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Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης
διοργάνωσε, στους χώρους
θυσίας των μαχητών του
1826, διήμερες εκδηλώσεις
το Σάββατο 24 και την Κυ-
ριακή 25 Αυγούστου, για να
τιμήσει την 193η επέτειο της
τριήμερης μάχης στον Πο-
λυάραβο, που έδωσαν ολι-
γάριθμοι Μανιάτες  εναντίον
των πολυάριθμων στρατευ-

μάτων του Ιμπραήμ της Αι-
γύπτο,υ που επιχείρησε να
εισβάλει από εκεί στη Μάνη.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το
Σάββατο 24 Αυγούστου με
επιμνημόσυνη δέηση στο
χώρο του Πύργου Σταθάκου
στη Δεσφίνα και κατάθεση
στεφάνων, μετά το πέρας
των οποίων προσφέρθηκε
καφές και αναψυκτικά στην

πλατεία των Κόκκινων Λου-
ριών.  Την Κυριακή 25 Αυ-
γούστου, κύρια ημέρα του
εορτασμού, στον Ιερό Ναό
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Πολυάραβου εψάλει Δοξο-
λογία και αναπέμφθηκε επι-
μνημόσυνη δέηση στο χώρο
του Ηρώου, καθώς και κα-
τάθεση στεφάνων. Στη συ-
νέχεια έγινε η εκφώνηση του

πανηγυρικού της ημέρας, με
ομιλία από τον Καθηγητή
Ενδοκρινολογίας στην Ιατρι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών Μιχάλη Κουτσιλιέρη. 
————
Σημείωση: Φαίνεται ότι
ακόμα δεν έχομε συνειδη-
τοποιήσει ότι οι εκδηλώ-
σεις τιμής στους ηρωικούς
μας προγόνους δεν μπο-
ρούν να περιορίζονται σε
μια τυπική γιορτή, με μικρή
προσέλευση,  κάθε χρόνο,
αλλά επιβάλουν και τις
αναγκαίες μακροχρόνιες
πολιτικές, τουλάχιστο από
τις τοπικές αυτοδιοικητικές
εκφράσεις. Πολιτικές ανα-
θέρμανσης της ιστορικής
μνήμης με κατάλληλα διαρ-
θρωμένα προγράμματα για
τα σχολεία της περιοχής,
αναφορές από τους άμβω-
νες των εκκλησιών, καθώς
και έργα τοπικής οδοποιϊας
για διευκόλυνση στην προ-
σέλευση στους τόπους των
πολεμικών αγώνων και θυ-
σιών των προγόνων μας,
αλλά και ουσιαστική συμ-
μετοχή των πολιτικών της
περιοχής μας, χωρίς συ-
σχετισμούς με τον εκλογικό
κύκλο.

Α
υτή η στήλη προβάλλει, με όσο μεγαλύτερη έμφαση
έχει δυνατότητα, θέματα που έχουν διαχρονικότητα
και σχετίζονται άμεσα με το μέλλον της περιοχής
μας, αλλά και της χώρας γενικότερα. Η εστίαση σε
αυτοδιοικητικά θέματα προέρχεται από τη διαπίστωση

ότι οι αυτοδιοικητικές δομές της Μάνης αποτελούν ταυτό-
χρονα, λόγω μεγέθους προϋπολογισμού, και επενδυτικές
μονάδες, ίσως από τις μεγαλύτερες μεταξύ εκείνων που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Κατά συνέπεια η απο-
τελεσματική ή όχι άσκηση των επενδυτικών αρμοδιοτήτων
τους αντανακλά στο σύνολο των κατοίκων και των ιδιοκτητών
γης στην περιοχή. Ειδικότερα, εκτός από το ύψος των
επενδυτικών δραστηριοτήτων των δύο δήμων και της αντί-
στοιχης δραστηριότητας της Περιφέρειας στην περιοχή,
κρίσιμο παράγοντα αποτελεί η υλοποίηση ή όχι επενδύσεων
για μικροέργα και έργα συντηρήσεως των δημόσιου χαρα-
κτήρα υποδομών που σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα
ζωής των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής. Αυτή
είναι η οπτική γωνία υπό την οποία θα επιχειρήσομε να διε-
ρευνήσομε το νέο υπερτετραετές αυτοδιοικητικό τοπίο κατά
τη φάση έναρξής του.

Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι η ρευστότητα που δημι-
ουργούν τα νομοθετήματα που ψηφίστηκαν από τη Βουλή
κατά το τρέχον έτος μόνο καλό δεν δημιουργεί στην αυτοδι-
οίκηση. Οι μεταβολές του νομοθετικού τοπίου διαμορφώνουν
ρευστότητα και στις προσωπικές επιδιώξεις των πολιτών και
δυσχεραίνουν τις μεταξύ τους διαβουλεύσεις και συμπράξεις.
Η καθιέρωση της απλής αναλογικής στην εκλογή των αιρετών
της αυτοδιοίκησης, χωρίς τις δικλείδες ασφαλείας για όλες
τις εκδοχές εμπλοκών που θα μπορούσαν να προκύψουν,
δημιουργούσε αβεβαιότητες και ανασφάλειες σε σχέση με τη
στοιχειώδη διασφάλιση των απλούστερων κοινωνικών αγαθών
που διαχειρίζονται οι αυτοδιοικητικοί οργανισμοί (νερό, δη-
μοτικός φωτισμός, σκουπίδια, οδοποιϊα κλπ). 

Η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία επιχειρεί να αντι-
μετωπίσει αρκετές από τις αβεβαιότητες και ανασφάλειες
του αρχικού νομοθετήματος, που φάνηκαν ανάγλυφα μετά
τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26/5 –
3/6. Η πρόβλεψη συμπράξεων μόνιμου χαρακτήρα και
διάρκειας ίσης με την αυτοδιοικητική θητεία, μεταξύ του
συνδυασμού που εξέλεξε το δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη
και άλλο ή άλλους συνδυασμούς, αποτελεί σημαντικό πα-
ράγοντα δημιουργίας σταθερότερων πλειοψηφιών για τη
λήψη αποφάσεων στα συλλογικά όργανα. Ερωτηματικά,
όμως, προκαλεί η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα πολυμελή
και άμεσα εκλεγμένα συλλογικά όργανα (δημοτικά ή περι-
φερειακά συμβούλια) στα ολιγομελή (επιτροπές και νομικά
πρόσωπα) και μάλιστα με διασφάλιση πλειοψηφίας μελών
από την παράταξη του δήμαρχου ή περιφερειάρχη, αντί-
στοιχα. Η μεταφορά θεμάτων ήσσονος σημασίας, και με δι-
καίωμα αναπομπής των αποφάσεων στα δημοτικά ή περι-
φερειακά συμβούλια μετά από αίτημα μειοψηφικού αριθμού
εκλεγμένων δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων, θα
μπορούσε να είναι θέσπιση κινούμενη σε θετική κατεύθυνση,
λόγω της αποσυμφόρησης που θα δημιουργούσε στα πο-
λυμελή συμβούλια. Εξωπραγματική σε σχέση με τις δυνα-
τότητες των αυτοδιοικητικών αιρετών, εξ` άλλου, είναι η
πρόβλεψη για κατάθεση εναλλακτικού προϋπολογισμού
από παρατάξεις των μειοψηφιών, ως αναγκαίου όρου για
την καταψήφιση του προϋπολογισμού που καταθέτει η πα-
ράταξη του δημάρχου ή του περιφερειάρχη, αντίστοιχα. 

Εντελώς άστοχη και αψυχολόγητη, με την πρόσφατη νο-
μοθέτηση, είναι η διάταξη που προβλέπει αφαίρεση της
αποφασιστικής αρμοδιότητας για μικροέργα και έργα συν-
τηρήσεων από τις Κοινότητες του κάθε δήμου, που προ-
βλεπόταν στην αρχική νομοθέτηση, και η αντικατάστασή
της με, μόνο, εισηγητική αρμοδιότητα προς τα δημοτικά όρ-

γανα. Η άμεση, με ξεχωριστά ψηφοδέλτια από τα δημοτικά
και με ξεχωριστή κάλπη, εκλογή των αιρετών στις Κοινότητες
του κάθε δήμου, κατά τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές
τους προσδίδει ιδιαίτερα δημοκρατικά χαρακτηριστικά, ως
εκπροσώπων της βούλησης της κάθε τοπικής κοινωνίας
για γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών
της. Ας σημειωθεί ότι, οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις λόγω
του αναγκαστικών συνενώσεων του 1998 και του 2010
έχουν δημιουργήσει καθεστώς μακροχρόνιας εγκατάλειψης
των τοπικών δημόσιων υποδομών, που μόνο οι άμεσα
εκλεγμένοι της κάθε Κοινότητας τα βιώνουν καθημερινά και
γι` αυτό θα μπορούσαν να επουλώσουν γρήγορα και απο-
τελεσματικά αυτά τα επενδυτικά κενά.

