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Προδοσίες:
Από τις Μεγάλες Δυνά-
μεις και τους ντόπιους

Τοποτηρητές!

Μοναχή το δρόμο επήρες,
εξανάλθες μοναχή

δεν είν εύκολες οι θύρες 
αν η χρεία τες κουρταλεί

Άλλος σου έκλαψε εις τα στήθη,
αλλά ανάσταση καμιά

άλλος σου έταξε βοήθεια
και σε γέλασε φρικτά.

Η διχόνοια που βαστάς 
ένα σκήπτρο η δολερή
καθένας χαμογελάει 

Λιτή ευημερία
για τους πολλούς και για

το περιβάλλον
της Έλενας Μπότση, Κοινωνιολό-

γου, Συν-Εκπρόσωπου 
των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΑΝΙΑΤΙΚΟ ΧΤΙΣΙΜΟ
Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟΥΣ ΧΤΙΣΤΑΔΕΣ

ΗΠολιτική Οι-
κολογία έρχε-
ται να

καλύψει ένα πολιτικό
κενό. Προέκυψε από
τα απελευθερωτικά
προοδευτικά κινή-
ματα του 20ου
αιώνα και καλείται να
δώσει απαντήσεις
στην διατάραξη της
ισορροπίας μεταξύ
ανθρώπου και φύσης, διατάραξη που έχει
όχι μόνο περιβαλλοντικές αλλά και κοι-
νωνικές και οικονομικές συνέπειες.
Τα πράσινα κόμματα ανά τον κόσμο δεν
μπορούν να αντικατασταθούν από πρά-
σινα πρόσωπα ή ακόμα και πτέρυγες που
θα κάνουν 'διορθωτικές' κινήσεις στο
πρόγραμμά τους.. Τα παραδοσιακά κόμ-
ματα - αριστερά, δεξιά ή κεντρώα - έχουν
ως πυξίδα τους την ανάπτυξη και την αύ-
ξηση του ΑΕΠ. Σήμερα, ακόμα και οι
πλέον κλασικοί οικονομολόγοι όπως και
οι νεοφιλελεύθεροι θεσμοί (ΔΝΤ, ΕΚΤ)
διαπιστώνουν ότι η ανάπτυξη όπως την
ξέρουμε οδηγεί σε αδιέξοδα ακόμα και
οικονομικά με τη δική τους λογική, αλλά
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Όταν πρωταντίκρυσα τη Μάνη, μια φράση γεννήθηκε αυτό-
ματα στο νου μου: «Το Λατομείο του Θεού». Είχα -και έχω
μέχρι σήμερα- την πεποίθηση πως ο Μέγας Αρχιτέκτων

οδήγησε το χέρι του ανθρώπου αυτής της γης, για να χαράξει πάνω
στον καμβά της φύσης ένα πρότυπο ζωής οικουμενικό. Ένα Σχέδιο
για το πως ο άνθρωπος, ακολουθώντας πιστά το νόμο και τα χνά-
ρια της φύσης, μπορεί να δημιουργήσει μια ιδανική πολιτεία, έναν
χώρο ζωής σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό του περιβάλλον.

Το θείο δώρο
Η Μάνη είναι φτιαγμένη από πέτρα και πόλεμο. Το αέναο κύμα πολε-
μάει να φθείρει και να μεταλλάξει τα βράχια της. Το χώμα παλεύει
ολημερίς να ξεδιψάσει με τη λιγοστή δροσιά, την πάχνη και το χάδι
των νεφών. Η σπάνια χλωρίδα της αντιπαλεύει τον ασβεστόλιθο και
τους αγέρηδες … Και έπλασε αυτή η γη ένα πρότυπο ανθρώπου κατ’
εικόνα και ομοίωσίν της. Έναν άνθρωπο που πoλεμάει με την πέτρα
και τους εχθρούς σ’ όλη σχεδόν την ιστορική του πορεία. Έναν ατρό-
μητο γηγενή που πυργώνει την πέτρα σε οικισμούς κατά το ανάγλυφο
των οικείων βουνών, έναν πεισματάρη που στεριώνει ξερολιθιές κατά
το δίδαγμα των βράχων της… Έναν σοφό που αφήνει το χρώμα στη
διάθεση του ουρανού, της θάλασσας και των άγριων φυτών της.Θείο
δώρο, αυτό το  ανοιχτό πεδίο καθημερινής μάχης των αντιθέτων, υπό
το φως ενός ήλιου εκθαμβωτικού.
Είναι αυτός ο πόλεμος, ο πατέρας των πάντων, ο υπέρτατος νόμος
που τα πάντα κινεί ενάντια στη φθορά της αδρανείας και γεννάει αρι-
στουργήματα και σμιλεύει κορμιά όλο σφρίγος και ψυχές απροσκύ-
νητες.
Η Μάνη είναι η ανοιχτή και δημόσια Διαθήκη του Θεού με τα 10 πα-

ραγγέλματα για έναν επίγειο παράδεισο στο
μέτρο του ζωντανού ανθρώπου.
1. Ουκ εν τω πολλώ το ευ αλλά εν τω ευ το
πολύ. 2. Μέτρον άριστον. 3. Λιτή Αρχοντιά. 4. Τα
αγαθά κόποις κτώνται. 5. Αν θες ειρήνη να είσαι
ετοιμοπόλεμος. 6. «δωριστί αρμονίες». 7. Ταΰγε-
τος παιδαγωγός. 8. Να μιλάς με πράξεις. 9. Η αλήθεια έρχεται από τη
φύση. 10. ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ.

Το αντίδωρο 
Η Μανιάτες απολαμβάνουν σήμερα το αντίδωρο του Θεού για την
υπεράνθρωπη προσπάθεια των προγόνων τους, που γατζωμένοι
πάνω στα γυμνά βουνά και τα βράχια της γης τους, την κράτησαν
ελεύθερη με το αίμα και την περηφάνια τους. Απολαμβάνουν καρπούς
και προνόμια που για την πλειοψηφία των Ελλήνων έχουν από καιρό
χαθεί. Τα χρόνια της ειρήνης και της ευημερίας που τους δόθηκαν
είναι η πληρωμή για τους αιώνες του αγώνα και του μόχθου.
Το αντίδωρο, όμως, έχει ημερομηνία λήξης.
Όσα επί αιώνες διασώθηκαν χάρη στην απομόνωση, την υπερασπι-
στική δύναμη και το πάθος για ελευθερία των Μανιατών, απειλείται
στις μέρες μας από τις βουλιμικές σειρήνες ενός ύπουλου, παγκόσμιου
κατακτητικού άξονα. 
Ο επενδυτικός στρατός που πολιορκεί τη χώρα βρήκε και πάλι την
κερκόπορτα ανοιχτή.  
Το αν η Μάνη θα καταφέρει να διασώσει τη μαγική της ιδιαιτερότητα
εξαρτάται από το νοητικό σφρίγος, την εγρήγορση, τη διορατικότητα
και το σθένος των σύγχρονων Μανιατών. Και αν σωθεί η Μάνη, θα
σωθεί και η Ελλάδα.

ΜΑΝΗ: Από Πέτρα & Πόλεμο
Tης Ελένης Α. Παπαδοπούλου

Μεγάλη τιμή στον συμπατριώτη μας Πέτρο Βουτεράκο που έφερε ένα από τα Κρουαζερόπλοιά του στη Μάνη,
να ξεναγεί τους επισκέπτες, στις ιστορικές ακτές και, στους παραθαλάσσιους οικισμούς της. Η στάση του
κρουαζεπόπλοιου θα είναι στο κόλπο του Οιτύλου, στο Καραβοστάσι και θα πλέει γύρω-γύρω όλες τις Ται-

νάριες ακτές. Η Μυθική ιστορία, οι παραδόσεις, η πραγματική ιστορία, η σημειολογία της κάθε ακτής και βράχου τα
πειρατικά καταφύγια, θα ζωντανεύουν σε όλη τη διαδρομή του περίπλου της Μάνης. Ήταν μια ανάγκη που μας την
ολοκλήρωσε ο συμπατριώτης μας πλοιοκτήτης Πέτρος Βουτεράκος 
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Δημοκρατία είναι η κοινωνική τιμή, αλλά
και η αξία δια της οποίας όλοι οι πολίτες
μπορούν να σκέπτονται, αλλά και να ομι-

λούν όπως αυτοί θέλουν, υπό την προϋπόθεση
ότι οφείλουν να πράττουν σύμφωνα με τη βού-
ληση των πολλών. Σε αντίθεση με τη δικτατορία
που είναι η επιβολή του ισχυρού ( χρήματος δια
του ελεγχόμενου στρατού) στην άοπλη δημο-
κρατία των πολιτών. Οι δε κυβερνήσεις οι οποίες δρουν διαφο-
ρετικά από τη βούληση των πολλών οδηγούν τους λαούς σε
εξεγέρσεις. 

Η βάση της ανθρώπινης ηλιθιότητας, αλλά και του σύγχρονου
αίσχους, στηρίζεται πάνω σε μια κουτοπόνηρη άποψη, το συμ-
φέρον.
Οι ηγέτες γεννούν ιδέες. Οι ηγεμόνες επιβάλλουν τακτικές.

Ο Σπινόζα στηρίζει την πολιτική του θεωρία στους κανόνες του κοι-
νωνικού δικαίου. Επειδή είναι γνωστό πως το ανθρώπινο δίκαιο. το
δίκαιο της ανθρωπιάς, αντιστρατεύεται το φυσικό, το δίκαιο του ισχυ-
ρού δηλαδή , όταν αντιτίθεται στη δικαιοσύνη των νομοθετών, το θετό
δίκαιο όπως το κατανοεί η ανθρώπινη αντίληψη και οποίο αν δεν γίνει
αντιληπτό από τους κοινοβουλευτικούς σατράπες , γεννιέται από την
οργή του λαού η σωτηρία, μέσω ενός αιμάτινος όντος, που λέγεται
επανάσταση. 
Οι άνθρωποι του εικοστού  πρώτου αιώνα χρειαζόμαστε  μια πραγμα-
τική γόνιμη ιδέα . Την αλλαγή των σκοπών και των στόχων της αν-
θρωπότητας. 
Πρέπει να τελειώσει επι τέλους ο ατέρμων ανταγωνισμός (του θρη-
σκοληπτισμού σ.σ.) της Ιερουσαλήμ του εικοστού αιώνα. Αντί δηλαδή
να πολεμούν Εβραίοι και Μουσουλμάνοι με καταλύτη τους Χριστιανούς
για το ποιος θα κατέχει τον τάφο του Ιησού. Όλοι οι άνθρωποι οφεί-
λουμε να εξελίξουμε τον πολιτισμό μας προς την έννοια της διδασκα-
λίας Του, Την Αγάπη, η οποία δομεί γαλήνη στις ανθρώπινες  ψυχές
μέσω της ένωσης της ανθρωπότητας  στη πραγματικότητα του Ενός.  
Παράδοση είναι οι δεσμοί των ανθρώπων που χάρηκαν, πόνεσαν, πέ-
τυχαν, αλλά και ταπεινώθηκαν μαζί και ας μην την γνώριζαν η ακόμα
και αν διαφωνούσαν με αυτήν.
Η θύμηση της παράδοσης ενός λαού και η συνειδητή παραδοχή των
αγκυλώσεων η της εξέλιξής της, φτιάχνει αυτό που λέγεται Ιστορία
αυτού του λαού.

Πατρίδα

Πάρε ένα πετράδι από τον τόπο που γεννήθηκες,
χώμα από τη χώρα που σε γαλούχησε

και βάλτα στον κόρφο σου να στα κρατά ζεστά,
η θέρμη της καρδιά σου.

Θώπευσε με το συναίσθημά σου,
την αύρα του αγέρα που φρεσκάριζε τη σκέψη σου

και φύλαξέ την βαθιά στα φυλλόψυχά σου.
Θυμήσου πόσες αυγές, πόσα μεσουρανήματα,

σε οδήγησαν στο δείλι της ζωής σου.
Με τις αχτίδες της Ανατολής φώτισε τη Σελήνη σου

και πύρινο θα αισθανθείς το χαρμόσυνο έαρ της δικής σου ζωής .
Αυτήν τη θέρμη,

Πατρίδα να την μολογάς όσο θα ζεις.

ΌΟπως γνωρίζετε από τις 20ης  Ια-
νουαρίου έχουμε νέα Αμερικάνικη
Κυβέρνηση και Πρόεδρο… ήδη έχει

αναπτυχθεί νέα πολιτική ουσιωδώς διαφορε-
τική από αυτήν της παρελθούσας τετραετίας…
Είναι πολύ νωρίς όμως να α πο τιμήσουμε την
αξία της για τον Πλανήτη, και, γι αυτό, είναι,
σημαντικό να περιμένουμε λίγο ακόμα, και,
έτσι, να μπορούμε να καταστούμε αρκετά έγ-
κυροι στην αξιολόγησή της… Συγχωρήστε μας
λοιπόν την υπενθύμιση, μέσω του παλαιότερου σχετικού κειμένου
μας, που, όπως πιστεύουμε, θα έπρεπε αυτή να αποσκοπεί, για το
καλό όλων μας….

Αγνόηση της Κινέζικης παρουσίας
Εκείνο ‘ομως το οποίο είναι τελείως πρόδηλο, είναι ότι δεν λαμ-
βάνεται υπόψη της η νέα πολιτική  τον υφιστάμενο παγκόσμιο
συσχετισμό δυνάμεων… Ο ποταμός που λέγεται Κίνα ξεκίνησε,
από τα τέλη της 10ετίας του 1970 και  ξεχύθηκε στον Κόσμο
μας με μεγάλη και πρωτοφανούς διάρκεια όδευσης , από συμ-
μετοχή μόνο 4% στο παγκόσμιο εισόδημα, το 1970, σε 45% πε-
ρίπου σημερινή συμμετοχή. Η πορεία αυτή υπήρξε βασικά
συνεχής σε απόδοση, γεγονός πρωτόφαντο στην οικονομική πο-
ρεία της ανθρωπότητας.. Σήμερα το μέσο (κατά κεφαλή) εισό-
δημά της είναι 2,3 φορές όσο το μέσο παγκόσμιο και αφορά σε
1370 εκατομμύρια άτομα, σχεδόν στο 19% του παγκόσμιου
πληθυσμού. Όσον δε αφορά στο επίπεδο της σύγχρονης υψηλής
τεχνολογίας της Κίνας, υπολείπεται μόνο κατά τι, αυτής των
Ηνωμένων Πολιτειών.

