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Δεν έφθανε ότι η 2η
Επαρχιακή Οδός  ΝΟ-
ΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΜΗ-
ΛΕΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΩΣ
ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣ-
ΣΑ) έμεινε αδιάνοιχτη για
σχεδόν 50 χρόνια από το
1955 που χαρακτηρί-
στηκε Επαρχιακή Οδός
με Βασιλικό Διάταγμα.
Δεν έφθανε ότι  η αρχική
διάνοιξη του 2002 γινόταν
αδιάβατη με την πρώτη
νεροποντή λόγω της κλί-
σεως του εδάφους, δεν
έφθανε ότι οι όσες παρεμ-
βάσεις αποκατάστασης
έγιναν από τότε μόνο μι-
κροδιορθώσεις κατάφερ-
ναν να δημιουργήσουν.
Δεν έφθανε ότι η χρημα-
τοδότηση του 2013 από
το υπουργείο Ανάπτυξης
(υπουργός Κωστής Χα-
τζηδάκης) στην Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου με
3.300.000.00 € για την ορι-
στική ολοκλήρωση της,
τόσο ζωτικής για τους
Μανιάτες και επισκέπτες
του Ταϋγέτου,  Επαρχια-
κής Οδού έμεινε ανε-
νεργή για 5 χρόνια. Τώρα
που ελήφθη απόφαση για
ηλεκτρονική δημοπράτη-
ση, έρχεται η εκπρόσω-
πος των Οικολόγων στο
Περιφερειακό Συμβούλιο

…να κάνει αντιπολίτευση
σε βάρος αυτού του έρ-
γου! Δεν κατανοεί άραγε
ότι με τις ανακοινώσεις
της πλήττει τους Μανιά-
τες και ιδιαίτερα τις ορει-
νές κοινότητες Δυτικής
και Ανατολικής Μάνης και
Μπαρδούνιας;  Δεν κατα-
νοεί ότι πλήττει την ίδια
την επισκεψιμότητα σε
περιοχές οικολογικού εν-
διαφέροντος, όπως το
όρος Ταϋγετος, από φυ-
σιολάτρες και ευαίσθη-
τους πολίτες;  Δεν γνω-
ρίζει, άραγε ότι η πρό-

σβαση στην Παναγία Γιά-
τρισσα από την Ανατο-
λική πλευρά του Ταϋγέ-
του έχει γίνει μέσα από
πυκνότερο δάσος από τη
δεκαετία του 1960 ήδη;
Δεν γνωρίζει τη γενική
Κοινοτική γραμμή χρημα-
τοδότησης τεχνικών έρ-
γων που έχει τίτλο: Άρση
απομόνωσης απομακρυ-
σμένων περιοχών;

Σχετικά με αυτές τις δη-
λώσεις δεν έχουν δημο-
σιοποιηθεί αντιδράσεις
από τους αρμόδιους εκ-
προσώπους των δύο πε-

ριοχών της Μάνης και
τους 5 βουλευτές Μεσση-
νίας και Λακωνίας που
έχουν μανιάτικη κατα-
γωγή!

Στη σελίδα 6 δημοσι-
εύομε τις δηλώσεις της κ. Δ.
Λυμπεροπούλου, και ανα-
δημοσιεύομε άρθρο της
ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗΣ στο φύλλο 220 – Ιου-
λίου 2017, που, ίσως,
φωτίζει τα κίνητρα αυτών
των δηλώσεων.

Ν
οοτροπία σημαίνει γενικευμένος τρόπος σκέ-
ψης. Γενικευμένος τόσο σε σχέση με το πλή-
θος των υποθέσεων που απασχολούν το κάθε
άτομο όσο και για το πλήθος των ατόμων που
δρουν μ` αυτό τον τρόπο. Αυτά τα χαρακτηρι-

στικά αποτυπώνονται  καλύτερα στην έκφραση «επι-
κρατούσα νοοτροπία». Έχομε τη γνώμη ότι η
επικρατούσα νοοτροπία στο δημόσιο τομέα κατά τη διαχεί-
ριση των υποθέσεών του, αποτέλεσε τη γενεσιουργό αιτία
για τη δημιουργία της μακράς οικονομική κρίση που διανύει
η χώρα μας, με αβέβαιη τη χρονική της  εξέλιξη και την ου-
σιαστική έξοδο από αυτή.  Αποτελεσματική λύση θα μπο-
ρούσε να προκύψει μετά τη δημιουργία μεταβολών στην
επικρατούσα νοοτροπία. Αυτές οι μεταβολές, όμως, συν-
τελούνται με αργούς ρυθμούς και παράγουν σημαντικά
αποτελέσματα σε μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα. Αν, έστω,
σχηματοποιηθούν σε πρακτικό επίπεδο διαθέσεις για με-
ταβολές στην επικρατούσα  νοοτροπία θα μπορούσαν να
αποτελέσουν τουλάχιστο την αρχή για αισιόδοξη εξέλιξη.

