
Μεταξύ των υποδομών 
πράσινης ενέργειας που εξα-
σφάλισαν πρόσφατα Βεβαί-
ωση Παραγωγού Ειδικού 
Έργου από τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) εν-
τάσσεται και ένα αιολικό 
πάρκο συνολικής ισχύος 
155,4 MW. Αυτό αποτελεί 
κομμάτι ευρύτερου πρότζεκτ 
που δρομολογείται από με-
γάλη επιχείρηση των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Αυτό το αιολικό πάρκο συ-
νολικής ισχύος 155,4 MW, 
σύμφωνα με το ρεπορτάζ 
της ιστοσελίδας ypodomes. 
com, σχεδιάζεται από τη 
VOLTON A.E. Σύμφωνα με 
τα σχέδια, η υποδομή θα 
“φιλοξενηθεί” στη θέση Γαϊ-
δουροβούνι, σε εδαφική πε-
ριοχή των Δήμων Ανατολικής 
και Δυτικής Μάνης, στην Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου. 

Το πρότζεκτ αποτελεί μέ-
ρος συγκροτήματος σταθ-
μών Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) με κοινή 
αυτοτελή διασύνδεση, συ-
νολικής ισχύος 457,7 MW 
στις Περιφερειακές Ενότητες 
Μεσσηνίας και Λακωνίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Το εν λόγω ενιαίο έργο θα 
διασυνδεθεί στο σύστημα 
αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας της ηπειρωτικής 
χώρας με ανεξάρτητη δια-
σύνδεση υψηλής τάσης. Ο 
κύριος αυτών των υποδο-
μών Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας θα επιβαρυνθεί 
με την ευθύνη και το κόστος 
υλοποίησης της διασύνδε-

σης. Η Volton στοχεύει να 
αναδειχθεί σε ένα σημαντικό 
παίκτη των ΑΠΕ στη χώρα 
μας. Σε αυτή τη φάση κατέχει 
ένα χαρτοφυλάκιο εγκατε-
στημένης ισχύος σχεδόν 25 
MW. Ωστόσο, η εταιρεία έχει 
σε φάση αδειοδοτικής ωρί-
μανσης διάφορα πρότζεκτ, 
που εάν υλοποιηθούν θα 
της δώσουν εγκατεστημένη 
ισχύς που θα ξεπερνά τα 
500 MW. 
Καλά είναι τα μεγάλα 

πρότζεκτ ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας αρκεί να 
μην παραβιάζουν θεσμο-
θετημένες ρυθμίσεις προ-
στασίας της φύσης και του 
πολιτισμού κάθε περιοχής.  

Δεν γνωρίζομε την ακριβή 
χωροθέτηση του σχεδιαζό-
μενου συστήματος ανεμο-
γεννητριών, στον ορεινό 
όγκο της δυτικής πλευράς 
της οροσειράς του Νότιου 
Ταϋγέτου και ειδικότερα στην 
περιοχή του Γαϊδουροβου-
νίου, με μέγιστο ύψος 

1.202μ., για να κρίνομε αν 
παραβιάζεται η νομοθεσία 
προστασίας της φύσης που 
έχει επιβληθεί από το ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα NATU-
RA. Αυτή η αρμοδιότητα 
ανήκει στην Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου και θα πρέπει 
να την ασκήσει έγκαιρα και 
αποτελεσματικά.  

Γνωρίζομε, εξ` άλλου, ότι 
στο Γαϊδουροβούνι βρίσκεται 
το κάστρο των Μηλιγγών 
(της Μελιγγούς το λένε οι 
ντόπιοι), αμυντικό προπύρ-
γιο των σλαβικών φυλών 
του Ταϋγέτου στις απόπειρες 
υποταγής τους από τους βυ-
ζαντινούς αυτοκράτορες 
κατά την περίοδο 6ου – 9ου 
αιώνα, που τελικά εκχριστια-
νίστηκαν με την έλευση στη 
Λακωνία του Οσίου Νίκωνα 
του Μετανοείτε κατά τον 10ο 
αιώνα και στη συνέχεια των 
λίγων επόμενων αιώνων εν-
σωματώθηκαν στο πληθυ-
σμιακό δυναμικό της Μάνης. 
Δυστυχώς, δεν έχει υπάρξει 
μέχρι τώρα ιδιαίτερο ενδια-

