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Το δημοσίευμά μας, στο
φύλλο  236- Οκτωβρίου
2018, σχετικά με το μικρό
έργο σήμανσης και ασφά-
λειας στην 1η Επαρχιακή
Οδό Μεσσηνίας ( στην πε-
ριοχή από το κτίριο του Λυ-
κείου Καρδαμύλης μέχρι τη
γέφυρα του Βυρού), έδωσε
την αφορμή σε αναγνώστη
μας να επαναφέρει προτά-
σεις για την οδική ασφάλεια
σ` όλο το μήκος του πιο
πάνω κυκλοφοριακά ευαί-
σθητου δρόμου. Κατά προ-
έκταση, έδωσε και σε μας
το ερέθισμα να επαναφέρο-
με  το θέμα της χρηματοδό-
τησης των  αναγκαίων έρ-
γων ώστε ο δρόμος αυτός,
που αποτελεί τη ραχοκοκα-
λιά της Μάνης και που κα-
τακλύζεται από αυτοκίνητα
αλλά και πεζούς  κατά την
τουριστική περίοδο, να  κα-
ταστεί ασφαλής για πεζούς
και εποχούμενους. Κατά την
άποψή μας, η σήμανση του
δρόμου θα πρέπει να ακο-
λουθεί  σημαντικής έκτασης
έργα υποδομής  και να εν-
ταχθεί  στα τεύχη δημοπρά-
τησής τους. 

Η αιτιολόγηση της ανα-
γκαιότητας σημαντικής έκτα-
σης έργων  στο  δρόμο αυτό
είναι απλή και αυτονόητη;
Δεν είναι δυνατό να αποτελεί
γενική αποδοχή ότι ο τουρι-
σμός αποτελεί μία από τις
κύριες πηγές του εθνικού ει-
σοδήματος και να μην προ-
κρίνονται για την ενίσχυσή
του τα αναγκαία έργα υπο-
δομής . Αποτελεί επίσης γε-
νική αποδοχή ότι η προ-
σβασιμότητα στις περιοχές
που αποτελούν πόλους έλ-
ξης επισκεπτών προκύπτει
ως αναγκαιότητα για την ενί-
σχυσή του. Αποτελεί επίσης
γενική αποδοχή ότι η Μάνη

με τα γεωφυσικά, κλιματο-
λογικά  και πολιτισμικά χα-
ρακτηριστικά της αποτελεί
μία από τις πιο ελκτικές πε-
ριοχές για τους τουρίστες.
Δυστυχώς όλες αυτές οι γε-
νικές αποδοχές, κατά την
τελευταία δεκαετία δεν οδή-
γησαν σε αποτέλεσμα, δη-
λαδή σε υλοποίηση των ανα-
γκαίων έργων υποδομής
από την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου, στην αρμοδιό-
τητα της οποίας υπάγονται
οι Επαρχιακές Οδοί  που
βρίσκονται στη γεωγραφική
περιοχή της. Η 1η Επαρχιακή
οδός Μεσσηνίας (Καλαμάτα
– Καρδαμύλη – Αρεόπολη)

ασφαλώς θα έπρεπε να βρί-
σκεται σε προτεραιότητα για
επενδυτικές παρεμβάσεις
λόγω και των δύο επί πλέον
χαρακτηριστικών της: α)
αποτελεί τη  σύνδεση δύο
Περιφερειακών Ενοτήτων,
της Μεσσηνίας και της Λα-
κωνίας , και  β) αποτελεί το
συνδετήριο οδικό  ιστό των
περιοχών της Μάνης,  της
Δυτικής  με την Ανατολική.
Αν εξαιρεθούν μικροχρημα-
τοδοτήσεις για περιορισμέ-
νης έκτασης  συντηρήσεις,
δεν έχουν καταγραφεί, δυ-
στυχώς, σχετικές  με έργα,
ενέργειες. Στα πλαίσια αυτού
του κειμένου στη Σελίδα 7
αναφερόμαστε σε δύο μόνο
περιπτώσεις έργων επί της
1ης Επαρχιακής Οδού  Μεσ-
σηνίας που  έμειναν στάσιμα
κατά την τελευταία δεκαετία,
παρότι  είχαν υπάρξει πρό-
δρομες ενέργειες που απαι-
τούσαν συνέχεια:  Α)  Την
παράκαμψη Κάμπου –
Σταυροπηγίου και Β) τις
πεζοδρομήσεις  στις  αστι-
κοποιημένες περιοχές.

