
Τ
ελείωσε και το επετειακό έτος 2021 και οι εκδηλώσεις 
που διοργανώθηκαν κατά τη διάρκειά του. Στους δύ-
σκολους καιρούς της πανδημίας λόγω του νέου κο-
ρωνοϊού οι προγραμματισμοί εκδηλώσεων μετριά-
στηκαν και οι τελικές πραγματοποιήσεις συρρικνώ-

θηκαν. ΄Oπως και νάχουν τα πράγματα, μιας  μορφής ανα-
θέρμανση της ιστορικής μνήμης συντελέστηκε και μία ακόμα 
ευκαιρία προβληματισμού δημιουργήθηκε. Ας ευχηθούμε, 
από αυτές τις αφετηρίες ξεκινώντας, να δημιουργηθούν βα-
θύτερες αναζητήσεις για τις καταβολές που εμπεριείχε η 
αγωνιστική διάθεση για την ελευθερία των μακροχρόνια υπό-
δουλων προγόνων μας και να μεταφραστούν σε ουσιαστικά 
μηνύματα για την μελλοντική πορεία της χώρας μας. Σημει-
ώνομε στη συνέχεια κάποιους δικούς μας προβληματισμούς. 

Το ισχυρότερο μήνυμα του 1821, όπως προσδιορίστηκε 
ήδη από τις πρώτες Εθνικές Συνελεύσεις και προωθήθηκε 
σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα, ήταν η απαίτηση για δημιουργία 
κράτους. Κράτους Ελληνικού και ανεξάρτητου από επιρροές 
προερχόμενες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η απαίτηση 
αυτή ανέτρεψε σταδιακά τις καταστάσεις ισορροπιών που 
επικρατούσαν ανάμεσα στις ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες και 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να γίνει τελικά αυτή η 
απαίτηση αποδεκτή το 1828, χάρη και στις διπλωματικές 
πρωτοβουλίες του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Το νε-
οελληνικό κράτος, στριμωγμένο σε λίγες από τις Ελληνικές 
περιοχές, αναζητούσε διαρκώς ευκαιρίες για επέκτασή του 
στα υπόδουλα εδάφη. Πέτυχε τελικά την επέκτασή του σε 
σημαντικό γεωγραφικό χώρο και ταυτόχρονα την ομογενο-
ποίησή του. Το νεοελληνικό κράτος εξ` άλλου, θεμελιώθηκε 
σε δημοκρατικές αρχές, όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί 
από τις αποφάσεις των Εθνικών Συνελεύσεων του Αγώνα 
(καθολικό δικαίωμα ψήφου, μη αναγνώριση τίτλων ευγένειας, 
δικαιώματα των πολιτών). Προβληματισμό δημιουργεί ο 
τρόπος που αντιμετωπίζουν αυτό, το δικό τους κράτος, οι 

πολίτες του της σύγχρονης περιόδου. ΄Οντας εκλέκτορες 
των κυβερνήσεών του είναι αυτονόητο ότι έχουν υποχρέωση 
να αποδέχονται και να τηρούν τους νόμους που ψηφίζουν 
στη Βουλή οι εντολείς τους – βουλευτές. Δεν μπορεί να θε-
μελιωθεί δικαίωμα προσωπικών επιλογών στην τήρηση των 
νόμων ή παρερμηνείας τους σύμφωνα με τις απόψεις 
κάποιων από τους πολίτες. Οι υποχρεώσεις αυτές γίνονται 
ιδιαίτερα επίκαιρες σ` αυτή τη δύσκολη φάση που διανύει η 
χώρα λόγω της πανδημίας, που ένα σημαντικό μέρος του 
πληθυσμού προβάλλει αντιρρήσεις στην εφαρμογή των νο-
μοθετημένων μέτρων προστασίας από την πανδημική νόσο. 

