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Η ΜΑΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΑΣΤΑΘΕΙΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

Ε

ίναι βέβαιο ότι τόποι, όπως η Μάνη, που αντιμετώπισαν παλληκαρίσια για τέσσερις αιώνες την
οθωμανική απειλή και διατήρησαν ισχυρά στοιχεία αυτόνομης δράσης και σταθερής πορείας
στο χρόνο, έχουν τη δυνατότητα να αντέξουν
στις οποιεσδήποτε απειλές της σύγχρονης περιόδου.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργεί ισχυρές μεταβολές στις μέχρι τώρα ισορροπίες, πολιτικές, κοινωνικές
και οικονομικές, που οι απόηχοί τους φθάνουν και σε
μικρές περιοχές του πλανήτη, όπως η Μάνη. Το ζητούμενο είναι η απορρόφηση των κραδασμών που
προκαλούνται στις μέχρι τώρα ισορροπίες και τα εργαλεία που θα χρειαστούν, δεδομένου ότι στην εποχή
μας έχουν αλλάξει ριζικά τα μέσα για την αντιμετώπιση
των νέων κινδύνων. Η αναζήτηση των νέων μέσων,
όμως, μπορεί να εστιάσει στα υπόβαθρα που δημιούργησαν τα ιστορικά έπη των προγόνων μας: την
ευψυχία και την ενότητα στη δράση.
Οι προεπαναστατικές του 1821 οικογενειακές οικονομικές
ισορροπίες στη Μάνη στηρίζονταν κυρίως στα έσοδα από
την πολεμικότητα των ανδρών και την εργατικότητα των
γυναικών. Οι άνδρες με εξορμήσεις στη θάλασσα και στη
στεριά συγκέντρωναν πολεμική λεία ενώ οι γυναίκες καλλιεργώντας εντατικά το άγονο έδαφος και εκτρέφοντας
ζώα, είτε οικόσιτα, είτε ελεύθερης βοσκής, συμπλήρωναν
το οικογενειακό εισόδημα. Αν δεν προέκυπτε οικονομικό
οικογενειακό ισοζύγιο, η λύση βρισκόταν στην προσφορά
εργατικής δύναμης, ανδρικής για τις βαριές δουλειές και
γυναικείας για τις πιο επιμελημένες, στις γειτονικές εύφορες
πεδιάδες της Μεσσηνίας και της Λακωνίας.
Με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους η πολεμικότητα
αξιοποιήθηκε με την ένταξη και σταδιοδρομία σημαντικού
αριθμού συμπατριωτών μας στο στράτευμα και στα αστυνομικά σώματα, δημιουργώντας το πρώτο μεταναστευτικό
ρεύμα προς άλλες περιοχές αστικές και ημιαστικές, που

συνεχίστηκε αμείωτο κατά τον επόμενο αιώνα ως απόρροια
του υπερπληθυσμού της περιοχής, των οικογενειακών
αντιμαχιών και των εμφυλίων πολέμων. Συνεχίστηκαν
επίσης για ενάμιση αιώνα οι εποχιακές μεταναστεύσεις
κατά τις καλλιεργητικές και τις συγκομιστικές περιόδους
στις γειτονικές εύφορες περιοχές που, σε συνδυασμό με
τις γεωργικές και κτηνοτροφικές ενασχολήσεις ισορροπούσαν τα οικογενειακά ισοζύγια.
Από τις δύο τελευταίες δεκαετίες του προηγούμενου
αιώνα άρχισε να ανεβαίνει η επισκεψιμότητα στην περιοχή
που σε πολλές περιπτώσεις οδηγούσε σε επιλογές και για
μακρύτερες χρονικά παραμονές των επισκεπτών. Κύριοι
συντελεστικοί παράγοντες, για τη συνεχή ενδυνάμωση
αυτών των τάσεων, αποτέλεσαν η παγκοσμιοποίηση των
αγορών και η βελτίωση των συγκοινωνιών, εναέριων και
οδικών, που έδωσαν την οικονομική δυνατότητα για
μακρινά ταξίδια και για γνωριμία με τόπους με τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του γεωφυσικού ανάγλυφου και του κλίματος,
όπως οι ποικιλόμορφες περιοχές της Μάνης. Στο ανέβασμα
της οικονομίας στην περιοχή μας έρχονται να προστεθούν
και οι επανεγκαταστάσεις συνταξιούχων συμπατριωτών
μας που βελτιώνουν τα οικογενειακά τους καταλύματα ή
κατασκευάζουν νέα οικήματα για να απολαύσουν και αυτοί
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μανιάτικης φύσης και του
ήπιου τοπικού κλίματος.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήλθε να αναταράξει τις γενικότερες οικονομικές ισορροπίες, με την αναταραχή αυτή
να τείνει να διαχυθεί και στις επιμέρους περιοχές όπως η
Μάνη. Ο πληθωρισμός που ανεβαίνει επικίνδυνα απομειώνει
τα σταθερά εισοδήματα και την αγοραστική δύναμη μισθωτών κα συνταξιούχων ενώ παράλληλα, λόγω και της
αβεβαιότητας των πολεμικών εξελίξεων, δημιουργεί ανασχετικές τάσεις στον τουριστικό τομέα. Λόγω αυτών των
καταστάσεων η κάθε περιοχή αναζητεί τρόπους εξισορρόπησης των τυχόν απωλειών από τις μέχρι τώρα οικονομικές
σταθερές της.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ 33 ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
… με συμμετοχή και του δήμαρχου Δυτικής Μάνης Δημ. Γιαννημάρα

