του
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Μάνης κ. Χρυσοστόµου και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.
Το πρωί της Κυριακής
24 Ιουνίου 2018, τελέστηκε
στον Ι.Ν. Αγίου ∆ηµητρίου

κλειστικών τους αρµοδιοτήτων και κατ` επέκταση
λειτουργεί σε βάρος της ποιότητας ζωής των κοινωνιών που τους ανέδειξαν. Σηµειώνοµε για παράδειγµα, την έντονη ενασχόληση του περιφερειάρχη της περιοχής µας µε τα πιθανά κοιτάσµατα πετρελαίου σε υποθαλάσσιες περιοχές και
το σιδηροδροµικό δίκτυο χωρίς να έχει σχετική µε
αυτά τα θέµατααρµοδιότητα, ενώ οι Επαρχιακές
Οδοί που αποτελούν αποκλειστική του αρµοδιότητα στερούνται έργα βελτιώσεων και συντηρήσεων για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της
εποχής µας. Πολλά από αυτά τα έργα µπορούν να
γίνουν µε αξιοποίηση και συντονισµό του προσωπικού και των υλικών µέσων που διαθέτουν οι
υπηρεσίες του!. ∆υστυχώς, οι ενέργειες σ` αυτή
την κατεύθυνση είναι υποτονικές, δηµιουργώντας
αρνητικότητες στην τουριστική ανάπτυξη και κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.
Οι ∆ήµοι της χώρας, ιδιαίτερα οι αγροτικοί, κληρονόµησαν από τις προϋπάρχουσες αυτοδιοικητικές δοµές προσωπικό που µετεκπαιδευόµενο θα
µπορούσε να καλύψει, τουλάχιστο, τις διοικητικές
τους ανάγκες. Οι περισσότεροι δεν ασχολήθηκαν
µε αυτό το θέµα, ούτε αξιοποίησαν τις δυνατότητες
που τους δίνονταν για βελτίωση των αποδόσεων
τους, αξιοποιώντας τη δυνατότητα για σύσταση
τεχνικών υπηρεσιών, εκεί που δεν υπήρχαν ή
ήταν ελλιπείς, που τους έδιναν σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις. Περιορίζονται στις προσωρινές
προσλήψεις που λόγω του αριθµού τους διαµορφώνουν ευνοϊκό πεδίο για τις επόµενες εκλογές.

Ας µην ξεχνάµε ότι τα Μνηµόνια µέσω των οποίων
η χώρα χρηµατοδοτείτο για να καλύψει τα ελλείµµατά
της τελείωσαν. Η έξοδος στις αγορές για δανεισµό µας
οδηγεί σε άλλη εποχή. Το δίληµµα είναι άτεγκτο: ή
βελτιώνεται η παραγωγικότητα της οικονοµίας
µας, ιδιαίτερα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ή
τα υψηλά επιτόκια δανεισµού θα µας οδηγήσουν
σε νέα χρεοκοπία. ..
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Μάνη και πειρατεία (VΙΙ)....................................σελ. 2
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
• Μεγάλη η επισκεψιµότητα στην ιστοσελίδα µας
www. maniatiki.gr .............................................σελ. 3
• Βιβλιοπαρουσίαση ...........................................σελ. 3
• Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας 2018:
Εµπλουτισµένο ποιοτικά και ποσοτικά,
αλλά... ................................................................σελ. 3
ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:
• Νεκροί κατά τους πολέµους της εκατονταετίας
1834-1934 καταγόµενοι από τη Μάνη (VIΙΙ) ....σελ. 4
ΜΙΚΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ .......σελ. 5, 9,11
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Στην εποχή της στενά ωφελιµιστικής
εργαλιοποίησης της εξουσίας ................................σελ. 5

Πύργου ∆ιρού η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και
ακολούθησε επίσηµη ∆οξολογία , παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών
αρχών. Στη συνέχεια στην
κεντρική πλατεία του Πύργου εψάλη η επιµνηµόσυνη δέηση, ενώ ακολούθησε η κατάθεση τιµητικών
δάφνινων στεφάνων στο
άγαλµα της δρεπανηφόρου Μανιάτισσας. Μετά το

σύντοµο χαιρετισµό του
δηµάρχου
Ανατολικής
Μάνης κ. Ανδρεάκου, τον
πανηγυρικό της ηµέρας εκφώνησε η κα Αικατερίνη
Καρβούνη – Γκατζή (φιλόλογος, ποιήτρια και πεζογράφος).
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν µε παραδοσιακούς χορούς από την
οµάδα Τέχνης και Πολιτι-

σµού ∆ήµου Ανατολικής
Μάνης και µε κρητικά τραγούδια από τον Μανώλη
Αγγελάκη. Τιµές απέδωσε
η φιλαρµονική του δήµου
Ανατολικής Μάνης, τιµητικό στρατιωτικό άγηµα
από το 3ο Τάγµα ΚΕΕΜ
στο Γύθειο και το Σώµα
αποδόσεως τιµών του
∆ήµου Ανατολικής Μάνης.
Αντώνης Ρουµανέας

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Το έργο του γηπέδου στον Κάµπο ..................σελ. 6
• Πεζόδροµος η παραλιακή οδός του Γυθείου ..σελ. 6
• Απορρίφθηκε η προσφυγή κατά της
εγκατάστασης ανεµογεννητριών ....................σελ. 6
• Βραβείο Τουρισµού 2018 για τη Μάνη............σελ. 9
• Ξεκινά το έργο του κόµβου στο ξενοδοχείο
“Φωτεινή” Καλαµάτας......................................σελ. 9
KEY FEATURES IN ENGLISH...........................on page 8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ
• OASIS cafe - beach bar Αγγελ. Σκουλαρίκου,
στην Παραλία Νέου Οιτύλου ............................σελ. 8
ΘΕΜΑΤΑ:
• Αθλητικός Τουρισµός στη Μάνη ....................σελ. 7
• Οι Θαλάµες δια µέσου των αιώνων (ΙΙΙ)........σελ. 10
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ......................................................σελ. 11, 12

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) KAP∆AMYΛH: Πρακτορείο εφηµερίδων ΓP. ΓPHΓOPIA∆H (επί του επαρχιακού). Γ) ΣTOYΠA και AΓIOΣ NIKOΛAOΣ: Σούπερ
Mάρκετ KATEPINA. ∆) 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 “Α∆ΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ” Γεωργίου ∆ηµακόγιαννη.

