
ΜΑΝΗ

MHNIAIA EKΔOΣH 
ME MANIATIKA 

ΘEMATA

AP. ΦYΛΛOY 236
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2018

TIMH  1  €
Tαχ. Δ/νση:
NEOXΩPIO 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
T.K. 24022 

GREECE

P
RE S S P OST

PR

ESS POST

X+7

Κωδικός 5384

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΝΤ. ΡΟΥΜΑΝΕΑΣ • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚ. ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ • ΤΗΛ.: 27210-77594, 6973 731473 • FAX: 27210 64048, 27210-74345 • e-mail: info@maniatiki.gr

Ο Μεσογειακός κυκλώ-
νας που σχηματίστηκε στα
τέλη Σεπτεμβρίου, στην πε-
ριοχή της Νότιας Ιταλίας –
Σικελίας και κινήθηκε στη
συνέχεια ανατολικά με μι-
κρές ταχύτητες, ακολού-
θησε πορεία κατά μήκος
της θαλάσσιας περιοχής
μεταξύ Πελοποννήσου και
Κυθήρων. Πρόδρομα χα-
ρακτηριστικά του περάσμα-
τός του, όπως οι ισχυροί
άνεμοι περί τα 10 μποφόρ
έφθασαν στη Δυτική Μάνη
από τις πρωινές ώρες της
28ης Σεπτεμβρίου και δη-
μιούργησαν ισχυρή θαλασ-
σοταραχή στο θαλάσσιο
μέτωπο της ανατολικής
πλευράς του Μεσσηνιακού
κόλπου (Καλαμάτα, παρά-
λια Αβία, Καρδαμύλη, Στού-
πα, Άγιος Νικόλαος). Η θα-
λασσοταραχή εντάθηκε
κατά το 24ωρο που ακο-
λούθησε και συνοδεύτηκε
από ισχυρές βροχοπτώ-
σεις, κυρίως στην ορεινή
περιοχή,  που ενεργοποί-
ησαν τους χειμάρρους που

σχηματίζονται στη δυτική
πλευρά του Ταϋγέτου.  Από
το απόγευμα ο κυκλώνας
μετατοπίστηκε ανατολικό-
τερα δημιουργώντας ισχυ-
ρές βροχοπτώσεις και στην
ανατολική πλευρά του Ταϋ-
γέτου, που ενίσχυσαν την
ένταση ροής του Ευρώτα
και των παραποτάμων του.

Εντατικότερα φαινόμενα
εμφανίστηκαν βορειότερα,
σε περιοχές της Αργολίδας
και Κορινθίας, μέχρι τις
πρωινές ώρες της 30ης Σε-
πτεμβρίου που ο κυκλώνας
μετατοπίστηκε στην περιο-
χή της βόρειας Αττικής και
της Εύβοιας. Η πορεία του
στη συνέχεια ήταν χωρίς

έντονα φαινόμενα, λόγω
της εξασθένισής του που
είχε εν τω μεταξύ επισυμ-
βεί.

Από το πέρασμα του κυ-
κλώνα προκλήθηκαν ζημιές
στο δίκτυο της ΔΕΗ με
αποτέλεσμα διακοπές στην
ηλεκτροδότηση πολλών οι-
κισμών, καθώς και διακο-
πές υδροδότησης σε οικι-
σμούς που υδροδοτούνται
από γεωτρήσεις. Το κυριό-
τερο από τα αποτελέσματά
του στη Μάνη ήταν οι επι-
πτώσεις από τους ισχυ-
ρούς ανέμους στη γεωρ-
γική παραγωγή, ιδιαίτερα
στις ελαιοκαλλιέργειες. Σε
συνδυασμό, μάλιστα, με
την έξαρση του δάκου της
ελιάς που είχε προηγηθεί,
η μείωση της παραγωγής
των ελαιοδέντρων που,
προκλήθηκε από την πτώ-
ση του ελαιόκαρπου που
προκάλεσε ο κυκλώνας,
δημιουργεί μεγάλη απώ-
λεια εισοδήματος στους
παραγωγούς.