O
σο οι δημοτικές  εκλογές πλησιάζουν  τόσο εντο-
νότερος γίνεται ο προβληματισμός  των δημοτών
για το τι θα προκύψει  κατά τη μετεκλογική περίοδο.
Είναι βέβαιο ότι η οικονομική κρίση μείωσε τις
κρατικές χρηματοδοτήσεις και ότι αυτό είχε ως συ-

νέπεια το άνοιγμα ανάμεσα στις ανάγκες του κάθε τόπου
και στην ικανοποίησή τους. Η μαθηματική λογική όμως
δίνει απαντήσεις και σ` αυτού του είδους τις καταστάσεις,
Όσο μειώνονται οι διαχειρίσιμοι οικονομικοί πόροι
τόσο πρέπει να αυξάνεται η διαχειριστική τους απο-
τελεσματικότητα. Για να γίνει εφικτό αυτό είναι απα-
ραίτητο εκτός από τους αποτελεσματικούς διαχειριστές
να υπάρξουν και συναντιλήψεις που να οδηγούν σε
ιεραρχικές επιλογές με βάση την αναγκαιότητα. Δυ-
στυχώς συναντιλήψεις δύσκολα διαμορφώνονται μετά
από  ένα πολύμηνο προεκλογικό αγώνα επικράτησης
που διαμορφώνει αντιπαραθέσεις αλλά και υποχρεώ-
σεις έναντι των προσελκυόμενων ψηφοφόρων. Γι`
αυτούς τους λόγους όσο λιγότεροι συνδυασμοί αντι-
παρατεθούν τόσο ευκολότερα θα προκύψουν προ-
εκλογικές συναινέσεις. Μετά, μάλιστα, την επιψήφιση
στο νέο εκλογικό νόμο και της διάταξης για αποδέσμευση
των υποψηφιοτήτων για τις τοπικές κοινότητες από τις
υποψηφιότητες για τα δημοτικά ψηφοδέλτια διευκολύνονται
οι μετεκλογικές συναινέσεις, αφού τοπικοί εκπρόσωποι
δεν θα αποτελούν εξάρτημα του  συνδυασμού του δημάρχου
ή των αντιπολιτευόμενων.

Αν και ο προβληματισμός που προηγήθηκε έχει γε-
νικευμένο χαρακτήρα ισχύει στο μέγιστο βαθμό για
την περιοχή μας, τη Μάνη και αυτό για δύο λόγους. Ο
ένας είναι ο μικρός πληθυσμός της που, στους δύο
δήμους που θεωρητικά φθάνουν κοντά στις 20 000
στην πραγματικότητα οι μόνιμοι κάτοικοι είναι λιγότεροι

από τους μισούς στους οποίους συγκαταλέγονται και
ισχυρές μειοψηφίες αλλοδαπών. Ένας πληθυσμός,
όμως, που μεταβάλλεται ισχυρά κατά τη θερινή περίοδο,
που στην περιοχή μας φιλοξενούνται πολλαπλάσιοι επι-
σκέπτες. Ο άλλος είναι η μεγάλη έκταση του μανιάτικου
χώρου που καλύπτουν οι δύο δήμοι σε συνδυασμό
με το μεγάλο αριθμό και τη διασπορά των οικισμών
της. Οι διαχειρίσεις αυτών των δύο ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών επιβάλλουν  και ιδιαίτερους τρόπους αντιμετώπισης,
που να οδηγούν σε αποτελεσματικότητα. Ο ασφαλέστερος
από αυτούς τους τρόπους είναι η διαμόρφωση συναντιλή-
ψεων που μπορούν να εξασφαλιστούν με διαμόρφωση
ενιαίων ψηφοδελτίων τόσο για το δημοτικό συμβούλιο
όσο και για τις εκπροσωπήσεις των τοπικών κοινοτήτων.

