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Η δακοπροσβολή του ελαι-
όκαρπου κατά τη φετινή ελαι-
οκομική περίοδο ήταν ιδιαί-
τερα εκτεταμένη, ακόμα και
σε ελαιώνες περιοχών με με-
γάλο υψόμετρο. Η διάρκειά
της δακοπροσβολής, επίσης,
επεκτάθηκε χρονικά και κατά
τον μήνα Νοέμβριο, γεγονός
που σπάνια έχει συμβεί κατά
το παρελθόν. Μπορεί ως κύ-
ριο αίτιο να αποδίδεται η βρο-
χερή και υγρή περίοδος  κατά
την αρχή του καλοκαιριού,
αλλά ο συνδυασμός όλων
των δεδομένων οδηγεί σε γε-
νικευμένα αίτια. Αυτά που πε-
ριγράφονται ως «κλιματική
αλλαγή» του πλανήτη, όπως
εκφράζεται ιδιαίτερα σε πε-
ριοχές με ευαίσθητες κλιμα-
τολογικές παραμέτρους, όπως
η μεσογειακή λεκάνη. Οι επι-
πτώσεις αυτών των μεταβο-
λών είναι ιδιαίτερα αρνητικές
σε παραδοσιακές καλλιέργει-
ες, όπως η ελαιοκαλλιέργεια,
λόγω της σημαντικής μετα-
βολής των μέχρι τώρα καλ-
λιεργητικών συνηθειών. Οι
αρνητικότητες στα εισοδή-
ματα που επέρχονται από
αυτό το αίτιο, ιδιαίτερα στις
περιοχές της Μάνης όπου
η ελαιοκαλλιέργεια είναι
σχεδόν μονοκαλλιέργεια,
είναι ιδιαίτερα έντονες σε
χρονικές συγκυρίες όπως
η τωρινή, που οι οικογένειες
έχοντας πληγεί από την
παρατεταμένη οικονομική
κρίση πασχίζουν να ισορ-
ροπήσουν τους οικογενει-
ακούς τους προϋπολογι-
σμούς. Γι` αυτό το λόγο οι

ενέργειες για κάποιας μορ-
φής αποζημίωση για τη φε-
τινή απώλεια εισοδημάτων
είναι εύλογες και επιβεβλη-
μένες. Μπορεί ο κανονι-
σμός του αρμόδιου για τις
αποζημιώσεις Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) να μην
επιτρέπει αποζημιώσεις
λόγω δακοπροσβολής,
αλλά η αναγωγή του απο-
τελέσματος σε ευρύτερης
έκτασης αίτια (δηλαδή την
κλιματική αλλαγή) είναι
ισχυρό ατού για να ενερ-
γοποιήσει τη συνδρομή
χρηματοδοτικών εργαλείων
που προβλέπονται από τις
οργανωτικές  δομές της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.  Σύμ-
φωνα, όμως, με τη λογική
των Κανονισμών των Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων για
την ενεργοποίηση αυτή, εί-
ναι απαραίτητο να έχει προ-
ηγηθεί εμπεριστατωμένη
μελέτη στοιχείων που τεκ-
μηριώνουν τις κλιματολο-

γικές μεταβολές που έχουν
επέλθει κατά τις τελευταίες
δεκαετίες στη χώρα μας και
να γίνει σύνδεσή τους με
τις δυνητικές επιπτώσεις
στην αγροτική παραγωγή.
Φαίνεται ότι, δυστυχώς, τέ-
τοιου χαρακτήρα μελέτες
δεν έχουν υποβληθεί.

Οι απώλειες εισοδημάτων
των ελαιοπαραγωγών από τη
δακοπροσβολή (σε συνδυα-
σμό με την προσβολή του
πυρήνα του ελαιοκάρπου από
το γλοιοσπόριο)  έχει ενερ-
γοποιήσει τους βουλευτές της
Πελοποννήσου και με ερω-
τήσεις τους στη Βουλή προ-
σπαθούν να ευαισθητοποι-
ήσουν το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης για εξεύρεση
κάποιου τρόπου αποζημίω-
σης. Κατά τις συζητήσεις των
ερωτήσεων, που διεξήχθησαν
σε πολιτισμένο κλίμα, έγιναν
λεπτομερείς αναφορές στα
αίτια  δημιουργίας του προ-
βλήματος καθώς και ενημε-

ρώσεις για τις ενέργειες που
έχουν γίνει από τον Λάκωνα
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων Σταύρο
Αραχωβίτη. 