Στοχεύοντας  την παγκόσμια ισορροπία
Από όλο το παραπάνω συνάγεται ότι ο σπουδαιότερος και πιο
συμφέρον στόχος του Δυτικού Κόσμού και της αμερικάνικης
εξωτερικής πολιτικής, είναι τώρα αναγκαίο να αποβλέπει στη
δημιουργία ιδιαίτερα καλών διακρατικών σχέσεων, τόσο με τους
σημερινούς φίλους και συμμάχους, όσο και με όλες τις άλλες
χώρες του πλανήτη μας. Ακόμα οφείλει να επιδιώκει την καλύ-
τερη δυνατή οικονομική και κοινωνική κατάσταση σ¨αυτές ,
ώστε ο νέος ανταγωνιστής που επέρχεται ( η Κίνα), να υποχρε-
ωθεί σε ανάλογη προσπάθεια βελτίωσης των χωρών της δικής
της ακολουθίας….Ε’ιναι ευνόητο ότι πρέπει, τελικά για το καλό
του συνόλου των χωρών όλης της Ανθρωπότητας ο ανταγωνι-
σμός ΗΠΑ-Κίνας να καταλήξει σε ισορροπία  δυνάμεων

Για τον άνθρωπο αγαθέ Μπάρμπα 
Ο “Μπάρμπα Σαμ” για το καλό όλων μας , αλλά και του ιδίου,
οφείλει να κρατήσει την “Παλάντζα” σε ισορροπία, να εμπεδώσει
το καλό του πρόσωπο, αυτό που τον αναδείκνυε φιλικό προς τον
καθένα μας , αυτό που έβαζε την σοκολάτα για τα παιδιά στην
κούτα με τα τρόφιμα , που μας ερχόταν από την “UNRRA”
¨¨¨(Oργανισμός Περίθαλψης και Αποκατάστασης των Ηνωμέ-
νων Εθνών) 
Μπάρμπα Σαμ: Το αγαθοποιό πρόσωπο των ΗΠΑ
… 73%  Αμερικάνικη χρηματοδότηση που αντιστοιχεί σε 50 δις
δολλάρια σημερινής αξίας περίπου.

Διόρθωση
Στο κείμενό μας του προηγούμενου φύλλου, εκ παραδρομής, εγ-
γραφής: Το ετήσιο ΑΕΠ σχεδόν μηδενιζόταν, αντί: η αύξηση του
ετήσιου ΑΕΠ σχεδόν μηδενιζόταν..

Του γιατρού Βασίλη Πατρικάκου Του συγγραφέα Παν. Γουλιέλμου,
από τη Λάγια της Μάνης

Όποιος ελεύθερα συλογάται συλογάται καλά ! ΑΜΕΡΙΚΑ, ΑΜΕΡΙΚΑ!
Για τα 200 χρόνια της επανάστασης 

αποσπάσματα από το βιβλίο Απόψεις 
(πάνω στων πειραγμένων μυαλών τις αγκυλώσεις) 
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και η αύξηση του ΑΕΠ δεν αποτελεί δείγμα υγιούς
οικονομίας και ευημερίας των ανθρώπων (το εί-
δαμε στα καθ' ημάς με προηγούμενες κυβερνήσεις
και την πρόσφατη χρεοκοπία παρά τους υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης που είχαν προηγηθεί).
--Ζητούμενο στρατηγικής σημασίας αυτή τη
στιγμή για τους Ο.Π. είναι η οικοδόμηση διακριτής
πολιτικής ταυτότητας σε μια εποχή που το πράσινο
"πουλάει", αν κοιτάξουμε την ραγδαία πράσινη
βιομηχανική ανάπτυξη και το τεράστιο επενδυτικό
ενδιαφέρον (βιομηχανικά αιολικά πάρκα, ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα), που δεν είναι απαραίτητα
συμβατό με την προστασία του περιβάλλοντος,
την κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία.
--Επόμενο βήμα για τους Ο.Π. είναι η επεξεργασία
ενός προγράμματος βιωσιμότητας για την ελλη-
νική οικονομία και κοινωνία σύμφωνα με τις
αρχές της Πολιτική Οικολογίας πάνω στα νέα δε-
δομένα που επέφερε η πανδημία του κορονοϊού
όχι με σκοπό την παλινόρθωση στο παλαιό μον-
τέλο και στην ανάκτηση του χαμένου εδάφους,
όπως επιθυμούν οι κρατούσες πολιτικές δυνάμεις.
Αντιθέτως, για εμάς τους Οικολόγους η πανδημία
αποτελεί ευκαιρία αναπροσανατολισμού του οικο-
νομικού μοντέλου που ακολουθεί η χώρα τις τε-
λευταίες δεκαετίες με αποτέλεσμα την
καταστροφή της παραγωγικής της βάσης, την τε-
ράστια ανεργία με απώλεια του πλέον παραγωγι-
κού της δυναμικού (brain drain), την υποβάθμιση
του περιβάλλοντος, τις κοινωνικές ανισότητες με
άνοδο της φτώχειας, με αποκορύφωμα την κρίση
χρέους και τη δέσμευση της χώρας από διεθνείς
θεσμούς και οργανισμούς.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουμε μεταρρυθμί-
σεις για μία παραγωγική ανασυγκρότηση με πυ-
λώνες
1. την τοπική περιφερειακή ανάπτυξη,
2.  την εκπαίδευση,
3. την προστασία του περιβάλλοντος,
4. την αυτάρκεια,
5. την εργασία,
6. την κοινωνική προστασία.
Οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας και
κοινωνίας απαιτούν παρεμβάσεις και επενδύσεις
μικρής κλίμακας.
--Ο μικρός αγροτικός κλήρος για να γίνει αντα-
γωνιστικός χρειάζεται συνεταιριστικά σχήματα για
κοινά μηχανήματα και υποδομές με μικρά δάνεια,
με χρηματοδότηση της ενεργειακής αυτάρκειας
των μονάδων και των κοινοτήτων με μικρές αι-
ολικές και ηλιακές εγκαταστάσεις που θα ικανο-
ποιούν πρωτίστως τις τοπικές ανάγκες.
--Εκτός της χρηματοδότησης απαραίτητη είναι η
συνεχής εκπαίδευση σε νέες καλλιέργειες και τε-
χνολογίες, σε δυνατότητες συμμετοχής σε ενερ-
γειακές κοινότητες με μετόχους πολίτες ή Δήμους.
Οι πολίτες αλλά και οι αυτοδιοικήσεις συχνά έχουν
άγνοια του εν μέρει βελτιωμένου αλλά πολύ γρα-
φειοκρατικού ακόμα θεσμικού πλαισίου και των
τρόπων εφαρμογής του.
-Χρειάζεται ενημέρωση και επιμόρφωση σχε-
τικά με κλάδους που ανοίγουν πράσινες θέσεις
εργασίας
όπως η ενέργεια, η κυκλική οικονομία (ανακύ-
κλωση, επανάχρηση, αξιοποίηση αγροτικών υπο-
λειμμάτων όπως κλαδέματα, καρποί για παραγωγή

εδαφοβελτιωτικών, ενέργειας, ζωοτροφών κλπ.),
οι δασικοί συνεταιρισμοί (αξιοποίηση βιομάζας, οι-
κοτουρισμός) και η κοινωνική και αλληλέγγυα οι-
κονομία ως τρίτος οικονομικός πυλώνας.
Συνεπώς, χρέος των τοπικών διοικήσεων και της
κεντρικής διοίκησης είναι η διάχυση της γνώσης
και η στήριξη αυτών των πολιτικών με συγκεκρι-
μένα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ΕΣΠΑ, Ταμείο
Ανάκαμψης αλλά και αναπροσανατολισμό της εκ-
παίδευσης και έρευνας για τοπική αξιοποίηση και
ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών.
Η πολιτική εκπροσώπηση και κοινωνική ενδυνά-
μωση των οικολογικών πολιτικών δυνάμεων
απαιτεί αναλογικό εκλογικό σύστημα, το οποίο δυ-
στυχώς ανατρέπεται ή παρακωλύεται από την
συντηρητική κυβέρνηση τόσο σε αυτοδιοικητικό
όσο και σε εθνικό επίπεδο.
--Γι' αυτό το σκοπό απευθύνουμε πρόσκληση σε
όλες τις οικολογικές και προοδευτικές δυνάμεις
για να αναδείξουμε την Ελλάδα, ως κοινωνικο-
οικονομική δομή, πολιτισμική ταυτότητα και γε-
ωμορφολογική ιδιαιτερότητα, σε χώρα-μοντέλο
βιωσιμότητας. Για να αποδομήσουμε το παρω-
χημένο οικονομικό μοντέλο που εφαρμόστηκε
με κενά επενδυτικά προγράμματα και κατασπα-
τάληση πόρων που οδήγησαν σε μονοπώλια και
άχρηστα έργα, αφήνοντας ανεκμετάλλευτους
χρήσιμους και πολύτιμους υλικούς και άυλους
πόρους και δυνατότητες. Για να δημιουργή-
σουμε όρους "λιτής ευημερίας" για ευτυχισμέ-
νους ανθρώπους και να εμπεδώσουμε σχέσεις
ειρήνης και συνεργασίας στην ευρύτερη γεω-
γραφική περιοχή μας.

Λιτή ευημερία
για τους πολλούς και για το περιβάλλον

της Έλενας Μπότση, Κοινωνιολόγου, Συν-Εκπρόσωπου των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Μείνετε όρθιοι
Σχέσεις και σχάσεις έκλεισαν 

χρόνους 21 
που γράφτηκαν τόσα πολλά

προς γνώση του καθένα.

Το πνεύμα υπηρετήθηκε
σε σχάση με την ύλη,
όπου μαγεύει τον λαό,

γίνονται εχθροί οι φίλοι.

Χιλιάδες λέξεις γράφτηκαν
σε χίλιες δυο σελίδες.

Με πείσμα επολέμησαν
τις ψεύτικες ελπίδες.

Και τους θεούς που θέλουν
τις Πύλες κλειδωμένες

να παραμένουν οι ψυχές
στη φρίκη σκλαβωμένες.

‘Όμως η Αντινόηση 
ποθεί την Πηνελόπη,

που είναι η ψυχή του καθενός
με θεϊκή Μετώπη.

Σχέσεις και σχάσεις η ζωή
με ψέματα ή αλήθεια.

Χάδια στ’ αυτιά μας κάνουνε 
χιλιάδες παραμύθια.

Οι άνθρωποι συνήθισαν
τα πάντα ν’ αλλοιώνουν,
τις επιστήμες, τις αρχές

να τις εξαθλιώνουν.

Κατηγορούν ψιθυριστά.
Γονείς δεν λογαριάζουν.

Και στο δρεπάνι του Χλωρού
όλο και πλησιάζουν.

Μεγάλα λόγια ξεστομούν
αγύρτες και προδότες,

οι δήθεν σωτηρούληδες
μεγάλοι πατριώτες.

Όλοι αυτοί λατρεύουνε
τον Μαμωνά με πίστη,

δούλοι κτισμάτων έγιναν
και μίσησαν τον Κτίστη.

η ανθρώπινη
και φυσική μας χρήση.
Αρσενικοί και θηλυκοί
αλλάζουνε τη φύση.

Στη Μάνα Γη φυτεύουνε
κεραίες και πυλώνες,

οι δήθεν φίλοι του λαού

με μελανούς
χιτώνες.

Βιάζουν τη Στα-
τιστική,

θεριεύει η Προπα-
γάνδα.

Μοιρολογάει η Λευτεριά
και κλαίει η Ελλάδα.

Μείνετε όρθιοι παιδιά
Έλληνες και Ελληνίδες,

δώστε τροφή πνευματική,
στον κόσμο δώστε ελπίδες.

Τότε θα βρουν αντίκρισμα
σ’ εμένα και σ’ εσένα,
όλα αυτά που έγιναν 

το χίλια οχτακόσα εικοσιένα.

Μείνετε όρθιοι. Ελεύθεροι
και με ψηλά κεφάλι.

Έρχεται δόξα και χαρά
απίστευτα μεγάλη!

