
Α
πό τα κείμενα που έχουν δημοσιευτεί στη 2η 
σελίδα της ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ προκύ-
πτουν αδιάψευστα συμπεράσματα για τον διαρκή 
μετασχηματισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων 
στην περιοχή μας και κατά συνέπεια και για τον 

αντίστοιχο μετασχηματισμό αντιλήψεων εκείνων που τις 
ασκούν. Όλοι αυτοί οι μετασχηματισμοί διαμορφώνονται 
πάνω στο ίδιο γεωφυσικό και κλιματολογικό υπόβαθρο, 
του οποίου τα χαρακτηριστικά αξιοποιούνται κατά περίπτωση 
διαμορφώνοντας τους νέους μετασχηματισμούς, ανάλογα 
με τις τάσεις που επικρατούν στο χώρο της οικονομίας και 
της απασχόλησης σε διεθνές περιβάλλον. Θα αναφερθούμε 
στη συνέχεια στους δύο τελευταίους από τους μετασχη-
ματισμούς που προηγήθηκαν για να καταλήξομε σ` αυτόν 
που βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τα τελευταία χρόνια.  

Ο πρώτος μετασχηματισμός περιλαμβάνει το μοντέλο 
διαβίωσης και δραστηριοποίησης των κατοίκων της πε-
ριοχής, όπως έφθασε κατά τον 18ο αιώνα και εξελίχτηκε 
μέχρι την ίδρυση, ως αποτέλεσμα της εθνεγερσίας του 
1821, του νεοελληνικού κράτους. Τα κύρια χαρακτηριστικά 
του ήταν η πολεμικότητα και η τάση για αυτονομία, σε κοι-
νωνικό περιβάλλον χωρίς εξουσιαστικές εξαρτήσεις που 
να την αναιρούν. Αυτά τα στοιχεία, για να συνδυαστούν με 
την οικογενειακή οικονομική ισορροπία, η οποία ήταν δύ-
σκολο να εξασφαλιστεί από το περιορισμένης παραγωγι-
κότητας έδαφος, συνδυάζονταν με την τάση για εξασφάλιση 
των αναγκαίων οικονομικών πόρων μέσω της πειρατείας 
ή των ένοπλων εισβολών σε γειτονικές εύφορες περιοχές. 

Ο δεύτερος μετασχηματισμός περιλαμβάνει το μοντέλο 
διαβίωσης και δραστηριοποίησης που αναπτύχθηκε κατά 
τα 200 χρόνια που πέρασαν από την ίδρυση του νεοελλη-
νικού κράτους. Δεδομένου ότι το προηγούμενο μοντέλο 
δεν μπορούσε να συνεχιστεί, δεν το επέτρεπε η έννομη 
τάξη του νέου κράτους, ήταν αναγκαίο να εξευρεθούν νέοι 
τρόποι οικονομικής ισορροπίας. Αυτοί αναζητήθηκαν στις 
μεταναστεύσεις σε άλλους τόπους στους οποίους οι 
συνθήκες δραστηριοποίησης και διαβίωσης εξασφάλιζαν 

οικονομική οικογενειακή ισορροπία. Αυτές οι μεταναστεύσεις 
δημιούργησαν πυκνές μανιάτικες παροικίες στην Καλαμάτα 
(αραιότερες στις γειτονικές της μεσσηνιακές κωμοπόλεις), 
και ακόμα πυκνότερες στις γειτονικές στη Μάνη επαρχίες 
Λακεδαίμονος και Επιδαύρου Λιμηράς, καθώς και στην 
πόλη της Σπάρτης, στη Λακωνία. Επίσης πυκνές υπήρξαν 
και οι μεταναστεύσεις, στη μεταλλευτική περιοχή του 
Λαυρίου αρχικά, σε συνδυασμό με τις ακόμα πυκνότερες 
στον Πειραιά. Επίσης  οι μεταναστεύσεις στο εξωτερικό, 
σε βιομηχανικές περιοχές, των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής κατά τις πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου 
αιώνα και στην Αυστραλία κι στη Γερμανία κατά τις πρώτες 
δεκαετίες μετά τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Με την 
αργή επέκταση του εκπαιδευτικού συστήματος του νεοελ-
ληνικού κράτους στις περιοχές της Μάνης δόθηκε η δυνα-
τότητα μετασχηματισμού της πατροπαράδοτης πολεμικότητας 
σε λαμπρές σταδιοδρομίες Μανιατών στους κλάδους των 
Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, αλλά και στη δημοσιογραφία 
και στην πολιτική. Η διαρκής μεταναστευτική ροή, μείωνε 
τον εγχώριο πληθυσμό και, σε συνδυασμό με την ενίσχυση 
των οικονομικών των οικογενειών με εποχιακές απασχο-
λήσεις σε γειτονικές αγροτικές περιοχές κατά τις καλλιερ-
γητικές περιόδους ή τις περιόδους συγκομιδής, διαμόρφωνε 
τελικά συνθήκες οικογενειακής οικονομικής ισορροπίας. 