Στη Βουλή συζητήθηκε
και η αργοπορημένη εφαρ-
μογή του φετινού προγράμ-
ματος δακοκτονίας που, αν
είχε εφαρμοστεί έγκαιρα θα
μπορούσε να δημιουργήσει
θετικά αποτελέσματα στην
καταπολέμηση του δάκου
της ελιάς, από την πρώτη
φάση ανάπτυξής  του. Έγινε
παραδοχή αυτής της καθυ-
στέρησης, που αποδόθηκε
στη συναρμοδιότητα πολλών
υπουργείων, και σημειώθηκε
ότι με πρόσφατη νομοθέτηση
προσδιορίστηκε πολύ νωρί-
τερα η έναρξη των εργασιών
του προγράμματος δακοκτο-
νίας για το 2019-20. Έγινε
επίσης ενημέρωση για την
έναρξη διετούς  πιλοτικού προ-
γράμματος, που λέγεται «πι-
λοτική εφαρμογή νέων τεχνο-
λογιών για την παρακολού-
θηση και έλεγχο των πληθυ-
σμών του δάκου σε διάφορες
ελαιοκομικές περιοχές της χώ-
ρας» και  αναζητά νέες λύσεις
για περισσότερο πετυχημένη
δακοκτονία. Οι κύριες δράσεις
του προγράμματος ενεργούν-
ται στην περιοχή των Χανίων,
αλλά συμπληρωματικές δρά-
σεις θα γίνουν και σε άλλες
περιοχές της χώρας.

Στη Σελίδα 7 δημοσιεύε-
ται άρθρο με αναλυτικότερη
προσέγγιση του θέματος.

Η
χώρα μας, ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ
και 35 χρόνια και στην Ευρωζώνη εδώ και κοντά 20
χρόνια, συμμετέχει στους σχεδιασμούς των κοινών
πολιτικών και συνδιαμορφώνει τους  θεσμούς που
θα τις προωθήσουν. Μία από αυτές τις κοινές επι-

λογές προωθήθηκε με την αποκέντρωση δομών λήψης
αποφάσεων, μέσω της διαμόρφωσης δεύτερου βαθμού
αυτοδιοίκησης σε περιφερειακό επίπεδο, που λειτούργησε
από το 2010 και στη χώρα μας. Οι ελαττωματικότητες της
εδώ εφαρμογής του θεσμού φάνηκαν ακόμα και από την
προ της θεσμοθέτησής του περίοδο. Τότε διαμορφώθηκε
μια χρονικά παρατεταμένη διαμάχη σχετικά με το γεωγρα-
φικό και πληθυσμιακό εύρος των υπό ίδρυση Περιφερειακών
Αυτοδιοικήσεων. Ενώ θα έπρεπε το εύρος των περιφερειών
να ακολουθήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να προσδιοριστεί
με βάση τα κοινά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κοινωνικά
ομογενοποιημένων περιοχών και τελικά να περιοριστεί
τελικά σε μικρό αριθμό περιφερειών, ακολουθήθηκαν
τελικά σκοπιμότητες μικροκομματικού οφέλους και η χώρα
απέκτησε 13 Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Κλασσικό πα-
ράδειγμα ανορθολογικού σχεδιασμού αποτελεί η περίπτωση
της Πελοποννήσου που η γεωγραφική της περιοχή κόπηκε
στα δύο … και το ένα κομμάτι για να μεγαλώσει πήρε
μερίδιο και από τη Στερεά Ελλάδα. Άρα, από τη «γέννα»
της, αυτή η οριοθέτηση της Περιφερειακής Αυτοδιοί-
κησης Πελοποννήσου πάσχει, σε σχέση με τις δυνα-
τότητες  σχεδιασμού αναπτυξιακών προγραμμάτων
ευρείας πνοής. Αυτή η αρνητικότητα θα μπορούσε
τουλάχιστο να αμβλυνθεί από τον ανθρώπινο παρά-
γοντα, δηλαδή από τις επιλογές και την αποτελεσματική
διαχείριση των εκλεγμένων εκπροσώπων της. Αν
αυτό έγινε ή όχι μπορεί να εκτιμηθεί μόνο από την
καταμέτρηση αναπτυξιακών αποτελεσμάτων κατά την
οχταετία που ακολούθησε την ίδρυσή της…

Αργά αλλά σταθερά, από το 2010 άρχισαν να μεταβι-
βάζονται οι αρμοδιότητες διαχείρισης των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τις μέχρι τότε κρατικές
διοικήσεις των Περιφερειών στους αιρετούς της Περιφε-

