
Α
πό το πρώτο φύλλο έκδοσης της ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛ-
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ είχαμε καταγράψει τη διαπίστωσή μας 
ότι, ο ιδιωτικός τομέας έχει έντονη επενδυτική διάθεση 
για όλες τις περιοχές της Μάνη ενώ αντιθέτως οι δη-
μόσιες επενδύσεις είναι ελάχιστες και πολύ μακριά 

από το να καλύπτουν τις ανάγκες ικανοποίησης, σε δημόσια 
αγαθά, τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες που 
προσελκύονται στην περιοχή μας μέσω των ιδιωτικών επεν-
δύσεων. Δεν έχομε να σημειώσομε ουσιαστική βελτίωση 
αυτής της εικόνας κατά τα 23 χρόνια που μεσολάβησαν από 
τότε, παρά μόνο μια θετική διάθεση της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, κατά την τελευταία τριετία, για προώθηση κάποιων 
μικρών δημόσιων τεχνικών έργων στην περιοχή μας. 

Θεωρήσαμε, το 2018 όταν εξαγγέλθηκε το πρόγραμμα 
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Μάνης με 
δημόσια χρηματοδότηση 12.100.000€ ως επί πλέον προ-
σάρτημα των πιστώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος (ΠΕΠ) Πελοποννήσου (2014 – 2021), ότι 
αυτή η ειδική χρηματοδότηση θα μπορούσε να αποτελέσει 
ένα μοντέλο αρμονικής σύνθεσης των επενδυτικών αναγκών 
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της περιοχής μας. Δυ-
στυχώς, κατά τα τέσσερα σχεδόν χρόνια που έχουν 
περάσει από τότε, δεν είδε το φως της δημοσιότητας 
κάποιο τέτοιο ολοκληρωμένης μορφής πρόγραμμα, με 
Αναπτυξιακή Στρατηγική και συμπαγές Σχέδιο Δράσης. 
Για τα προτεινόμενα, για ένταξη στο πρόγραμμα ΟΧΕ Μά-
νης, δημόσια τεχνικά έργα ο αποσπασματικός χαρακτήρας 
ήταν εμφανής και η ασύνδετη μορφή τους έκδηλη. Το 
στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με τη μεγάλη χρονική καθυ-
στέρηση στη σύνταξη πλήρων τευχών δημοπράτησης, 
για τα δημόσια τεχνικά έργα που προτάθηκαν για να εν-
ταχθούν σ` αυτό το πρόγραμμα, καθιστούν αβέβαιη την 

ολοκλήρωσή τους, με αξιοπιστία και πληρότητα, μέσα 
στις ανελαστικές προθεσμίες του Προγράμματος. 

Σε αντίθεση με το τμήμα της χρηματοδότησης του προ-
γράμματος ΟΧΕ Μάνης που αφορά τις δημόσιες επενδύσεις, 
η προκήρυξη του προγράμματος για «Ενίσχυση της 
ίδρυσης εκσυγχρονισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) στον τομέα του τουρισμού» προσέλκυσε πάνω 
από 120 υποψήφιους επενδυτές από όλες τις περιοχές 
της Μάνης. Ατυχώς, ο προϋπολογισμός των προβλεπό-
μενων οικονομικών ενισχύσεων μέσω του Προγράμματος, 
για τις προτάσεις που θα εγκρίνονταν, ήταν περιορισμένος 
στο 1.500.000€, με αποτέλεσμα να επαρκεί μόνο για την 
ενίσχυση του ενός τρίτου από αυτές. Οι ιδιώτες επενδυτές 
που προκρίθηκαν, καταβάλλοντας ισόποση σχεδόν συμ-
μετοχή για την υλοποίηση των τουριστικών έργων που 
έχουν προγραμματίσει, διπλασιάζουν το ποσό που θα 
επενδυθεί στον τουριστικό τομέα σε περιοχές της Μάνης! 
Δεδομένου ότι τα δύο τρίτα, των υπολοίπων 80 προτάσεων 
που δε χρηματοδοτήθηκαν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, 
είναι επιλέξιμες, αυτονόητα προκύπτει η ανάγκη εξεύρεσης 
συμπληρωματικής πίστωσης για χρηματοδότηση και αυτών. 
Με αυτή την προϋπόθεση οι επενδύσεις των ιδιωτών στον 
τουριστικό τομέα σε περιοχές της Μάνης, μέσω της συγ-
χρηματοδότησης του προγράμματος ΟΧΕ Μάνης, θα μπο-
ρούσαν να ξεπεράσουν, μέχρι το 2024, τα 8.000.000€! 
Έχομε τη γνώμη ότι, μέσω αναδιάρθρωσης του προϋπο-
λογισμού του προγράμματος των 12.100.000€, μπορεί να 
εξευρεθεί το απαιτούμενο ποσό για χρηματοδότηση και 
των υπόλοιπων, εγκεκριμένων και μη χρηματοδοτούμενων 
λόγω έλλειψης προϋπολογισμού, προτάσεων που έχουν, 
κατ` αρχήν, εγκριθεί. Οι εκπτώσεις από τα, υπό προκήρυξη 
ή εκτελούμενα δημόσια τεχνικά έργα θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν γι` αυτό το σκοπό, όπως επίσης και 
άλλου είδους προβλέψεις του αρχικού προϋπολογισμού 
αυτού του Προγράμματος. 