Με τα προαναφερθέντα δεδομένα αφετηρίας για τη νέα
αυτοδιοικητική υπερτετραετία, δεν απομένει παρά η βούληση
των αιρετών για υπέρβαση των ατομικών εγωισμών και
διαμόρφωση διαθέσεων για συνεργασίες. Μόνο μ` αυτή
την προϋπόθεση θα μπορέσουν οι αιρετοί να αξιοποιήσουν
το στενό πλαίσιο καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που με
φειδώ εκχωρεί η κεντρική διοίκηση στους αυτοδιοικητικούς
θεσμούς. Ιδιαίτερα σε περιοχές με μειωμένη επιχειρηματική
δραστηριότητα, όπως η Μάνη, οι δύο δήμοι της αποτελούν
τον κρισιμότερο παράγοντα για την ανάπτυξη της περιοχής
και το ανέβασμα του επιπέδου ζωής των κατοίκων. Όπως
και κατά το παρελθόν έτσι και στη νέα αυτή αυτοδιοικητική
περίοδο, μόνο αν οι πατροπαράδοτοι ατομικοί εγωισμοί,
που μας χαρακτηρίζουν μακροχρόνια, αρχίζουν να κάμ-
πτονται στο όνομα του κοινού συμφέροντος θα προκύψει
πρόοδος ως αποτέλεσμα συνθετικών αποφάσεων για έργα
δημόσιου χαρακτήρα, που τόσο ανάγκη έχει η περιοχή
μας.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΙΖΕΙ Η
ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:

• Εκκλησιαστικές σελίδες Μάνης της περιόδου

μετά τα Ορλωφικά (1777 - 1821) (ΙΙΙ) ................σελ. 2

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

• Σε διαρκή αύξηση η επισκεψιμότητα

της ιστοσελίδας μας www.maniatiki.gr ...........σελ. 3

• Βιβλιοπαρουσίαση ...........................................σελ. 3

ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:

• Νεκροί κατά τους πολέμους της εκατονταετίας

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

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Αναγκαία η σταθερή ισορροπία μεταξύ

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών ..σελ. 5

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Αστική περιοχή: Άλλος εδαφικός χώρος

για τις οικοδομικές άδειες και άλλος, πολύ

ευρύτερος, για τα τέλη κτηματολογίου ...........σελ. 6
• Δρόμος Μηλέα - Παναγία Γιάτρισσα................σελ. 6

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

• Ταβέρνα - Εστιατόριο “Το θαλασσάκι”

Βασιλικής Γιαννακοπούλου,

στον Αλμυρό Βέργας........................................σελ. 8

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

ΘΕΜΑ:                                                                                       

• Η περιοχή της Ανδρούβιστας της Έξω Μάνης,

με επίκεντρο τη Χώρα (Ι)...............................σελ. 10

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 Πει-
ραιά, 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: 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.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 193η 
ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΡΑΒΟΥ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 .............σελ.7, 12

Στο δημοσίευμα του προηγούμενου
φύλλου, που αφορούσε τη συμμετοχή
στο υπουργικό συμβούλιο πολιτικών
με μανιάτικη καταγωγή, από παράλειψή
μας δεν αναφέρθηκε το όνομα του Κυ-
ριάκου Πιερρακάκη, που του έχει ανα-
τεθεί το νευραλγικό υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής. Απευθύνεται και σ` αυτόν η
έκκληση που απευθύναμε στους νέους
υπουργούς για ενίσχυση της ανάπτυξης

στη Μάνη. Συνδεδεμένα άμεσα με το
αντικείμενο αυτού του υπουργείου απο-
τελούν προγράμματα άυλου χαρακτήρα,
απόλυτα αναγκαία για τη δύσκολη πε-
ριοχή μας, περιοχή αραιοκατοίκησης
στους δεκάδες οικισμούς της.

*Η οικογένεια Πιερρακάκη έλκει την κα-
ταγωγή της από τον Πύργο Διρού της Ανα-
τολικής Μάνης.

ΜΕ ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ*

O Πύργος Σταθάκου στη Δεσφίνα
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