Από την ποιητική συλλογή του Ιωάννη Σπ.
Λαζαράκου «ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΟ ΚΑΤΕΧΟΝ ΟΙ-

ΔΑΜΕ».
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ΗΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ  ΟΡΓΑ-
ΝΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΤΡΑ-
ΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Ε.Ο.Σ.Σ.) ΣΤΙΣ 12-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Κύριε Πρόεδρε και μέλη του προεδρείου καλημέρα σας.
Είμαι ο Παναγιώτης Μανωλάκος από τη ΜΕΛΙ ΜΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ με
έδρα το Νύφι Ανατολικής Μάνης.
Όπως σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας χρησιμοποιήθηκαν υλικά που
ήταν πρόσφορα για κατασκευή κυψελών με ανάλογη τεχνοτροπία, (κοφίνια,
κορμοί δένδρων, πηλός κ.ά.), στη Μάνη χρησιμοποιήθηκε η πέτρα που με
κατάλληλη εξόρυξη σμίλευση κατασκευάστηκαν πέτρινες κυψέλες λίγο με-
γαλύτερες από τις σημερινές κυρίως στο μήκος. Χτίζονταν σε ελαφρώς
υπερυψωμένες βάσεις 30-40 εκ. σε σειρά η μία κολλητά δίπλα στην άλλη
με κοινά πλαϊνά τοιχώματα και καθ’ ύψος επίσης μέχρι τρεις ενώ στο μήκος
έφτανε έως και 100. Άρα 100Χ3=300 κυψέλες το σύνολο.
Πότε άρχισε η εκμετάλλευση των μελισσών στη Μάνη δεν είναι γνωστό,
όμως από ευρήματα στα σπήλαια Δυρού κ.α μαρτυρούν την ύπαρξη κεριού
και μελιού.
Στην εποχή των Πελασγών εκτός από τα μεγαλιθικά σπίτια χωρίς κονίαμα
υπάρχουν και λαξεύσεις – θερίδες – σε μεγάλους βράχους.
Με την κάθοδο και εγκατάσταση των Δωριέων προόδευσε η μεθοδολογία
εξόρυξης λάξευσης και χρήση κονιάματος στο κτίσιμο πέτρινων οικιών και
κυψελών.
Κι ενώ στα σπίτια βρίσκουμε τη χρονολογία χαραγμένη σε κάποιο αγκωνάρι
ή μακρόνι της εισόδου, δεν υπάρχει ανάλογη χάραξη στις πέτρινες κυψέλες.
Κι ο αείμνηστος Θανάσης Μπίκος που είχε παρουσιάσει τις πέτρινες κυψέ-
λες της Μάνης σε φωτογραφίες και περιγραφή δεν είχε βρει χρονολογίες. 
Οι κατασκευές αυτές γινόντουσαν σε υπήνεμα και ηλιόλουστα σημεία με
Ανατολική πρόσοψη και περιτοιχισμένες από ψηλό μαντρότοιχο που ακόμα
και σήμερα παρότι άδειες αποκαλούνται μελισσόμαντρες. 
Δυστυχώς, με τη διάνοιξη πολλών αγροτικών δρόμων, οι περισσότερες
έχουν λεηλατηθεί για πλακόστρωτα βεραντών και καπάκια τοίχων.

Ένα από αυτά σώζεται στο
Νύφι της οικογένειας Μα-
νωλάκου, κι έχω αποσυ-
ναρμολογήσει και
κουβαλήσει με μουλάρια
μερικές για να τις επανα-
συναρμολογήσω και να
παραχωρήσω από μία στο
μουσείο μέλισσας (το έχω
υποσχεθεί στην Κυρία Χα-
τζήνα) το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ανατολικής Μάνης και ίσως σε κά-
ποιο Πανεπιστήμιο εφόσον μου ζητηθεί.
Οι κυψέλες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως και τη δεκαετία του ’50. Υπήρξε
μια μεταβατική περίοδος 1950-1970 που χρησιμοποιήθηκαν ξύλινες ιδιο-
κατασκευές (κάσες) κι αυτές χωρίς πλαίσια. Είχαν όμως τη δυνατότητα με-
ταφοράς. Και οι δύο τύποι είχαν τρία κοινά γνωρίσματα.
1. 1. Ο εσωτερικός χώρος αυξομειωνόταν ανάλογα την εποχή με μία πέτρα
(μαρμάρα) στις πέτρινες, ή πισινό καπάκι από καρφωμένες σανίδες με χέρι
στις ξύλινες.
2. 2. Είχαν έντονη σμηνουργία λόγω έλλειψης χώρου και κληρονομικότη-
τας.
3. 3. Για να βγει το μέλι έπρεπε να κόψουμε τις κηρήθρες που δεν είχαν
γόνο και να τις στύψουμε.
Για προστασία από τα τσιμπήματα χρησιμοποιείτο προσωπίδα/ μάσκα  από
ελλειψοειδές ξύλινο πλαίσιο και χονδρό σύρμα (μπαρμπούτα) γύρω από
την οποία ραβόταν ένα λευκό κάμποτο ως το λαιμό ή την μέση όπου δενό-
ταν.
Γινόταν ένας τρύγος τον Μάϊο από φασκόμηλο και αγριολούλουδα (όπως
και σήμερα) και ονομαζόταν μαγιάτικο 
κι ένας τον Αύγουστο από θυμάρι κι άλλα αρωματικά φυτά (όπως θρούμπι,
μέντα, τσάϊ, ρίγανη, φλισκούνι). (Σήμερα λόγω αλλαγής κλίματος γίνεται
Ιούλιο). Πρωταγωνιστικό ρόλο στην άσκηση της μελισσοκομίας είχαν οι
παππάδες και οι δάσκαλοι. (κι ο παππούς μου δάσκαλος ήταν).

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ
Μια εμπειρία που πρέπει να διαβαστεί από όλους τους ελαιοκαλιεργητές!!! 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΙΑΘΕΤΕΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

✔ ΒΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 20 ΤΟΝΩΝ 
✔ ΑΝΑΤΕΠΟΜΕΝΟ ΓΙA ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΦΟΡΤΩΤΑΚΙΑ BOPCAT
✔ KOMPRESER KAI ΑΛΛΑ MHXANHMATA

ΤΗΛ: 6977-193548

ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ 
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HΠρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επι-

σκέφθηκε την Αρεόπολη όπου παρέστη στις εορταστικές εκ-

δηλώσεις για την επέτειο της έναρξης του απελευθερωτικού

αγώνα. Η κ. Σακελλαροπούλου παρακολούθησε τη δοξολογία που

πραγματοποιήθηκε στον ιερό ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, προεξάρ-

χοντος του μητροπολίτη Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού κατέθεσε στεφάνι στην Πλατεία

Αθανάτων, μετέβη στην πλατεία 17ης Μαρτίου, όπου έκανε τα απο-

καλυπτήρια ανάγλυφης παράστασης με θέμα “Η ορκωμοσία των Μα-

νιατών Αγωνιστών της 17ης Μαρτίου 1821”. Αμέσως μετά έκανε την

ακόλουθη δήλωση:

“Βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην ηρωική Αρεόπολη, για να τιμήσω τη

μνήμη των Μανιατών που 200 χρόνια πριν ξεκίνησαν τον αγώνα για

την απελευθέρωση του έθνους από τον κατακτητή, υψώνοντας λά-

βαρο με το σύνθημα «Νίκη ή θάνατος». Να τιμήσω το πνεύμα της

αδούλωτης Μάνης, που δεν πατήθηκε ποτέ από τον Τούρκο αλλά

φλογίστηκε από τη σπίθα του μεγάλου ξεσηκωμού. Κεντώντας στη

σημαία της την επιταγή «ταν ή επί τας» -αδιάσειστη απόδειξη της ιστο-

ρικής συνέχειας του ελληνισμού σ’ αυτόν τον τόπο- προσφέρθηκε

σύσσωμη στον υπέρτατο σκοπό. Η οφειλή μας στους γενναίους, άν-

τρες και γυναίκες, που ορκίστηκαν να δώσουν μέχρι την τελευταία

ρανίδα του αίματός τους υπέρ πίστεως και πατρίδος, είναι μεγάλη. Το

παράδειγμά τους συνεγείρει το εθνικό μας φρόνημα και μετουσιώ-

νεται σε ευθύνη για το παρόν και το μέλλον μας.”

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε την Αρεόπολη

Αξιότιμη Κα Υπουργέ 
κατά πρόσφατη συνεδρίαση τού Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ανατολικής Μάνης (ΔΑΜ), με έδρα το Γύθειο, δια τηλεδιάσκεψης, ο
Δήμαρχος κ.Πέτρος Ανδρεάκος εδέχθη ερώτηση εκ μέρους μας για το
εάν ο Δήμος μας είχε λάβει πρόσκληση εκ του Κεντρικού Συμβουλίου
Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) για συμμετοχή στη συνεδρίασή του (δια
τηλεδιάσκεψης) προ μηνός περίπου, εάν ο ίδιος ανταποκρίθηκε σε
αυτή, και εάν ναι, κλήθηκε να ενημερώσει το Σώμα, για το πως τοπο-
θετήθηκε και τί απόψεις εξέφρασε σε αυτήν… 
Ο Δήμαρχος απάντησε καταφατικά, ότι πράγματι υπήρξε πρόσκληση
από το ΚΣΝΜ και έλαβε μέρος δια τηλεδιάσκεψης στη συνεδρίαση
αυτού (14.01.2021) και ότι οι απόψεις που εξέφρασε ήταν υπέρ των
αιολικών πάρκων (Α/Π) και της τοποθέτησης νέων ανεμογεννητριών
στα βουνά της Μάνης, απόψεις που είναι γνωστές όπως μάς είπε από
παλαιότερα… 

- Κα Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή μας, εμείς η πλειοψηφία των εκλεγμένων
Δημοτικών Συμβούλων του ΔΑΜ, προερχόμενοι μάλιστα από τέσσε-
ρεις, από τις πέντε συνολικά, δημοτικές παρατάξεις που εκπροσω-
πούνται στο 27μελές Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
μας, Καταγγέλουμε τον Δήμαρχο κ.Πέτρο Ανδρεάκο ενώπιον Σας για
διοικητικά και πιθανά ποινικά παραπτώματα και συγκεκριμένα για 
α) Παράβαση καθήκοντος, διότι αγνόησε εκπεφρασμένη
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., της οποίας είχε γνώση (04.02.2020) και

η οποία είναι κάθετα αντίθετη προς την εγκατάσταση Α/Π και νέων
ανεμογεννητριών στη Μάνη και αντ’ αυτού εξέφρασε τις προσωπικές
του απόψεις για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας και όχι, ως
είχε θεσμική υποχρέωση, αυτές του κυρίαρχου Δ.Σ.
β) Απόπειρα εξαπάτησης Ανεξάρτητης Αρχής (ΚΣΝΜ) του Υπουργείου
σας και διαμέσου αυτής και Υμών Προσωπικά, αναφερόμενος, ότι εκ-
προσωπεί και εκφράζει τον Δήμο Ανατ. Μάνης, τη βούληση αυτού και
των δημοτών του, πράγμα ψευδέστατο.

Εξ αυτών, εμείς, η πλειοψηφία των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβού-
λων στον Δήμο Ανατολικής Μάνης, πιστοί στη νομιμότητα και επιφυ-
λασσόμενοι για την άσκηση παντός δικαιώματός μας για την
υπεράσπισή της προς πάσαν αρμοδία Αρχή, Σας παρακαλούμε θερμά
πριν την απόφασή σας για το μέγα ζήτημα τής τοποθέτησης νέων ανε-
μογεννητριών στην περιοχή μας να συνυπολογίσετε την παρούσα πα-
ρέμβαση, αναφορά και καταγγελία μας.
Γύθειο Λακωνίας 05-03-2021

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ανατ. ΜάνηςΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ Κυ-
ριάκος, ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ Τζανέτος, ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ Γεώργιος, ΑΝΑΣΤΑΣΑ-
ΚΟΣ Δημήτριος, ΤΡΑΓΑΚΗΣ Νικόλαος, ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ Κωνσταντίνος,
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ Κανέλλα, ΡΟΓΚΑΚΟΥ Χριστίνα, ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Γεώρ-
γιος, ΛΙΓΝΟΣ Νικόλαος, ΠΕΤΡΟΥ Δημήτριος, ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώρ-
γιος, ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ Κυριάκος
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ Παύλος 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
της πλειοψηφίας τού Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατ. Μάνης

Θέμα: Ανεμογεννήτριες στην Μάνη. Παράσταση Δημάρχου τού Δήμου Ανατ. Μάνης δια τηλεδιάσκεψης στο ΚΣΝΜ
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«Τουλάχιστον ατόπημα» χαρακτήρισε ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης, Δημήτρης Γιαννημάρας, τη δήλωση του δημάρχου Ανατολικής
Μάνης, Πέτρου Ανδρεάκου, με την οποία ζητά την ένωση της Μάνης, καθώς- όπως είπε- δεν υπήρχε καμία τέτοια ενημέρωση.

Δ. Γιαννημάρας: «Αν ποτέ τεθεί επίσημα θέμα ενιαίας Μάνης, 
θα κάνω δημοψήφισμα»

Eρωτώμενος σχετικά από το «Θ» ο κ. Γιαννημάρας, απάντησε πως
αν ποτέ ετίθεντο τέτοιο θέμα, θα διενεργούσε δημοψήφισμα,
προκειμένου οι δημότες να εκφράσουν τη γνώμη τους.

Δηλώσεις Π. Ανδρέακου
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των εορτασμών της επετείου του
ξεσηκωμού των Μανιατών της 17ης Μαρτίου 1821 στην Αρεόπολη
την Τετάρτη ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, Πέτρος Ανδρεάκος, ζή-
τησε την ενοποίηση της Μάνης σε ενιαία Δημοτική Διοίκηση, για να
αρθεί η διοικητική αδικία του 1937. Όπως ανέφερε χαρακτηρι-
στικά: «Οφείλουμε όλοι να δώσουμε ξανά στη Μάνη τις δυνατότητες
να πορευτεί με αξιώσεις στον 21ο αιώνα».
Ο κ. Ανδρεάκος υπογράμμισε, επίσης, πως «τα 200 χρόνια από την
έναρξη της Επανάστασης δεν είναι μόνο μία ευκαιρία για λαμπρούς
εορτασμούς. Είναι και η ώρα για αναστοχασμούς. Να σκεφτούμε και
να εκτιμήσουμε τι κάναμε καλά και τι όχι…».
Αντίθετος ο Δ. Γιαννημάρας
Ερωτώμενος, πάντως, ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης, Δ. Γιαννημάρας,
τόνισε στο «Θ»: «Με εξέπληξε η πρόταση αυτή και θεωρώ ότι το λι-
γότερο είναι ένα ατόπημα. Η έκπληξή μου ήταν γιατί δεν υπήρξε καμία

ενημέρωση. Μπορεί κάποιος να εκφράζεται ελεύθερα, αλλά πιστεύω
ότι όταν έχει μια θέση, όπως ένας δήμαρχος, θα πρέπει η θέση αυτή
να εκφράζεται μετά τη θέληση των δημοτών του».
Μάλιστα, για την άποψη του Δήμου Δυτικής Μάνης, ο κ. Γιαννημάρας
είπε πως για να απαντήσει ο δήμαρχος θα έπρεπε να έχει ρωτήσει τη
θέληση των δημοτών του. Αν σχολίασε, του τεθεί επίσημα τέτοιο ζή-
τημα, τότε «θα κάνει δημοψήφισμα, προκειμένου να έχει με δημοκρα-
τικό τρόπο την άποψη των δημοτών».
Σε ό,τι, πάντως, αφορά την προσωπική του άποψη, είπε:
«Αν είναι να εκφράσω μια προσωπική θέση, δηλώνω ότι η Μάνη είναι
ενιαία, ως προς τα ήθη, έθιμα, την καταγωγή, τη γεωμορφολογία, τις
συνθήκες ζωής κ.λπ. Όμως, μια τόσο δύσκολη περιοχή μορφολογικά,
με τόσο πολλούς οικισμούς και τόσο μεγάλη έκταση, θεωρώ ότι είναι
αδύνατο να διοικηθεί από ένα και μόνο Δήμο.
Επίσης, κατά την προσωπική μου άποψη δεν πρέπει να μας απασχο-
λούν το πόσοι Δήμοι είναι, αλλά εάν υπάρχει αγαστή συνεργασία, διά-
θεση και κοινό πνεύμα μανιάτικης ανάπτυξης, διότι υπάρχουν
διαδημοτικές συνεργασίες, υπάρχουν και προγράμματα ΟΧΕ, τα οποία
μπορούν να δώσουν την  ανάπτυξη και το πνεύμα αυτό που αξίζει
στη Μάνη», κατέληξε.

