
Τις φετινές εορταστικές 
εκδηλώσεις για την επέτειο 
της απόφασης των Μανια-
τών οπλαρχηγών να αρχί-
σουν τον απελευθερωτικό 
αγώνα στις 17 Μαρτίου 
1821, που έγιναν με τήρηση 
όλων των μέτρων προστα-
σίας από το νέο κορωνοϊό 
και περιορισμένη συμμετοχή 
πολιτών, τίμησε με την πα-
ρουσία της η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου. Η κυρία 
Σακελλαροπούλου παρακο-
λούθησε τη δοξολογία που 
τελέστηκε στον Ιερό Ναό 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών, 
προεξάρχοντος του  Μητρο-
πολίτη Μάνης  κ. Χρυσο-
στόμου. Το τελετουργικό της 
εορτής άρχισε με χαιρετισμό 
του Δημάρχου Ανατολικής 
Μάνης κ. Πέτρου Ανδρεά-
κου (στη σελίδα 4) και την 
εκφώνηση του πανηγυρικού 
της ημέρας από τον πρώην 
Υπουργό Εσωτερικών και 
Βουλευτή Επικρατείας κ. Πα-
ναγιώτη Θεοδωρικάκο 
(στη σελίδα 4). Στη συνέχεια 

η Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, αφού κατέθεσε στεφάνι 
στην Πλατεία Αθανάτων, 
έκανε τα αποκαλυπτήρια 
ανάγλυφης παράστασης, με 
θέμα: «Η ορκωμοσία των 
Μανιατών Αγωνιστών της 
17ης Μαρτίου 1821». Αμέ-
σως μετά έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: 

“Βρίσκομαι σήμερα 
εδώ, στην ηρωική Αρεό-
πολη, για να τιμήσω τη 
μνήμη των Μανιατών που 
200 χρόνια πριν ξεκίνησαν 
τον αγώνα για την απε-
λευθέρωση του έθνους 
από τον κατακτητή, υψώ-
νοντας λάβαρο με το σύν-
θημα «Νίκη ή θάνατος». 
Να τιμήσω το πνεύμα της 
αδούλωτης Μάνης, που 
δεν πατήθηκε ποτέ από 
τον Τούρκο αλλά φλογί-
στηκε από τη σπίθα του 
μεγάλου ξεσηκωμού. Κεν-
τώντας στη σημαία της 
την επιταγή «ταν ή επί 
τας» -αδιάσειστη απόδειξη 
της ιστορικής συνέχειας 
του ελληνισμού σ’ αυτόν 

τον τόπο- προσφέρθηκε 
σύσσωμη στον υπέρτατο 
σκοπό. Η οφειλή μας 
στους γενναίους, άντρες 
και γυναίκες, που ορκί-
στηκαν να δώσουν μέχρι 
την τελευταία ρανίδα του 
αίματός τους υπέρ πίστε-
ως και πατρίδος, είναι με-
γάλη. Το παράδειγμά τους 
συνεγείρει το εθνικό μας 
φρόνημα και μετουσιώνε-
ται σε ευθύνη για το παρόν 
και το μέλλον μας.” 
Στις εορταστικές εκδηλώ-

σεις παρέστησαν, ως εκπρό-
σωπος της Ελληνικής Κυ-
βέρνησης ο Υφυπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, κ. Κώστας Κατσα-
φάδος, ως εκπρόσωπος του 
Προέδρου της Βουλής ο βου-
λευτής Λακωνίας κ. Αθ. Δα-

βάκης, οι βουλευτές Λακω-
νίας κ.κ. Νεοκλής Κρητικός 
και Στ. Αραχωβίτης, ο Περι-
φερειάρχης Πελοποννήσου 
κ. Παν. Νίκας και η πρόεδρος 
του «Ελλάδα 2021» κ. Γιάννα 
Αγγελοπούλου.  
Η  κυρία Σακελλαροπού-

λου μετά τις εορταστικές εκ-
δηλώσεις συναντήθηκε με 
τον Δήμαρχο Ανατολικής Μά-
νης Πέτρο Ανδρεάκο, τον 
Περιφερειάρχη Πελοποννή-
σου Παναγιώτη Νίκα και τις 
τοπικές αρχές της περιοχής. 

 
Οι εορταστικές εκδηλώ-

σεις για τα 200χρονα από 
την κατάληψη της Καλα-
μάτας στις 23 Μαρτίου 
1821 θα δημοσιευτούν στο 
επόμενο φύλλο της εφη-
μερίδας μας.