Οι διαπιστώσεις αυτές αντανακλούν τη συνολική ει-
κόνα ολόκληρου του δημόσιου τομέα, επιβεβαιωνόμε-
νες, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, τόσο στην κεντρική
διοίκηση όσο και στα νομικά πρόσωπα και τους ορ-
γανισμούς δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχουν, βέ-
βαια, και οι αξιοζήλευτες εξαιρέσεις που, δυστυχώς,
δεν είναι ικανές, λόγω αριθμού, να εξισορροπήσουν
τη γενική τάση. Οι διαπιστώσεις που προαναφέρθη-
καν επιβεβαιώνονται στην πράξη με την εξέταση του
τρόπου που ασκούνται οι οικονομικές διαχειρίσεις
των προϋπολογισμών υπουργείων, υπηρεσιών και
φορέων. Ο ισχυρισμός μας αυτός θα μπορούσε να επι-
βεβαιωθεί από την αναλυτική προσέγγιση  της εκτέλεσης
του προϋπολογισμού κάποιας υπηρεσίας ή φορέα του δη-
μοσίου. Από την εξέταση αυτή, και από τις εγκρίσεις των
δαπανών κατά κωδικό αριθμό εξόδων  του προϋπολογι-
σμού, προκύπτει αν δημιουργούνται ή όχι γενικευμένης
κοινωνικής ωφελιμότητας  αποτελέσματα.   

Η πρώτη  χονδρική αξιολόγηση της διάθεσης των
κονδυλίων του κάθε προϋπολογισμού είναι η κατα-
νομή των προβλεπόμενων εξόδων σε λειτουργικά - κα-
ταναλωτικά και επενδυτικά. Από τη σχέση μεταξύ των
δύο αυτών κατηγοριών, που ασφαλώς επηρεάζεται
σημαντικά και από τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες
των διαφόρων υπηρεσιών, φορέων ή οργανισμών,
εξάγεται ένα πρώτο συμπέρασμα για τις τάσεις που
επικρατούν στον κάθε διοικητικό οργανισμό.  Από μια
τέτοια εξέταση προκύπτει ότι, στις περισσότερες περι-
πτώσεις, οι επενδυτικές δαπάνες υστερούν σημαντικά
και το χειρότερο κατανέμονται με κριτήρια αδιαφανή,
αφού συνήθως δεν προκύπτουν μετά από δημοκρα-
τικό προγραμματισμό, ούτε καν βρίσκονται σε αντι-
στοίχηση με πολιτικές δεσμεύσεις. Η τάση αυτή έχει
διογκωθεί σημαντικά κατά την τελευταία περίοδο σε βαθμό
που να  διαμορφώνονται καταστάσεις που οδηγούν σε
αποεπένδυση, δεδομένου ότι  είναι σχεδόν ανύπαρκτες
ακόμα και οι δαπάνες συντήρησης των υφιστάμενων υλι-
κοτεχνικών υποδομών.

Η έλλειψη δημοκρατικού προγραμματισμού οδηγεί
και σε κατανομές των περιορισμένων δαπανών επεν-
δυτικού χαρακτήρα με κριτήρια που κυριαρχούνται
από σκοπιμότητες, στις περισσότερες περιπτώσεις
μικροπολιτικού χαρακτήρα ώστε να ικανοποιούνται
στοχευμένες ομάδες προσώπων ή προεπιλεγμένες
περιοχές. Δημιουργείται έτσι μία ακόμα στρέβλωση στην
αποδοτικότητα των δαπανώμενων οικονομικών πόρων,
αφού παραμένουν σε ένα μεγάλο βαθμό ανικανοποίητες
πολλές ανάγκες γενικευμένης ωφελιμότητας με άμεση επί-
πτωση στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

Οι λειτουργικές – καταναλωτικές δαπάνες, εξ` άλλου,
κατανέμονται σε χρήσεις που οδηγούν στην υπερτρο-
φία του δημόσιου τομέα και των εξαρτώμενων από
αυτόν επιχειρήσεων και προμηθευτών. Έτσι διευρύνε-
ται διαρκώς η υποπαραγωγικότητα των υπηρεσιών και
των κρατικών οργανισμών και παγιώνεται η επικρα-

τούσα νοοτροπία των διοικούντων. Αυτή εκδηλώνεται
στην πράξη και  με τη συμπεριφορά απέναντι στον
κοινό φορολογούμενο πολίτη που ζητά να εξυπηρετη-
θεί στις νόμιμες υποθέσεις της καθημερινότητάς του.  