Mετά από …σαράντα κύματα ολοκληρώνεται τo ανοιχτό θέατρο Πλάτσας στη Δυτική Μάνη

Εγκρίθηκαν τα σχέδια δύο προγραμματικών συμβάσεων, μίας μεταξύ της Η ιστορία με το ανοικτό θέατρο στη Δυτική Μάνη είναι γνωστή και απτή απόδειξη
της τοπικής ανεπάρκειας που μας διακατέχει. Με απόφαση, όμως, του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα το κλίμα φαίνεται να αλλάζει, και,
πλέον, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών στο τέλος του 2022, ο Δήμος θα έχει ανοιχτό θέατρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου από την Περιφέρεια, “την ένταξη στο ΕΣΠΑ δύο έργων του Δήμου Δυτικής Μάνης υπέγραψε, την περασμένη Τετάρτη,
ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.
Το ένα έργο, προϋπολογισμού 722.000 ευρώ αφορά στην ολοκλήρωση του ανοιχτού θεάτρου στην Πλάτσα με την κατασκευή τουαλετών κοινού και έργα
διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του εν λόγω θεάτρου Μάνης και το δεύτερο με προϋπολογισμό 80.100 ευρώ αφορά στην ανάπλαση της πλατείας
οικισμού Μάλτας Σταυροπηγίου με εργασίες πλακόστρωσης και παρεμβάσεις φωτισμού.
Σε ό,τι αφορά στο ανοιχτό θέατρο στην Πλάτσα αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή των τουαλετών κοινού και των έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα
χώρου του Ανοιχτού θεάτρου Μάνης.
Οι βοηθητικοί χώροι και οι όποιες επεμβάσεις στον υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο, στόχο έχουν την υποστήριξη της λειτουργίας του θεάτρου δίχως να αποτελούν
στοιχεία ακουστικής, οπτικής και αισθητικής όχλησης. Η ένταξη των χώρων υγιεινής κοινού γίνεται μέσω της υπόσκαφης χωροθέτησής τους και της δημιουργίας
μικρών μετώπων από φυσικά υλικά (λιθοδομές, ξύλινες επενδύσεις κουφωμάτων, φυτεμένες επιχώσεις).
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«ΦΟΙΒΟΣ»: Μορφωτικός - Φυσιολατρικός
- Κοινωνικός Σύλλογος Πειραιά

200 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η Μάνη άφησε ανεξίτηλα το σημάδι της στην ιστορία.
Χρέος της καρδίας και του νου, να καταθέσουμε ευλαβικά
την ευγνωμοσύνη μας στη μνήμη όλων εκείνων που θυ-
σιάστηκαν για το έθνος.
Το μέλλον και η ιστορική συνέχεια της Ελλάδος ανήκει στα
παιδιά μας. Οφείλουμε ως γονείς να τα προστατεύσουμε
και να τα οπλίσουμε με πνευματικά αντισώματα, τα ήθη κι
έθιμα, τον πολιτισμό και τις αξίες που μας δίδαξαν. Οι επό-
μενες γενιές οφείλουν να μαθαίνουν την ιστορία, να θυ-
μούνται από τις διηγήσεις. Αν η ιστορία δε μετατρέπεται
σε βίωμα κάθε γενιάς, ειδικά των νέων παιδιών, στο τέλος
είναι καταδικασμένη να μετατρέπεται σε απολίθωμα που
δε γεννά διδάγματα και περηφάνια. Ευτυχισμένοι είναι οι
ελεύθεροι και ελεύθεροι είναι οι γενναίοι! «Νίκη ή Θάνα-
τος», σύνθημα που ταιριάζει σε ελεύθερους, περήφανους
και αυτεξούσιους ανθρώπους. 
Με σεβασμό στο παρελθόν σχεδιάζουμε το μέλλον μας.

Με την ευγνωμοσύνη που αρμόζει σε όλους όσους πρό-
σφεραν σε αυτόν τον τόπο και θέλοντας να τιμήσουμε
τους αγωνιστές του 1821. Η Ελλάδα 2021 έχει ηθική υπο-
χρέωση τουλάχιστον να μην ξεχάσει!
«ΖΗΤΩ Η ΜΑΝΗ, ΖΗΤΩ ΤΟ 1821»

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΜΑΝΗ
Από τη Σπάρτη και το Μυστρά, ψηλά
στην οροσειρά του Ταϋγέτου και στην
καταπράσινη Μεσσηνιακή Μάνη με τις
όμορφες παραλίες. Μια διαδρομή 38
χιλιομέτρων μέχρι το Πόρτο Κάγιο.
Πύργοι και κάστρα που δείχνουν πως
ο τόπος ήταν πάντα έτοιμος για μάχη,
σε κάθε φάση της ιστορίας του, μάχες
που πότισαν με το αίμα των αγωνι-
στών τη γη της Μάνης. 
Ενδιάμεσες στάσεις για φωτογράφηση του τοπίου στα στενάκια του οικισμού της παλιάς
Καρδαμύλης και τον Γερολιμένα. Το φως δυνατό και η φύση ξεγυμνωμένη. Σκηνικό για
κινηματογραφική ταινία. Μαγεμένοι από την πετρόκτιστη Βάθεια και το Οίτυλο. Μετά για
ψάρι και μια παγωμένη μπύρα στου φίλου Τάκη στο Λιμένι, όπου κάποτε οι πειρατές μοί-
ραζαν τα λάφυρα. Εκεί βούτηξε ο ήλιος στη θάλασσα και το βράδυ μας βρήκε να σερ-
γιανίζουμε στα πέτρινα σοκάκια της Αρεόπολης. Το πρωί, το άρωμα των πορτοκαλεώνων
συνόδευσε τον καφέ μας. ΄Ομορφες εικόνες στο σπήλαιο του Δυρού, ανάμεσα στα δυο
κορυφαία λιμναία σπήλαια στον κόσμο.
Μεσημέρι στο Πόρτο Κάγιο όπου δοκιμάσαμε για πρώτη φορά Λούτσο και το απόγευμα,
στο Ακρωτήρι Ταίναρο, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, με τον επιβλητικό φάρο να
αγναντεύει τα εμπορικά πλοία που περνούσαν. Διανυκτέρευση στο Πυργόσπιτο του Ανα-
γνωστάκη. Την μεθεπομένη στο Ανατολικό κομμάτι της χερσονήσου, τη Λακωνική Μάνη,
εκεί που όπως λέει ο μύθος, ο Θεός πέταγε πέτρες πίσω του φτιάχνοντας τη Μεσσηνιακή
Μάνη. Τόπος σκληρός ατμόσφαιρα μυστηριακή, πυργόσπιτα και άγρια ομορφιά. Κατάληξη
το Γύθειο, το μεγάλο κέντρο της περιοχής, απλωμένο αμφιθεατρικά. Κι από κει στη Μο-
νεμβασιά. Οικισμός με ωραίο χρώμα και ατμόσφαιρα άλλης εποχής. 
Γνώρισα καλύτερα τους Μανιάτες με τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα τους, τα αυστηρά ήθη
και έθιμα, την φιλοπατρία  και την περηφάνια για τον αδούλωτο τόπο τους. Δεν είναι τυ-
χαίο που ο σπουδαίος Γιάννης Ρίτσος έγραψε για τη Μάνη και τους κατοίκους της. «Αυτά
τα δένδρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό, αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτω από
τα ξένα βήματα, αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον  ήλιο, αυτές οι καρδιές
δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκαιο». Σωτήρης Πράπας, Καρδιοχειρουργός



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ Σελίδα 9

Mιλάμε με τον παλιό χτίστη της Μάνης, από τους λίγους που
έχουν μείνει και επιμένει να διατηρηθεί ζωντανή η αρχιτε-
κτονική του χτισίματος στη Μάνη. Επίσης επιμένει να διατη-

ρηθούν οι Ξερολιθιές διότι από αυτές ξεκίνησε ο άνθρωπος και αυτό
σημαίνει ότι σε αυτές βρίσκετε η τέχνη της στερεότητα του τοίχου και
η συμμετρία του. η οποία είναι σαν κέντημα.

Οι πέτρες πρέπει να σταυρώνονται μάσα και έξω καθώς και ανά από-
σταση 1,5 μέτρα με πέτρες κλειδιά με μεγάλη πέτρα από έξω έως μέσα
το πάχος του τοίχου 60 εκατοστά

Δρομικές πέτρες. Είναι οι εξωτερικές μήκους 30- 40 εκατοστά, στη
φάτσα ύψους 20- 25 εκατ.
Μπατικιά είναι η πέτρα με τη μικρή επιφάνεια που πιάνει από έξω
προς τα μέσα και δένει με τη μπατικιά τη μέσα σαν κλειδί. μεγέθους
30-40 εκατοστά Η σωστή εργασία και η στερεότητα βρίσκεται στη
τέχνη να διασταυρώνονται οι πέτρες.
Αγγονάρι είναι η γωνία του τοιχίου η οποία είναι καλά πελεκημένη
από τις εξωτερικές πλευρές και η γωνία της είναι σκαπετσαρισμένη
με το χτένι
Τα Σάγκουνα είναι πέτρες που τις βάζουμε στις γωνίες και είναι 50 -
70 εκατοστά που ενώνουν τις μέσα γωνίες στα αγγονάρια
Το παραγκόνι είναι η πέτρα η οποία πατάει στο αγγονάρι και στην επό-
μενη πέτρα ώστε να δένει για να μη ανοίγει η γωνία . Το πιο σοβαρό
στοιχείο στο χτίσιμο είναι η κάθε πέτρα να δένει με την άλλη
Η τέχνη επίσης βρίσκεται μεταξύ των δύο μπατικιών πετρών να πατάει
μία δρομικιά
Τα χαλίκια ενδιάμεσα Τα χαλίκια ενδιάμεσα στις πέτρες πρέπει να χτί-
ζονται πλάκα με τη φαρδιά μεριά κάτω όχι κατακόρυφα και χωρίς
λάσπη μόνο κατά απόσταση 40 εκατοστ μόνο λίγη λάσπη σε χαλίκι 
Η λάσπη στο χτίσιμο πρέπει να είναι ελάχιστη να μην ενώνεται η
λάσπη η μέσα με την έξω λάσπη των πετρών 

Υγρασία αποφεύγεται όταν δεν ενώνεται η εξωτερική λάσπη με τη
εσωτερική οπότε ότι υγρασία και νερό μπει από το έξω τοιχίο κατε-
βαίνει ενδιάμεσα και δεν κλείνεται μέσα.
Το φάρδος του τοιχίου 60 εκατοστ. είναι αρκετό με τα σημερινά δε-
δομένα που βάζουν τσιμέντινα σενάζια με σίδερα.
Το τσιφίδι είναι οι μικρές πέτρες οι οποίες μπαίνουν να βουλώνουν
τα κενά των πετρών και σε αυτά μπαίνει ελάχιστη λάσπη.
Επίσης έχει και διάφορες διακοσμιτικές πλευρές όπως να κάνεις εσω-

τερικές φωλιές και εξωτερικά ψευτοπαράθυρα η και τρίγωνα για να
σπας τη μονοτονία του τοίχου, επίσης υποτροπικά σύμβολα η ελκυ-
στικά (πέταλο, στήθος γυναίκας, ήλιος, φεγγάρι. κ.λ.π)
Πρώτα από όλα για να πετύχεις στη δουλιά σου πρέπει να την αγαπάς
όχι μόνο για το μεροκάματο, αν αγαπάς τη δουλειά σου μακροπρόθε-
σμα κερδίζεις και σου είναι ευχάριστη η δουλειά, ότι θέλεις να κάνεις
πρέπει να του δίνεις αγάπη.
Επίσης πρέπει να την ψάχνεις ότι δουλειά κάνεις να βρίσκεις καινούρ-
για πράγματα έτσι συνδέεις τη εργασία με την δημιουργία 
Τόξο ανακουφίσεως πάνω από τις πόρτες και τα παράθυρα το οποίο
μειώνει το βάρος αυτών των ανοιγμάτων και το μετατοπίζει στη βάση
των τοιχίων.
Μόνωση των τοίχων από την υγρασία: Η μόνωση του τοίχου είναι με-
γάλο πρόβλημα. Παλιά γινόταν με λάσπη ποταμίσια και και σωστη
αναλογία τσιμέντου και ασβέστη Πατητό με το μιστρί το οποίο κάλυπτε
και μέρος της πέτρας , αυτό φαίνεται στις παλιές οικοδομές Η μόνωση
γίνεται το Σεπτέμβριο με Οκτώβριο ώστε το καλοκαίρι με τις ζέστες
να έχει εξατμιστεί η υγρασία και να έχουν φανεί οι τρύπες και οι ρωγ-
μές του τοιχίου, βέβαια όχι με καύσωνες διότι σκάει και το υλικό της
μόνωσης.
Μονωτικό βιομηχανικό με το πινέλο: Το υλικό πρέπει να είναι τόσο
πηχτό ώστε να το απορροφάει η λάσπη και να κλείνει τις ρωγμές και
τους πόρους. Ο τεχνίτης πρέπει να είναι παρατηρητικός και με μεγάλη
προσοχή, άλλως θα αφήσει τρύπες και ρωγμές ακάλυπτες.
Η λάσπη: Σε μισό σακί τσιμέντο 5-6 ντενεκέδες άμμο και 1 ντενεκές
ασβέστης καλά σβησμένος και παλιός.
Η συμβουλή του παραδοσιακού πετρομάστορα Δημήτρη είναι: Να ανα-
λάβει ο Δήμος να κάνει μαθήματα και να βοηθηθεί και από το κράτος
Εγώ από την ιστορία μου το κακό χτίσιμο δεν οφείλεται μόνο στο μά-
στορα αλλά στον μηχανικό και στον ιδιοκτήτη ο οποίος επιβάλλει την
άγνοιά του στο πετρά , αλλά και ο πετράς προσπαθώντας να βγάλει
μέτρα δεν ακολουθεί το Μανιάτικο χτίσιμο. 
Δυστυχώς είμαι απαισιόδοξος!