φέρον από τις αρχαιολογικές 
υπηρεσίες Μεσσηνίας και 
Λακωνίας για έρευνα σ` αυτή 
την περιοχή ώστε να προ-
κύψουν τεκμήρια για τον 
τρόπο ζωής και τις συνήθειές 
τους. Οι περισσότερες πλη-
ροφορίες για τα κατάλοιπα 
των εκεί κατοικίσεων προ-
έρχονται από τοπικές πα-
ραδόσεις και από τους τσο-
πάνηδες που κατευθύνουν 
τα κοπάδια τους στους βο-
σκότοπους της περιοχής. 

Με τη Βεβαίωση Παρα-
γωγού Ειδικού Έργου πι-
στοποιείται ότι ένας ενδια-
φερόμενος φορέας έχει κα-
ταχωρήσει με παραδεκτό 
τρόπο, στο γεωπληροφο-
ριακό σύστημα της ΡΑΕ, το 
ενδιαφέρον του για ένα έργο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας σε συγκεκριμένο τόπο, 
και έχει αποκτήσει το δι-
καίωμα να επιχειρήσει την 
έναρξη της αδειοδότησης. 
Καλό είναι, προτού ξεκι-
νήσουν οι επόμενες φά-
σεις αδειοδοτήσεων και 
αφού ερευνήσουν σε βά-
θος το θέμα οι αρμόδιες 
υπηρεσίες τους, να τοπο-
θετηθούν στο θέμα τα δη-
μοτικά συμβούλια Δυτικής 
και Ανατολικής Μάνης, δε-
δομένου ότι στις δημοτικές 
τους ενότητες, Λεύκτρου 
(κοινότητες Νομιτσή και 
Θαλαμών) και Σμύνου (κοι-
νότητα Καστάνιας) αντί-
στοιχα, προβλέπονται οι 
εγκαταστάσεις των ανε-
μογεννητριών που προ-
αναφέρθηκαν.
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ: 
• Δύο Μανιάτες Αξιωματικοί (Βασίλειος Χ.                   
Καραμούζης και Στέλιος Δ. Μαυρομιχάλης)              
ευαγγελίζονται τη λευτεριά στη Λήμνο ..........σελ. 2  
ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:                                                     
• Κώστα Πασαγιάννη: Το μακελιό .......................σελ. 4 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ                                                    
• Πολιτικές διαχειρίσεις: Τα κόμματα και                          
οι “φυλές” τους ...............................................σελ. 5 

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:                                         
• Συντηρήσεις οδικών δικτύων Άρνας - Αγίου                  
Νικολάου - Καστάνιας στο Δήμο Σπάρτης                  
και Κροκεών - Λάγιου στο Δήμο Ευρώτα .......σελ. 6  

• Διάλογος για την πολεοδομική μελέτη                       
Μικρής Μαντίνειας............................................σελ. 6 

• Προμήθεια νέων ασθενοφόρων για τα Κέντρα 
Υγείας Αγίου Νικολάου, Αρεοπόλεως και                      
Γυθείου με χρηματοδότηση της Περιφέρειας              
Πελοποννήσου .................................................σελ. 6 

• Ασφαλτοστρώσεις στην επαρχιακή οδό                   
Καλαμάτα - Καρδαμύλη - Οίτυλο ...................σελ. 11 
ΘΕΜΑΤΑ:                                                                                        
• Το νερό στη Μάνη ...........................................σελ. 7 
• Η Μέσα Μάνη στη ροή του χρόνου από                    
την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας (VIΙΙ) ...σελ. 10 

KEY FEATURES IN ENGLISH ......................on page 8 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ 
• Φαρμακείο Ευθυμίου Δημητρίου του Ιωάννη          
στον Άγιο Νικόλαος Δυτ. Μάνης .......................σελ. 8 
ΜΙΚΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ..............σελ. 9 
ΠΕΝΘΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ................................σελ. 11, 12 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ..........................................................σελ. 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: Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου - Νέδοντος 

71, B) KAPΔAMYΛH: Σούπερ Μάρκετ Δημητρέα (επί του επαρχιακού). Γ) ΣTOYΠA και AΓIOΣ NIKOΛAOΣ: Σούπερ Mάρκετ KATEPINA. Δ) ΚΑΜΠΟΣ: Πρακτορείο εφημερίδων 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ (επί του επαρχιακού), Ε) NIOXΩPI: Σούπερ-Mάρκετ Eυ. & Kων. Tσουλέα,  ΣΤ) ΑΡΕΟΠΟΛΗ:  Βιβλιοπωλείο “ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ” Γεωργίου Δημακόγιαννη.