Η πορεία της υλοποίησης
των προγραμμάτων που
ήδη τρέχουν για τους μικρούς ορεινούς Δήμους της
χώρας, οι ανάγκες και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως και οι προοπτικές ανάπτυξης των περιοχών αυτών, συζητήθηκαν
στη σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους 33 Δημάρχους
του Δικτύου Ορεινών Δήμων,
“Το κοινό των Ορεινών”, που
πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαΐου στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στη συνάντηση έγινε
παρουσίαση της χρηματοδότησής τους, συνολικού ύψους 375 εκατ. ευρώ
που λαμβάνουν οι συγκεκριμένοι Δήμοι (με πληθυσμό κάτω των 10.000
κατοίκων) από το Υπουργείο Εσωτερικών (243,36
εκατ. ευρώ) και από Προγράμματα άλλων Υπουργείων (125,6 εκατ. ευρώ
από ΕΣΠΑ, 6,05 εκατ. από
Πράσινο Ταμείο και 367
χιλ. ευρώ από ΠΑΑ Αγροτικής Ανάπτυξης).
“Σκοπός της σημερινής
συνάντησης είναι περισσότερο να ακούσω τους δικούς
σας προβληματισμούς, τις
δικές σας ανησυχίες και να
μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε μία πορεία μιας
πιο σταθερής συνεργασίας,
η οποία θα μπορέσει να μετατρέψει ενδεχόμενα μειονεκτήματα της ορεινής Ελλάδος σε συγκριτικά μας πλεονεκτήματα”, τόνισε στην

Στην περιοχή μας η εξισορρόπηση μπορεί να προκύψει
με την αξιοποίηση του υποαξιοποιούμενου παραγωγικού
δυναμικού της, αλλά και με αποτελεσματική διεκδίκηση
χρηματοδότησης και υλοποίησης δημόσιων επενδύσεων
που συντείνουν στην πρόσδοση προστιθέμενης αξίας στα
γεωφυσικά χαρακτηριστικά της.
Η γεωργία, κυρίως η ελαιοκαλλιέργεια, και η κτηνοτροφία,
οικόσιτη και ελεύθερης βοσκής καθώς και η μελισσοτροφία,
έχουν περιπέσει σε χαμηλό επίπεδο αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ελαιώνες και οι ποικιλόμορφες και εκτεταμένες χορτολιβαδικές εκτάσεις των περιοχών της Μάνης. Η αύξηση της έκτασης του οικογενειακού
αγροτικού κλήρου, μέσω εξαγορών και ενοικιάσεων, μπορεί
να δώσει ισχυρή οικογενειακή οικονομική ισορροπία, σε
συνδυασμό με τα έσοδα που θα προέρχονται από τον
τουριστικό τομέα με προσφορά εργασίας ή με βραχυχρόνιες
μισθώσεις διαθέσιμων οικημάτων.
Ο συντονισμός των τοπικών εκπροσώπων για προώθηση
των αναγκαίων δημόσιων επενδύσεων γενικότερης ωφελιμότητας, κυρίως σε οδικά έργα (και ειδικότερα στον
κεντρικό οδικό άξονα Καλαμάτα – Καρδαμύλη – Αρεόπολη
– Γύθειο – Σπάρτη) και σε πολιτιστικά μνημεία, είναι βέβαιο
ότι θα ενισχύσει την επισκεψιμότητα στην περιοχή μας με
επακόλουθο τη γενικευμένη ενίσχυση της οικονομίας της.
Με το συνδυασμό, μάλιστα, της επιτόπιας διάθεσης
στους επισκέπτες της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής
της περιοχής, η τοπική οικονομία μπορεί να ενισχυθεί
ακόμα περισσότερο.
Οι έκτακτες και αβέβαιης έκβασης καταστάσεις που
βιώνομε επιβάλλουν να θυμηθούμε τις συμπεριφορές
των προγόνων όταν καλούνταν να αντιμετωπίσουν
καταστάσεις υψηλού κινδύνου: ευψυχία και την ενότητα
στη δράση.
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Αναφορά του ναυάρχου Φραγκίσκου
Μοροζίνι προς το Δόγη της Βενετίας ............σελ. 2
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
• Βιβλιοπαρουσίαση: ΜΑΝΗ: Διαχρονική
εξέλιξη μεγάλων περιοχών της ......................σελ. 3
• Βράβευση Δημοτικού Σχολείου Αρεόπολης
στον διαγωνισμό “1821 μέτρα
σε 200 δευτερόλεπτα” ....................................σελ. 3
ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:
• Κώστα Πασαγιάννη:
Του Πύργου το σήμαντρο (Β΄ Μέρος) .............σελ. 4