Το άνοιγμα των αγορών, μέσω της δυνατότητας για 
γρήγορη μεταφορά προϊόντων, κεφαλαίων και προσώπων, 
έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύσσεται χρόνο με το χρόνο 
ολοένα και περισσότερο, ο τουρισμός, εξωτερικός και 
εσωτερικός, και η ζήτηση για γη σε περιοχές με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. Η Μάνη με τα μοναδικά γεωφυσικά, κλι-
ματολογικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της, αποτελεί 
μία από τις περιοχές με αυξημένη  ζήτηση. Αυτές οι προ-
ϋποθέσεις της περιοχής μας ωθούν σε ανερχόμενη επι-
σκεψιμότητα, αλλά και σε μόνιμη διαμονή, πολλούς από 
τους επισκέπτες της. Αυτά τα φαινόμενα πιστοποιούνται 
και από διεθνείς οργανισμούς, εξειδικευμένους στις μετρήσεις 
των τάσεων μετακίνησης στις γεωγραφικές περιοχές, και 

οδηγούν στην απονομή στη Μάνη πολλών διεθνών βρα-
βείων. Από αυτές τις αφετηρίες έχει αρχίσει να διαμορφώ-
νεται, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ένας νέος, ο τρίτος, 
μετασχηματισμός που στην καρδιά του βρίσκεται η του-
ριστική «βιομηχανία» και η οικοδομική δραστηριότητα. Οι 
συνθήκες είναι ευνοϊκές για την αποκατάσταση σταθερής 
οικογενειακής οικονομικής ισορροπίας τόσο για τους αυ-
τόχθονες συμπολίτες μας όσο και για πολλούς ιδιοκτήτες 
σπιτιών και κτημάτων στην περιοχή μας. Για να σταθερο-
ποιηθεί, και να αποκτήσει δυναμική ανάπτυξη σε υψηλότερα 
επίπεδα, αυτός ο μετασχηματισμός που βρίσκεται σε εξε-
λικτική πορεία, είναι απαραίτητο να βελτιώνονται τα χαρα-
κτηριστικά που δημιουργούν την θελκτικότητα προς την 
περιοχή μας. Δεδομένου ότι τα γεωφυσικά και κλιματολογικά 
χαρακτηριστικά λίγο μεταβάλλονται με το χρόνο, λίγα απο-
μένουν για τη συντήρηση και ανάπτυξη της επισκεψιμότητας. 
Ένα από αυτά  ανάγεται στη συντήρηση και ανάδειξη των 
πολιτισμικών μας μνημείων και ένα δεύτερο ανάγεται στη 
σύνδεση της επισκεψιμότητας με την τοπική αγροτική πα-
ραγωγή με σκοπό τη διαμόρφωση πρότυπων αγροδια-
τροφικών μοντέλων με βάση τα προϊόντα της. Αυτοί οι 
δύο στόχοι, και κυρίως η βελτίωση των δημόσιων υποδομών 
(δρόμοι, πλατείες, λιμάνια, υδρευτικά και αποχετευτικά 
δίκτυα κλπ.), προωθούνται μόνο με κοινές δράσεις, για 
την ευνοϊκή εξέλιξη των οποίων απαιτείται συναντίληψη 
και σφιχτές συσπειρώσεις όλων των Μανιατών.   

Η συγκυρία είναι ευνοϊκή, δεδομένου ότι σε περιφερειακό 
και κεντρικό επίπεδο το ανθρωπογενές περιβάλλον διάκειται 
ευνοϊκά προς την περιοχή μας και προς την ικανοποίηση 
των αναγκών της. Στους τοπικούς μας εκπροσώπους 
απομένει να τεκμηριώσουν αυτές τις ανάγκες και να τις 
προβάλουν μέσω κοινών προτάσεων. Ας ελπίσομε ότι 
αυτό θα κατορθωθεί, έστω και καθυστερημένα, και ο τρίτος 
μετασχηματισμός της Μάνης κατά τους νεότερους χρόνους 
θα έχει και αυτός τις προσδοκώμενες μόνιμες οικονομικές 
ισορροπίες. 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Σύμφωνα με την ισχύου-

σα νομοθεσία οι περιφερει-
άρχες ορίζουν τους αντιπε-
ριφερειάρχες σε αριθμό προ-
βλεπόμενο από τη νομοθε-
σία ανάλογα με τον πληθυ-
σμό και το πλήθος των επί 
μέρους τμημάτων τους. Οι 
αντιπεριφερειάρχες διακρί-
νονται σε τοπικούς με αντι-
κείμενο τα θέματα της αντί-
στοιχης περιφερειακής ενό-
τητας και θεματικούς με αν-
τικείμενα επί μέρους θέματα 
περιφερειακής αρμοδιότη-
τας. Με τις αποφάσεις ορί-
ζεται ο χρόνος της θητείας 
τους και τα αντικείμενα των 
αρμοδιοτήτων που θα 
ασκούν.  