Κατά τα τελευταία χρόνια, σημαντικές ιδιοκτησιακές 
ανακατατάξεις πραγματοποιούνται σε πολλές περιοχές 
της Μάνης. Η αύξηση της επισκεψιμότητας των πε-
ριοχών της, ιδιαίτερα από Ευρωπαίους, οδηγεί σε γε-
νικευμένη αναγνώριση των ιδιαίτερων εδαφολογικών 
και κλιματολογικών χαρακτηριστικών της. Με δεδομένη 
και την μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητά τους, η 
γνωριμία με τον τόπο πολλών επισκεπτών του κατα-
λήγει σε αναζήτηση αγοράς γης για διαμονή αλλά 
συχνά και για επαγγελματική δραστηριοποίηση. Η 
αναζήτηση για αγορά παλιών κατοικιών με τα ιδιαίτερα 
κτιριολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας αλλά 
και οικοπέδων με θέα στον ανοιχτό θαλασσινό και 
Tαϋγέτειο ορίζοντα, για ανέγερση νέων κατοικιών ή 
για ξενοδοχειακή αξιοποίηση, αυξάνεται χρόνο με το 
χρόνο. Αψευδή απόδειξη αυτών των τάσεων αποτελεί 
η μεγάλη αύξηση των άτυπων μεσιτών που λειτουργούν 
ως σύνδεσμοι της ζήτησης για αγορά με τη διαθεσι-
μότητα για πώληση κτιρίων και οικοπέδων…  

Η τάση αυτή οδηγεί στην ενίσχυση των οικονομικών 
δυνατοτήτων πολλών συμπατριωτών μας ιδιοκτητών γης. 
Η ενίσχυση αυτή είναι σημαντική δεδομένου ότι πολλά 
από τα σπίτια που πουλιούνται δεν κατοικούνται λόγω με-
τακίνησης των ιδιοκτητών σε αστικά ή ημιαστικά κέντρα, ή 
η γη που έχει μεγαλύτερη ζήτηση λόγω της θέας που προ-
σφέρει είναι στις περισσότερες περιπτώσεις άγονη και μη 
καλλιεργούμενη. Από αυτή την ενίσχυση της οικονομικής 
επιφάνειας πολλών συμπατριωτών μας, δίνεται η δυνατότητα 
να καλυφθούν πολλές οικογενειακές ανάγκες τους που 
έμεναν μακροχρόνια ακάλυπτες, να προωθηθούν επεν-
δύσεις στην περιοχή ή αλλού, να εξυπηρετηθούν επιλογές 
σπουδών ή επαγγελματικής σταδιοδρομίας παιδιών και 
κάθε είδους άλλες επιλογές τους.  

Είναι βέβαιο ότι σε προέκταση αυτών των ιδιοκτησιακών 
μεταβολών το ανθρωπογενές περιβάλλον της Μάνης δια-
φοροποιείται σε σημαντικό βαθμό. Οι νέοι κάτοικοι, με 
μόνιμη ή εποχιακή εγκατάσταση στη Μάνη, φέρνουν στον 
τόπο μας στοιχεία από τη δική τους κουλτούρα και τις 
δικές τους συνήθειες. Δεν είναι καθόλου άσχημο οι ντόπιοι 
να προσκτήσουν πολλά από αυτά τα στοιχεία, ιδιαίτερα 
αυτά που προέρχονται από άτομα υψηλότερου επιπέδου 
πολιτισμού. Από την άλλη μεριά οι νέοι κάτοικοι ενσωμα-
τώνουν στοιχεία και από τη δική μας κουλτούρα, εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που διακρίνουν τους Μανιάτες μακροχρόνια. 
Κρίσιμα στοιχεία αποτελούν η μετάδοση της ελληνικής 
γλώσσας και η μεταφορά στοιχείων προερχόμενων από 
τα μανιάτικα πολιτιστικά υπόβαθρα. Μια συντονισμένη και 
καλά οργανωμένη προβολή τους και η διαμόρφωση 
διαύλων μεταφοράς αυτών των στοιχείων από τους τοπικούς 
εκπροσώπους μας, μέσω καλά οργανωμένων προγραμ-
μάτων που θα προωθούνται στις επί μέρους περιοχές, θα 
μπορούσε να συμβάλει στην ισορροπημένη αλληλεπίδραση 
των πολιτιστικών χαρακτηριστικών. 