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Οι αρμόδιοι της Μάνης πρέπει να σκύψουν με αγάπη και πραγματικό
ενδιαφέρον στο θέμε Μανιάτικη Αρχιτεκτονική που, δυστυχώς το καν-
τηλάκι της τρεμοσβήνει προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή, και
δίχως να θέλω να προσβάλω, ούτε να υποτιμήσω κανέναν. Παρατηρώ
όλες τις νεόχτιστες οικοδομές, η τουλάχιστον μερικές από αυτές. Δεν
έχουν καμία ομοιότητα και κυρίως σταθερότητα της Μανιάτικης Αρ-
χιτεκτονικής. Θέλεις οι μηχανικοί, θέλεις οι εργολάβοι, θέλεις οι Πε-
τρομάστορες Έλληνες και ξένοι. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι οι
οικονομικές μας απολαβές, να χτίσουμε περισσότερα μέτρα για πιο
μεγάλο μεροκάματο.
Πριν τρεις δεκαετίες περίπου δουλεύαμε μαζί με τον Θόδωρο Αλέπη
του Παύλου, είχαμε φτιάξει πάρα πολλές πέτρινες οικοδομές σε όλη
την περιοχή με την παλιά σταθερότητα και αρχιτεκτονική της Μάνης
και πιστετευω θα είναι οι μοναδικές που θα αντέξουν σε τυχών σει-
σμικές δονήσεις που. δυστυχώς ζούμε αρκετές στη Ελλάδα τα τελευ-
ταία χρόνια.
Ιδιοκτήτες, Μηχανικοί και, Πετρομάστορες, πρέπει όχι μόνο να διατη-
ρήσουμε τα Πέτρινα Μνημεία της Μάνης αλλά, και να συνεχίσουμε τα
επόμενα χρόνια , αφήνοντας και εμείς την πινελιά μας στον παγκο-
σμίως ζηλευτό Μανιάτικο πίνακα.
Και μια παράκληση ακόμη. Να συντηρήσουμε και όσο μπορούμε να
συνεχίσουμε με όμοιά τους τα μελλοντικά χιλιομετρικά μνημεία της
Μάνης μας, ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΞΕΡΟΛΙΘΙΕΣ
Με εκτίμηση: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ του ΠΕΤΡΟΥΝΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΑΝΙΑΤΙΚΟ ΧΤΙΣΙΜΟ
Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟΥΣ ΧΤΙΣΤΑΔΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ του ΠΕΤΡΟΥΝΗ
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¨πάρτο’ λέγοντας “και σύ”

Κειό το σκήπτρο που σας δείχνει
έχει αλήθεια ωραία θωριά
μην το πιάσεις, γιατί ρίχνει

ει σέ δάκρυα θλιβερά 
Διονύσιος Σολομός

Για να κατανοήσουμε την ιστορία πρέπει
να γνωρίσουμε τις πραγματικές εκεί-
νες δυνάμεις που κινούν την κοινωνία

και, εκείνες τις διεθνείς και Ελληνικές που
τις ποδηγετούν.
— Η Ελληνική επανάσταση ήταν ένα διεθνές
παράδειγμα αυτοδύναμης λαϊκής εξέγερσης
που εξαναγκάστηκαν οι μεγάλες δυνάμεις
να την αναγνωρίσουν και…. να την ελέγ-
ξουν.
— Τα 200 χρόνια της επανάστασης δεν πρέ-
πει να τα γιορτάσουμε μόνο με παράτες και
ιστορικές εκθέσεις αλλά, και, με στοχασμό,
με ιστορική μνήμη και ανάπτυξη της κριτικής
πολιτικής σκέψης. Η Ελλάδα αυτά τα 200
χρόνια έχει τα περισσότερα αντιφατικά ιστο-
ρικά γεγονότα τέτοια που σε καμιά άλλη
χώρα δεν έχουν συμβεί.
— (7 πτωχεύσεις, 3 δικτατορίες, 1 διχασμός,
20 στρατιωτικά κινήματα-πραξικοπήματα.
Όλες αυτές οι συγκρούσεις και οι διχασμοί -
εμφύλιοι δείχνουν τη διαρκή προσπάθεια
για έλεγχο και επιβολή των συμφερόντων
των μεγάλων δυνάμεων ώστε, η Ελλάδα να
μην είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη αλλά δε-
δομένη. 
Ο λίγος πληθυσμός και η μικρή έκταση, είναι
περιοριστικοί όροι να ανταγωνιστούμε οικο-
νομικά τις μεγάλες δυνάμεις. Ως θαλάσσια
χώρα και η γεωστρατηγική της θέση, μεταξύ
Ανατολής και Δύσης είναι, η δύναμη και
αδυναμία της. Αυτό εξαρτάτε κάθε ιστορική
φάση από την ωριμότητα των Ελλήνων ηγε-
τών αν, κρατούσαν τις ισορροπίες  ώστε να

τις χρησιμοποιήσουν προς όφελός μας .

Αιτίες της επανάστασης του 1821
Διεθνείς παράγοντες
Προεπαναστατική περίοδος. Το παραγω-κοι-
νωνικό πλαίσιο και ο διεθνής συσχετισμός
δυνάμεων. 

Από το 1100 μ.χ. και εξής η ανάγκη αλλαγής
της γεωργικής οργάνωση της παραγωγής
και της νέας οργάνωση της κοινωνίας από
φεουδαρχικό-δεσποτική σε εμπορο-βιομη-
χανική εκφράστηκε με νέες ιδεολογικές
μορφές σε όλους τους τομείς της επιστήμης
και του πολιτισμού (τεχνολογικές, φιλοσοφι-
κές, θρησκευτικές, πολιτιστικές, κοινωνικής
οργάνωσης, κ.λ.π). Πέρασαν 7 αιώνες να αλ-
λάξει η κοινωνία από γεωργική σε εμπορο-
βιομηχανική, και, την πολιτική έκφραση των
αστικών επαναστάσεων. Σε αυτά τα 700
χρόνια εκκολάφθηκαν οι ιδέες του Διαφω-
τισμού και της Αναγέννησης, ενσωματώνον-
τας όλες τις ιστορικές, πνευματικές
παρακαταθήκες των προηγούμενων πολιτι-
σμών: Αρχαίου Ελληνισμού, Μέσης Ανατο-
λής, Αραβικών και Αιγυπτιακών γνώσεων,
Ρωμαϊκών και Βυζαντινών και μερικά της
Άπω Ανατολής.
Η ανάδειξη στην ιστορία της συγκρότησης
των εθνικών κρατών ήταν με την πτώση
των γεωργικών κοινωνιών και την άνοδος
των βιομηχανικών, που, άρχισε από το τέλος
του 1700, με την Αμερικάνικη επανάσταση
1775-1783 και την απελευθέρωση των
δούλων, την αστική κοινωνική επανάσταση
της Γαλλίας το 1789, και την Ελληνική
εθνικο-απελευθερωτική το 1821.
Οι αστικές επαναστάσεις ήταν το ανα-
γκαίο παραγω-κοινωνικο στάδιο οργάνω-
σης των κοινωνιών και των αστικών
εθνικών κρατών. 

Ηρωϊσμοί και θυσίες του λαού

1821 - 2021: Προδοσίες από ξένους και ντόπιους 

Η Δύναμη και η αδυναμία
της Ελλάδας 

Μετά την πτώση των παραποτά-
μιων πολιτισμών και την άνοδο
των θαλάσσιων με την μεγάλη

ανάπτυξη των συγκοινωνιών, έγινε η Ελ-
λάδα το κέντρο της ιστορίας και του πολι-
τισμού της ανθρωπότητας από την εποχή
των Μινίων το 6000 π.χ. Ως Ναυτική δύ-
ναμη δημιουργούνταν δυνατότητες ανά-
πτυξη του εμπορίου, προμήθεια πρώτων
υλών και ανταλλαγή αγαθών. Ιστορικά
πριν της Τουρκοκρατίας, ήμασταν μεγάλη
και δυνατή χώρα στον τότε γνωστό κόσμο
της Δύσης. 
Κυριάρχησε η Ελλάδα πέντε (5) φορές στο
διεθνές στερέωμα (όχι πάντα χωρίς
αίμα). α) Στη Μινωική εποχή, β) στη Μυκη-
ναϊκή, γ) στη Κλασική Ελλάδα, δ) στην
Αλεξανδρινή περίοδο και ε) στη εποχή της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η ιστορία μας
επιφύλαξε μεγάλη τιμή και δόξα. 

— Ορεινή και θαλάσσια χώρα: Το ορεινό
ανάγλυφο και το απρόσιτο έδινε δυνατό-
τητες διαφυγής, προστασίας και ελευθε-
ρίας που, σε αυτές τις γεωγραφικές
συνθήκες αναπτύχθηκε η ανεξαρτησία και
οι πόλεις κράτη, η δημοκρατία, καθώς επί-
σης στα χρόνια της Τουρκοκρατίας επέ-
τρεψαν να υπάρχουν οι των Ελλήνων
κοινότητες και να διατηρηθούν, η γλώσσα,
η θρησκεία από το λαϊκό κλήρο, τα ήθη και
έθιμα ο πολιτισμός και, η παιδεία σε αρκε-
τές πόλεις . Όλα αυτά, διατήρησαν την Ελ-
ληνικότητα στη συνείδηση του λαού.
— Ενώ, ως θαλάσσια χώρα, με μεγάλη
ακτογραμμή και πολλά νησιά αναπτύχθηκε
η διεθνής επικοινωνία και είχαμε γνώση
και επιρροές των διεθνών εξελίξεων.
Τώρα κυριαρχούν οι μεγάλες χώρες σε
έκταση, πληθυσμό και οικονομία. 
Όταν κλείσει ο κύκλος της γης σε οικονο-
μία, επικοινωνία, πολιτισμό, και αναδει-
χτούν οι πανανθρώπινες αξίες του
ανθρωπισμού, του πολιτισμού και, της
προστασίας της φύσης, τότε, η Ελλάδα, θα
έχει μια από τις πρώτες θέσεις στο κόσμο.



Η αποσύνθεση της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας, η
άνοδο των Θαλάσσιων
χωρών, Γαλλίας, Αγγλίας, η

Αυστρο-ουγγαρία και η Ρωσία με διακαή
πόθο  να κατέβει στη Μεσόγειο ήταν οι
χώρες που κινούσαν τα νήματα της ιστο-
ρίας. 
Οι μεγάλες αυτές δυνάμεις ήταν επί των
όπλων με λυκοφιλίες μεταξύ τους να ελέγ-

ξουν τμήματα των Οθωμανικών κατακτή-
σεων. Είχαν συγκροτήσει την Ιερή Συμμαχία
που καθόριζε στα υπό διαμόρφωση έθνη
την ελευθερία τους με τους δικούς τους
όρους. Με κρυφή συμφωνία τους απέτρε-
παν τις επαναστάσεις ανεξαρτησίας, έχοντας
σαν κακό προηγούμενο τη Γαλλική επανά-
σταση και τις ιδέες της.

Αντικειμενικοί και υποκειμενικοί πα-
ράγοντες της επανάστασης για την
Ελλάδα

Η Ελλάδα μικρή θαλάσσια χώρα σε έκταση
και πληθυσμό, σε γεωστρατηγική θέση ως
σταυροδρόμι, ήταν πολύ δύσκολο να παίξει
ισότιμο ρόλο με τις μεγάλες δυνάμεις αλλά
εξαρτημένο από αυτές και υποχείριό τους,
ώστε να μη την αφήσουν να μεγαλώσει να
μη γίνει ανταγωνιστική χάρις, του μεγάλου
ατού της γεωστρατηγικής θέσης. Αυτό απο-
δείχτηκε ότι είναι Ισχύς και αδυναμία και,
εκφράστηκε με μακροχρόνια υποταγή μας
στις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες, από Δύση
και Ανατολή, επιχειρούν να μας υποτάξουν
και να εξαλείψουν την ταυτότητα και αυτο-
δύναμη ύπαρξή μας, είτε πολιτισμικά είτε
ακόμα και πολιτειακά.
Ο βαθμός της υποταγής εξαρτήθηκε κάθε
φορά από την ωριμότητα και πατριωτική ευ-
θύνη των Ελλήνων ηγετών η να την περιο-
ρίσουν η να υπερασπιστούν την
ανεξαρτησία της Ελλάδας και του λαού της. 

