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Ο Δήμος Ανατολικής Μά-
νης, διοργάνωσε στους χώ-
ρους θυσίας των ηρώων,
διήμερες εκδηλώσεις το Σάβ-
βατο 25 και την Κυριακή 26
Αυγούστου για να τιμήσει
την 192η επέτειο της τριή-
μερης μάχης στον Πολυά-
ραβο, των Μανιατών εναν-
τίον των στρατευμάτων του
Ιμπραήμ της Αιγύπτου που
επιχείρησε να εισβάλει από
εκεί στη Μάνη. Οι εκδηλώ-
σεις ξεκίνησαν το Σάββατο
25 Αυγούστου με επιμνη-
μόσυνη δέηση στο χώρο
του Πύργου Σταθάκου στη
Δεσφίνα και κατάθεση στε-
φάνων, μετά το πέρας των
οποίων προσφέρθηκε καφές
και αναψυκτικά στην πλατεία
των Κόκκινων Λουριών.  Την
Κυριακή 26 Αυγούστου, κύ-
ρια ημέρα του εορτασμού,
στον Ιερό Ναό της Κοιμή-

σεως της Θεοτόκου Πολυά-
ραβου εψάλει Δοξολογία και
αναπέμφθηκε επιμνημόσυνη
δέηση στο χώρο του Ηρώου,
καθώς και κατάθεση στεφά-
νων. Στη συνέχεια έγινε η
εκφώνηση του πανηγυρικού
της ημέρας, με εμπεριστα-
τωμένη ομιλία από την Μα-
ρία Τσούλη, δρ αρχαιολόγο,
προϊσταμένη του τμήματος
Προϊστορικών και Κλασσι-
κών Αρχαιοτήτων και Μου-
σείων Εφορείας Αρχαιοτή-
των Λακωνίας. 

———————————
Δυστυχώς η οδική πρό-

σβαση στο χώρο της τριή-
μερης μάχης του Πολυάρα-
βου, παρά τις κάποιες μι-
κροβελτιώσεις,  παραμένει
ακόμα προβληματική. Όχι
μόνο η σύνδεση με τη Λαγ-
κάδα της Δυτικής Μάνης
(απόσταση μικρότερη από

10 χιλιόμετρα)  και με το Οί-
τυλο – Κρυονέρι της Ανατο-
λικής Μάνης (απόσταση μι-
κρότερη από 10 χιλιόμετρα)
δεν έχει γίνει αντικείμενο
προγραμματισμού, ούτε καν
έχει ολοκληρωθεί με ασφαλ-
τοστρωμένο δρόμο η οδική
σύνδεση με το Σιδηρόκα-
στρο, στην Τοπική Κοινότητα
του οποίου ανήκει και ο οι-
κισμός του Πολυάραβου.
Φαίνεται ότι ακόμα δεν
έχομε όλοι συνειδητοποι-
ήσει ότι οι εκδηλώσεις τι-

μής στους ηρωικούς μας
προγόνους δεν μπορούν
να περιορίζονται σε μια
τυπική γιορτή, με μικρή
προσέλευση κάθε χρόνο,
αλλά επιβάλουν και τις
αναγκαίες οδικές διευκο-
λύνσεις για  συμμετοχή
όσο το δυνατό περισσό-
τερων Μανιατών και φι-
λομανιατών, ώστε το μή-
νυμα των επικών αγώνων
των προγόνων μας να
περνάει από γενιά σε γε-
νιά. 

