
ΜΑΝΗ

MHNIAIA EKΔOΣH 
ME MANIATIKA 

ΘEMATA

AP. ΦYΛΛOY 241
ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2019

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

Την Κυριακή 17 Μάρτη
2019, 198 χρόνια μετά, κο-
ρυφώθηκαν οι τετραήμερες
εορταστικές εκδηλώσεις που
διοργάνωσε στην Αρεόπολη,
ιστορική έδρα του, ο Δήμος
Ανατολικής Μάνης, για την
επέτειο της έναρξης, από
τη Μάνη, της Επανάστασης
του 1821.

Ήταν αρχές Μαρτίου του
1821, που ο Θεόδωρος Κο-
λοκοτρώνης  άφησε τη Ζά-
κυνθο  και εγκαταστάθηκε
στην Καρδαμύλη φιλοξενού-
μενος από τον οπλαρχηγό
της Παναγιώτη Μούρτζινο,
όταν η Μάνη τέθηκε σε πο-
λεμικό συναγερμό και άναψε
τη φλόγα της Ελληνικής
Επανάστασης. Επίσημα έγ-

γραφα επιφανών οικογενει-
ών αναφέρουν ότι οι καπε-
ταναίοι επικοινωνούσαν με-
ταξύ τους και συνεννοούνταν
με επιστολές, που κουβα-
λούσαν μαντατοφόροι, για
την προετοιμασία και τους
τρόπους ενεργοποίησης της
απόφασής τους να κηρύξουν
τον πόλεμο κατά των Τούρ-
κων. Οι μαθητές των σχο-
λείων της Αρεόπολης, απέ-
δωσαν μοναδικά στη θέση
Κοτρώνι, την ιστορική πλα-
τεία της Αρεόπολης, την ορ-
κωμοσία των προκρίτων
που σημαδεύει από τότε τον
τόπο και τον χρόνο (φωτο).  

Μετά την πανηγυρική δο-
ξολογία στο ναό των Ταξιαρ-
χών, το καθολικό της Αρεό-

πολης, ο δήμαρχος Ανατο-
λικής Μάνης Πέτρος  Αν-
δρεάκος καλωσόρισε ντόπι-
ους και επισκέπτες από όλη
την Ελλάδα και ο δημοσιο-
γράφος Παύλος Τσίμας, εκ-
φώνησε τον πανηγυρικό της
ημέρας. Μηνύματα έστειλαν
εκπρόσωποι της κυβέρνη-
σης, της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης και της αυτοδι-
οίκησης.

Στην Πλατεία Αθανάτων
Αρεόπολης στο χώρο του
αγάλματος του Πετρόμπεη
Μαυρομιχάλη, τελέστηκε επι-
μνημόσυνη δέηση και  έγινε
κατάθεση στεφάνων, τηρή-
θηκε σιγή ενός λεπτού στη
μνήμη των ενδόξων Ηρώων
και έγινε η ανάκρουση Εθνι-

κού Ύμνου.

Οι εκδηλώσεις ολοκλη-
ρώθηκαν με την Παρέλαση
Σχολείων, συλλόγων και
στρατιωτικών τμημάτων και
την δεξίωση των επισήμων
Αρχών στην Αίθουσα τελε-
τών του Κλειστού Γυμνα-
στηρίου Αρεόπολης. 

Αντώνης Ρουμανέας

Τα ρεπορτάζ : α)  για τις
επετειακές εκδηλώσεις της
κατάληψης της Καλαμάτας
στις  23ης Μαρτίου 1821 και
β) το 10ο Μαραθώνιο βουνού
(Taygetos Challenge), λόγω
πληθώρας ύλης θα παρου-
σιαστούν στο επόμενο φύλλο
της ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗΣ.

Ôο φύλλο που κρατούν στα χέρια τους οι αναγνώστες
μας έχει αριθμό 241. Αυτό σημαίνει ότι κατά τα 20
προηγούμενα  χρόνια η εφημερίδα μας έφτανε κάθε
μήνα ανελλιπώς, δηλαδή χωρίς καμία διακοπή ή
συνέκδοση μηνιάτικων φύλλων, στους Μανιάτες και

φιλομανιάτες, συνδρομητές της. 