—Η πρώτη αφύπνιση ήταν η χάρτα του
Ρήγα για την ευρύτητα του Ελληνικού κό-
σμου σε ‘όλα τα Βαλκάνια ως ομοσπονδία
εθνών.
—Η τάξις των ξενιτεμένων λογιότατων και
εμπόρων είναι ήτις πρώτη ετόλμησε και εκ-
κίνησεν τον μοχλόν τούτον και έμβασεν και
τους Προεστούς και τους Αρματωλούς εις τα
αίματα”
—Η Φιλική Εταιρεία ήταν η κριφιστική ορ-
γάνωση του Απόδημου Ελληνισμού, (έτσι
οργανωνόταν τότε οι παραγωγικοί-κοινωνι-
κοί φορείς)΄, 
—Οι έμποροι, βιομήχανοι, βιοτέχνες, τραπε-
ζίτες, Καραβοκυραίοι-Ναυτικοί και Λόγιοι,
καθώς και το Φανάρι στη Πόλη. 
—Ο καταπιεσμένος Ελληνικός λαός και οι
αγρότες, οι οποίοι στέναζαν υπό τον Τούρ-
κικο και Ντόπιο ζυγό των Κοτσαμπάσηδων
τοποτηρητών, και ζητούσαν απελπιστικά την
ελευθερία τους.
— Οι Αρματολοί και Κλέφτες, ήταν ένοπλες
ομάδες ανταρτών με δικές
τους αρχές, για πατριωτικούς-
αντιστασιακούς και προσωπι-
κούς λόγους, πολλές φορές με
αμφιλεγόμενη συμπεριφορά
εναντιωνό ντουσαν στους Τούρ-
κους αλλά και τους Κοτσαμπά-
σηδες
Η αποσύνθεση της Οθωμανι-
κής αυτοκρατορίας ήταν επί
θύρας και δεν μπορούσε να
ελέγξει τις εξεγέρσεις των χα-
λίφηδων που εργάζονταν για
ίδιον όφελος π.χ. ο Αλί Πασάς
στα Γιάννενα ήθελε να δημι-
ουργήσει ανεξάρτητο χαλιφάτο
που ο χρόνος ανεξαρτησίας
του συνέπεσε με την επανά-
σταση μας, και πολλά ωφελη-
θήκαμε.
Όλοι είχαν απελπιστική ανάγκη
να δημιουργήσουν Εθνικό κρά-
τος, ανεξάρτητο, ως βάση Οι-
κονομική και Εθνική-Πολιτική.

(Η Ελληνική επανάσταση ξεκί-
νησε χωρίς την υποστήριξη
ξένης μεγάλης δύναμης, για
αυτό ήταν διαρκώς μετέωρη.
Βασίστηκε στην οργάνωση και
οικονομική ενίσχυση της Φιλι-
κής Εταιρείας, αναπτύχθηκε και
πέτυχε, χάρις του αγώνα και

των θυσιών του λαού της και, των στρατιω-
τικών της επιτυχιών. ήταν Εθνική-Κοινω-
νική-Απελευθερωτική Επανάσταση..)

Τα Γεωγραφικά σημεία με απόκρημνες πε-
ριοχές για δυνατότητα διαφυγής των κατοί-
κων, κράτησαν την ελευθερία τους με
έμμεσο συμβιβασμό με τον Τούρκο κατα-
κτητή, διότι, του ήταν αδύνατον να τις ελέγ-
χει. Αυτές ήταν η Μάνη, το Σούλι και τα
Σφηκιά, ήταν οργανωμένες περιοχές με ένο-
πλα τμήματα.

Η ιστορία μας επιφύλαξε: Θυσίες αλλά, και
Προδοσίες

ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΗΡΩΙΣΜΟΙ

Θυσία. Η χάρτα του Ρήγα για την ευρύτητα
του Ελληνικού κόσμου σε ‘όλα τα Βαλκάνια
ως ομοσπονδία εθνών, και η δολοφονία
του 
1821 Φεβρουάριος. Η Θυσία του Υψηλάντη
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στον ποταμό Προύθο με τον ιερό λόχο, ως
αρχή εξέγερση της επανάστασης.
1821 Μάρτιος. Η αρχή της ένοπλης επανά-
στασης από τη Μάνη και απελευθέρωση της
Καλαμάτας. Επιστολή του Μαυρομιχάλη στις
Ευρωπαϊκές αυλές. 
1821- 27 Διαρκείς μάχες σε όλα τα μέρη
της Ελλάδα με νίκες, ηρωισμοί και θυσίες,. 
1827 Χάρις των θυσιών των Ελλήνων γίνε-
ται διεθνές ζήτημα που δεν
μπορούν να παραβλέψουν οι
μεγάλες δυνάμεις.
1827 Ναυμαχία του Ναβαρί-
νου  
1830. Πρωτόκολλο ανεξαρ-
τησίας του Ελληνικού κρά-
τους Νότια του Αχελώου και
Σπερχειού.
1843 παραχώρηση συντάγ-
ματος, με τη μορφή της συν-
ταγματικής μοναρχίας
1862 ‘Έξωση του βασίλεια
Όθωνα κατάργηση της βασι-
λείας και οι ξένες
δυνάμεις χωρίς πόλεμο πα-
ραχωρούν Θεσσαλία και
Επτάνησα.
1904 Μακεδονικός
αγώνας εναντίον των Βουλ-
γάρων
1909 Η επανάσταση  από
τους στρατιωτικούς στο
Γουδί για την δημοκρατία και
την αλλαγή του συστήματος
διακυβέρνηση της χώρας για
ολοκλήρωση της αστικής
επανάστασης.
1910  Η εξέγερση του Κιλε-
λέρ πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλία, το Μάρτιο του
1910, όταν οι ντόπιοι αγρό-
τες ξεκίνησαν μαζικές διαμαρτυρίες ενάντια
στα διευρυμένα προνόμια των "τσιφλικά-
δων" και τον περιορισμό των δικαιωμάτων
τους. Η διαμαρτυρία κατάληξε άδοξα, στις 6
Μαρτίου 1910. Ηγείτο ο ακτιβιστής Μαρίνος
Αντύπας.
Η μακροχρόνια συμμετοχή της Ελλάδας επί
10 χρόνια στο Α¨ παγκόσμιο πόλεμο.

Το ΟΧΙ του 1940 με ιστορική πατριοσύνη
Ενωμένος ο Ελληνικός λαός αντιστάθηκε
εναντίον των κατακτητών Ιταλών και Γερ-
μανών που με τη θυσία μας καθυστερήσαμε
την επίθεση στη Ρωσία και ηττήθηκαν το
χειμώνα μέσα στο πάγο. Ο δε Τσώρτσιλ είπε

“οι ήρωες πολεμάνε σαν Έλληνες” και, ητ-
τηθήκαμε νικώντας, με τις θυσίες των ηρωι-
κών στρατιωτών μας.
1941-42 Οι καταναγκασμοί και δολοφονίες
στα στρατόπεδα του Άουσβιτς.
1944 Τα ολοκαυτώματα, του Διστόμου, στα
Καλάβρυτα και σε πολλά χωριά. 
1944 Οι ηρωισμοί των πατριωτών και η
θυσία τους στο Χαϊδάρι, Νίκαια, Καισαριανή

1973 Πολυτεχνείο και ο ηρωισμός των φοι-
τητών και της νέας γενιάς με την εξέγερση
του Πολυτεχνείου.

Τέλος προδοσία του κυβερνητικού πολιτικού
συστήματος που με την απαξιωτική συμπε-
ριφορά του στο κοινοβούλιο, την μη καθιέ-
ρωση της απλής αναλογικής σε όλες τις
μορφές εκλογών, στην ελεγχόμενη ενημέ-
ρωση και στη δημόσια λειτπυργία του κρά-
τους, αποτρέπει την συμμετοχή μεγάλου
μέρους του πληθυσμού να μετέχει στις εκλο-
γές και να απέχει που με το 45% της συμ-
μετοχής να εκλέγει και να αποφασίζει
πραγματικά το 25% για το 100% 

Κάθε γωνιά της Ελλάδας είναι και μια θυσία
Το 1821 το 1940 Αλβανικό Μέτωπο, 1944
αντίσταση, 1973 Πολυτεχνείο: Στη Μάνη,
Σούλι, Σφακιά, Πάτρα, Αγία Λαύρα, Βαλτέτσι,
Μεσολόγγι, Ψαρά, Νάουσα, Χίος, Χάνι της
Γραβιάς, Καρπενήσι, Εύβοια, Ύδρα, Σπέτσες,
Κρήτη, Ήπειρο, Ρήγας Φεραίος , Υψηλάντης,
Λάμπρος Κατσώνης, Παπαφλέσσας, Κανά-

ρης, Κολοκοτρώνης, Αθανά-
σιος Διάκος , Μιαούλης,
Μαυρομιχαλαίοι, Ανδρούτσος,
Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυ-
ρογένους και όλες οι άγνω-
στες γυναίκες που χωρίς τη
βοήθειά τους δεν θα είχαμε
επιτυχίες. Όλοι οι φιλέλληνες
Λόρδος Βύρων και ο ιερός
λόχος οι θυσίες στο Αλβανικό
μέτωπο αλλά και όλοι οι πα-
τριώτες της εθνικής αντίστα-
σης ανεξαιρέτως ιδεολογικής
πεποίθησης κ.λ.π κ.λ.π. 
Ηρωισμοί από την ποιητική
έκφραση της Ελληνικής
ψυχής από τους ποιητές μας
και πεζογράφους: Διονύσιος
Σολωμός, Κωστής Παλαμάς,
Κάλβος, Δροσίνης, Σικελιανός,
Ελύτης, Σεφέρης, Ρίτσος, Κα-
βάφης και οι πολλοί πεζογρά-
φοι Βενέζης, Μυριβήλης,
Καρκαβίτσας, Παπαδιαμάντης,
Σωτηρίου κ.λ.π. κ.λ.π.

Η διαρκής οργάνωση και αν-
τίσταση του λαού και όλων
των πολιτών για δημοκρατία,
δημόσια παιδεία, ισοτιμία.

Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον
πλανήτη να έχει μεγαλουργήσει τόσο πολύ
αλλά και να έχει χύσει τόσα πολλά δάκρυα
και αίμα.

ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ

Πρώτη προδοσία: Το Τουρκικό σαρίκι παρά
την παπική τιάρα” Ο συμβιβασμός της εκ-
κλησίας με τους Τούρκους η οποία προτί-
μησε να φορέσει ”το Τουρκικό σαρίκι παρά
την παπική τιάρα”, με την δικαιολογία πως
με τους Τούρκους κινδυνεύει μόνο το κρά-
τος, ενώ με τους Λατίνους κινδυνεύει και το
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κράτος και η πίστη. Δηλαδή
η εκκλησία προτίμησε τα
δικά της οφίτσια παρά την
οικονομική, επιστημονική,

ιστορική και πολιτιστική διείσδυση του Ελ-
ληνισμού προς τη Δύση. Η ιστορία έχει απο-
δείξει πως όταν συνεργαστείς με τον
μελλοντικό νικητή είσαι και εσύ νικητής, και
νικητής ήταν η Δύση και όχι οι
Τούρκοι. Η Δύση αναβίωσε και
ανάδειξε τον Κλασικό Ελληνισμό
με το Διαφωτισμό και την Ανα-
γέννηση.

Δεύτερη προδοσία: Στη διάρκεια
των 400 χρόνων της σκλαβιάς, η
Ελλάδα γινόταν υποχείριο στα
συμφέροντα των συσχετισμών
των μεγάλων. Φράγκων, Ενετών,
Ρώσων,  Άγγλων, Γάλλων οι
οποίοι προσπαθούσαν να καταλά-
βουν τμήματα της αποσύνθεσης
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Συνεργαζόμενοι με ηρωικά πρό-
σωπα και τον συνεχώς εξεγερ-
μένο λαό που ζητούσε την
ελευθερία του. Η αμφιλεγόμενη
προσωπικότητα του Γερακάρη
Λυμπεράκη, τα Ορλοφικά,  οι
μπέηδες της Μάνης οι οποίοι δια-
τήρησαν την ελευθερία με τίμημα
κ.λ.π.)

Τρίτη προδοσία: Η πενταμελής
συνεργασία Αυστρίας. Πρωσίας,
Ρωσίας, και μετά και Αγγλίας,
Γαλλίας και εμμέσως Τουρκίας να
καταπνίξουν κάθε μορφή επανα-
στατικών κινήσεων των σκλα-
βωμένων εθνών για να
διαφυλάξουν την υπάρχουσα κα-
τάσταση πραγμάτων, επομένως
να καταπνίξουν φανερά η κρυφά κάθε
μορφή εξέγερσης και να μη πετύχει η επα-
νάσταση στα Βαλκάνια (δολοφονία Ρήγα
Φερραίου και ήττα στο ποταμό Προύθο του
Υψηλάντη), διότι υπήρχε περίπτωση να γινό-
ταν ομοσπονδιακή Βαλκανική πολιτεία και
μεγάλη δύναμη σε γεωστρατηγικό σημείο
υπό τον Ελληνικό έλεγχο και, θα γινόμασταν,
εν δυνάμει αντίπαλοι.

Τέταρτη προδοσία: Η διαρκής Διχόνοια Η
εξάρτηση της χώρας από τους ξένους με δη-
μιουργία πολιτικών-κομμάτων, φιλο-Άγγικό,
φιλο-Ρώσικο, φιλο-Γαλλικο, και δάνεια με

πολλούς υψηλούς τόκους. Η εμφανής διχό-
νοια πολιτικών, στρατιωτικών. καθώς και τα
διαφορετικά συμφέροντα των μυστικιστι-
κών οικονομικών οργανώσεων Η δημιουρ-
γία εμφυλιακής κατάστασης, σύγκρουση
Στερεοελλαδιτών εναντίον Πελοποννησίων,
μέχρι φυλακίσεων ιστορικών προσώπων και
δολοφονιών αντιπάλων.