O
ι οικονομικές μετρήσεις αποδεικνύουν ότι, κατά τις
πολλές δεκαετίες που έχουν μεσολαβήσει από τη
λήξη του τελευταίου παγκοσμίου πολέμου μέχρι
τις ημέρες μας, έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος
στο βιοτικό επίπεδο των λαών και των κοινωνιών

τους.  Οι κοινωνιολογικές μετρήσεις, όμως, αποδεικνύουν
ότι κατά την ίδια περίοδο έχει σημειωθεί ποιοτική υποβάθ-
μιση των κοινωνιών ιδιαίτερα στη συνεκτικότητά τους, σ
την αλληλεγγύη μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και στη
διαμόρφωση μελλοντικών στόχων ευρύτερης αποδοχής.
Αυτές οι διαπιστώσεις, ίσως, αποτελούν έκφραση του
χρυσού κανόνα: ό,τι κερδίζεται σε ποσότητα χάνεται
σε ποιότητα. Ο γενικότερος προβληματισμός που δημι-
ουργούν αυτές οι διαπιστώσεις ωθεί πολλούς κοινωνικά
ευαίσθητους, άτομα και ομάδες, σε αναζήτηση ιδεών που
θα διασυνδέσουν αυτά τα συμπεράσματα. Αυτή η τάση
αναπτύσσεται αντιδιασταλτικά στο, διευρυνόμενο με το
χρόνο, φαινόμενο εσωστρέφειας που εμφανίζεται σε πολ-
λούς λαούς και στις κυβερνήσεις που εκλέγουν.

Αφετηρία του προβληματισμού που ακολουθεί είναι οι
απαντήσεις στο ερώτημα: ποίες επιλογές ζωής υλοποιεί
ο άνθρωπος όταν ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες
(τροφή, στέγαση, ενδυμασία). Οι απαντήσεις που προ-
κρίνονται από τον καθένα μας , συσσωρευόμενες, δημι-
ουργούν τις γενικευμένες τάσεις  που εκφράζουν τις κοι-
νωνίες που συναποτελούμε, αλλά και τις κυβερνήσεις που
εκλέγομε στα κράτη με δημοκρατικά πολιτεύματα. Οι
απαντήσεις στο ερώτημα μπορούν, σε γενικές γραμμές,
να συναθροιστούν σε δύο: συσσωρεύομε διαρκώς
αγαθά σε ατομικό, ή και οικογενειακό, επίπεδο, η
πρώτη επιλογή και συνεργαζόμαστε μεταξύ μας ως
μέλη ευρύτερης κοινωνίας για να προωθήσομε την
παραγωγή, υλικών και άυλων, αγαθών γενικευμένης
κοινωνικής ωφελιμότητας, η δεύτερη επιλογή. Δεδο-
μένου ότι η δεύτερη επιλογή τελικά οδηγεί σε επιμερι-
σμό στα μέλη της κοινωνίας των ποιοτικών και ποσο-

τικών αποτελεσμάτων που δημιουργεί η παραγωγή
αυτών των αγαθών, προβάλλει ως αυτονόητη η επιλογή
που προτείνομε.

Τα ιδανικά των λαών εκφράζουν μακροχρόνιους εθνικούς
πόθους που διαμορφώνονται από ιστορικά ή, και, γεω-
γραφικά δεδομένα σε συνδυασμό με τη δυναμική των κοι-
νωνιών τους. Συνδέονται επίσης με κεντρικές ιδεολογικές
επιλογές στηριγμένες σε θρησκευτικά, πολιτιστικά ή και
πολιτικά προτάγματα. Σε περιόδους που συνυπάρχουν
αυτές οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ισχυρές κινητήριες
δυνάμεις  για την υλοποίησή τους. Το τελικό αποτέλεσμα
αυτών των κινητήριων δυνάμεων, δηλαδή οι επιτυχίες
ή οι αποτυχίες υλοποίησης των επιδιώξεων που πε-
ρικλείονται στα ιδανικά, συνδέεται άμεσα με τη συ-
νεργατικότητα στο εσωτερικό των κοινωνιών, που
προκύπτει με την αυθυπέρβαση της στενά ατομικής
ωφελιμότητας. Όσο μεγαλύτερος βαθμός συνεκτικό-
τητας  διαμορφώνεται στις κοινωνίες και όσο περισ-
σότερο διευρυμένος είναι ο συνεργατικός τους ορί-
ζοντας, τόσο κοντινότερη γίνεται η διαδρομή προς
την υλοποίηση των ιδανικών επιδιώξεων.

