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Με μεγάλη λαϊκή συμμε-
τοχή το απόγευμα του Σαβ-
βάτου 23 Μαρτίου 2019,
βοηθούντος και του θαυμά-
σιου καιρού, πραγματοποι-
ήθηκε ο εορτασμός της επε-
τείου της Απελευθέρωσης
της Καλαμάτας από τον
τουρκικό ζυγό στις 23 Μαρ-
τίου 1821, η δοξολογία στον
ιστορικό Ιερό Ναό των Αγίων
Αποστόλων και η αναπα-
ράσταση της Απελευθέρω-
σης της πόλης.

Για πέμπτη συνεχή χρο-
νιά, τις εκδηλώσεις λάμπρυ-
νε με την παρουσία του ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Προκόπιος Παυλόπουλος,
που έγινε αντικείμενο θερ-
μών εκδηλώσεων του κό-
σμου.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν
μπροστά στο ιστορικό Δη-
μαρχείο Καλαμάτας, όπου
ο Δήμαρχος παρέδωσε την
επαναστατική Σημαία σε γυ-
ναίκες ντυμένες με παρα-
δοσιακές ενδυμασίες και ξε-
κίνησε η πομπή προς το

Ηρώον της πλατείας 23ης
Μαρτίου. Τη σημαία συνό-
δευαν η Δημοτική Φιλαρμο-
νική Καλαμάτας και άγημα
από το 9ο Σύνταγμα Πεζι-
κού. Μέλη Πολιτιστικών Συλ-
λόγων, που έφεραν εθνικές
ενδυμασίες, υποδέχονταν
την πομπή με χειροκροτή-
ματα και πυροβολισμούς με
αντίγραφα όπλων του 1821,
καθ’ όλη τη διαδρομή μέχρι
την πλατεία. Εκεί, πραγμα-
τοποιήθηκαν αφή του βωµού
με τη Φλόγα, την οποία σκυ-
ταλοδρόμος μετέφερε από
την Ιερά Μονή Βελανιδιάς,
όπου συγκεντρώθηκαν οι
Μεσσήνιοι οπλαρχηγοί για
να συμμετάσχουν στην απε-
λευθέρωση της Καλαμάτας
και, ακολούθως, έγινε έπαρ-
ση της Σηµαίας της Επανά-
στασης.

Τον πανηγυρικό της
ηµέρας εκφώνησε ο Πρό-
εδρος του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Καλαμάτας Περικλής
Ξηρογιάννης.

Ακολούθησαν:

• Προσκλητήριο Οπλαρ-
χηγών

• Κατάθεση στεφάνου
από τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας

• Τήρηση ενός λεπτού σι-
γής στη µνήµη των Ηρώων
του 1821

• Aνάκρουση του Eθνικού
Ύµνου.

Κατόπιν, πραγματοποι-
ήθηκε η αναπαράσταση της
Απελευθέρωσης της Kα-
λαµάτας ενώπιον του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας και
παρουσία του εκπροσώπου
της Κυβέρνησης, Υφυπουρ-
γού Εργασίας- Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Αναστάσιου
Πετρόπουλου, καθώς και αι-
ρετών της Βουλής και της
Αυτοδιοίκησης. Συμμετείχαν
εκατοντάδες μέλη Πολιτιστι-
κών και Τοπικών Συλλόγων
από την Καλαμάτα και απ’
όλη τη Μεσσηνία, καθώς και
από άλλες περιοχές, όπως
η Άμφισσα και το Αίγιο, που

έφεραν θαυμάσιες παραδο-
σιακές ενδυμασίες.

Αμέσως μετά τον όρκο
των Αρχηγών της Επανά-
στασης, όσοι κρατούσαν αν-
τίγραφα παλαιών όπλων
«βρόντησαν το καριοφίλι»,
αναπαριστώντας όσα συνέ-
βησαν κατά την έναρξη της
Επανάστασης.

Η ανάγνωση της «Προει-
δοποιήσεως εις τας Ευρω-
παϊκάς Αυλάς» θύμισε το
γιατί αγωνίσθηκαν οι πρό-
γονοί μας, αποστέλλοντας
μήνυμα, που είναι και σή-
μερα επίκαιρο.