Πριν μερικές δεκαετίες η μεταπώληση μανιάτικης γης σε 
ξένους θεωρείτο θανάσιμο αμάρτημα και αποτελούσε αιτία 
δημόσιας αποδοκιμασίας. Σύντομα όμως η ροή του χρήματος 
άμβλυνε τις αντιδράσεις και οι νέες πληθυσμιακές μεταβολές 
εξελίσσονται με ειρηνικό τρόπο. Εξ` άλλου, έχουν καταγραφεί 
στην Ιστορία, σε πολλές εποχές, καταστάσεις που οδήγησαν 
σε διαφοροποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού. 
Τα κυριότερα αποτελέσματά τους ήταν η διατήρηση των 
βασικών χαρακτηριστικών του τόπου μας και η ενσωμάτωση, 
με την πάροδο λίγων γενεών, των νέων κατοίκων στον 
τοπικό τρόπο ζωής. Αναφέρω ενδεικτικά μερικές από αυτές 
τις νέες φάσεις εμπλουτισμού με νέο ανθρώπινο δυναμικό 
των πρώτων δωρικών εγκαταστάσεων, όπως έχουν κατα-

γραφεί από την Ιστορία: α) η ρωμαϊκή κυριαρχία άφησε 
κατάλοιπα γλώσσας και συνηθειών, όπως μαρτυρείται και 
από τα πέτρινα κατάλοιπα αγαλμάτων και μνημείων, β) η 
βυζαντινή περίοδος που ακολούθησε συνοδεύτηκε από 
σημαντικές μετακινήσεις στρατιωτικού και διοικητικού προ-
σωπικού από τη Μικρά Ασία που έφεραν στην περιοχή τις 
δικές τους συνήθειες, γ) οι πολυπληθείς εγκαταστάσεις 
σλαβικών φυλών στην ορεινή ζώνη του Ταϋγέτου αρχικά, 
που με τους αιώνες μετακινήθηκαν σε όλο σχεδόν το γεω-
γραφικό χώρο, έχει αφήσει ισχυρό γενετικό αποτύπωμα, 
όπως προκύπτει και από τις σχετικές βιολογικού χαρακτήρα 
έρευνες, δ) η ειρηνική εγκατάσταση αλβανικών φύλων 
κατά τον 15ο αιώνα, που με τη σειρά τους αφομοιώθηκαν 
γλωσσικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνέβαλαν ση-
μαντικά, εκτός των άλλων, και στη διαμόρφωση της ισχυρής 
πολεμικής ικανότητας των κατοίκων της περιοχής μας, ε) 
επιδράσεις στη γλώσσα και στις συνήθειες έχουν αφήσει 
επίσης οι συνεπαφές των ντόπιων με τους κατά τις διάφορες 
εποχές κατακτητές της Πελοποννήσου, τους Φράγκους 
κατά το 13ο αιώνα, τους Οθωμανούς για τέσσερις περίπου 
αιώνες και τους Bενετούς  για τριάντα χρόνια ενδιάμεσα.  
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σύντομη 

ανάλυση που προηγήθηκε είναι σαφή. Η σύγχρονη 
Μάνη χρειάζεται να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο 
τα ισχυρά πολιτιστικά και βιολογικά υπόβαθρα του 
πληθυσμού της ώστε να ενταχθούν αρμονικά οι νέοι 
κάτοικοι, που με τη σειρά τους μπορούν να συμβάλουν 
στην ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού 
της. Αυτό όμως χρειάζεται ενιαίο μακροχρόνιο σχε-
διασμό και κατάλληλα πρόσωπα με δυνατότητες υλο-
ποίησής του… 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΝΗ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΜΕΓΑΛΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ  
ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ ΤΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ… 
…που βρίσκεται σε εδαφικές περιοχές των δήμων Δυτικής και Ανατολικής Μάνης

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
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ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  
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