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Στις 21 και 22 Ιουνίου,
ημέρα Πέμπτη και Παρα-
σκευή αντίστοιχα, πραγμα-
τοποιήθηκαν εορταστικές
εκδηλώσεις στη Δημοτική
Κοινότητα Βέργας του
Δήμου Καλαμάτας, για την
επέτειο της Μάχης που δό-
θηκε στις 22 Ιουνίου 1826
στη θέση Βέργα Αλμυρού.
Τότε, Μανιάτες και Μεσσή-
νιοι κατόρθωσαν, στη
Μάντρα της Βέργας του
Αλμυρού, να νικήσουν το
Τουρκοαιγυπτιακό στρά-
τευμα του Ιμπραήμ, που
είχε τρομοκρατήσει το
Μοριά.

Το χρονικό των
εκδηλώσεων

Πέμπτη 21 Ιουνίου -
Κάτω Βέργα

• Χαρμόσυνες κωδωνο-
κρουσίες της εκκλησίας
Ευαγγελισμού της Θεοτό-
κου Κάτω Βέργας και εν
συνεχεία παράκληση -
δέηση, σε ανάμνηση της
λιτανείας που πραγματο-
ποίησαν το 1826 οι άμαχοι
την ημέρα της μάχης, στη
θέση Χάλπινο του Καλα-
θίου όρους.

• Κάθοδος της Ιερής Ει-
κόνας «Η Ελπίς  των χρι-
στιανών».

• Άφιξη και εναπόθεση
της Ιερής Εικόνας στον Ι.Ν.
Αγίου Νικολάου Αλμυρού
Βέργας, παρουσία Αρχών
και κοινού.

Πάρκο Αλμυρού.
• «Φάγαμε μαζί ψωμί και

αλάτι». Καλωσόρισμα επι-
σκεπτών στο Πάρκο του
Αλμυρού από μέλη του
Πολιτιστικού Αναπτυξιακού
Συλλόγου Βέργας, αναβιώ-
νοντας έτσι το παλιό καλω-
σόρισμα, που πρόσφεραν

ψωμί και αλάτι, για να δεί-
ξουν με αυτόν τον τρόπο
ότι τους θεωρούσαν φί-
λους καρδιακούς.  

Χορόδραμα «Η μάχη
της Βέργας» υπό την επι-
μέλεια της Αλίσιας Δημό-
γιαννη. Παραδοσιακά
τραγούδια από τη χορωδία
του Πολιτιστικού Αναπτυ-
ξιακού Συλλόγου Βέργας
υπό την επιμέλεια της
Πόπης Βαζαίου και την ορ-
χήστρα του συλλόγου υπό
την επιμέλεια του Νίκου
Πράσινου. Χοροί από τα
μέλη του Πολιτιστικού Ανα-
πτυξιακού Συλλόγου Βέρ-
γας και του Συλλόγου
Κρητών Μεσσηνίας «Ο
Ψηλορείτης» με παράλ-
ληλη εγγραφή εθελοντών
δοτών μυελού των οστών.
Χοροί από τα μέλη του Πο-
λιτιστικού Αναπτυξιακού
Συλλόγου Βέργας, υπό την
επιμέλεια του Δημήτρη
Μαλτίδη.

Στο χώρο του Πάρκου
Αλμυρού εκτέθηκαν έργα
ζωγραφικής του Σωτήρη
Τζαμουράνη, κειμήλια του
Αγώνα του 1821 από την
ιδιωτική συλλογή του Σπύ-
ρου Κατσίρα και ψηφιδωτά

του Λεό Μανιάτη.
Παρασκευή 22 Ιου-

νίου.
• Τέλεση δοξολογίας

στον Ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου Αλμυρού από το Σε-
βασμιώτατο μητροπολίτη
Μάνης κ. Χρυσόστομο.
Μετάβαση Αρχών, Οργα-
νώσεων και κοινού και με-
ταφορά της Ιερής Εικόνας
στη θέση Μάνδρα Αλμυ-
ρού, συνοδεία μελών του
πολεμικού Συλλόγου «Κο-
μάντος ’74».