Ακολούθησαν παραδο-
σιακοί χοροί, με κυρίαρχο
τον Καλαματιανό, ενώπιον
του Προέδρου της Δημο-
κρατίας και των λοιπών επι-
σήμων, ενώ οι εκδηλώσεις
έκλεισαν με παρέλαση µαθη-
τών σχολείων, μελών Πολι-
τιστικών και Τοπικών Συλ-
λόγων, οπλαρχηγών και
μπουλουκιών, που όλοι έφε-
ραν

Çενασχόληση με τις κοινές υποθέσεις αποτελεί
μία από τις κυριότερες υποχρεώσεις των πολιτών,
ιδιαίτερα εκείνων που, εκτός από φυσικές δυνα-
τότητες και κοινωνικότητα, διαθέτουν οργανωτικές
και διαχειριστικές ικανότητες κατακτημένες μέσω

των γνώσεων και των εμπειριών που έχουν αποκτήσει
στην πορεία της ζωής τους. Ασφαλώς θεμιτές είναι
και εκείνες οι ενασχολήσεις με τα κοινά που στηρίζονται
στη φιλοδοξία, με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι
προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, σε τέτοιο βαθμό
που η ικανότητα να μην υπολείπεται της φιλοδοξίας.
Μια ιστορική αναδρομική μελέτη του θέματος αποδει-
κνύει ότι εκεί που έχουν κατά το παρελθόν συντρέξει
αυτές οι προϋποθέσεις οι λαοί έχουν προοδεύσει και
οι πολίτες τους διαβιούν μακροχρόνια σε συνθήκες
ειρήνης και ευημερίας.
Τον προβληματισμό που προηγήθηκε τον έφεραν στην
επιφάνεια καταστάσεις που εμφανίζονται στον κοινωνικό
μας χώρο μετά τη νομοθετική καθιέρωση, στην αυτοδιοίκηση
και στο κοινοβούλιο,  του εκλογικού συστήματος της απλής
αναλογικής. Ο μεγάλος αριθμός των υποψηφιοτήτων στις
αυτοδιοικητικές εκλογές, η «φυγή» βουλευτών από εκλογικές
περιφέρειες πιθανολογούμενης μειωμένης απήχησης του
κόμματός τους κατά τις κοντινές χρονικά βουλευτικές
εκλογές, αλλά και οργανωτικές και ψευδοϊδεολογικές πο-
λιτικές εκδηλώσεις εν όψει πιθανών βουλευτικών εκλογών
σύντομα με το ψηφισμένο σύστημα της απλής αναλογικής,
αποτελούν ασφαλείς ενδείξεις ότι οι φιλοδοξίες σε πολλές
περιπτώσεις υπερτερούν των ικανοτήτων διαχείρισης των
κοινών υποθέσεων. Αποτελούν ασφαλείς ενδείξεις ότι οι
προθέσεις των υποψηφίων είναι ισχυρά εμπλουτισμένες,
εκτός από τη φιλοδοξία και με ισχυρά προσωπικά κίνητρα,
όχι κατ` ανάγκη μόνο οικονομικά. Αυτές οι καταστάσεις
διαμορφώνουν έντονο προβληματισμό για την κυβερνησι-
μότητα της χώρας στο κοντινό μέλλον, αρχικά στον αυτο-
διοικητικό τομέα λόγω των επικείμενων εκλογικών διαδι-
κασιών αλλά και του συνόλου της χώρας, δεδομένου ότι

το έτος που διανύομε είναι εκλογικό και κρίσιμο για τη δια-
μόρφωση κυβερνητικής σταθερότητας.

Τα φαινόμενα που περιγράφηκαν θα μπορούσαν, σε άλλες
εποχές, να χαρακτηριστούν ευκαιριακά και τυχαία, αλλά
στη χώρα μας, που επιχειρεί να βγει από τη δεκάχρονη οι-
κονομική κρίση, που η έξαρσή της οφειλόταν στην πλήρη
ανατροπή της ισορροπίας των δημόσιων οικονομικών,
αποτελούν στοιχεία κινδύνου για το μέλλον. Στοιχεία που
δείχνουν ότι ένα μεγάλο μέρος από το μελλοντικό πολιτικό
προσωπικό αναπαράγει πρακτικές που οδήγησαν στη
χρεοκοπία του κρατικού τομέα. Δημιουργείται, δηλαδή, η
υποχρέωση ευρύτερου προβληματισμού για την αναζήτηση
των αιτίων και κυρίως η αναζήτηση τρόπων αποφυγής
των αρνητικών αποτελεσμάτων που υπάρχει κίνδυνος να
παραχθούν από τις ακολουθούμενες πρακτικές. 