Αυτές οι επικρατούσες νοοτροπίες συνεχίζονται, με
εξάρσεις και υφέσεις, σ` όλη τη διάρκεια των δύο περίπου
αιώνων λειτουργίας του νεοελληνικού κράτους. Όπως
αποδείχτηκε από τα πράγματα, η απελευθερωμένη Ελ-
λάδα δεν ήταν σε θέση να κατανοήσει και να αποδε-
χτεί τον ορθολογικό τρόπο διακυβέρνησης που
προωθούσε με πράξεις και ενέργειες, μεταξύ των
οποίων και η διάθεση στο δημόσιο ταμείο του μεγαλύ-
τερου μέρους της περιουσίας του, ο εκλεγμένος από
την Γ΄ Εθνική Συνέλευση (της Τροιζήνας) ως Κυβερνή-
της , Ιωάννης Καποδίστριας. Παρότι ο τρόπος διακυβέρ-
νησης που εφάρμοσε στα λίγα χρόνια μέχρι τη δολοφονία
του, απέδωσε καρπούς, με την ευνομία που θεσμοθέτησε
και τη χρηστή διοίκηση που ασκούσε τόσο στη συγκρό-
τηση κράτους  που ενδιαφερόταν για όλους τους Έλληνες
όσο και στη διεύρυνση της επικράτειάς του μέχρι τη
γραμμή Άρτας – Παγασητικού κόλπου, στη συνέχεια εγκα-
ταλείφτηκε.  Οι επικρατούσες, από την τουρκοκρατία,
νοοτροπίες που αποσκοπούσαν σε άμεση ωφελιμό-
τητα των ενταγμένων στην κρατική διοίκηση προσώ-
πων και ισχυρών πληθυσμιακών ομάδων σε βάρος
του συνόλου,  συνεχίστηκαν μετά τον αφανισμό του,
με κάποια φωτεινά διαλείμματα. Έτσι προέκυψαν οι
τέσσερις πτωχεύσεις του κράτους μας που η τελευταία
κράτησε εκατό χρόνια μέχρι σχεδόν το τέλος του προ-
ηγούμενου αιώνα!  Έτσι προέκυψε  και η υψηλή φορο-
λόγηση όλων μας, για αποπληρωμή των τοκοχρεολυσίων
των δανείων που πήρε η χώρα!

Οι γενικές παρατηρήσεις που σημειώθηκαν και περιγρά-
φηκαν,  και κυρίως η αναγκαιότητα για μεταβολή της επι-
κρατούσας νοοτροπίας,  ισχύουν ασφαλώς και για τους
φορείς του δημόσιου τομέα της περιοχής μας.
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H MANIATIKH AΛΛHΛEΓΓYH διανέμεται ταχυδρομικά
σε Mανιάτες ή φιλομανιάτες (στη Mάνη, στην Kαλα-
μάτα, στη Λακωνία, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, στην
Aθήνα, στον Πειραιά, στη λοιπή Eλλάδα και στο εξωτε-
ρικό). H άμεση διάθεση γίνεται από τις 5 κάθε μήνα στα
εξής σημεία: A) KAΛAMATA: Πρακτορείο Eφημερίδων
Παπαχρήστου, πλατεία 23ης Mαρτίου, B) KAPΔA-
MYΛH: Πρακτορείο εφημερίδων ΓP. ΓPHΓOPIAΔH (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)
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Κατάστημα “ΜΟΝΕΥ ΜΑΝΗ” Χα-
ρούλας Γεννηματά, Ζ) ΑΡΕΟΠΟΛΗ:  Βιβλιοπωλείο
“ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ” Γεωργίου Δημακόγιαννη.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΤΟ ΠΟΛΥΠΑΘΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ 2ης

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: 
ΜΗΛΕΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ

… από απρόσμενες δηλώσεις της περιφερειακής 
συμβούλου Πελοποννήσου,  από το ψηφοδέλτιο 

των Οικολόγων, Δήμητρας Λυμπεροπούλου
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