• Επιμνημόσυνη δέηση
προ του εκεί υπάρχοντος
Ηρώου των Πεσόντων και
κατάθεση στεφάνων.

• Τήρηση ενός λεπτού
σιγής στη μνήμη των πε-
σόντων και ανάκρουση του
Εθνικού Ύμνου.

• Εκφώνηση του πανη-
γυρικού της ημέρας από τη
Μαρία Λιακάκη.

• Απαγγελία ποιήματος
«Στη Μανιάτισσα» (του
Χρήστου Κουμουτσέα)
από τον πρόεδρο του Πο-
λιτιστικού και Αναπτυξια-
κού Συλλόγου Βέργας,
Χαράλαμπο Αφάλη.

• Απαγγελία ποιημάτων
από μαθητές και μαθήτριες

του Δημοτικού Σχολείου
Παραλίας Βέργας.

• Απαγγελία ποιήματος
από τον Παναγιώτη Ρήγα,
συνταξιούχο δάσκαλο.

• Παραδοσιακοί χοροί
από τον Πολιτιστικό Ανα-
πτυξιακό Σύλλογο Βέργας,
υπό την επιμέλεια του Δη-
μήτρη Μαλτίδη.

Αντώνης Ρουμανέας

Οι εκδηλώσεις μνήμης
αποτελούν ισχυρό ενισχυ-
τικό παράγοντα του ηθικού
των πολιτών, ιδιαίτερα σε
εποχές κρίση, όπως αυτή
που ζούμε. Ειδικότερα η
συγκεκριμένη μάχη, που
ανάσχεσε την επιθετική
δραστηριότητα των
Τουρκο-αιγυπτιακών στρα-
τευμάτων αφού είχαν ήδη
καταλάβει το μεγαλύτερο
μέρος της Πελοποννήσου
νικώντας παντού, αποτελεί
έναν από τους κρισιμότε-
ρους σταθμούς του εθνι-
κοαπελευθερωτικού αγώνα
του 1821. Η διεξαγωγή της
κεντρικής εκδήλωσης
αυτής της επετείου στον
υπάρχοντα στενό χώρο και
η συνεπαφή του χώρου με
τον κεντρικό δρόμο που
συνδέει την Καλαμάτα με
τη Μάνη, δεν μπορεί να
αναπαράγει τη μεγαλοπρέ-
πεια που ταιριάζει στο γιορ-
τασμό της πρώτης νίκης
εναντίον του Ιμπραήμ που
συντελέστηκε εκεί. Ο
δήμος Καλαμάτας, στον
οποίο έχει ενταχθεί διοικη-
τικά η Κοινότητα Βέργας,
γνωρίζει καλά να οργανώ-
νει επετείους, διαμορφώ-
νοντας το χώρο και
εμπλουτίζοντας το περιεχό-
μενό τους. Περιμένομε
πρωτοβουλίες του και στην
περίπτωση της Βέργας.

Οι
μετρήσεις γνώμης που έρχονται στο φως της
δημοσιότητας εμφανίζουν ένα απογοητευτικό
στοιχείο: πάνω από το ένα τρίτο των πολιτών
είναι αποστασιοποιημένο από τα πολιτικά
δρώμενα! Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη

γιατί και ένα μεγάλο μέρος από τους υπόλοιπους έχουν αρ-
νητική στάση σε σχέση με τους πολιτικά δρώντες! Μπορεί
όλοι μας, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, να
έχομε υποστεί μειώσεις εισοδημάτων κατά τα δέκα,
σχεδόν, χρόνια της οικονομικής κρίσης, αλλά αυτό δε
σημαίνει ότι θα μας οδηγήσει σε παραίτηση από ενέρ-
γειες που θα διαμορφώσουν ένα άλλο μοντέλο πολι-
τικής διακυβέρνησης. Αν αυτό συμβεί είναι βέβαιο ότι
δε μπορεί να διαμορφωθεί οδός εξόδου από την οικο-
νομική κρίση, δεδομένου ότι αυθεντική λαϊκή κυριαρ-
χία με απόντες τους πολίτες είναι αδύνατο να
εκφραστεί.