Σ
τις δημοκρατίες οι διοικούντες το κράτος και τους ορ-
γανισμούς του εκλέγονται με χρονικά προσδιορισμέ-
νες θητείες. Οι θητείες κάποτε λήγουν και στη
συνέχεια νέες θητείες αρχίζουν. Στις αυτοδιοικήσεις
(περιφερειακές και τοπικές) οι τρέχουσες θητείες

λήγουν το Μάιο του 2019. Το εξάμηνο που απομένει
μέχρι τότε αποτελεί τον κατάλληλο χρόνο για τους
απολογισμούς πεπραγμένων εκείνων που οι εκλογείς
έδωσαν εξουσιοδοτήσεις για να ασκήσουν τα καθή-
κοντά τους, δηλαδή στα πλαίσια των προϋπολογι-
σμών τους να επιχειρήσουν να προωθήσουν
προγράμματα αντιμετώπισης των αναγκών της Περι-
φέρειας ή του Δήμου της εκλογής τους. Η παρουσίαση
αυτών των υλοποιημένων προγραμμάτων, και η θετική
αξιολόγησή τους στη συνέχεια, αποτελεί το κυρίαρχο κρι-
τήριο για την ανανέωση της θητείας εκείνων που θα ζητή-
σουν κάτι τέτοιο από το εκλογικό σώμα. Αυτά επιτάσσουν
οι κανόνες στα δημοκρατικά πολιτεύματα και αυτά αναμέ-
νουν οι πολίτες για να κάνουν τις αξιολογήσεις τους. Στη
συνέχεια, βέβαια, οι πολίτες θα κληθούν να κάνουν τις επι-
λογές τους μεταξύ όλων των υποψηφίων. Για όσους δεν
έχουν δοκιμαστεί στον αυτοδιοικητικό τομέα σημαντικό κρι-
τήριο θα αποτελέσει το δημοκρατικό ήθος, η ευσυνειδησία
και ιδιαιτέρως η αποτελεσματικότητα στις ενασχολήσεις
τους κατά τα  στάδια της ζωής τους που έχουν προηγηθεί.

Με δεδομένο ότι στη διάρκεια της θητείας που λήγει
η οικονομική κρίση περιόρισε τις κρατικές χρηματο-
δοτήσεις, ιδιαίτερα στους οργανισμούς τοπικής αυτο-
διοίκησης, είναι δίκαιο οι αξιολογήσεις τους να είναι
ιδιαίτερα επιεικείς. Να στρέφονται κυρίως στην απο-
τελεσματικότητά τους  για τις συντηρήσεις των έργων
υποδομής που έχουν στην αρμοδιότητά τους, στην
επιτυχή διεκδίκηση από υπερκείμενους φορείς (Περι-
φέρειες, Υπουργεία, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί) αναπτυξια-
κών έργων για την εδαφική περιοχή τους, στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στο γεωγραφικό τους
χώρο και στην ικανοποιητική εξυπηρέτηση των δημο-

τών από τις υπηρεσίες τους.

Παρ` ότι  η οικονομική κρίση είχε επιπτώσεις στις χρη-
ματοδοτήσεις και των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, δεν
ισχύει το ίδιο γι` αυτές. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι Πε-
ριφερειακές Αυτοδιοικήσεις αποτελούν τους απόλυτους
διαχειριστές των Περιφερειακών Προγραμμάτων που συγ-
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ση-
μαίνει ότι έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την επιλογή
των έργων που θα ενταχθούν και θα υλοποιηθούν στα
πλαίσια αυτών των προγραμμάτων, που είναι αυτοτελή για
κάθε Περιφέρεια. Ακόμα περισσότερο, με τις δομημένες
υπηρεσιακές τους μονάδες, που στο μεγαλύτερο μέρος
τους αποτελούν συνέχεια των αντίστοιχων υπερεσιακών
μονάδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που εντάχ-
θηκαν στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις το 2010, έχουν
δυνατότητα για σύνταξη των αντίστοιχων προς τα επιλεγό-
μενα έργα οικονομικοτεχνικών μελετών αλλά και την επί-
βλεψη υλοποίησής τους. Η αποτελεσματική διαχείριση
όλου αυτού του πλέγματος  ενεργειών, κατά την
άσκηση των καθηκόντων του κάθε Περιφερειάρχη και
της επιτελικής του ομάδας, θα αποτελέσει για τους πο-
λίτες της κάθε Περιφέρειας το κυρίαρχο κριτήριο αξιο-
λόγησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα επενδυτικά έργα
δημόσιου χαρακτήρα που έχει ανάγκη η κάθε περιοχή, ιδι-
αίτερα εκείνες που εμφανίζουν προσέλκυση επενδύσεων
του ιδιωτικού τομέα και αισθάνονται την αναγκαιότητα στη-
ρικτικών γι` αυτά τεχνικών έργων δημόσιου χαρακτήρα.