Πέμπτη Προδοσία: Ο δανεισμός ο οποίος
ήλθε ελάχιστος από το κεντρικό ποσόν και
έγινε κακοδιαχείριση του.
Έκτη προδοσία: Η δολοφονία του Καποδί-

στρια με ηθικούς-φυσικούς αυτουργούς
τους Αγγλο-Γάλλους και ντόπιους δυσαρε-
στημένους τοπάρχες που τους αφαιρούσε
δικαιοδοσίες και οφέλη Η εμμονή του διε-
θνή παράγοντα να μη γίνει ισχυρή η χώρα
αλλά, και, να εμποδίσουν την κάθοδο της
Ρωσίας στη Μεσόγειο. Δεν έχει ανοιχτεί ο
φάκελος των πρεσβειών εκείνης της περιό-
δου για να αποκαληφθεί η αλήθεια. 
Έβδομη προδοσία: Η επιβολή ενός ανήλικου

βασιλιά, τον Όθωνα υπό τις συμβουλές και
έλεγχο των Βαυαρών για την …. ανασυγ-
κρότηση της Ελλάδα και τη δημιουργία του
νέου κράτους.. 
Ενώ το φυσιολογικό ήταν να οργανωθεί σε
συμφωνία των διεθνών δυνάμεων όλων
των συμμετεχόντων στη νίκη της Ναυμαχίας
του Ναβαρίνου το 1827. 

Πρ, 1893 Πτώχευση με κυβερ-
νήτη το Χαρ, Τρικούπη Δ.Ο.Ε.

ΠΡ. Ο διχασμός το 1914 μεταξύ
Βενιζελικών και Βασιλικών για
την ένταξη στο Α παγκόσμιο πό-
λεμο σε ποιους θα ενταχθούμε,
και ο Βενιζέλος συνεργάστηκε με
του νικητές και κέρδισε. 
Π 1922 Η Μικρασιατική κατα-
στροφή που οι ηγέτες πότε ο Βε-
νιζέλος και πότε ο βασιλιάς
Κωνσταντίνος πειθάρχησαν στις
εντολές των συμφερόντων των
Αγγλο-Γάλλων για να μη γίνει με-
γάλη η Ελλάδα. και αυτό φάνηκε
από την δολοφονική στρατιωτική
άποψη να κατακτήσουμε την Άγ-
κυρα, γεωγραφικά μεγάλη
έκταση που δεν μας ανήκε, ο
αφοπλισμός του Ελληνικού πλη-
θυσμού, τον πνιγμό των Ελλήνων
της Σμύρνης που τους απέτρεπαν
με βάναυσα μέσα να μη ανεβούν
στα πλοία .κ.λ.π
Προδοσία. Η δικτατορία του Με-
ταξά το 1936, ακολούθησε μετά
από αλλεπάλληλα στρατιωτικά
πραξικοπήματα και τον διχασμό
του λαού με φυλακίσεις όλων
των δημοκρατικών πολιτικών αν-
τιπάλων έως την ολοκληρωτική
δικτατορία το 1936. Ο Μεταξάς

έπαιξε ένα πειθαρχημένο ρόλο των Αγγλο-
Γάλλων εναντίον της φασιστικής Γερμανίας
και Ιταλίας διαβλέποντας πως οι θαλασσο-
κράτειρες θα νικήσουν στον ετοιμαζόμενο
παγκόσμιο πόλεμο και πιθανή αλλαγή παγ-
κόσμιων συσχετισμών επίσης και τη συμμε-
τοχή της ανερχόμενης μεγάλης δύναμης
των Η.Π.Α. Η ετοιμασία για τον Β¨ παγκό-
σμιο, έγινε με αντιδημοκρατικές πολιτικές,
αφαίρεση των ελευθεριών, φυλακίσεις,
βίαιη πολιτική κατήχηση, αλλά και με φιλο-
λαϊκή πολιτική για γεωργική αυτάρκεια και
ενίσχυση του στρατού, για το οχτάωρο στην
εργασία και τη δημιουργία του Ι,Κ.Α., ενί-
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σχυση της αμυντικής άμυνας της χώρας -
Οχυρά του Ρούπελ_Μίμηση της πολιτικής
των Τιράνων της αρχαιότητας. Η στρατιω-
τική επιβολή του όποιου ..και .. δημοκρατικού
πολιτεύματος χωρίς τη όποια θέληση του
ελεύθερη βούληση του λαού είναι Λάθος.
Οι προδοσίες και παραβιάσεων των συμφω-
νιών του Λιβάνου Καζέρτας, Βάρκιζας.
1946-49 Η προδοσία με την δημιουργία του
εμφυλίου πολέμου από τους Άγγλους για να
υποτάξουν το δημοκρατικό αίσθημα του Ελ-
ληνικού λαού που αντιστάθηκε και εξεγέρ-
θηκε εναντίον των κατακτητών Ιταλών και
Γερμανών. Μετεμφυλιακά επιβλήθηκαν με
διώξεις σε όλες τις πόλεις και την επαρχεία,
καθώς επίσης την δημιουργία των κοινωνι-
κών φρονημάτων με τον έλεγχο των δημο-
κρατικών πολιτών.

1950 Η προδοσία με στελέχωση της αστυ-
νομίας και του κρατικού μηχανισμού από
δωσίλογους και μαυραγορίτες.

Η προδοσία μη επιστροφής των κατοχικών
δανείων και των στρατιωτικών αποζημιώ-
σεων.   
1956 Προδοσία Η αποτροπή της ένωσης της
Κύπρου με την Ελλάδα ώστε να μη ισχυρο-
ποιηθούμε σαν Ελληνικό έθνος με γεωστρα-
τηγική θέση.

1967 Προδοσία της δικτατορίας των συνταγ-
ματαρχών το 1967-74, με αφαίρεση των
ελευθεριών των Ελλήνων, φυλακίσεις, εξο-
ρίες, βασανισμοί και δολοφονίες με, επιταγή

των Αμερικάνων και των ντόπιων επιτηρητών

— Για τους θιασώτες του Μεταξά και του
Παπαδόπουλου
Τι είναι δικτατορία από την εγκυκλοπαίδεια
Δικτατορία είναι το πολίτευμα-καθεστώς το
οποίο απαρτίζεται από ένα άτομο( τον δικτά-
τορα) η ομάδα ατόμων, που χωρίς να υπο-
λογίζουν τα δικαιώματα των πολιτών,
νόμους, το σύνταγμα κ.λ.π. επιβάλλουν τα
δικά τους στους πολίτες. Η δικτατορία “εγ-
καθίσταται “σε ένα κράτος με αθέμιτα μέσα
π.χ. με στρατιωτικό πραξικόπημα. ΣΕ ένα τέ-
τοιο καθεστώς, οι πολίτες δεν έχουν δικαιώ-
ματα και άν εκφέρουν απόψεις ενάντια σε
αυτό η τα συμφέροντά του, μπορεί να τιμω-
ρηθούν με φυλακίσεις, εξορία, διώξιμο από
την εργασία τους

Η αφέλεια των πατριδολατρών τους κάνει
να γίνουν υποχείρια των επιτήδειων πατρι-
δοκάπηλων και δέχονται ότι η ωριμότητα
ενός ατόμου είναι πληρέστερη της δημοκρα-
τίας όλων των πολιτών,

— 1974 Προδοσία, Η διχοτόμηση της Κύ-
πρου και διείσδυση της Τουρκίας με διάλυση
της ενότητας της αλλά κυρίως την ανεξαρ-
τησίας της..

— Προδοσία η δεκαετία του 1980 με τις κυ-
βερνήσεις, Α. Παπανδρέου, Κ. Μητσοτάκη,
Κώστα Καραμανλή, Γ. Παπανδρέου κυβέρ-
νησαν με ένα άκρατο δανεισμό για την κα-
τανάλωση, την ανάπτυξη του πελατειακού

συστήματος και του ρουσφετιού, στροφή της
οικονομίας στη κατανάλωση και όχι την πα-
ραγωγή αλλά στις εισαγωγές και έλλειψη
αυτάρκειας Αυτά εξάρθρωσαν  παραγωγικά
κοινωνικά και πολιτιστικά την Ελληνική κοι-
νωνία, έγινε υποδούλωση των Ελλήνων
χωρίς αξίες , αξιοπρέπεια και, το ήθος .
— Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 με
οργανωμένη παραγωγική εξάρτηση της
χώρας, από τη Γερμανία και την Ευρώπη.
— 2019. Η πανδημία του Κορονοϊού με την
τρομοκρατία του φόβου του θανάτου, την
απομόνωση και σταμάτημα της παραγωγής
και της κοινωνικής ζωής, είναι, ένας σύγ-
χρονος 3ος παγκόσμιος πόλεμος. Ενώ ο κό-
σμος πτωχεύει οι πλούσιοι γίνονται
πλουσιότεροι. Η υποχρέωση του εμβολια-
σμού από τις φαρμακευτικές, με αμφιλεγό-

μενες επιπτώσεις στον οργανισμό αλλά
κυρίως την πιθανότητα αφαίρεση από τις
νέες γενιές της γονιμότητας και αδυναμία
για τεκνοποιία είναι ένας πόλεμος που
αφορά όλη την ανθρωπότητα. Έτσι αναδει-
κνύονται οι νέες πανανθρώπινες αξίες, για
Λιτή Ευημερία, αλληλεγγύη, ανθρωπισμό,
και προστασία της φύσης.

Σημείωση:
Δεν είναι μια άποψη που αναφέρει επαίνους
ως περιούσιος λαός, χάρις της δύναμης των
προγόνων μας. Σημασία έχει ποιοι είμαστε
σήμερα και αν απελευθερωθήκαμε ποτέ φα-
νερά η κρυφά από τον ζυγό των ξένων και
των ντόπιων τοποτηρητών τους.
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Eγινε εργοτάξιο  η περιοχή των σπη-
λαίων Δηρού. Με ένα πρόγραμμα των
8 εκατ. ευρώ. Μιλάμε με τον εργολήπτη

του έργου συμπατριώτη μας κον Μιχαλίτση
Παναγιώτη και με τον γιο του εκπρόσωποι
της εταιρείας ΛΑΚΚΩΝ ΑΤΕ.

Ποια είναι τα έργα που θα κατασκευάσετε στα
σπήλαια και εν γένει στο περιβάλλοντα
χώρο.
Πρώτα και κύρια νέο νέο Παλαιοανθρωπο-
λογικό μουσείο. Ένα κτίριο δύο ορόφων  με
μεγάλη αίθουσα του μουσείου ώστε να ανα-
δεικνύονται τα πολύτιμα ευρήματα της Νεο-
λιθικής εποχής. Η αρχιτεκτονική του κτιρίου
θα είναι παραδοσιακή Μανιάτικη από πέτρα..
⚫ Δεξαμενή άρδευσης και επισκευή της δε-
ξαμενής ύδρευσης.
⚫ Ανακαίνιση και ολοκληρωμένο χώρο των
εκδοτηρίων των εισιτηρίων.
⚫ Ανακαίνιση και ενίσχυση του  εστιατορίου
και αποδυτήρια για τους λουόμενους.
⚫ Ανακαίνιση των τουαλετών και χώρος
αναψυκτηρίου, με το χώρο των Σουβενίρ.
⚫ Ανακαίνιση του χώρου αναμονής με νέες
πέργολες και καθίσματα ασανσέρ για ΑΜΕΑ
⚫ Αλλαγή φωτισμού
⚫ Νέο δίκτυο  του ηλεκτρισμού  και με εφε-
δρικές γεννήτριες καθώς και νέο δίκτυο
ύδρευσης -  άρδευσης και νέο αποχετευτικό
σύστημα και νέες τουαλέτες.
⚫ Τέλος αναδιαμορφώσει χώρου και αλ-
λαγή πλακόστρωσης.
Τα έργα που θα γίνουν δεν θα αλλοιώσουν

την αισθητική του περιβάλλοντα χώρου αλλά
θα τον προστατεύσουν και αναβαθμίσουν.
Επίσης θα γίνουν προσεκτικές επεμβάσεις
εντός του λιμναίου σπηλαίου, καθαριότητας,
ψυχρού φωτισμού, έλεγχος αερισμού και
οξυγόνωσης.
Συντελεστές του έργου είναι ο γιος  Μιχαλί-
τσης,  αρχιτέκτων μηχανικός, παρακολούθηση
από αρχαιολόγο καθώς και εκπρόσωπος της
εταιρείας των σπηλαίων Ε.Τ.Ε.
Εκτιμούμε ότι το  έργο αυτό θα αναδομήσει
τα σπήλαια. 

Αλλά το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού
παραμένει, από την πληρότητα των λεμβούχων,
των διερμηνέων του εκσυγχρονισμού της ενη-
μέρωσης, της οργάνωσης του χρόνου διαδρο-
μής, της προστασίας των συνθηκών εργασίας
των λεμβούχων, την ένταξη στα ανθυγιεινά
επαγγέλματα
Βέβαια αυτά τα προβλήματα δεν αφορούν
τον εργολήπτη του έργου. Πρέπει όμως η
πολιτεία να στέρξει και στο έμψυχο ανθρώ-
πινο δυναμικό που αυτό δίνει τη ζωή των
σπηλαίων.

ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΗΡΟΥ ΑΝΑΔΟΜΟΥΝΤΑΙ
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Mετά από έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και
Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου
Ιονίου σχετικά με αίτημα Συλλόγων για την ανάγκη προστα-

σίας του περιβάλλοντος και του τοπίου της Μάνης, ενημερωθήκαμε
ότι για τις αναπλάσεις περιοχών στον Δήμο Ανατολικής Μάνης έχουν
εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης ως ακολούθως: - Ανάπλαση οδών Αρε-
οπόλεως: Το έργο αφορούσε σε επιστρώσεις οδών της Αρεόπολης
με κυβόλιθους και ακανόνιστους τοπικούς λίθους, εκτός του συνε-
κτικού ιστού αυτής.