Είναι κατανοητή η αρχική αναδίπλωση των πολιτών από
τα κοινωνικά δρώμενα, με σκοπό την άμεση και αποτελε-
σματική αντιμετώπιση των πρόσθετων ατομικών και οικο-
γενειακών αναγκών που προέκυψαν από τα σκληρά
οικονομικά μέτρα. Είναι, όμως, βέβαιο ότι οι αναζητούμε-
νες λύσεις προϋποθέτουν μία άλλου είδους πολιτική δια-
χείριση, που προωθητές της θα είναι συνειδητοί πολίτες,
δηλαδή αυτοί που κατάλαβαν ποία ήσαν τα ουσιαστικά
αίτια της οικονομικής κρίσης. Ίσως, σε τελευταία ανά-
λυση, το κύριο αίτιο της δημιουργίας της οικονομικής
κρίσης να ήταν η εστίαση στο στενό προσωπικό συμ-
φέρον, τόσο από εκείνους τους πολιτικούς που στην
πράξη εφάρμοσαν αυτού του είδους πολιτικές, όσο και
από εκείνους τους πολίτες που τους προώθησαν στην
εξουσία με κύριο σκοπό να εξυπηρετηθούν και τα δικά
τους ατομικά, οικογενειακά ή συντεχνιακά συμφέ-
ροντα.

Η αφετηρία της ενεργοποίησης των πολιτών, και οι άξο-
νες της κοινής δράσης τους για διαμόρφωση μια άλλου εί-
δους πολιτική διαχείριση, δεν μπορεί παρά να είναι η
ουσιαστική εστίαση στα θεσμικά μας κείμενα. Το Σύνταγμα,
και η άμεση εφαρμογή των ισχυρών θεσμικών κανόνων
του, αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για μια νέα
εκκίνηση των πολιτικών διαχειρίσεων χωρίς τις παθογένειες
του παρελθόντος. Ασφαλώς η άμεση εφαρμογή των θε-
σμικών κανόνων το πρώτο που απαιτεί είναι η διά-
κριση των εξουσιών: νομοθετικής, εκτελεστικής και
δικαστικής. Η διάκριση των εξουσιών δεν είναι τύπος που
μπορεί να παρακαμφθεί μέσω ασαφών προβλέψεων της
νομοθεσίας. Είναι ουσία την οποία πολλές φορές επιχειρεί
ο κοινός νομοθέτης, δηλαδή η εκτελεστική εξουσία που ει-
σηγείται στη Βουλή τα νομοσχέδια και τα ψηφίζει με τη δε-
δηλωμένη πλειοψηφία που διαθέτει, να αποδυναμώσει.
Έτσι, όμως, αποδυναμώνονται οι ισορροπίες του πολιτεύ-
ματος και τα αρνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν,
όπως η οικονομική κρίση, γίνονται εμφανή, αργά ή γρή-
γορα. Καλό είναι να προβληματιστούμε για το κατά πόσο
έχει συμβάλλει στην οικονομική κρίση η αποδυνά-
μωση των εξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας
που συντελέστηκε το 1985 με την αναθεώρηση του αρ-
χικού κειμένου του Συντάγματος του 1975. Με την τρο-
ποποίηση εκείνη έγινε η ουσιαστική μετατροπή του
πολιτεύματος από Προεδρευόμενη Δημοκρατία σε
πρωθυπουργοκρατία, δηλαδή χωρίς την ύπαρξη δικλί-
δας ασφαλείας σε επιλογές της εκτελεστικής εξουσίας
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε κρίσεις,
όπως η οικονομική που βιώνομε μακροχρόνια.