Ειδικότερα, αποτελεσματική διαχείριση σχετικά με
τα δημόσια τεχνικά έργα σημαίνει: α) αρμονική κατα-
νομή τους μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων
(πρώην Νομών) της κάθε Περιφέρειας και στη συνέ-
χεια αρμονική κατανομή μεταξύ των επί μέρους περιο-
χών με σταθερά κριτήρια (όπως έκταση, πληθυσμός,
οικισμένος χώρος, ρυθμός ανάπτυξης), β) τεχνικο – οι-
κονομικές μελέτες αντιπροσωπευτικές των χαρακτη-

ριστικών του φυσικού αντικειμένου, γ) αντικειμενικά
τιμολόγια των τεχνικών εργασιών, διαυγείς και ανελα-
στικοί όροι δημοπράτησης – υλοποίησης, ουσιαστικές
επιβλέψεις και λεπτομερείς επιμετρήσεις των υλοποι-
ημένων εργασιών απαλλαγμένες από ανακεφαλαιωτι-
κούς πίνακες και καθορισμούς νέων τιμών για μη
προβλεφθείσες εργασίες  και δ) σαφείς εγγυήσεις
καλής κατασκευής ελεγχόμενες λεπτομερειακά τόσο
κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και μετά την ολο-
κλήρωσή τους.

Δυστυχώς είναι δύσκολο για το μέσο πολίτη να έχει εύ-
κολες προσεγγίσεις στο σύνολο όλων των έργων που έχει
προωθήσει, ή και υλοποιήσει, η κάθε Περιφέρεια. Όμως,
οι πολίτες  έχουν μια, διαισθαντική τουλάχιστο, προσέγγιση
του παραγόμενου έργου στην Περιφέρειά τους. Ξεκινών-
τας από τις ανάγκες τους που δεν καλύπτονται από τις επι-
λογές έργων που έχουν γίνει, μπορούν στη συνέχεια να
έχουν μια εικόνα για τα έργα που έχουν προωθηθεί, τόσο
στο ποιοτικό όσο και στο ποσοτικό τους μέρος και ακόμα,
κάποιοι περισσότερο εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, μπο-
ρούν να έχουν μια αναλυτικότερη εποπτεία μέσω των
αναρτήσεων στο πρόγραμμα «Διαύγεια» της κάθε Περιφέ-
ρειας. Η διαισθαντική προσέγγιση του μέσου πολίτη μπο-
ρεί να γίνει ακόμα περισσότερο διεισδυτική στην
πραγματικότητα, αν αναπλάσει υποσχέσεις, διακηρύξεις
και μεγαλοστομίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας
στη διάρκεια της αυτοδιοικητικής θητείας και τις συγκρίνει
με το έργο που έχει παραχθεί, όπως φαίνεται, ακόμα και
χωρίς μετρήσεις, με το μάτι. Για καλύτερη ενημέρωση
των αναγνωστών μας, στα επόμενα φύλλα της ΜΑΝΙΑ-
ΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ θα παρουσιάσομε στοιχεία σχε-
τικά με εξαγγελίες  που προαναφέρθηκαν και την ωμή
πραγματικότητα σχετικά με την προώθηση έργων
στην περιοχή μας, τη Μάνη.
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• Σπάρταθλον 2018..............................................σελ. 7
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• Τεχνικό Γραφείο Χριστίνας Κολκοτρώνη -
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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 Mαρ-
τίου, B) KAPΔAMYΛH: Πρακτορείο εφημερίδων ΓP. ΓPHΓOPIAΔH (επί του επαρχιακού). Γ) ΣTOYΠA και AΓIOΣ NI-
KOΛAOΣ: Σούπερ Mάρκετ KATEPINA. Δ) ΚΑΜΠΟΣ: Πρακτορείο εφημερίδων ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ (επί του επαρχιακού), Ε)
NIOXΩPI: Σούπερ-Mάρκετ Eυ. & Kων. Tσουλέα, ΣΤ) ΑΡΕΟΠΟΛΗ:  Βιβλιοπωλείο “ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ” Γεωργίου Δη-
μακόγιαννη.

O ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΩΝΑΣ
«ΖΟΡΜΠΑΣ» ΣΤΗ ΜΑΝΗ

…στις 29 Σεπτεμβρίου

Ο ισχυρός κυματισμός στο λιμάνι Αγίου Νικολάου
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