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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
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Ç

ανώριμη ένταξη της χώρας μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1980 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και στη ζώνη του
Ευρώ το 2000 από τον Κώστα Σημίτη,
προήλθε από πατριωτισμό και υψηλούς
εθνικούς στόχους των δύο πρωθυπουργών που
πήραν και εφάρμοσαν αυτές τις πολύ σημαντικές για
το μέλλον της χώρας μας αποφάσεις. Εκείνο που
δεν κατάφεραν ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος πρωθυπουργός ήταν, το να υπηρετηθούν αξιόπιστα αυτές
οι αποφάσεις από τις κοινωνικές ομάδες της χώρας
μας. Έλειπε η ικανότητα για πολιτική διαπαιδαγώγηση
των πολιτών, μέσω της οποίας θα κατάφερναν να
κατανοήσουν αλλά και να αφομοιώσουν τους νέους
κανόνες που ίσχυαν σ` αυτή τη μεγάλη διακρατική
ευρωπαϊκή οικογένεια. Δηλαδή, έλλειπε η ωριμότητα
να υπερβούν το κυνήγι προσωπικού οφέλους
μέσω παραποιημένων στοιχείων, διαπλεκόμενων
σχέσεων και πολιτικών συναλλαγών. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: οι τεράστιου ύψους κοινοτικοί
πόροι που διοχετεύτηκαν στη χώρα μας, κατά τα
σαράντα περίπου χρόνια από τότε, είχαν πολύ
μικρή αξιοποίηση σε ευρείας κοινωνικής αποδοχής
έργα. Η οικονομική κρίση που ξέσπασε πριν από
δέκα χρόνια, δεν ήταν τίποτε περισσότερο από
την ανάδυση του παγόβουνου που κουβαλούσε
η μακροχρόνια ανικανότητα των οργανωμένων
κοινωνικών ομάδων να αξιοποιήσουν τις αθρόες
χρηματοδοτήσεις, παράγοντας γενικευμένα αναπτυξιακά οφέλη στις περιοχές τους. Η περιοχή
της Μάνης αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση
ισχύος των καταστάσεων που προαναφέρθηκαν.
Το 1994 η Ευρωπαϊκή ένωση ανακοίνωσε μιά Κοινοτική
Πρωτοβουλία που έφερε το όνομα Leader II. Αναφερόταν στη χρηματοδότηση ιδιωτικών και δημόσιων
επενδύσεων σε ομογενείς, γεωφυσικά και πληθυσμιακά, περιοχές χωρίς αστικούς πόλους και συνολικό
πληθυσμό μικρότερο των 20 000 κατοίκων. Η Μάνη
αποτελούσε χαρακτηριστική ανταπόκριση στις προδιαγραφές που προβλέπονταν λες και το πρόγραμμα
να είχε συνταχθεί με αφετηρία τα χαρακτηριστικά
της! Με ενθουσιασμό ανταποκρίθηκαν οι μικρές

τοπικές κοινωνίες της Μάνης σ` αυτή την ευκαιρία
για ανάπτυξη που παρουσιάστηκε. Συγκροτήθηκαν
γρήγορα οι δομές που απαιτούσε η Κοινοτική Πρωτοβουλία, δηλαδή η αυτοδιοικητική – συνεταιριστική
ανώνυμη εταιρεία Αναπτυξιακή Εταιρεία Μάνης,
για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα. Η
πρόταση έγινε αποδεκτή με αναμενόμενη χρηματοδότηση 2,7 δισεκατομμυρίων δραχμών, εκ
των οποίων τα δύο τρίτα αφορούσαν ιδιωτικές
επενδύσεις με επιδότηση 60% της δαπάνης και
το υπόλοιπο για επενδύσεις δημόσιου χαρακτήρα
με επιδότηση στο 100% της δαπάνης. Αφού είχε
εξασφαλιστεί στο καταστατικό της εταιρείας η
αρμονική κατανομή των μετοχών της αλλά και
των επενδυτικών ‘έργων μεταξύ των περιοχών
και των κοινοτήτων δεν απέμενε παρά η προκήρυξη του προγράμματος για υποβολή επενδυτικών
σχεδίων και η αξιολόγησή τους στη συνέχεια.
Για το αδιάβλητο της επιλογής συστάθηκε δεκαμελής επιτροπή αξιολόγησης από μέλη που προτάθηκαν από τις γενικές συνελεύσεις των τριών
Αναπτυξιακών Συνδέσμων της Μάνης που μέλη
τους ήσαν όλοι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής (δύο μηχανικοί και ένας οικονομολόγος από κάθε Σύνδεσμο). Η επιτροπή
επέλεξε ομόφωνα 32 επενδυτικά σχέδια από τα
100 που είχαν υποβληθεί και μάλιστα ολοκλήρωσε
την εργασία πρώτη σε σχέση με τις αντίστοιχες
εταιρείες όλης της χώρας. Δυστυχώς, οι επιλογές
αυτές δεν άρεσαν στις κυβερνητικές υπερδομές
(υπουργείο Γεωργίας, κάποιους από τους αρμόδιους της Περιφέρειας και το περιβάλλον ενός
από τους δύο Νομάρχες). Όλοι αυτοί, συνεπικουρούμενοι από τις διοικητικές αδυναμίες της
Αναπτυξιακής Εταιρείας Μάνης, υποκινούμενοι
και από υποψήφιους επενδυτές που οι προτάσεις
τους δεν εγκρίθηκαν, επιχείρησαν να ανατρέψουν
τις επιλογές που είχαν γίνει. Τελικά, μετά από παρέμβαση στον Επίτροπο Γεωργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτήθηκαν, αλλά απωλέστηκαν τα υπόλοιπα
δύο τρίτα της συνολικής χρηματοδότησης, εκ
των οποίων τα μισό αφορούσε δημόσιου χαρακτήρα επενδύσεις στον τομέα του πολιτισμού.
Ακολούθησε, μετά από 2-3 χρόνια, η αδρανοποίηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μάνης και η