Η αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος που καταγρά-
φουν οι μετρήσεις γνώμης και η παρεπόμενη αποστασιο-
ποίηση των πολιτών από τα πολιτικά δρώμενα είναι στενά
συνδεμένες με την υποσχεσιολογία που, κάτω από αυτές

τις συνθήκες της οικονομικής στενότητας, γίνεται και αυτή
αναξιόπιστη μαζί με τα κόμματα που υπόσχονται. Η επα-
ναπροσέγγιση των πολιτικών σε πλαίσια αρχών, η
φειδώ στις υποσχέσεις και η εσωτερική αυτοκάθαρσή
τους, αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
την επαναφορά όλων των συντελεστών του πολιτεύ-
ματος στην ουσιαστική εφαρμογή των θεσμικών αλ-
ληλοδεσμεύσεων πολιτικών και πολιτών που έχουν
με σαφήνεια καταχωρηθεί στο Σύνταγμα του 1975. Η
ουσιαστική εφαρμογή των θεσμικών κανόνων επιβάλλει
και την αποκάθαρση από όλα τα νομοθετήματα που έχουν
αδιαφανείς ή επιλεκτικές σκοπιμότητες, υπέρ πολιτικών ή
και ομάδων πολιτών σε βάρος του συνόλου. Μέσω αυτού
του είδους των νομοθετήσεων επιβαρύνονται ακόμα πε-
ρισσότερο τα δημόσια οικονομικά και οδηγείται σε αυξη-
μένη φορολόγηση το σύνολο των πολιτών που στενάζει
από την υπερφορολόγηση της τελευταίας περιόδου.

Στον εκλογικό κύκλο που στα πρόθυρά του βρισκόμαστε
(λήξη της θητείας της Βουλής, ευρωεκλογές και αυτοδιοι-
κητικές εκλογές εντός του 2019) θα δοθεί η δυνατότητα να
εκφραστεί με έμφαση η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Τα
κριτήρια της ψήφου του κάθε ενεργοποιημένου πολίτη
θα αποτελέσουν τον κύριο παράγοντα διαμόρφωσης
του κοινωνικού και οικονομικού πεδίου της επόμενης
δεκαετίας. Αν συνεχίσομε να εστιάζομε στα στενά
προσωπικά μικροσυμφέροντα, ίσως τα κακά που θα
προκύψουν να είναι ακόμα χειρότερα από αυτά που
περνάμε. Αν, όμως,  ενεργοποιήσομε συναντιλήψεις
και δράσεις κοινού συμφέροντος θα αποστασιοποι-
ηθούμε οριστικά από συμβάντα όπως αυτής της δε-
καετίας. Το μέλλον της χώρας βρίσκεται στις
υπεύθυνες επιλογές των ενεργοποιημένων πολιτών
της…

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Μάνη και πειρατεία (VΙ).....................................σελ. 2

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
• Τα θυρανοίξια του Ναού του Αγίου Στράτηγα

στα Νιόκαστρα Καστάνιας Δυτικής Μάνης.....σελ. 3
• Νιόκαστρα Καστάνιας: η εξέλιξη ενός τυπικού

βυζαντινού τιμαρίου .........................................σελ. 3
• Παλαιολόγεια 2018 ...........................................σελ. 9
• Στο ΕΣΠΑ το έργο “Καλαμάτα 1821:

Δρόμοι ελευθερίας” ..........................................σελ. 9

ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:
• Νεκροί κατά τους πολέμους της εκατονταετίας

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

ΜΙΚΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ .......σελ. 5, 9,11

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Ιστορία και πολιτική (Ίλιντεν και

Μακεδονικός Αγώνας) ................................................σελ. 5

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Σκουπίδια Πελοποννήσου:

η αρχή του τέλους .............................................σελ. 6
• Στασιμότητα στους δασικούς χάρτες...............σελ. 6
• Οι νέες τιμές ζώνης στη Μάνη .........................σελ. 7

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ
• Ταβέρνα “Ρόδι” στα Καλιανέϊκα Δολών

Παναγιώτας Θεοδωρακοπούλου .....................σελ. 8

ΘΕΜΑ:                                                                                       
• Οι Θαλάμες δια μέσου των αιώνων (ΙΙ).........σελ. 10

ΠΕΝΘΗ....................................................................σελ. 11

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ......................................................σελ. 11, 12

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.

Οι ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
192η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΓΑΣ 

Ζωγραφική απεικόνιση της μάχης της Βέργας
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