Όταν, στις αρχές του 1999, τα μέλη του σωματείου
μας πήραν την απόφαση για έκδοση εφημερίδας οι
δυσκολίες του εγχειρήματος είχαν σκεπαστεί κάτω
από την αισιοδοξία που δημιουργούσε η άγνοια.
Όμως, για εκείνους που αποφάσισαν να διαθέσουν
πολύτιμο προσωπικό χρόνο για να εκφραστεί, μέσω
της εφημερίδας,  η αγάπη για τον τόπο μας, τη Μάνη,
η θέληση ήταν ισχυρότερη των δυσκολιών. Η πορεία
μας, αυτά τα 20 χρόνια χαρακτηρίστηκε από τη διαρκή
αναζήτηση και παρουσίαση εκείνων των στοιχείων
του παρελθόντος που αποτελούν τις καταβολές που
μας άφησαν οι ηρωικοί μας πρόγονοι και, ακόμα πε-
ρισσότερο, τη σύνδεσή τους με τις ανάγκες του πα-
ρόντος αλλά και τις προοπτικές του μέλλοντος. Ενός
μέλλοντος που επιχειρούμε, συμβάλλοντας με την εκ-
δοτική μας προσπάθεια, να προβάλλει όσο το δυνατό
πιο φωτεινό και γόνιμο  για εκείνους που θα μας ακο-
λουθήσουν.

Οι φάσεις της εικοσάχρονης πορείας μας δεν ήταν όλες
ομαλές, ούτε χωρίς προβλήματα. Χάρη στην ομαδική προ-
σπάθεια, των μελών του σωματείου και της διοίκησής του,
καταφέραμε να τα ξεπερνάμε και να διαμορφώνομε στα-
θερότητα πορείας. Δεχθήκαμε ισχυρό πλήγμα λόγω των
επιπτώσεων της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης και των
αρνητικών συνεπειών της στον έντυπο τύπο, αλλά, με
επιστράτευση όλων των δυνάμεών μας και τη συμβολή
των συνεπών συνδρομητών μας , καταφέρνομε να δια-
μορφώνομε εξισορροπημένη κατάσταση.

Με το κλείσιμο της πρώτης δεκαετίας, προχωρήσαμε

ακόμα μακρύτερα στον εκδοτικό χώρο, στοχεύοντας σε
διευρυμένους ορίζοντες, με αφετηρία την εμβάθυνση της
τοπικής αυτογνωσίας και την ανάδυση των χαρακτηριστικών
της μακρόχρονης εξέλιξης των κοινωνικών δεδομένων
στο γεωγραφικό μας χώρο . Αποτολμήσαμε την έκδοση
βιβλίων, με αναφορά πάντα την περιοχή μας: τον «Οδηγό
Τουριστικών Επενδύσεων», τις «Σελίδες από την Ιστορία
της Μάνης, Τόμος Α’»,  καθώς και  το 20πτυχο φυλλάδιο
«Δυτική Μάνη: Σταθμοί Περιήγησης από την είσοδό της
στην Καλαμάτα». Ακολούθησαν, σε δύο τόμους,  οι:  «Τα-
ξιδιωτικές διαδρομές»  στις τρεις περιοχές της Μάνης
(Έξω, Μέσα και Κάτω) και τη Μπαρδούνια, με αναλυτικά
στοιχεία για όλους τους  οικισμούς τους. 

Προσεγγίζοντας τη συμπλήρωση της εικοσαετίας
στρέψαμε το ενδιαφέρον μας και στον ηλεκτρονικό
τύπο: ήδη  η ριζική αναδιάρθρωση της ιστοσελίδας
μας www.maniatiki.gr δημιούργησε αναπάντεχη, για
τα πληθυσμιακά δεδομένα της Μάνης, επισκεψιμότητα.
Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη και βρίσκεται στη
φάση της έκδοσης ο δεύτερος τόμος  του έργου:
«Σελίδες από την Ιστορία της Μάνης», που ολοκληρώνει
των παρουσίαση των ιστορικών γεγονότων που ανα-
φέρονται στη Μάνη για όλη τη χρονική περίοδο μέχρι
το 1821. Με τις εκδόσεις μας και τις αναρτήσεις στην
ιστοσελίδα μας σκοπεύομε να δώσομε,  με συγκροτημένο
τρόπο, τη δυνατότητα στους συμπατριώτες μας, αλλά
και στους φιλομανιάτες   να γνωρίσουν αντικειμενικά
αλλά και, με όσο μεγαλύτερες λεπτομέρειες, τα σχετικά
με την ιστορία, τη γεωγραφία, καθώς και τα ήθη και
έθιμα του τόπου μας. Οι πρωτοβουλίες αυτές εκπο-
ρεύονται από τη συνειδησιακή μας υποχρέωση να
προβάλλομε, στην πολυπολιτισμική κοινωνία που δια-
μορφώνεται στην περιοχή μας, όλη την ιστορική δια-
δρομή εξέλιξης των μικρών μανιάτικων κοινωνιών που
πορεύτηκαν ανά τους αιώνες με πρόταγμα τη διατήρηση
της ελευθερίας και τη διοικητική αυτονομία τους.