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΜΕΛΛΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με πρόσφατη απόφασή
της, η Επιτροπή του Άρθρου 68 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίων Νήσων, ακύρωσε τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου
που αφορούν στην έναρξη
των διαδικασιών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
για την κατασκευή των εγκαταστάσεων των μονάδων του έργου της ολοκληρωμένης διαχείρισης
των απορριμμάτων της Πελοποννήσου. Αιτία της ακύρωσης είναι η μη τήρηση
των προθεσμιών που απαιτούνται για τη συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρία-

φαση από πιθανές ακυρωσίες.

ση που ελήφθη η απόφαση
για τις πρόσθετες απαλλοτριώσεις εκτάσεων στην
Αρκαδία και Λακωνία.
Με αφορμή αυτή την αρνητικότητα, που προκαλεί,
το λιγότερο, καθυστερήσεις
στην εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

του έργου, δημιουργούνται
ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της καλά αμειβόμενης
νομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
και της εποπτείας της από
τον Περιφερειάρχη, που
θάπρεπε να προστατέψει
μια τόσο σημαντική από-

Σε τελευταία ανάλυση, ο
προβληματισμός των πολιτών εστιάζει στη διοικητική
επάρκεια των αιρετών της
αυτοδιοίκησης. Δεδομένου
ότι οι πλημμέλειες και οι διοικητικές αδυναμίες τους
πλήττουν την ικανοποίηση
των αναγκών των πολιτών
που τους εξέλεξαν. Ήταν
υποχρεωμένοι, αν δε διαθέτουν αυτού του είδους ικανότητες, να καλύψουν την
ανεπάρκειά τους με πρόσληψη ικανών συμβούλων
που να αποτρέπουν αρνητικότητες αυτού του είδους
που προκαλούν πολλαπλασιαστικές αρνητικότητες.

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) KAPΔAMYΛH: Σούπερ Μάρκετ Δημητρέα (επί του επαρχιακού). Γ) ΣTOYΠA και AΓIOΣ NIKOΛAOΣ: Σούπερ Mάρκετ
KATEPINA. Δ) ΚΑΜΠΟΣ: Πρακτορείο εφημερίδων ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ (επί του επαρχιακού), Ε) NIOXΩPI: Σούπερ-Mάρκετ
Eυ. & Kων. Tσουλέα, ΣΤ) ΑΡΕΟΠΟΛΗ: Βιβλιοπωλείο “ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ” Γεωργίου Δημακόγιαννη.

εξάντληση του εταιρικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί!
Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα των 15 ετών από
τότε, κάποια ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια υλοποιήθηκαν,
μέσω των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) που προωθούντο
μέσω του υπουργείου Γεωργίας και η τρέχουσα διαχείρισή τους γινόταν από γειτονικές Αναπτυξιακές
Εταιρείες. Με την ανάθεση διαχείρισης, από το 2014,
στις Περιφέρειες της χώρας σημαντικού μέρους των
Κοινοτικών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων εμφανίστηκαν αντίστοιχου χαρακτήρα προγράμματα με
την επωνυμία Προγράμματα Ολοκληρωμένης Χωρικής
Ανάπτυξης. Δυστυχώς, ο σχεδιασμός, οι στρατηγικές επιλογές και οι κατανομές των επενδύσεων,
έχουν απομακρυνθεί από τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς και την αποφασιστική αρμοδιότητα, αλλά και τη διαχείρισή τους, κρατούν οι
Περιφέρειες!
Όπως προκύπτει και από όσα προαναφέρθηκαν,
κατά τα 25 τελευταία χρόνια εμφανίζεται μία τάση
συγκέντρωσης του σχεδιασμού και της διαχείρισης
των τυχόν χρηματοδοτήσεων που αφορούν την ανάπτυξη ειδικού χαρακτήρα περιοχών, όπως η Μάνη.
Δυστυχώς, στην αρνητική αυτή κατάληξη οι ευθύνες όλων μας είναι μεγάλες, γιατί, όταν είχαμε
τη δυνατότητα να σχεδιάζομε και να υλοποιούμε
επενδυτικά έργα με άμεση και τοπική αναπτυξιακή
έκφραση, στοιχηθήκαμε με εκείνους που λειτουργούσαν με κριτήρια προσωπικού πολιτικού
οφέλους. Δεν έχομε συνειδητοποιήσει ακόμα ότι
η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής μας με
τα τόσα ανεκμετάλλευτα πλεονεκτήματα, μπορεί
να στηριχτεί μόνο στην ομοψυχία και στις κοινές
δράσεις των τοπικών κοινωνιών, προωθούμενες
από αυτοδιοικητικούς εκπροσώπους που να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, εμπειρίες και
κυρίως διοικητικές ικανότητες. Έτσι μόνο θα
μπορούμε να αξιοποιούμε στο μέγιστο τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται από επενδυτικά εργαλεία και θα καταλήγουν σε πλήρη αξιοποίηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής
μας…
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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