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Διήμερο εορταστικών εκ-

δηλώσεων διοργανώθηκε

στην Κοινότητα Βέργας του

Δήμου Καλαμάτας, για την

επέτειο της Μάχης που δό-

θηκε στις 22 Ιουνίου 1826

στη θέση Βέργα Αλμυρού.

Η μάχη αυτή υπήρξε απο-

φασιστική, αφού Μανιάτες

και Μεσσήνιοι κατόρθωσαν

στη Μάντρα της Βέργας να

νικήσουν το Τουρκοαιγυπτια-

κό στράτευμα του Ιμπραήμ

πασά της Αιγύπτου και να

τον εμποδίσουν να εισβάλει

στη Μάνη, που ήταν από

τις λίγες περιοχές της Πε-

λοποννήσου που δεν είχαν

υποταχτεί  σ` αυτόν.

Την πρώτη ημέρα, στις

21 Ιουνίου έγινε η μεταφορά

της  Εικόνας «Η Ελπίς των

Χριστιανών» από τον ενο-

ριακό ναό της Βέργας στο

ναό του Αγίου Νικολάου Αλ-

μυρού Βέργας και, ακολού-

θησαν οι πολιτιστικές εκδη-

λώσεις στο πάρκο Αλμυρού,

καθώς και ομιλία για την

ιστορική επέτειο από τον

Καθηγητή Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου Νίκο Ζαχα-

ριά.

Τη δεύτερη ημέρα, στις

22 Ιουνίου,  μετά την τέλεση

Δοξολογίας στον Ιερό Ναό

Αγίου Νικολάου Αλμυρού

από το Μητροπολίτη Μάνης

κ. Χρυσόστομο, αναπέμφθη-

κε επιμνημόσυνη Δέηση προ

του Ηρώου των Πεσόντων

στη Μάντρα της Βέργας και

στη συνέχεια ακολούθησε

κατάθεση στεφάνων, τήρηση

ενός λεπτού σιγής στη μνή-

μη των πεσόντων, πανηγυ-

ρικός της ημέρας  και απαγ-

γελίες ποιημάτων, ενώ η εκ-

δήλωση έκλεισε με τον Εθνι-

κό Ύμνο. Στη συνέχεια, ο

Πολιτιστικός Αναπτυξιακός

Σύλλογος Βέργας απέδωσε

παραδοσιακούς χορούς.

Το Δήμο Καλαμάτας εκ-

προσώπησε ο νεοεκλεγείς

Δήμαρχος Θανάσης Βασι-

λόπουλος, ενώ παρόντες

ήταν ο απερχόμενος και ο

νέος δήμαρχος Δυτικής Μά-

νης Ιωάννης Μπαραμπέας

και Δημήτρης Γιαννημάρας.

Στο φύλλο 245 – Αυγού-
στου 2019: Οι επετειακές εκ-
δηλώσεις για την 193η επέ-
τειο της μάχης του Διρού.

Tα μέτρα υπέρ της μεγάλης μερίδας των πολι-
τών, αυτών που αποτελούν  τη μεσαία και
την κατώτερη τάξη με βάση τα εισοδήματά
τους,  δηλαδή της πλειοψηφίας του εκλογικού
σώματος, αποτελούν  κυρίαρχο θέμα σε προ-

εκλογικές περιόδους, όπως αυτή που διανύομε. Το
ορθολογικά ζητούμενο, όμως, είναι η εφικτότητα εφαρ-
μογής των εξαγγελλομένων μέτρων. Μια απόπειρα αν-
τιμετώπισης, με επιδοματική ενίσχυση των κατώτερων
εισοδηματικά στρωμάτων μέσω υπερφορολόγησης της
μεσαίας τάξης που εφαρμόστηκε κατά την αμέσως προ-
ηγούμενη χρονική περίοδο, απέτυχε να αποδώσει
πολιτικά οφέλη, όπως προέκυψε από τα πρόσφατα
εκλογικά αποτελέσματα. Ας σημειωθεί και το γεγονός
ότι, κατά την προηγούμενη χρονική περίοδο οι κυβερ-
νώντες δε μπήκαν  καν σε συζήτηση για λήψη πιο ανα-
τρεπτικών μέτρων αναδιανομής εισοδημάτων, όπως
αυτά που εφαρμόστηκαν σε χώρες όπως αυτές που τα
καθεστώτα τους κατέρρευσαν κατά τη δεκαετία του
1990, λόγω κυρίως της οικονομικής αναποτελεσματικό-
τητάς τους . Έτσι, οι  πολιτικοί σχηματισμοί βρίσκονται
σε φάση αναζήτησης κατάλληλων, και πολιτικά αποτε-
λεσματικών, μέτρων που θα προσελκύσουν την προσοχή
των εκλογέων.