Κάθε καλοκαίρι διογκώνεται και η επισκεψιμότητα στην 
περιοχή μας, με την επανάκαμψη συμπατριωτών μας της 
εσωτερικής και της εξωτερικής μετανάστευσης αλλά και με 
την προσέλκυση ολοένα και περισσότερων φίλων της πε-
ριοχής μας. Αυτή η γενικευμένη τάση προσέλκυσης επι-
σκεπτών αξιοποιείται αποτελεσματικά από τον ιδιωτικό 
τομέα, κυρίως συμπατριώτες μας αλλά και άλλους - φίλους 
της περιοχής μας- που χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα κεφάλαιά 
τους για ίδρυση λειτουργία των κατάλληλων επιχειρήσεων 
για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Μπορεί, 
όμως, το φυσικό, κλιματολογικό και πολιτισμικό περι-
βάλλον να προσελκύει επισκέπτες, αλλά είναι αναγκαίο 
να αντιμετωπιστούν συλλογικά τα τεχνικού χαρακτήρα 
θέματα που θα μετατρέψουν αυτή τη γενική τάση προ-
σέλκυσης σε σταθερή κατάσταση μέσω της ικανοποί-
ησης των αναγκών των επισκεπτών μας. Η ουσιαστική 
βελτίωση του βασικού οδικού άξονα, η εύκολη επισκε-
ψιμότητα των πολιτιστικών μας μνημείων, η υδρευτική 
επάρκεια, οι δημόσιες υποδομές στο εσωτερικό των 
οικισμών μας και η καθαριότητα, αποτελούν τις κυριό-
τερες προϋποθέσεις, ώστε το τουριστικό ρεύμα στη 
Μάνη, που εξυπηρετείται ικανοποιητικά από τους επαγ-
γελματίες της περιοχής, να επεκτείνεται με το χρόνο 
και να εμπλουτίζει και πληθυσμιακά την περιοχή μας. 
Ο επιτυχής συντονισμός για την εξασφάλιση των ανα-
γκαίων δημόσιων επενδύσεων, τοπικής, περιφερειακής 
ή κρατικής αρμοδιότητας, αποτελεί ευθύνη και υπο-
χρέωση των τοπικών μας εκπροσώπων. 
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ΠΕΝΘΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ................................σελ. 11, 12

Στις 22 Ιουνίου 1826, στη 
θέση Βέργα Αλμυρού, οι Μα-
νιάτες, κυρίως, αλλά και 
Μεσσήνιοι νίκησαν το τουρ-
κοαιγυπτιακό στράτευμα του 
Ιμπραήμ, που τρομοκρατού-
σε μέχρι τότε και οδηγούσε 
στην ερήμωση την Πελο-
πόννησο, στην απόπειρά 
του να εισβάλει στη Μάνη 
και να την υποτάξει. 

