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Η καθιέρωση του εκλο-

γικού συστήματος της

απλής αναλογικής τρο-

ποποίησε ριζικά τη σύν-

θεση στο κυρίαρχο όργα-

νο της αυτοδιοίκησης, το

δημοτικό συμβούλιο για

τους δήμους και το περι-

φερειακό  συμβούλιο για

τις περιφέρειες. Συνέπεια

του εκλογικού συστήματος

είναι  η μη ύπαρξη αυτο-

δύναμης πλειοψηφίας σ`

αυτό το συλλογικό όργανο

για κανένα από τους τέσ-

σερις δήμους (των δύο

μανιάτικων, των δήμων

των πρωτευουσών των

Λακωνίας και Μεσσηνίας

και της Περιφέρειας Πε-

λοποννήσου). 

Ειδικότερα: Στην Ανα-

τολική Μάνη συμμετείχαν

5 συνδυασμοί, στη Δυτική

Μάνη 6 , στην Καλαμάτα

10 (αριθμητικό ρεκόρ για

την Πελοπόννησο και όχι

μόνο!) και στο δήμο Σπάρ-

της 4.  Στην Περιφέρεια

Πελοποννήσου, εξ` άλλου

συμμετείχαν 9 συνδυα-

σμοί. Όλοι οι συνδυασμοί

εξασφάλισαν μία τουλά-

χιστο έδρα συμβούλου. 

Στην ευρύτερη περιοχή

μας παρατηρήθηκαν φαι-

νόμενα αναπαραγωγής

αλλά και μετασχηματι-

σμού των μέχρι τώρα αυ-

τοδιοικητικών ομάδων με

εμφανείς δυσκολίες, που

οδήγησαν σε επαναλη-

πτικές εκλογές (β΄ γύρος)

σε όλες τις περιπτώσεις

των τεσσάρων Δήμων και

της Περιφέρειας. Περισ-

σότερη σταθερότητα εμ-

φανίζεται στο δήμο Ανα-

τολικής Μάνης με επανε-

κλογή για έβδομη θητεία

του Πέτρου Ανδρεάκου,

ενώ στη Δυτική Μάνη,

επανεκλέχτηκε ο δήμαρ-

χος κατά την περίοδο

2010- 2013 Δημήτρης

Γιαννημάρας. Στη Σπάρ-

τη εκλέχτηκε ο πρώην

βουλευτής και υφυπουρ-

γός Πέτρος Δούκας, που

έχει απώτερη καταγωγή

από τους Γοράνους του

τέως δήμου Φελλίας. Στην

Καλαμάτα εκλέχτηκε, με

μικρή διαφορά, ο δημοτι-

κός σύμβουλος  Αθανά-

σιος Βασιλόπουλος,

που πρότεινε η δημοτική

ομάδα του απερχόμενου

δημάρχου Παναγιώτη

Νίκα.  Ο Παναγιώτης Νί-

κας έκανε μακρόχρονη,

σκληρή και οργανωμένη

προσπάθεια που τελικά

κατέληξε σε θετικό απο-

τέλεσμα και εκλέχτηκε Πε-

ριφερειάρχης Πελοπον-

νήσου.

Στις σελίδες 6, 7 και 11
αναλυτικά στοιχεία με
εκλογικά αποτελέσματα
που σχετίζονται με την πε-
ριοχή μας. Η δημοσίευση
αποτελεσμάτων θα συνε-
χιστεί και στο επόμενο
φύλλο της εφημερίδας
μας, ώστε να ολοκληρωθεί
το πανόραμα των εκλο-
γών με τη δημοσίευση και
άλλων αποτελεσμάτων,
συμπεριλαμβανομένων
και των αναφερόμενων
στις Κοινότητες των μα-
νιάτικων δήμων.

Óτο ερώτημα του τίτλου απαντάμε ναι, αλλά υπό
προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση σχετίζεται

με την αφετηρία της ενασχόλησης των προσώ-

πων με τα αυτοδιοικητικά θέματα της περιοχής

τους. Η δεύτερη σχετίζεται με τη διαμόρφωση

συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού ιδεών και προτάσεων

στα συλλογικά όργανα διοίκησης του κάθε οργανισμού.

Απλές και αυτονόητα εφαρμόσιμες είναι, θεωρητικά, αυτές

οι προϋποθέσεις, αλλά στην πράξη, η μέχρι τώρα εμπειρία,

τις κάνει δύσκολα εφαρμόσιμες στη χώρα μας.  Το αυτονόητο

της εφαρμογής τους απορρέει από το πεπερασμένο της

ύπαρξής μας και από τη μακροχρονιότητα των κοινωνιών.