H
 συμπλήρωση στρογγυλού αριθμού από την 
παρέλευση ενός σημαντικού γεγονότος γενι-
κευμένου ενδιαφέροντος εορτάζεται με την 
οργάνωση πανηγυρικού χαρακτήρα εκδηλώ-
σεων. Αυτές οι εκδηλώσεις, εκτός από την 

αναθέρμανση της ιστορικής μνήμης, επιδιώκεται να 
διαμορφώσουν συγκρίσεις μεταξύ του τότε και τώρα, 
αλλά και κριτικές προσεγγίσεις των συμβάντων κατά 
το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει. Τα προ-
αναφερθέντα ισχύουν κατά μείζονα λόγο όταν το ση-
μαντικό γεγονός αφορά ένα ολόκληρο έθνος, όπως 
είναι η αναγέννηση του Ελληνικού Έθνους που προ-
έκυψε ως άμεση συνέπεια της Επανάστασης του 1821. 
Γι` αυτούς τους λόγους η συμπλήρωση ενός ή δύο αι-
ώνων από το 1821 (εκατοεντηρίδα ή δισεκατοντηρίδα) 
αποτελεί έναυσμα για τις κριτικές προσεγγίσεις που 
προαναφέρθηκαν. Φαίνεται, όμως, ότι οι τρέχουσες συν-
θήκες, τόσο κατά το 1921 που συμπληρώθηκαν τα εκατό 
χρόνια όσο και φέτος που συμπληρώνονται τα διακόσια 
χρόνια, δεν αποτέλεσαν το 1921 και δεν αποτελούν το 
2021 αντίστοιχα, ευνοϊκές προϋποθέσεις για ήρεμη ενατένιση 
γεγονότων και συμβάντων. Η Μικρασιατική Εκστρατεία 
στην πρώτη περίπτωση και η πανδημία του νέου κορωνοϊού 
στη δεύτερη ήταν πρώτης τάξεως γεγονότα για τη διαμόρ-
φωση επιτακτικής ενασχόλησης με τις έκτακτες καταστάσεις 
προκειμένου να αποσοβηθούν υψηλού επιπέδου κίνδυνοι. 
Το 1921, εν όψει αυτών των τότε γεγονότων, αποφασίστηκε 
η χρονική μετατόπιση των εορταστικών εκδηλώσεων για 
το έτος 1930 που συμπληρώνονταν εκατό χρόνια από την 
ίδρυση της πρώτης κρατικής μας οντότητας, μετά την 
υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου από τις τρεις προ-
στάτιδες δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) και την αποδοχή 
των όρων  της στη συνέχεια από την Οθωμανική Αυτο-
κρατορία. Κατά το τρέχον έτος, των διακοσίων χρόνων 
από το 1821, οι περισσότερες εκδηλώσεις μέχρι τώρα είτε 
αναβάλλονται, είτε εξελίσσονται διαδικτυακά, είτε υλοποι-
ούνται με υποτονικό τρόπο σε περιοχές των ηρωικών 

συμβάντων. Οι όποιοι προγραμματισμοί για τους επόμενους 
μήνες βρίσκονται σε αβεβαιότητα υλοποίησης συσχετιζόμενοι 
με την εξέλιξη της πανδημίας. 
Ίσως, όμως, οι ματαιώσεις εκδηλώσεων θεαματικού 

χαρακτήρα που παράγουν μηνύματα μέσω της εικόνας, 
ωθήσουν σε ποιοτικού χαρακτήρα μετατοπίσεις των 
προβληματισμών που δημιουργεί η επέτειος των 
200χρονων από το 1821. Ωθήσουν, δηλαδή, σε εμβά-
θυνση των αναλύσεων σε βάθος χρόνου, ξεκινώντας 
από τα προ 200ετίας γεγονότα και διατρέχοντας ολό-
κληρο το χρονικό διάστημα του ελεύθερου βίου του 
έθνους μας μέχρι τώρα. Αυτή η εμβάθυνση, αν συσχε-
τιστεί με τις δυσχέρειες που ανακύπτουν κατά τη δια-
χείριση της πανδημίας, μπορεί να φέρει στην επικαι-
ρότητα πολλές αρνητικότητες που δημιουργήθηκαν 
από στάσεις και συμπεριφορές μας κατά τους δύο αι-
ώνες που μεσολάβησαν. Αν διαμορφωθούν αυτού του 
είδους προβληματισμοί θα καταγραφούν οι, ευρείας 
εκτάσεως και συχνότητας, ασυμφωνίες πολιτικών και 
πολιτών, που σε πολλές περιπτώσεις  έφθαναν σε δι-
χασμούς και εμφύλιες αντιπαραθέσεις. Αυτές οι ασυμ-
φωνίες, εξ` άλλου, που εμφανίστηκαν σε κρίσιμες πε-
ριόδους του εθνικού μας βίου, εμπόδισαν την ολο-
κλήρωση της ενσωμάτωσης όλων των μη απελευθε-
ρωμένων τμημάτων του Ελληνισμού και οδήγησαν 
σε εθνικές τραγωδίες. Κατά την τρέχουσα φάση της 
πανδημίας οι ασυμφωνίες παίρνουν άλλη μορφή: με 
επίκληση θεμάτων άσκησης συνταγματικά κατοχυρω-
μένων ατομικών δικαιωμάτων έχει εμφανιστεί σημαντικό 
ποσοστό πολιτών που αρνούνται τον εμβολιασμό για 
προφύλαξη της νόσησης από το νέο κορωνοϊό. Αυτή 
η επίκληση δικαιωμάτων, όμως, δημιουργεί γενικευμένο 
κοινωνικό κόστος, προσβάλλοντας έτσι το συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα για προστασία της υγείας 
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.  
Καταγράφομε τους δύο κυριότερους ιστορικούς σταθμούς 