Κλείνοντας αυτό το κείμενο, θεωρούμε επίκαιρο να
επαναλάβουμε το κύριο άρθρο του πρώτου φύλλου μας
που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1999: «Η έκδοση της
εφημερίδας αυτής, έρχεται να καλύψει ένα κενό. Ο μανιάτικος
χώρος χαρακτηρίζεται από τη διασπορά των οικισμών και
την αραιοκατοίκηση. Το άγονο έδαφος και η ανάγκη για
εργασία, καθώς και οι εμφύλιες συγκρούσεις οδήγησαν
ένα μεγάλο μέρος των μανιατών στη μετανάστευση, τόσο
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όσο και στο εξωτερικό.
Όμως τα κύρια χαρακτηριστικά των Μανιατών παραμένουν.
Και ιδιαίτερα η αγάπη για την πατρική γη και για όσα
έχουν σχέση με τη ζωή που συνεχίζεται, τους θεσμούς
της, τις δραστηριότητες των κατοίκων, τις προοπτικές της
για το μέλλον, την προκοπή της.  Η εφημερίδα μας επιθυμεί
να δώσει ενημέρωση για όλ’ αυτά, όπως εξελίσσονται πα-
ράλληλα με το χρόνο, έτσι ώστε ο κάθε Μανιάτης που το
επιθυμεί να μπορεί να μαθαίνει αξιόπιστα και αντικειμενικά
τα νέα της περιοχής μας. Η Μάνη, εξάλλου, αποτελεί
ενιαίο χώρο με κατοίκους που, ξεκινώντας από κοινές
βιολογικές καταβολές και μακραίωνη διαβίωση στον
ίδιο φυσικό χώρο, κατάφεραν να διαμορφώσουν κοινές
στάσεις ζωής και να γράψουν λαμπρές σελίδες στην
ιστορία της χώρας μας. Η έκδοση αυτή θα επιχειρεί
να ανασύρει από δυσεύρετα αρχεία αυτό το υλικό, για
να γίνει γνωστό, ιδιαίτερα στους νέους, αλλά και να
ανατροφοδοτήσει και να εμπνεύσει τα βήματά μας
στο μέλλον». 

Διαβεβαιώνομε τους αναγνώστες μας ότι  και σήμερα,
το 2019, αυτοί οι στόχοι εξακολουθούν να αποτελούν
τη γραμμή πλεύσης της εφημερίδας μας. Ας θεωρηθούν
τα απολογιστικά στοιχεία που προηγήθηκαν, με αφορμή
την επέτειο της εικοσαετίας, ως ανοιχτή πρόσκληση,
σε νεότερους συμπατριώτες μας, να συστοιχηθούν σ`
αυτή μας την προσπάθεια και να προετοιμαστούν έτσι
για την προέκτασή της στο μέλλον.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: 
20 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:

• Εκκλήσεις του Επισκόπου Μάνης Νεόφυτου

προς τους Ισπανούς (ΙΙ)....................................σελ. 2

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

• Η Μάνη στην Εθνεγερσία του 1821 (ΙΙ)

(Μνήμη Καθηγητή Γρηγόρη Σκαλκέα) ............σελ. 3

ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:

• Νεκροί κατά τους πολέμους της εκατονταετίας

1834-1934 καταγόμενοι από τη Μάνη (ΧVΙ) ....σελ. 4

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Οι πολιτικάντικες πρακτικές γίνονται ολοένα και

πιο διαφανείς σε προεκλογικές περιόδους.....σελ. 5

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Η παράκαμψη Κάμπου - Σταυροπηγίου

σε 10χρονη στασιμότητα..................................σελ. 6

• Βιολογικός καθαρισμός μετά το Γύθειο

και στο Μαυροβούνι..........................................σελ. 7

• Αποκατάσταση κατολισθήσεων στο δρόμο:

Καλαμάτα - Καρδαμύλη - Άγιος Νίκων............σελ. 7

• Απαιτείται ενίσχυση του τουρισμού

στη Λακωνία .....................................................σελ.12

ΘΕΜΑ:                                                                                       

• Οι Νικλιάνοι και η διαχρονική κοινωνική

διαστρωμάτωση στον παλιό Δήμο Μέσσης

Μέσα Μάνης (VΙΙ) ............................................σελ. 10

KEY FEATURES IN ENGLISH...........................on page 8

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

• Πλυντήρια - σιδερωτήρια Τσιλιγωνέα

στα Πετρέικα Νεοχωρίου Δυτ. Μάνης..............σελ. 8

ΜΙΚΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ.................σελ. 9

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ......................................................σελ. 11, 12

H MANIATIKH AΛΛHΛEΓΓYH διανέμεται ταχυδρομικά σε Mανιάτες ή φιλομανιάτες (στη Mάνη, στην Kαλαμάτα, στη Λα-
κωνία, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, στην Aθήνα, στον Πειραιά, στη λοιπή Eλλάδα και στο εξωτερικό). H άμεση διάθεση γί-
νεται 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.

ΜΕ ΑΘΡΟΑ ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΓΙΑΤΗΝ 198η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΕΥΧΕΣ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΙΑΤΕΣ 
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