αρχή της συνάντησης ο
Πρωθυπουργός που κατέγραψε τις τοποθετήσεις των
Δημάρχων, αναγνώρισε τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τόνισε τις δυνατότητες ανάπτυξης των περιοχών τους.
“Είμαστε μία κυβέρνηση
που δίνουμε έμφαση στα
έργα και όχι στα λόγια και
θέλουμε τελικά να κάνουμε
απολογισμό αποτελέσματος
και όχι ρητορικής δεινότητας”, τόνισε στο τέλος της
σύσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αφού
αναφέρθηκε αναλυτικά σε
κάθε ζήτημα που τέθηκε,
πρότεινε τη διαδημοτική συνεργασία για την εφαρμογή
των αναπτυξιακών εργαλείων που υπάρχουν στη διάθεση των Δήμων, ακόμη και
με την αξιοποίηση σχεδίων
Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων, όπως αυτό
που εφαρμόζει η Επιτροπή Μπένου στη Βόρεια
Εύβοια.
Παράλληλα ο Πρωθυ-

πουργός ανακοίνωσε και
τη δημιουργία μιας πολύ
μικρής ομάδας εργασίας,
που εντός 6 μηνών θα εκπονήσει ένα master plan
για την ορεινή Ελλάδα, το
οποίο θα αποτελέσει έναν
οδικό χάρτη αξιοποιήσιμο
από όλους τους Δήμους.
Στις δύο ώρες που διήρκεσε η συνάντηση, από τους
33 Δημάρχους που μετείχαν,
πήραν τον λόγο οι 21, εκφράζοντας τις ευχαριστίες
τους προς την κυβέρνηση
για τη συνεργασία που
υπάρχει με τα υπουργεία
και την άμεση ανταπόκριση
και στήριξη στα ζητήματα
που αντιμετωπίζουν.
Παράλληλα, οι Δήμαρχοι
αναφέρθηκαν σε τρόπους
τόνωσης και ενίσχυσης του
τουριστικού προϊόντος για
να καλύπτει και τις τέσσερις
εποχές του χρόνου, καθώς
και στις αναπτυξιακές δυνατότητες των περιοχών αυτών που μπορούν να προσελκύσουν, ως μόνιμους κατοίκους, ακόμη και “ψηφια-

κούς νομάδες” και να οδηγήσουν πολλούς να επιστρέψουν για εργασία στον τόπο
καταγωγής τους.
Το Δίκτυο Ορεινών Δήμων, "Το κοινό των Ορεινών", όπως αποκαλείται,
αποτελείται από δήμους
με πληθυσμό κάτω των
10 000 κατοίκων, στο
οποίο συμμετέχει και ο
δήμος Δυτικής Μάνης.
Όπως αναφέρεται και στο
δημοσίευμα, οι χρηματοδοτήσεις στο δίκτυο είναι
σημαντικές, αλλά πρέπει
να σημειωθεί ότι οι περισσότερες δεν κατανέμονται
ισόποσα μεταξύ τους,
αλλά σύμφωνα με την ωριμότητα μελετών για την
υλοποίηση έργων συμβατών με τους σκοπούς που
επιδιώκονται να προωθηθούν με την κάθε μια από
αυτές τις χρηματοδοτήσει.
Αυτό σημαίνει ότι οι «γρήγοροι» χρηματοδοτούνται
και οι αργοί στερούνται
αυτών των ωφελημάτων…

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Σε φάση ρευστότητας των εθνικών
ταυτοτήτων... ..................................................σελ. 5
ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Στην τελική ευθεία το έργο του δρόμου
Στούπα - Πλάτσα - Άγιος Νίκωνας...................σελ. 6
• Στο τρέχον επιχειρησιακό πρόγραμμα
η κατασκευή 7 σταθμών μεταμόρφωσης
απορριμμάτων της Πελοποννήσου ................σελ. 6
• Επιστολή του Δημάρχου Δυτικής Μάνης
και η απάντησή της.........................................σελ. 7
• Η Καλαμάτα στις 100 έξυπνες και κλιματικά
ουδέτερες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης...σελ. 11
KEY FEATURES IN ENGLISH ......................on page 8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ
• Βιβλία - Τέχνη - Αντίκες “EQUINOX”
στην Καρδαμύλη .................................................σελ. 8
ΜΙΚΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ..............σελ. 9
ΘΕΜΑTA:
• Η Μέσα Μάνη στη ροή του χρόνου από
την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας (ΙΙ) ......σελ. 10
• Το δημόσιο χρέος και οι επιπτώσεις του
στα τωρινά οικογενειακά οικονομικά............σελ. 12
ΠΕΝΘΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ................................σελ. 11, 12