που, αν και μετά τη λήξη των δύο Παγκοσμίων Πολέμων 

βρεθήκαμε στην πλευρά των νικητών, λόγω έλλειψης 
εθνικής ενότητας, η χώρα στερήθηκε τη δυνατότητα εν-
σωμάτωσης στον εθνικό κορμό περιοχών με  πυκνούς ελ-
ληνικούς πληθυσμούς. Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
είχε κατανεμηθεί στη χώρα μας η Ανατολική Θράκη μέχρι 
τα προάστεια της Κωνσταντινούπολης, αλλά λόγω του δι-
χασμού Βενιζελικών – Κωνσταντινικών οδηγηθήκαμε στη 
Μικρασιατική Καταστροφή και, ως προαπαιτούμενο για 
την υπογραφή ανακωχής των πολεμικών συγκρούσεων 
στη Μικρά Ασία, υποχρεωθήκαμε να την εκκενώσομε. 
Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω του Εμφυλίου 
Πολέμου και της βρετανικής στρατιωτικής υποστήριξης, 
παραιτηθήκαμε σιωπηρά για τη διεκδίκηση ενσωμάτωσης 
της Κύπρου όπως είχε υποσχεθεί η Μεγάλη Βρετανία 
στην αρχή του Πολέμου, ενώ λίγο έλλειψε να χάσομε και 
τα Δωδεκάνησα!   
Σ` αυτή την επετειακή χρονιά, η κύρια ενατένιση 

των κρίσιμων γεγονότων της δεκαετίας του 1821 και 
των μηνυμάτων που εκπέμπουν προς τους πολίτες 
και τους πολιτικούς, εστιάζει στην τραγική μορφή του 
Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Ειδικότερα, στην 
υποχρέωσή μας να ενθυμηθούμε τις υπεράνθρωπες 
προσπάθειές του για να επεκταθούν όσο το δυνατό 
περισσότερο τα όρια του υπό ίδρυση νεοελληνικού 
κράτους και να θεμελιωθεί λειτουργικό κράτος σε ακομ-
μάτιστη βάση και με απροσωπόληπτους κανόνες δι-
καίου. Έχομε υποχρέωση να αναλογιστούμε τις συνέ-
πειες που δημιούργησε για το έθνος μας, στην πορεία 
του χρόνου μέχρι σήμερα, η απώλειά του. Καλό είναι 
να  υπογραμμίζομε σε κάθε ευκαιρία την ανιδιοτέλειά 
του και την με κάθε τρόπο επιδίωξή του για επίτευξη 
πολιτικής ενότητας. Τέλος, ως ελάχιστη αναγνώριση 
της προσφοράς του στο έθνος, έχομε υποχρέωση να 
προβάλλομε αυτά τα χαρακτηριστικά της πολιτικής 
που άσκησε, ως την αναγκαία προϋπόθεση για την 
ασφαλή πορεία της χώρας μας στο μέλλον. 
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Mανιάτες ή φιλομανιάτες (στη Mάνη, στην Kαλαμάτα, στη Λα-
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ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ (επί του επαρχιακού), Ε) NIOXΩPI: Σούπερ-
Mάρκετ Eυ. & Kων. Tσουλέα,  ΣΤ) ΑΡΕΟΠΟΛΗ:  Βιβλιοπωλείο 
“ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ” Γεωργίου Δημακόγιαννη.
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