Το νεοελληνικό κράτος, που η ίδρυσή του συντελέστηκε 
τελικά χάρη στην πίεση, στρατιωτική και πολιτική, που άσκη-
σαν οι τρεις μεγάλες δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) στην 
αποδυναμωμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία, ως αναγνώριση 
των μεγάλων θυσιών των Ελλήνων κατά την, πολύχρονης 
διάρκειας Επανάστασή τους, κυβερνήθηκε για πολλές δε-
καετίες από πολιτικούς που ανήκαν σε κάποιο από τα τρία 
κόμματα – επιρροές αυτών των δυνάμεων. Οι κυβερνήτες 
του, χωρίς βέβαια να απεμπολούν τα εθνικά ιδεώδη είχαν 
σε μεγάλο βαθμό εξαρτήσεις από αυτές, προωθώντας 
κάποιες από τις πολιτικές τους. Η καθιέρωση Συντάγματος 
από το βασιλιά Όθωνα, μετά την Επανάσταση της 3ης Σε-
πτεμβρίου 1843, μετρίασε σε σημαντικό βαθμό αυτές τις 
εξαρτήσεις αλλά τελικά στη θέση των μέχρι τότε κομμάτων,  
σιγά – σιγά και με την εξέλιξη του χρόνου, δημιουργήθηκαν 
προσωπικά κόμματα, στο πλαίσιο των αμοιβαίων εξυπηρε-
τήσεων των πολιτευτών και των κατά τόπους εκπροσώπων 
τους που με τη σειρά τους επηρέαζαν σημαντικές ομάδες 
ψηφοφόρων. Παρά τους εκσυγχρονισμούς που επιβάλλονταν 
από τα ιδεολογικά ρεύματα που κατέκλυσαν κατά τον προ-
ηγούμενο αιώνα την ευρωπαϊκή ήπειρο, δεν έχομε καταφέρει 
να δημιουργηθούν στη χώρα μας κόμματα αρχών με ουσια-
στική συμμετοχή των μελών τους στην ανάδειξη των στελεχών 
και της ηγεσίας τους. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα κοινοβου-

λευτικά κόμματα αλλά και για όλες τις ομάδες που δραστη-
ριοποιούνται στις αυτοδιοικούμενες δομές του κράτους. 

Οι πιο πάνω αναλυτικά διατυπωμένοι προβληματισμοί 
μας οδηγούν σε ενιαίου χαρακτήρα συμπεράσματα και προ-
τάσεις: Η δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων, χωρίς 
βέβαια να αποτελεί πανάκεια, μπορεί να περιορίσει σημαντικά 
την ανυπακοή των πολιτών στα θεσπίσματα του κράτους. 
Όσο αμεσότερα συμμετέχει ο πολίτης στα πολιτικά δρώμενα 
τόσο περισσότερο νοιώθει συνειδησιακά υποχρεωμένος να 
εφαρμόζει αυτά που αποφασίζονται σε ανώτερο επίπεδο. Η 
αποστασιοποίηση των κυβερνήσεων από τα προεκλογικά 
τους προγράμματα και η αυτονόμηση των βουλευτών τους 
τροφοδοτούν τη δυσπιστία των ψηφοφόρων και τις τάσεις 
τους για ανυπακοή. 