Στα πλαίσια της εκδήλω-
σης, τελέστηκε δοξολογία 
στον ναό του Αγίου Νικολάου 
Αλμυρού, χοροστατούντος 
του μητροπολίτη Μάνης κ. 
Χρυσοστόμου, στη συνέχεια 
εψάλη επιμνημόσυνη δέηση 
στο ηρώο των πεσόντων 
και ακολούθησε εκφώνηση 
ομιλίας από την κ. Μαριλένα 
Γυφτέα, πολιτική επιστήμονα 
– δημοσιογράφο. Η εκδή-
λωση συνεχίστηκε με κατά-
θεση στεφανιών, απαγγελία 

ποιημάτων από παιδιά του 
Παιδικού Σταθμού και μα-
θητές του Δημοτικού Σχο-
λείου Βέργας, τήρηση ενός 
λεπτού σιγής και ολοκλη-
ρώθηκε με την ανάκρουση 
του εθνικού ύμνου. 

Παρόντες ήταν, μεταξύ 
άλλων, ο βουλευτής Μίλτος 
Χρυσομάλλης, ο περιφερει-
άρχης Πελοποννήσου Πα-
ναγιώτης Νίκας, οι οι αντι-
περιφερειάρχες Μεσσηνίας 
Βασίλης Καπέλιος και Πρω-

τογενούς Τομέα Στάθης Ανα-
στασόπουλος, οι δήμαρχοι 
Καλαμάτας Θανάσης Βασι-
λόπουλος, Δυτικής Μάνης 
Δημήτρης Γιαννημάρας και 
Ανατολικής Μάνης Πέτρος 
Ανδρεάκος, περιφερειακοί 
και δημοτικοί σύμβουλοι, εκ-
πρόσωποι των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας, φορέων, οργα-
νώσεων, συλλόγων κ.α. 
Η παρουσία των τριών 

δημάρχων στην εκδήλωση 
σημειολογεί μια μορφή κα-
θολικότητας όπως αυτή που 
είχε η αντίσταση στον Ιμ-
πραήμ στη Βέργα με συμ-
μετοχή σ` αυτή πολεμιστών 
από όλες τις περιοχές της 
Μάνης και αρκετών πολεμι-
κών ομάδων από περιοχές 
της Μεσσηνίας που είχαν 
καταλάβει τα τουρκο – αιγυ-
πτιακά στρατεύματα. Χρει-
άζονται, όμως, αρκετές προ-
παρασκευαστικές ενέργειες 
για να αποκτήσουν οι εκδη-
λώσεις καθολικότερο χαρα-
κτήρα και να αποδοθεί η 
υψηλή σημασία της νίκης 
στη Βέργα, που ήταν η πρώ-
τη νικηφόρα κατά των στρα-
τευμάτων που είχαν κυριέψει 
μέχρι τότε το μεγαλύτερο μέ-
ρος της Πελοποννήσου. 
Ρεπορτάζ για τις εκδη-

λώσεις της επετείου της 
μάχης στον Πύργο Διρού, 
στο επόμενο φύλλο.

H MANIATIKH AΛΛHΛEΓΓYH διανέμεται ταχυδρομικά σε Mανιάτες ή φιλομανιάτες (στη Mάνη, στην Kαλαμάτα, στη Λα-
κωνία, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, στην Aθήνα, στον Πειραιά, στη λοιπή Eλλάδα και στο εξωτερικό). H άμεση διάθεση γί-
νεται από τις 5 κάθε μήνα στα εξής σημεία: A) KAΛAMATA: Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου - Νέδοντος 71, B) KAPΔAMYΛH: 
Σούπερ Μάρκετ Δημητρέα (επί του επαρχιακού). Γ) ΣTOYΠA και AΓIOΣ NIKOΛAOΣ: Σούπερ Mάρκετ KATEPINA. Δ) ΚΑΜ-
ΠΟΣ: Πρακτορείο εφημερίδων ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ (επί του επαρχιακού), Ε) NIOXΩPI: Σούπερ-Mάρκετ Eυ. & Kων. Tσουλέα,  
ΣΤ) ΑΡΕΟΠΟΛΗ:  Βιβλιοπωλείο “ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ” Γεωργίου Δημακόγιαννη.
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