Η ενιαιοποίηση της αυτοδιοικητικής εκπροσώπησης
θα δώσει τη δυνατότητα στους δημότες να επιλέξουν
τους ικανότερους και κυρίως τους εντιμότερους από
τους υποψηφίους, χωρίς τα εμπόδια που δημιουρ-
γούνται με τα χωριστά ψηφοδέλτια. Η εκλογή των
αιρετών με αυτό τον τρόπο δεν θα επιφέρει μόνο συναινετική
ιεράρχηση στις προτεραιότητες έργων και ενεργειών κατά
τη μετεκλογική περίοδο αλλά, το κυριότερο, θα διαμορφώσει
ενιαίο πλαίσιο διεκδίκησης των δικαιούμενων από κατανομές
χρηματοδοτήσεων που αποφασίζονται σε περιφερειακό
και κεντρικό επίπεδο. Η ομόθυμη προβολή των αναγκών
και οι συντονισμένες κοινές παραστάσεις κατά τη δια-
δικασία διεκδίκησης είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει ισορ-
ροπία στις μέχρι τώρα ελλειμματικές χρηματοδοτήσεις
της περιοχής μας  από αυτές τις πηγές.

Η μεγάλη διαφοροποίηση του πληθυσμού μεταξύ χειμώνα
και καλοκαιριού δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε έργα που
θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, έτσι ώστε να συνεχιστεί

με αυξημένους ρυθμούς η προσέλκυση επισκεπτών που
φέρνει πλούτο και απασχολησιμότητα στην περιοχή μας. Τα
έργα αυτά είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθούν, τουλάχιστο
στο σύνολό τους, από τις νομοθετημένες τακτικές χρηματο-
δοτήσεις των δύο δήμων. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω
πετυχημένων σχεδιασμών, ομόθυμων διεκδικήσεων και
αποτελεσματικών παραστάσεων στους αρμόδιους φορείς
και στα πρόσωπα που τους διοικούν. Αν αυτά γίνουν από
πρόσωπα – εκπροσώπους  κοινής μανιάτικης συναντίληψης
τα θετικά αποτελέσματα θα προκύψουν αυτοδίκαια.

Οι μανιάτικοι εγωκεντρισμοί, τις περισσότερες φορές
ανιδιοτελείς, που διαμορφώνουν και τη διάθεση προ-
σφοράς,  αποτελούν το κυριότερο εμπόδιο για τη δια-
μόρφωση συναντιλήψεων.Αυτού του είδους συμπεριφορές
έχει καταγράψει και η ιστορία του τόπου μας, ίσως μάλιστα
να αποτελούν και αποτέλεσμα επιδράσεων στο γονιδιακό
μας υλικό του φυσικού περιβάλλοντος και του κλίματος της
περιοχής μας. Όμως η ιστορία έχει περιγράψει και τις συναι-
νέσεις που έχουν προκύψει όταν τις επέβαλλε η ανάγκη για
διατήρηση της ελευθερίας αλλά και η ανάγκη για την οικονομική
αυτάρκεια των οικογενειών που ζούσαν στην περιοχή μας.
Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους ανάγκες αναζήτησης οικο-
νομικής αυτάρκειας διαμορφώνουν και τα τωρινά δεδο-
μένα. Η αύξηση της επισκεψιμότητας και της απασχο-
λησιμότητας των κατοίκων της περιοχής μας, αποτελούν
αναγκαίους όρους για ένα καλύτερο μέλλον των επιγόνων
μας. Για τη διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος αξίζει η
υπέρβαση των εγωκεντρισμών  και η διαμόρφωση των
συναντιλήψεων που διαμορφώνονται μέσω συναινετικών
ψηφοδελτίων που να οδηγούν στην εκλογή των καλύ-
τερων ως εκπροσώπων μας.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΜΑΝΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Σκοπιμότητες και σχεδιασμοί

από την αιχμαλωσία και την απελευθέρωση
Γεωργίου Πέτρου Μαυρομιχάλη από τον
Ιμπραήμ Πασά της Αιγύπτου (1825)................σελ. 2

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
• Έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης

Κώστας Νικηφόρου Βρεττάκος .......................σελ. 3
• Μικρό έργο συντήρησης αγιογραφιών

της Αγίας Παρασκευής στην Πλάτσα
Δυτικής Μάνης ..................................................σελ. 3

ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:
• Νεκροί κατά τους πολέμους της εκατονταετίας