Στην περιοχή μας τη Μάνη αυτές οι καταστάσεις, στις 
λίγες υπάρχουσες δομές του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 
όχι μόνο, έχουν οξύτερη μορφή. Οι παραδοσιακές πατριαρ-
χικού χαρακτήρα οικογενειακές συνθέσεις και οι τοπικού εύ-
ρους στρατιωτικές και πολιτικές συσπειρώσεις που επικρα-
τούσαν προ του 1821, προεκτάθηκαν στο χρόνο και έχουν 
αφήσει ισχυρά αποτυπώματα σε όλο αυτό το χρονικό 
διάστημα των δύο αιώνων του νεοελληνικού κράτους. Κάποια 
από τα χαρακτηριστικά αυτά εμφανίζονται μέχρι τις ημέρες 
μας και δεν επιτρέπουν εύκολα τις συνθέσεις των αναγκών 
σε ενιαία, αξιόπιστη και καθολική βάση, όρο που αποτελεί 
την απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν να προωθηθούν 
με επιτυχία σε ανώτερο – εκτελεστικών αρμοδιοτήτων – πο-
λιτικό επίπεδο. Η ομογενοποίηση των αιτημάτων, και η δη-
μοκρατική και κατά την αξία τους εκλογή των τοπικών εκ-
προσώπων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ασφαλή οδό 
προς την αποτελεσματικότητα και την ακμή της περιοχής, 
όπως θα επιθυμούσαν και οι ηρωικοί πρόγονοί μας - αγωνι-
στές του 1821. 
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Η ανάγκη επανασύνδε-
σης, με δρόμο της σύγχρο-
νης εποχής, της Δυτικής 
Μάνης με το Γύθειο μέσω 
του ορεινού όγκου του Ταϋ-
γέτου τέθηκε αποφασιστικά 
το 1997, όταν ακόμα βρι-
σκόταν στη ζωή ο Νομάρ-
χης Μεσσηνίας Παναγιώ-
της Φωτέας. Είχε μάλιστα 
προταθεί, για ένταξη στο 
τότε σε εξέλιξη Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης, ως επέ-
κταση του τότε υλοποιού-
μενου έργου Πλάτσα – Μη-
λέα. Ο Παναγιώτης Φωτέας 
πέθανε το επόμενο έτος και 
η πρόταση έμεινε στα χαρ-
τιά. Ξαναβγήκε στην επι-
φάνεια με τη χρηματοδό-
τησή του από το Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων 
το 2014, και μάλιστα με 
προϋπολογισμό 3.545.000 
ευρώ, όταν ήταν υπουργός 
Ανάπτυξης ο Κωστής Χα-
τζηδάκης. Λόγω χωρικής 
αρμοδιότητας, το έργο ανέ-
λαβε να υλοποιήσει η Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου. 
Λειψές μελέτες, ασυνεννοη-
σία με τις Δασικές Υπηρε-
σίες και άλλες πλημμέλειες 
οδήγησαν σε μπλοκαρί-
σματα την έναρξη κατα-
σκευής, παρά τη δημοπρά-
τηση που είχε γίνει τον Αύ-
γουστο του 2018 και προ-
χώρησε με την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου της 
«ΚΑΣΤΑΤ Κατασκευαστική 
ΑΤΕ» με έκπτωση 57,75%, 
και στη συνέχεια τη μετα-

φορά προκαταβολής 1 εκα-
τομμυρίου από τον προ-
ϋπολογισμό του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης στο Περιφε-
ρειακό Ταμείο Πελοποννή-
σου στα τέλη του 2017. Η 
νέα Περιφερειακή διοίκηση 
συμπλήρωσε τις ελλείψεις 
και επιχείρησε να προχω-
ρήσει το έργο, αλλά ο προ-
σωρινός ανάδοχος παραι-
τήθηκε. Κλήθηκε στη συ-
νέχεια ο δεύτερος μειοδό-
της να αναλάβει την εκτέ-
λεση του έργου, αλλά και 
αυτός τελικά αποσύρθηκε, 
αφήνοντας σε πλήρη αβε-
βαιότητα την κατάσταση.   

Αναλυτικότερα οι εξελίξεις 
μετά το 2019 έχουν ως εξής: 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο στο 
οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος 
του έργου το 2019, γνωμά-
τευσε ότι δεν υπάρχει κώλυμα 
για την υπογραφή της σύμ-
βασης, η οποία κοινοποιήθηκε 
στην ανάδοχο εταιρεία το Μάρ-
τιο του 2021 και της ζητήθηκε 
να υποβάλει σχετική υπεύθυνη 
δήλωση για αποδοχή υλοποί-
ησης του έργου. Τον Απρίλιο 
του 2021, όμως, η προσωρινή 
ανάδοχος «ΚΑΣΤΑΤ Κατα-
σκευαστική» ενημέρωσε ότι 
η οικονομική προσφορά της 
για το έργο έχει λήξει από το 
Δεκέμβριο του 2018 και δεν 
επιθυμεί την ανανέωσή της 
λόγω της αλλαγής των οικο-
νομικών δεδομένων σε σχέση 
με όσα ίσχυαν κατά την ημέρα 
υποβολής της. 