Οι χρηστές διοικήσεις και η παραγωγή έργων, με ανιδιοτέλεια

και μεγιστοποίηση των πνευματικών ικανοτήτων των προ-

σώπων που τα διαχειρίζονται ,αποτελεί καθοριστικό στοιχείο

της υστεροφημίας τους στις περιοχές τους, αλλά και

εχέγγυο κύρους και γενικευμένης αποδοχής των οικογενειών

που θα αφήσουν πίσω τους. Δυστυχώς, στην εποχή μας,

εποχή του οικονομικού ανθρώπου (homo economicus),

αυτά τα σταθερά και ανελαστικά στοιχεία, στις περισσότερες

περιπτώσεις, δεν συνεκτιμώνται κατά  την ώρα της ενεργής

δράσης. Τα επακόλουθα τα συναντάμε, σε πολλές τοπικές

ή περιφερειακές κοινωνίες, ως θλιβερή ποιοτική έκ-

πτωση…

Αν οι υποψήφιοι και τελικά εκλεγμένοι έχουν σταθ-
μίσει με ισόρροπο τρόπο τη σχέση μεταξύ των φιλο-
δοξιών τους και της ικανότητάς τους στη διαχείριση
των κοινών υποθέσεων,  τότε για τις περιοχές που εκ-
προσωπούν προοιωνίζονται θετικά αποτελέσματα. Τα
προβλήματα δημιουργούνται από τα εγωτικά γονίδια που
κουβαλάμε όλοι. Αυτά δημιουργούν τάσεις για υπερεκτιμή-
σεις ικανοτήτων σε βαθμό που να ικανοποιούν τις όποιες
φιλοδοξίες διαθέτουμε. Σ` αυτές τις περιπτώσεις δημιουρ-
γούνται νόθες καταστάσεις με πολλαπλών ειδών αρνητικές

επιπτώσεις, από τις οποίες η έλλειψη διάθεσης συνεργα-

σίας  με άλλους αιρετούς να αποτελεί μία από αυτές, όχι

αναγκαστικά τη χειρότερη. Και αυτό γιατί ανοίγει το δρόμο

για συναλλαγές προσωπικού οφέλους, όχι απαραίτητα οι-

κονομικού, που όμως βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τα

συμφέροντα και τις ανάγκες των κοινωνιών τις οποίες εκλέ-

χτηκαν να υπηρετήσουν.

Τα άτομα, εκτός από τα, συνοδευτικά της ύπαρξής

τους,  αυτοσυντηρητικά ένστικτα είναι και φορείς

ιδεών ευρύτερου περιεχομένου. Αυτές οι ιδέες τα συν-

δέουν με την κοινωνία και τη φύση. Αν στις δράσεις

και στις πρακτικές επιλογές τους ξεκινούν με αυτά τα

ανελαστικά δεδομένα, τότε η πορεία τους στο συνερ-

γατικό περιβάλλον που δημιουργεί η εφαρμογή της

απλής αναλογικής στην αυτοδιοίκηση, θα τους οδηγεί

σε κοινωνικά ωφέλιμες αποφάσεις, αμβλύνοντας τα

αυτοσυντηρητικά ένστικτα σε βαθμό κοινωνικά απο-

δεκτό. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ο πλουραλισμός των

ιδεών και των απόψεων παράγει πλούτο και δεν απομένει

παρά η σύνθεσή τους κατά τον κοινωνικά ωφελιμότερο

τρόπο. Μια από τις γονιμότερες αποφάσεις που θα

μπορούσε να αποτελέσει προϊόν συνθετικής  λειτουρ-

γίας στους αυτοδιοικητικούς οργανισμούς θα μπο-

ρούσε να είναι η αρμονική και με σταθερά κριτήρια

(έκταση, πληθυσμός, οικιστική κατάσταση κλπ) δια-

μόρφωση σταθερού αλγορίθμου για την κατανομή

αναπτυξιακών πόρων στις Τοπικές Κοινότητες, για

τους Δήμους και στις Περιφερειακές Ενότητες,  για τις

Περιφέρειες. Έτσι θα εκφραζόταν με σταθερό τρόπο η αλ-

ληλεγγύη μεταξύ των επί μέρους περιοχών που συναπαρ-

τίζουν τον κάθε αυτοδιοικητικό οργανισμό και η ομαλή

συνεργασία τους στα πλαίσιά του, δεδομένου ότι έχουν εν-

ταχθεί ως αναπόσπαστα τμήματά του..