Από τις πιο πάνω διαπιστώσεις προκύπτει ότι όλοι
σχεδόν οι κομματικοί σχηματισμοί θα επιχειρήσουν να
παρουσιάσουν προγράμματα που να εκφράζουν όψεις,
και προτάσεις εφαρμογής,  του κοινωνικού πλαισίου που
έχει τιτλοποιηθεί με την έκφραση: κοινωνική οικονομία
της αγοράς. Ο όρος σημαίνει «ομαλή λειτουργία της
αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που να υπακούει
στους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης,
αλλά υπό την αμερόληπτη εποπτεία και επιδιαιτη-
σία του κράτους. Ταυτόχρονα το κράτος αναλαμβά-
νει τη φροντίδα εκείνων των κοινωνικών
στρωμάτων που περιθωριοποιεί  η μειωμένη αντα-
γωνιστικότητά τους». Το κρίσιμο ζητούμενο είναι για
ποιόν από τους πολιτικούς σχηματισμούς, θα αποφασί-
σει το εκλογικό σώμα ότι μπορεί να υλοποιήσει μέτρα

που ανταποκρίνονται αυθεντικότερα σ` αυτό το περιεχό-
μενο. Η διαφορά των προτάσεων βρίσκεται κυρίως
στην έκταση του κρατισμού και στην αυθεντική
εφαρμογή του ανταγωνισμού. Εμείς ως ενεργοί πολί-
τες θα περιοριστούμε στη διατύπωση του σχετικού με το
θέμα προβληματισμού μας που εκφράζεται με τη μορφή
των ερωτημάτων που ακολουθούν:

• Ένας υπερτροφικός δημόσιος τομέας μπορεί
να  ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του όρου
κοινωνική οικονομία της αγοράς; Δηλαδή, λει-
τουργεί αποτελεσματικά, σ` ένα κράτος με διογ-
κωμένο δημόσιο τομέα, το ανταγωνιστικό
στοιχείο μέσω του οποίου μειώνονται οι τιμές
προϊόντων και υπηρεσιών για τους καταναλω-
τές, αλλά ταυτόχρονα διαμορφώνονται πλεονά-
σματα στις υγιείς επιχειρήσεις που επιτρέπουν
τη δημιουργία πρόσθετων επενδύσεων μέσω
των οποίων ενισχύεται η απασχόληση και τα ει-
σοδήματα μεγάλων κοινωνικών ομάδων;

• Μήπως ένας περιορισμένος σε έκταση κρατι-
κός τομέας με κύρια αντικείμενα την άμυνα, την
ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, τη θεσμική προστα-
σία μέσω Ανεξάρτητων Αρχών και την υποχρε-
ωτική εκπαίδευση, αλλά και την αυστηρή
εποπτεία του οικονομικού ανταγωνισμού, μπο-
ρεί να διαμορφώσει θετικά οικονομικά αποτελέ-
σματα για το σύνολο του πληθυσμού;

• Η κοινωνική προστασία των, περιθωριοποιού-
μενων από τον ανταγωνισμό, κοινωνικών στρω-
μάτων θα πρέπει ή όχι να παρέχεται μόνο στις
περιπτώσεις που τα κοινωνικά στρώματα θα
έχουν αποκαθαρθεί από τον κοινωνικό παρασι-
τισμό που δημιουργείται με την απόκρυψη εισο-
δημάτων και τη φοροαποφυγή;

• Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης ,που οι
τιμές προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζονται
με βάση το κόστος παραγωγής τους, πόσο ανα-

γκαία είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας της
οικονομίας μας μέσω της ουσιαστικής εκπαίδευ-
σης, της εκμάθησης και εφαρμογής νέων τεχνο-
λογιών και της υγιούς επιχειρηματικότητας;
Υπάρχει άραγε άλλος τρόπος βελτίωσης του εμ-
πορικού  ισοζυγίου (εξαγωγές – εισαγωγές) που
να συμβάλλει στην ισορροπία της οικονομίας
της χώρας μας, πλην της βελτίωσης της παρα-
γωγικότητας ώστε οι τελικές τιμές να ανταποκρί-
νονται στο διεθνή ανταγωνισμό;

• Έχει συνειδητοποιηθεί από την πλειοψηφία του
εκλογικού σώματος ότι, μετά από τις τραυματι-
κές εμπειρίες της δεκάχρονης οικονομικής κρί-
σης, οι πολιτικές παροχών μέσω δανεισμού
οδηγούν πάντοτε σε οικονομικά αδιέξοδα; Και
ότι, σύμφωνα με τον κανόνα ότι οι ίδιες αιτίες
οδηγούν στα ίδια αποτελέσματα,  στο μέλλον
καλό είναι να απεξαρτηθούμε από πολιτικές που
εμφανίζουν εικόνες πλασματικής ευημερίας
όπως αυτές εκείνης της περιόδου;

Εμείς οι Μανιάτες κουβαλάμε στις γονιδιακές
καταβολές μας και τις δύο έννοιες: την ανταγω-
νιστική διαδικασία και την κοινωνική προστα-
σία. Τις εφάρμοζαν μακραίωνα οι πρόγονοί μας και
τις κληρονομήσαμε ως καθημερινές πρακτικές και
εμείς, οι απόγονοί τους. Οι πολλοί πύργοι και τα
ξεμόνια αποτελούσαν μέσα προστασίας από
τους ανταγωνισμούς των οικογενειών που, πολ-
λές φορές, έπαιρναν πολεμική μορφή. Όμως
αυτό το στοιχείο δεν εμπόδιζε το μόνοιασμα, ιδι-
αίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κοι-
νών επιδιώξεων. Και πάντα μια από τις κύριες
φροντίδες αποτελούσε η προστασία των οικο-
νομικά αδύνατων, που αποτελούσαν εξ ίσου
αναγνωρισμένα μέλη της μικρής κοινωνίας του
κάθε χωριού μας.
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