ρειακής Αυτοδιοίκησης, διαδικασία που ολοκληρώθηκε σε
μια διετία. Οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις βρήκαν οργα-
νωμένες υπηρεσίες υλοποίησης τεχνικών έργων, αυτές
που κληρονόμησαν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
που ενσωμάτωσαν. Αυτονόητα προκύπτει ότι θα μπορούσαν
να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό, και με εκ του σύνεγγυς
παρακολούθηση, την πορεία των τεχνικών έργων και των
άλλων δράσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2006 -
2013 που βρισκόταν σε εξέλιξη, αλλά και τον σχεδιασμό
και την προώθηση των αντίστοιχων έργων και δράσεων
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2014 -2020 που ακο-
λούθησε και βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο δημοκρατικός προ-
γραμματισμός, διαδικασία που έχει νομοθετηθεί από
το 1986 ήδη στη χώρα μας, επέβαλλε τη στενή συνερ-
γασία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, μακριά
από ηγεμονισμούς και προσωπικές πολιτικές, με τους
δήμους της γεωγραφικής τους περιφέρειας, ώστε να
σχεδιαστεί με ενιαίους κανόνες ένας ολοκληρωμένος
αναπτυξιακός σχεδιασμός για το σύνολο της περιοχής,
καθώς και τα έργα και οι ενέργειες που θα τον υλοποι-
ούσαν. Ο μικρός αριθμός των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, που έχει διαμορφωθεί μετά την εφαρ-
μογή του σχεδίου συνενώσεων δήμων «Καλλικράτης»,
ευνοούσε διαδικασίες άμεσων διαβουλεύσεων, ολο-
κληρωμένου προγραμματισμού  και κοινών σχεδια-
σμών υλοποίησης. Δυστυχώς η αναζήτηση καταγραμ-
μένων πρωτοβουλιών και ενεργειών, ιδιαίτερα στον
τομέα των τεχνικών έργων, δεν καταγράφει τέτοιου εί-
δους πρωτοβουλίες.  Επιλέχτηκε ο αναπτυξιακός σχε-
διασμός, και η υλοποίηση έργων που απορρέουν από
αυτόν, να αποτελεί απόλυτη επιλογή των οργάνων
της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή σε τελευταία
ανάλυση του συνδυασμού που πλειοψήφησε.

Τα 250 000 000 ευρώ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος 2014 -2020, εκ των οποίων τουλάχιστο το
40% αφορά τεχνικά έργα, καθώς και οι μεταφορές πιστώσεων
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από την Κεντρική
Διοίκηση στην Περιφέρεια για εκτέλεση έργων στη γεω-

γραφική της περιοχή, διαμορφώνουν ένα σημαντικό ανα-
πτυξιακό εργαλείο που η σύμμετρη και αποτελεσματική
αξιοποίησή του  θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τις
υποδομές  της Πελοποννήσου. Η υλοποίηση στην πράξη
της γενικής αποδοχής ότι ο τουρισμός αποτελεί την
κύρια πηγή εσόδων για πολύ μεγάλη κατηγορία του
τοπικού πληθυσμού, προβάλλει αυτονόητη την υπο-
χρέωση του δημόσιου τομέα, και πρωταρχικά της Πε-
ριφέρειας, να προωθήσει έργα  σε εκείνες τις δημόσιες
υποδομές (δρόμοι, λιμάνια, πλατείες, μνημεία φύσης
και πολιτισμού κλπ) που θα ενίσχυαν το τουριστικό
ρεύμα που προσελκύεται μέσω των ιδιωτικών επεν-
δύσεων (ξενοδοχεία, κέντρα εστίασης και διασκέδασης
κλπ). Η αναζήτηση ιχνών από πρωτοβουλίες σ` αυτό
τον τομέα είναι ισχνή και όπου υπάρχει, είναι σε ση-
μαντικό βαθμό γεωγραφικά ανισοκατανεμημένη. Προ-
κρίθηκε, εξ` άλλου, η επιλογή της τουριστικής προβολής,
με πολλές και ποικίλες δράσεις στο εσωτερικό και το
εξωτερικό που απορρόφησαν σημαντικό ύψος οικο-
νομικών πόρων σε ταξίδια και συμμετοχές επιλεγμένων
προσώπων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειάζεται και
η τουριστική προβολή, αρκεί να προχωρά σύμμετρα
και λελογισμένα και κυρίως να ακολουθεί τις τουριστικές
υποδομές, τις οποίες στη συνέχεια να προβάλλει.

Συμπερασματικά: η αναπτυξιακή λογική σε επίπεδο
περιφέρειας ξεκινά από την ενιαία αντίληψη του
χώρου, το δημοκρατικό προγραμματισμό για την αρ-
μονική, κατά τόπο και τομέα, κατανομή των δράσεων
και καταλήγει στην αποτελεσματική διαχείριση των
διαθέσιμων πιστώσεων. Εν όψει και των επικείμενων
εκλογικών διαδικασιών ευχή όλων μας είναι, κάλλιο
αργά παρά ποτέ, οι αιρετοί εκπρόσωποι που θα προ-
κύψουν να εφαρμόσουν συνεργατικά αυτές τις αρχές
και εμείς οι πολίτες να καταμετρήσομε τα θετικά απο-
τελέσματά τους.
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ΜΙΚΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ............σελ. 5, 9

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Πλαστογραφίες, επαληθεύσεις τίτλων

και ποινές..........................................................................σελ. 5

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Τα πάθη του οδικού άξονα Πάτρα-Πύργος

συνεχίζονται.......................................................σελ. 6
• Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου

γεωγραφικής περιοχής Δήμου Ανατ. Μάνης ..σελ. 6
• Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για

το νέο χάρτη των μειονεκτικών περιοχών......σελ. 7
• Μάχη χαρακωμάτων κατά της εγκατάστασης

ανεμογεννητριών στο Σαγγιά
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Μέσα Μάνης (IV) .............................................σελ. 10

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ
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πολιτικού μηχανικού, στη Στούπα...................σελ. 8
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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.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΑΚΟΠΡΟΣΒΟΛΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ,
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ, 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ 
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