Τον ίδιο μήνα κλήθηκαν οι 
υπόλοιπες κατά σειρά μει-
οδοσίας τεχνικές εταιρείες 
που συμμετείχαν στη δημο-
πρασία να κάνουν γνωστό, 
εντός δέκα ημερών, εάν δέ-
χονται να παραταθεί ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών τους 
κατά τρεις μήνες και να προ-
σκομίσουν έγγραφο για πα-
ράταση  ισχύος της εγγυητι-
κής επιστολής που είχε κα-
ταθέσει η καθεμιά από αυτές. 
Δέχτηκαν πέντε εταιρείες και 
τον Ιούνιο του 2021 ενημε-
ρώθηκε η πρώτη από αυτές, 
η εταιρεία «ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.», 
ότι με απόφαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου ανα-
δείχθηκε ως νέα προσωρινή 
μειοδότρια, ενώ κλήθηκε εν-
τός δέκα ημερών να υποβάλει 
τα προβλεπόμενα δικαιολο-
γητικά προσωρινού μειοδότη. 
Η έκπτωση που είχε δώσει 
ήταν 46,56%. Τον Ιούλιο η 
εταιρεία προχώρησε σε ηλε-
κτρονική υποβολή των δι-
καιολογητικών και τον ίδιο 
μήνα η επιτροπή διεξαγωγής 
του διαγωνισμού εισηγήθηκε 
την κατακύρωση της σύμβα-
σης στον εταιρεία «ΤΑΛΩΣ 
Α.Τ.Ε.». Εν συνεχεία η Οικο-
νομική Επιτροπή της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου απο-
φάσισε την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου και την 
ανακήρυξη της εταιρείας «ΤΑ-
ΛΩΣ Α.Τ.Ε.» ως οριστικού 
αναδόχου. Το Σεπτέμβριο του 
2021 το Ελεγκτικό Συνέδριο 

ενημέρωσε ότι δεν κωλύεται 
η υπογραφή της εργολαβικής 
σύμβασης με την εταιρεία και 
μπορεί να προχωρήσει η δια-
δικασία. Στις 9 Σεπτεμβρίου 
του 2021 προσκλήθηκε ο 
νέος ανάδοχος όπως εντός 
προθεσμίας είκοσι ημερών 
προσέλθει για την υπογραφή 
της εργολαβικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την εγ-
γυητική επιστολή καλής εκτέ-
λεσης του έργου. Στις 21 Σε-
πτεμβρίου εγγράφως η εται-
ρεία ζήτησε 10ήμερη παρά-
ταση για την υποβολή των 
δικαιολογητικών, η οποία δό-
θηκε, ενώ παράλληλα της ζη-
τήθηκε έως 11/10/2021 να 
υποβάλει τα ζητηθέντα δι-
καιολογητικά  προσκομίζοντας 
και την απαιτούμενη εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης. 
Στις 8/10/2021 εγγράφως η 
εταιρεία ενημέρωσε περί μη 
υπογραφής της σύμβασης 
και ζήτησε την επιστροφή της 
ανανεωθείσας εγγυητικής επι-
στολής συμμετοχής, η οποία 
είχε λήξει από τον Ιούλιο. Κα-
θώς στις 11 Οκτωβρίου πα-
ρήλθε η προθεσμία χωρίς να 
προσέλθει η «ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.» 
για την υπογραφή της εργο-
λαβικής σύμβασης και εν συ-
νεχεία της γνωμοδότησης του 
Νομικού Συμβούλου της Πε-
ριφέρειας, από τη Διεύθυνση  
Τεχνικών Έργων της Περι-
φερειακής Ενότητας Μεσση-
νίας αποφασίσθηκε η εταιρεία 
να κηρυχθεί έκπτωτη από το 
έργο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ,  ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2022 
Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση έκδοσης της εφημερίδας αποτελεί η έγκαιρη κατάθεση των συνδρομών. 
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί για την κατάθεση αναγράφονται στη σελίδα 11.

ΜΗΛΕΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ: ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ 
ΥΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

…Aβεβαιότητα εξελίξεων μετά την έκπτωση και του δεύτερου οριστικού αναδόχου
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