Η πολιτική ηθική αποτελεί τη βάση της προόδου των
λαών. Η μελέτη της Ιστορίας, χωρών και ευρύτερων
γεωγραφικών περιοχών, το αποδεικνύει περίτρανα.
Έτσι συνδέεται η τωρινή ευημερία που καταγράφεται
σε λαούς που μακροχρόνια η πολιτική ηθική αποτε-
λούσε σταθερό χαρακτηριστικό στη διακυβέρνησή
τους. Δυστυχώς στη χώρα μας αυτό το χαρακτηριστικό
δεν είναι τόσο παγιωμένο. Κατά καιρούς εμφανίζονται
λαϊκίστικου χαρακτήρα μανδύες που αποκρύπτουν
με επιμέλεια τα ιδιοτελή κίνητρα, πολιτικά και ατομικά,
των ηγετικών ομάδων τους. Η περιορισμένη πολιτική
ωριμότητα, πολλών από τους αποδέκτες των μηνυ-
μάτων που εκπέμπουν, οδηγεί σε ανάρρηση στην
εξουσία τους πρωτεργάτες του λαϊκισμού. Όμως, το
πότε θα εμφανιστούν τα αρνητικά αποτελέσματα σ`
αυτές τις διακυβερνήσεις είναι απλά ζήτημα χρόνου.
Οικονομικές παροχές επιδοματικού χαρακτήρα με εμφανές
στοιχείο τις μικροπολιτικές και ψηφοθηρικές σκοπιμότητες,
ούτε την οικονομική δυσπραγία των κοινωνικών ομάδων
στις οποίες κατευθύνονται αναιρούν, αλλά ούτε και στη
γενικότερη βελτίωση των οικονομικών ισορροπιών συμ-

βάλλουν. Επιπλέον δημιουργούν πικρίες στους βαριά φο-
ρολογούμενους από το εισόδημα των οποίων προέρχονται
οι παροχές αυτού του είδους και κυρίως έκπτωση στο
πεδίο της κοινωνικής ηθικής.

Σε χώρες που εξελίσσονται στο χρόνο μέσα σε συνθήκες
μακροχρόνιας κοινωνικής και οικονομικής ισορροπίας, οι
τυχόν βραχυχρόνιες δοκιμές πιθανών λαϊκίστικου χαρα-
κτήρα πολιτικών προτάσεων δημιουργούν καταστάσεις
εύκολα ανατρέψιμες. Σ` αυτές, οι συγκρίσεις μεταξύ των
πολιτικών προτάσεων των κομμάτων γίνονται σε σύντο-
μους χρόνους και η κριτική προσέγγισή τους οδηγεί τους
πολίτες σε αξιόπιστα τελικά συμπεράσματα. Σε χώρες
όπως η δική μας, στην κατάσταση που βρίσκεται
αυτή τη χρονική συγκυρία, οι λαϊκίστικου χαρακτήρα
επιλογές είναι αυτόχρημα αυτοκτονικές, γιατί μετα-
τρέπουν το τωρινό αβέβαιο μέλλον της χώρας σε
χώρα χωρίς μέλλον, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις
νεότερες γενιές. Αυτές οι καταστάσεις επιβάλλουν
ως πρώτο κριτήριο επιλογής, στις πολλές εκλογικές
διαδικασίες που ακολουθούν, να είναι η πολιτική
ηθική των πολιτικών ομάδων και των προσώπων
που τις συγκροτούν. Με επιλογές που έχουν ως
βάση αυτό το κριτήριο θα γίνει εφικτή η παγίωση
ποιοτικών χαρακτηριστικών του πολιτικού προσω-
πικού των δήμων, των περιφερειών και της κεντρικής
διακυβέρνησης πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το
μέλλον των επόμενων γενεών. 

Κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που βρίσκεται η
χώρα μας, οι ψηφοφόροι έχουν υποχρέωση να υπερ-
βούν μικροσυμφέροντα, φιλίες και συγγένειες και να
επιλέξουν εκείνους που αποδειγμένα έχουν επιδείξει
στη μέχρι τώρα επαγγελματική και  προσωπική δρα-
στηριοποίησή τους κοινωνικότητα, αποτελεσματικότητα
και κυρίως πολιτική ηθική.
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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, πλα-
τεία 23ης Mαρτίου, B) KAPΔAMYΛH: Σούπερ Μάρκετ Δη-
μητρέα (επί του επαρχιακού). Γ) ΣTOYΠA και AΓIOΣ
NIKOΛAOΣ: Σούπερ Mάρκετ KATEPINA. Δ) ΚΑΜΠΟΣ:
Πρακτορείο εφημερίδων ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ (επί του επαρχια-
κού), Ε) NIOXΩPI: Σούπερ-Mάρκετ Eυ. & Kων. Tσουλέα,
ΣΤ) ΑΡΕΟΠΟΛΗ:  Βιβλιοπωλείο “ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ” Γε-
ωργίου Δημακόγιαννη.
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