Δυστυχώς, η μέχρι τώρα πορεία της πολιτικής πρακτικής
στη χώρα μας, τόσο στην κεντρική διοίκηση του κράτους,
ιδιαίτερα κατά την τελευταία περίοδο, όσο και στους αυτοδι-
οικητικούς οργανισμούς κάθε άλλο παρά συναινετικό
πνεύμα και κοινωνική αλληλεγγύη αποπνέει. Είναι βέβαιο
ότι οσμές από αυτές τις καταστάσεις θα έχουν την τάση να
εισβάλλουν και στο νέο αυτοδιοικητικό τοπίο. Τον κρίσιμο
παράγοντα, για την αποτελεσματική πορεία των αυτο-
διοικητικών οργανισμών στο μέλλον, θα αποτελέσει η
προσωπικότητα αυτών που εκλέχτηκαν ως επικεφαλής
τους. Σ` αυτούς πέφτει το χρέος να αποφύγουν συναλ-
λαγές και προσωπική ανταποδοτικότητα και να επιχει-
ρήσουν να συνθέσουν όλες τις τάσεις που
αντιπροσωπεύονται στα συλλογικά όργανα των οργα-
νισμών τους στη βάση του κοινού κοινωνικού υπόβα-
θρου και μόνο. Αν αυτό αποτελέσει την αφετηρία των
ενεργειών τους είναι βέβαιο, ότι μετά από μια δύσκολη
αρχική περίοδο, θα διαμορφωθούν ομαλές συνθήκες
συνεργασίας επωφελείς για τις κοινωνίες που τους εξέ-
λεξαν. Με τέτοιου είδους συνθετική ατμόσφαιρα θα έχει
τις προεκτάσεις της και στο ίδιο το εκλογικό σώμα,
ώστε να συμμετέχει ενεργά ενισχύοντας τις επιλογές
που έχουν αποφασίσει οι εκπρόσωποί του.

Εμείς, οι συντελεστές της ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗΣ, δεν περιοριζόμαστε στην έκφραση ευχών προς
τους νεοεκλεγέντες  στους μανιάτικους δήμους και
στην περιφέρεια Πελοποννήσου, για επιτυχία στο αυ-
τοδιοικητικό τους έργο, αλλά δηλώνομε ότι θα είμαστε
ενεργοί και θα ενισχύομε, με τις μικρές μας δυνάμεις,
πρωτοβουλίες και αποφάσεις , όπως αυτές που περι-
γράφηκαν.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΩΦΕΛΙΜΟ ΤΡΟΠΟ Η ΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ;

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Η δραστηριοποίηση στη Δυτική Ευρώπη

του μανιάτικης καταγωγής Αχριδών
Αθανασίου (τέλη 16ου - αρχές 17ου αιώνα)
υπέρ της απελευθέρεωσης της Ελλάδος
από τους Οθωμανούς ......................................σελ. 2

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
• Καθηγητής Γρηγόρης Σκαλκέας: Και μετά

θάνατο παράγει κοινωνικό έργο: …στα έργα
ΣΔΙΤ εντάσσεται πρότασή του για κατασκευή
νέας πτέρυγας του ΙΙΒΕΑΑ...............................σελ. 3

• Εκδηλώσεις Παλαιολόγεια 2019
στη Σπάρτη και στο Μυστρά............................σελ. 3

ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:
• Νεκροί κατά τους πολέμους της εκατονταετίας

1834-1934 καταγόμενοι από τη Μάνη (ΧVΙΙΙ) .σελ. 4
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Κτηματολόγιο: Στομωμένες οι διαδικασίες...

και πολλά αναπάντητα ερωτηματικά..............σελ. 5

ΘΕΜΑ:                                                                                       
• Οι Νικλιάνοι και η διαχρονική κοινωνική

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

KEY FEATURES IN ENGLISH ......................on page 8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ
• Ξενοδοχείο “Κάστρο” στη Στούπα, Παρασκευής

Δημητρουλέα.....................................................σελ. 8
ΜΙΚΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ..............σελ. 9
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, πλα-
τεία 23ης Mαρτίου, B) KAPΔAMYΛH: Σούπερ Μάρκετ Δη-
μητρέα (επί του επαρχιακού). Γ) ΣTOYΠA και AΓIOΣ
NIKOΛAOΣ: Σούπερ Mάρκετ KATEPINA. Δ) ΚΑΜΠΟΣ:
Πρακτορείο εφημερίδων ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ (επί του επαρχια-
κού), Ε) NIOXΩPI: Σούπερ-Mάρκετ Eυ. & Kων. Tσουλέα,
ΣΤ) ΑΡΕΟΠΟΛΗ:  Βιβλιοπωλείο “ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ” Γε-
ωργίου Δημακόγιαννη.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΚΑΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ...

Παναγιώτης Νίκας Πέτρος Ανδρεάκος Δημήτρης Γιαννημάρας Θανάσης Βασιλόπουλος Πέτρος Δούκας

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 .........................................σελ. 6, 7, 11
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