Με απόφαση του περι-
φερειάρχη Πελοποννήσου 
Παν. Νίκα, ορίστηκαν οι πιο 
κάτω αντιπεριφερειάρχες: 

Α) Χωρικοί αντιπεριφε-
ρειάρχες ορίστηκαν: α) Αρ-
γολίδας Δημήτρης Σχοινο-
χωρίτης, β) Αρκαδίας Μα-
νώλης Σκαντζός, γ) Κοριν-
θίας Αθηνά Κόρκα, δ) Λα-
κωνίας Νίκωνας Τζινιέρης 
και ε) Μεσσηνίας Βασίλης 
Καπέλιος. 

Β) Θεματικοί αντιπερι-
φερειάρχες ορίστηκαν οι: 

α) Θεόδωρος Βερούτης, 
Υποδομών και Μεταφορών, 
β)Αννα Καλογεροπούλου, 
Τουρισμού και Πολιτισμού, 
γ) Ανδρέας Τσουκαλάς, Πε-
ριβάλλοντος, δ) Στάθης Ανα-
στασόπουλος, Πρωτογενούς 
Τομέα, ε) Χάρης Βυτινιώτης, 
Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, στ) Αγγελος 
Χρονάς, Υγείας, ζ) Τάσος 
Γκιολής, Πρόνοιας και Αλ-
ληλεγγύης, η) Χρήστος Λαμ-
πρόπουλος, Διοικητικού, Οι-
κονομικού, Εκπαιδευτικών, 
Οργανωτικών Θεμάτων και 
Δίκαιης Μετάβασης Μεγα-
λόπολης / αναπληρωτής πε-
ριφερειάρχη για το 2022. 

 
ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Όπως προβλέπεται από 

τη νομοθεσία, στις 9 Ιανουα-
ρίου πραγματοποιήθηκαν 
εκλογικές διαδικασίες μεταξύ 
των μελών των δημοτικών 
και περιφερειακών συμβου-
λίων για την εκλογή των 
προεδρείων τους (πρό-
εδρος, αντιπρόεδρος, γραμ-
ματέας) για την υπολειπό-
μενη δημοτική περίοδο που 
λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 

2023. Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία ο πρό-
εδρος προέρχεται από το 
συνδυασμό της πλειοψη-
φίας, ο αντιπρόεδρος από 
το συνδυασμό της μείζονος 
μειοψηφίας και ο γραμμα-
τέας από το συνδυασμό της 
πρώτης ελάσσονος μειοψη-
φίας, οι οποίοι προτείνονται 
από τους επικεφαλής των 
αντίστοιχων συνδυασμών. 

Τα αποτελέσματα των 
εκλογικών διαδικασιών 
στους αυτοδιοικητικούς ορ-
γανισμούς της ευρύτερης 
περιοχής της Μάνης ανέ-
δειξαν τις πιο κάτω συνθέ-
σεις προεδρείων: 

Περιφερειακό Συμβού-
λιο Πελοποννήσου: Πρό-
εδρος ο Γιάννης Μαλτέζος, 
αντιπρόεδρος η Αντωνία 

Μπούζα, γραμματέας η Τζέ-
νη Δημητρακοπούλου. 

Δήμος Ανατολικής Μά-
νης: Πρόεδρος η Λυροφώνη 
Γεωργία, αντιπρόεδρος ο 
Πέτρου Δημήτριος, γραμμα-
τέας η Ρογκάκου Χριστίνα. 

Δήμος Δυτικής Μάνης: 
Πρόεδρος ο Βασίλης Κυβέ-
λος, αντιπρόεδρος ο Γεώρ-
γιος Αριστ. Κομπότης και 
γραμματέας η Γεωργία Φα-
ληδέα.  

Δήμος Καλαμάτας: Πρό-
εδρος ο Δημήτρης Πολίτης, 
αντιπρόεδρος ο Στάθης Στα-
ματόπουλος, γραμματέας ο 
Κωνσταντίνος Τσαπόγας. 

Δήμος Σπάρτης: Πρό-
εδρος η Ελένη Δαράκη, αν-
τιπρόεδρος ο Ιωάννης Καρ-
μοίρης και γραμματέας η 
Δήμητρα Γρηγόρη. 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Στη Σελίδα 7 οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη των επιτροπών
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