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

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

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Τα αναδρομικά των συνταξιούχων και

η πολιτική διαχείρισή τους ......................................σελ. 5

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Δασικοί χάρτες και αγροτικές επιδοτήσεις .....σελ. 6
• Σε φάση αναδημιουργίας και

προγραμματισμού επαναλειτουργίας
το συγκρότημα «Λακωνίς»
στη Σελινίτσα Γυθείου.......................................σελ. 6

ΘΕΜΑTA:                                                                                       
• Οι Νικλιάνοι και η διαχρονική κοινωνική

διαστρωμάτωση στον παλιό Δήμο Μέσσης
Μέσα Μάνης (IIΙ) ..............................................σελ. 10

• Οι επιπτώσεις της κρίσης στα εισοδήματα
των Ελλήνων...................................................σελ. 12

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ
• ManiTenis, rent a court and lessons

Νικολάου Μακρυαλέα στη Στούπα...................σελ. 8

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

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

H MANIATIKH AΛΛHΛEΓΓYH διανέμεται ταχυδρομικά σε Mανιάτες ή φιλομανιάτες (στη Mάνη, στην Kαλαμάτα, στη
Λακωνία, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, στην Aθήνα, στον Πειραιά, 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: Πρακτορείο εφημερίδων ΓP. ΓPHΓOPIAΔH (επί του επαρχιακού). Γ) ΣTOYΠA και AΓIOΣ NI-
KOΛAOΣ: Σούπερ Mάρκετ KATEPINA. Δ) ΚΑΜΠΟΣ: Πρακτορείο εφημερίδων ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ (επί του επαρχιακού), Ε)
NIOXΩPI: Σούπερ-Mάρκετ Eυ. & Kων. Tσουλέα, ΣΤ) ΑΡΕΟΠΟΛΗ:  Βιβλιοπωλείο “ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ” Γεωργίου Δη-
μακόγιαννη.

Η 1η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ)
ΣΤΕΡΗΘΗΚΕ ΕΠΙ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η εφημερίδα μας πρωτοκυκλοφόρησε το 1999 και εκδί-
δεται από τότε ανελλιπώς κάθε μήνα. Για να προωθούνται
οι στόχοι που τέθηκαν, τα μέλη του ομώνυμου σωματείου
που ασχολούνται με την έκδοση διαθέτουν την προσωπική
τους συμβολή χωρίς αμοιβή. Όπως κατανοεί ο κάθε καλό-
πιστος αναγνώστης οι στόχοι είναι υψηλοί και αποσκοπούν
στην υποστήριξη κάθε μανιάτικου δικαίου, ώστε να μπει σε
σταθερή και ενιαία πορεία η αναγεννώμενη Μάνη. Για να
μπορέσομε να συνεχίσομε απρόσκοπτα την έκδοση, κάτω
από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που όλοι βιώνομε,

είναι αναγκαία και η συμβολή των συνδρομητών της εφημε-
ρίδας, δεδομένου ότι δεν έχομε άλλου είδους οικονομικούς
πόρους. Υπενθυμίζομε ότι η συνδρομή για κάθε έτος ανέρ-
χεται σε 15 Ευρώ. Η καταβολή συνδρομής για το νέο έτος,
και τυχόν καθυστερούμενων προηγούμενων ετών, μπορεί
να γίνεται με ΕΠΩΝΥΜH και με το ΟΝΟΜΑ του ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΗΤΗ της εφημερίδας, κατάθεση στις Τράπεζες: α) Τρά-
πεζα Πειραιώς, αριθ. λογαριασμού 6343- 050062-666, β)
Εθνική Τράπεζα, αριθ. λογαριασμού: 220/433029-38, γ)
ALPHABANK , αριθ. λογαριασμού: 500-002101391238, δ)

EUROBANK: Aριθ. λογαριασμού: 0026.0128.15.010230
556 ή με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, 24022 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ). Συνδρομές εισπράτ-
τονται άμεσα και από τους: Κώστα Γεωργουλέα – Καρδα-
μύλη, Αντώνη Ρουμανέα – Νομιτσί & Καλαμάτα και Βαγγέλη
Τσουλέα–παντοπωλείο στο Νιοχώρι.

Mε τις καλύτερες ευχές μας για χαρούμενα
Χριστούγεννα.

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ
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