Η εσωστρέφεια στο εσωτερικό των κοινωνιών διαμορ-
φώνει κυβερνήσεις με απομονωτικές αλλά και επιθετικές,
σε σχέση με άλλους λαούς, πολιτικές, ανεβάζοντας έτσι το
πεδίο αντιπαραθέσεων και αποκλίνοντας από καταστάσεις
συνεργατικότητας και γενικευμένης αλληλεγγύης. Οι πολιτικές
αυτές διαμορφώνουν αντιπαραθέσεις που μελλοντικά
μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους βίαιων εμπλοκών.
Τα ιστορικά διδάγματα επιβεβαιώνουν, ως βάσιμους,
αυτούς τους φόβους.  Η άλλη οδός πλεύσης των κοινωνιών
οδηγεί στην αναζήτηση ιδανικών εναρμονισμένων με τη
σύγχρονη περίοδο εξέλιξης της ανθρωπότητας. Αν γίνει
αποδεκτό, ως αφετηρία, το κεκτημένο από την  ίδρυση και
μακροχρόνια λειτουργία των διακρατικών οργανισμών
(Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Παγκόσμια Οργάνωση

Υγείας, Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου,UNESCO, Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και επί μέρους θεσμοί της) που προέκυψαν
ως αναγκαιότητες από τα ερείπια του τελευταίου παγκοσμίου
πολέμου, μπορεί να διαμορφωθεί ένα αναμορφωμένο  θε-
σμικό πλαίσιο, προϊόν μιάς αποτελεσματικής μετεξέλιξής
τους. Έχουν καταγραφεί οι, αρκετές, αρνητικότητες που
έχουν αναφανεί από τη μακροχρόνια λειτουργία αυτών
των διακρατικών οργανισμών, αλλά και οι αποτελεσματικές
παρεμβάσεις τους σε περιόδους εντάσεων και πολιτικών
κρίσεων, οπότε η εξυγίανση ή η μετεξέλιξή τους μπορεί να
ξεκινήσει από σταθερή βάση δεδομένων. Προϋπόθεση,
όμως, για νέα και αποτελεσματική πορεία των δια-
κρατικών οργανισμών συνεργασίας αποτελούν οι συ-
ναντιλήψεις των επί μέρους κυβερνήσεων για συνερ-
γατικότητα και αλληλεγγύη στο εσωτερικό της παναν-
θρώπινης κοινωνίας. Αυτή η προϋπόθεση, στα κράτη
με δημοκρατικά πολιτεύματα, διαμορφώνεται από
τους πολίτες τους, που εκλέγουν τις κυβερνήσεις με
βάση τις δικές τους διαθέσεις. Έτσι διαμορφώνονται
τα πανανθρώπινα ιδανικά που δεν είναι νέα αλλά,
επικαιροποιημένα στις σύγχρονες συνθήκες, εκείνα
που συνδιαμορφώθηκαν από τις τότε κυβερνήσεις,
με τη λήξη του τελευταίου παγκοσμίου πολέμου.

Αυτά, τα επικαιροποιημένα κοινής αποδοχής ιδανικά με τις
γενικές αρχές τους, αφήνουν σημαντικό χώρο για τη διαμόρ-
φωση επί μέρους εθνικών ιδανικών στηριγμένων, όμως, στην
ειρήνη και συνεργασία των λαών.  Αφήνουν, επίσης, περι-
θώρια για τη διαμόρφωση περισσότερο εξειδικευμένων
κοινών στόχων και επιδιώξεων στις επί μέρους κοινωνίες
κάθε κράτους. Τέτοιους στόχους, επικαιροποιημένους
και εναρμονισμένους στα δεδομένα της σύγχρονης πε-
ριόδου, έχομε τη δυνατότητα να συνδιαμορφώσομε και
στην περιοχή μας, τη Μάνη, στηριγμένοι στις υποθήκες
που μας άφησαν οι ηρωικοί μας πρόγονοι.
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Ο Πύργος Σταθάκου στη Δεσφίνα
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