Η Υπηρεσία μας διετύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της με το υπ’ αρίθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/170155/20846/2305/496/10-04-
2020 έγγραφο, με όρο την αύξηση της επιφανείας επίστρωσης με
τοπικούς λίθους.
- Ανάπλαση οδών Τ.Κ. Γερολιμένα: Το έργο αφορούσε σε επιστρώσεις
οδών της Τ.Κ. Γερολιμένα με κυβόλιθους και τοπικούς λίθους σε πε-
ριοχή εκτός αρμοδιότητος της Υπηρεσίας μας. Η Υπηρεσία μας διε-
τύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της με το υπ’ αρίθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/311808/35551/4042/783/17-07-

2020 έγγραφο, στο οποίο υπεδείκνυε ως κατάλληλη τη λιθόστρωση
για όλη την περιοχή ανάπλασης.
- Ανάπλαση τμημάτων οδών στο Γύθειο Π.Ε. Λακωνίας: 
Το έργο αφορούσε σε επιστρώσεις οδών στο Γύθειο, εντός και εκτός
του ιστορικού τόπου. Η Υπηρεσία μας απάντησε με το υπ' αρίθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/607714/68707/8578/1705/ 24-11-
2020 έγγραφο, στο οποίο διετύπωνε τη σύμφωνη γνώμη της για τις
οδούς εκτός του ιστορικού τόπου, ενώ για τις οδούς εντός του ιστο-
ρικού τόπου, γνωστοποιούσε στον Δήμο την προϋπόθεση γνωμοδό-
τησης του αρμοδίου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινω-
νήσετε με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων

Αμαλία Ανδρουλιδάκη

«Με μια σειρά καταστροφικών ενεργειών και αποφάσεων η ση-
μερινή ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού αποδομεί συστημα-
τικά το πολιτισμικό κεφάλαιο αυτής της χώρας», σημειώνουν

32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε ερώτησή τους προς την υπ. Πολι-
τισμού Λ. Μενδώνη

Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κατέθεσαν
32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία
της Τομεάρχη Πολιτισμού της ΚΟ και θέμα: “H Υπουργός Πολιτισμού
καταργεί τον περιοριστικό όρο περί μη ορατότητας των ανεμογεν-
νητριών στους προστατευόμενους οικισμούς της περιοχής της
Μάνης’’.
Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:
- Με μια σειρά καταστροφικών ενεργειών και αποφάσεων η σημε-
ρινή ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού αποδομεί συστηματικά το
πολιτισμικό κεφάλαιο αυτής της χώρας.
- Η Υπουργός με απόφαση της στις αρχές Απρίλη καταργεί τον πε-
ριοριστικό όρο περί μη ορατότητας των ανεμογεννητριών, όσον
αφορά τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουρ-
γία του έργου, κυρίως επί των οικισμών Αρεόπολις, Κοίτα, Μίνα και
Βάθεια στη Μάνη που είχε υιοθετήσει από το 2017.
- Μετά την «αίτηση θεραπείας» που είχαν καταθέσει  οι ενδιαφερό-
μενες εταιρείες για την άρση του όρου της ορατότητας, με την από-
φαση της αυτή ενδίδει και δίνει το πράσινο φως για άμεση

εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών, ύψους 120 μέτρων, σε ολό-
κληρη τη χερσόνησο της Μάνης.
- Θα είναι ορατές από τους προστατευόμενους οικισμούς. Στο αιτιο-
λογικό της απόφασης διευκρινίζεται ότι η άρση  του όρου της ορα-
τότητας των εγκαταστάσεων,  γίνεται υπό το πρίσμα του «ότι και οι
ορατές από τους οικισμούς Αρεόπολης και Κοίτας εγκαταστάσεις
ανεμογεννητριών […] δεν προκαλούν οπτική όχληση στους προστα-
τευόμενους από το ΥΠΠΟΑ οικισμούς και μνημεία».
Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
Γιατί επέλεξε να ανατρέψει το καθορισμένο πλαίσιο προστασίας του
αρχαιολογικού και φυσικού περιβάλλοντος και την αδειοδότηση του
έργου και να τροποποιήσει, με απόφασή της, τους όρους του έργου,
υποβαθμίζοντας τους προστατευόμενους οικισμούς της Μάνης;

ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 

Την κατάργηση του περιοριστικού όρου περί μη ορατότητας των ανεμογεννητριών
στην Μάνη φέρνουν στην Βουλή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σχετικά με την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και του τοπίου της Μάνης

Mε την απαλοιφή του όρου 3 αυτής (του μη ορατού των εγκαταστάσεων από κανένα σημείο των χαρακτηρισμένων ως νεώτερων μνημείων
οικισμών), δεδομένου ότι και οι ορατές από τους οικισμούς Αρεόπολης και Κοίτας εγκαταστάσεις (Α/Γ με αρ. 6,7,8,9,12 ΑΣΠΗΕ Μακρυλάκ-
κωμα και Α/Γ με αρ. 8,9,10,11 ΑΣΠΗΕ Προφήτης Ηλίας), ευρισκόμενες σε μεγάλη απόσταση (8-10 km) δεν προκαλούν οπτική όχληση στους
προστατευόμενους από το ΥΠΠΟΑ οικισμούς και μνημεία.
Η Απόφαση αυτή δεν αντικαθιστά άλλη τυχόν απαιτούμενη έγκριση ή άδεια από άλλη αρμόδια Αρχή, ούτε αποτελεί αναγνώριση δικαιωμάτων
ιδιοκτησίας, αφορά δε στις διατάξεις του ν. 3028/2002 υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλες οι ισχύουσες πολεοδομικές, κτηριοδομικές,
περιβαλλοντικές ή άλλες διατάξεις.
Οι κατασκευές που δεν εκτελούνται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, επιφέρουν την εκ του νόμου ακυρότητα αυτής, καθώς και την
επιβολή διακοπής ή και καθαίρεσης οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής.

Η Υπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού
Λίνα Μενδώνη
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Η Ομοσπονδία εύχεται 
στις Μανιάτισσες 
και τους Μανιάτες 

και σε όλο τον κόσμο

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Υγεία – Ειρήνη

6η Στάση Λεωφόρου Χασιάς, 
΄Ιλιον,  Τ.Κ. 131 22

Τηλ. επικ.: 210 6857111 
* Κιν.: 6944 360961

E-mail: popks1984@gmail.com 
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«Εποχή παρακμής και σήψης»
(Το αύριον ρευστόν και αβέβαιο, το τώρα συννεφιασμε ́νο)

Του Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης Ηλία Πατρικουνάκου

Εφέτος (το 2021) γιορτάζουμε τα διακόσια (200) χρόνια απε-
λευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό. ‘Όταν γιορτάζεις την ελευ-
θερία σου, σημαίνει ότι είσαι πραγματικά ελεύθερος! Είναι όμως

έτσι; Ελευθερία σημαίνει δεν έχω εξαρτήσεις από κανέναν,
διαχειρίζομαι τη ζωή μου υπεύθυνα, ελεύθερα και δημιουργικά.

Πώς ζούμε τώρα; 
Ζούμε κάτω από την εξάρτηση των Ευρωπαίων για εκατό (100)
χρον́ια δηλαδη ́ απλα,́ εαν́ δεν μας δωσ́ουν δανεικα,́ δεν ζουμ́ε . . .
έχουμε υποθηκεύσει για τούτο την περιουσία της Ελλάδας: 
Αεροδρόμια, λιμάνια, αρχαιολογικούς τόπους, σχεδόν τα πάντα ! ! ! 
Τώρα, βρισκόμαστε σε πανδημία κορονοϊου ́ παν́ω απο ́ εν́α χρον́ο . . .
και τον αέρα που αναπνέουμε είναι του φόβου απαυγ́ασμα ! 
Τις πταίει ; 
-  Φταιν́ε οι συγκεκριμένοι πολιτικοί που μας κυβερ́νησαν μετά το
1974 που με τα “ρουσφέτια” τους και λέγοντας μας ο,́τι μας αρεσ́ει .
. . κατέστρεψαν τη χώρα.
-  Φταιν́ε οι συγκεκριμεν́οι δημοσιογραφ́οι που πουλαν́ε τρομολα-
γνεία, φοβ́ο κλπ για να εισπράξουν περιέργεια και να υποδουλώνουν
τους θεατές και ακροατές, υπηρετώντας αφεντάδες και συμφέροντα.
-  Φταιμ́ε ολ́οι εμεις́ που ψηφιζ́ουμε σπηθαμιαιόυς και ουτιδανους́
για να μας κυβερνάνε κάνοντάς ρουσφέτια ! ! !. . . και ο φαύλος
κύκλος συνεχίζεται . 
Όπου να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει Γ. Σεφέρης.
Όλα πουλιούνται Άθελα μου έρχονται στο νου μου οι στίχοι του Σουρή
. . .Πούλησαν την Ακρόπολη Πούλησαν το Θησείο Πούλησαν και των
Μυκηνών το αρχαίο το μουσείο......και η επωδός Αχ! Ελλάς ηρώων
χώρα τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα!
...και καλά από κατακρίσεις και βρισίδια είμαστε πρώτοι... ...και τώρα
τι κάνουμε; πώς λύνουμε το πρόβλημα μας; 
Οι πολιτικοί μας δεν συζητάνε αλλά πολεμάνε μεταξύ τους αλληλο-
βριζόμενοι για να συγκρατήσουν την πελατεία τους. Ο διάλογος
προϋποθέτει ήθος, γνώσεις, αποτέλεσμα.Το άθλημα της αρετής στην
εκκλησία του “Δήμου” ήταν η συνθετική σκεψ́η του διαλόγου δηλαδή
προτάσεις – θέσεις για λύσεις του προβλήματος.Είναι δυνατόν να
προκυψ́ει κάτι καλό απο ́ αυτούς ; Νομιζ́ω οτ́ι είναι αδύνατον.-Από
τους Ευρωπαίους δανειστές μας ; . . .και απο ́ αυτους́ φρονώ το ιδ́ιο
θα συμβεί και χειρότερα . . .Θα παρ́ουν . . . ό,τι και οσ́α μπορούν πε-
ρισσότερα - όπως εκ́αναν παν́τα – και επ́ειτα θα μας πετάξουν στο
καλαθάκι των αχρήστων!!
Γιατί; γι’ αυτούς έντιμο είναι ο,́τι τους ευχαριστεί και δικ́αιο ο,́ τι τους
συμφέρει . . . αλ́λωστε αυτά τα εγ́ραψε ο Θουκυδίδης από παλιά και
πάντα είναι επίκαιρα, προσθέτοντας στη συνέχεια ότι «ο ισχυρός
επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμη και ο ανίσχυρος ό,τι του
επιβάλλει η αδυναμία του». 
...Και η ελπίδα...κατάντησε παρηγοριά χωρίς ουσία για να
προσφεύγουν οι αν́θρωποι στις μαντικες́ τεχ́νες . . . χρησμους́, ευχες́,
λιτανειές κ.α. Ειν́αι σαν τον αν́θρωπο που διψά για αιωνιοτ́ητα και ο
θαν́ατος εγγυς́ εστιν́. 

Ναι! Αλλα ́ υπαρ́χει και το ηθ́ος της τιμης́, της αν-
δρείας, της αξιοπρέπειας! Πού; Στους συμφε-
ροντολόγους; (συγκεκριμένους) Στους
κομπιναδορ́ους; (συγκεκριμεν́ους) Στους απα-
τεων́ες; (συγκεκριμένους) 
. . . Και καλά θα πεσ́ουμε αμαχητί στη χαβούζα
της βαρβαρότητας; Αλί και τρισαλί!!! 
Όχι! Υπάρχει η δύναμη της σιωπής, που θα γίνει
ποτάμι 
Οι πραγματικοί ήρωες προχωρούν στα σκο-
τεινά, γράφει ο Σεφέρης, δεν ζητάνε δόξες,
τιμε ́ς, χρήματα και αναγνωρίσεις, είναι οι λίγοι, οι αγωνιστές του
ανήφορου (αυτούς που αποκαλούν ούφο, εξωγήινους, ηλίθιους,
χαζούς, βλάκες κ.α.) Δανείζομαι τη φωνή και τους στίχους του
Αγ́γελου Σικελιανού. 
Ομπρος́...να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω απο ́ την Ελλάδα. Ομπρός...να
σηκωσ́ουμε τον ήλιο πάνω απο ́ τον κόσμο . . . Πώς; με ποιον τρόπο; 
Με εργασία δημιουργική, με κόπο και ιδρώτα, με παραγωγή
προϊόντων, με την παιδεία μας την αληθινή, δηλαδή κάθε ημέρα να
γινόμαστε καλύτεροι από το χθεσινό εαυτό μας, με τους νέους, τις
γυναίκες μας, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη γνώση των Η/Υ,
τους χορηγούς, τους αληθινούς φίλους με αλληλεγγύη και εθελοντι-
σμό. Στα χωριά μας ν’ ανθίσουν τα περιβόλια μας, τη χρήση και αξιο-
ποίηση των ζώων μας, να υπάρχει μια πλήρης οικολογική μονάδα
(κότες, γίδες, πρόβατα, αγελάδες, γουρούνια κ.α.) σημείο
ανεξαρτησίας και αυτάρκειας τα δένδρα με τους καρπούς, τα σιτηρά
μας κλπ. 
Ας αναλογισθούμε επίσης παραδείγματα όπως τους Ισραηλίτες μετά
απο ́ πολλά χρον́ια εξορίας, επανίδρυσαν το κράτος τους (το 1948)
και το κατέστησαν ισχυρό και οικονομικά αυταρ́κες. 
Μήπως οι επιστήμονες που έφυγαν τα τελευταία χρόνια
δημιουργήσουν τη νέα Ελλαδ́α ή μαλ́λον θα έρχονται τα καλοκαίρια
για διακοπές; 
Ναι! σηκ́ω αδελφέ Ελ́ληνα απο ́ τον καναπέ, διώξε τη μούχλα της βα-
ρεμαρ́ας, της τεμπελιας́ και πες «ναι, εγω ́ θα σωσ́ω τον τοπ́ο μου,
εαν́ δεν σωθεί, εγώ φταιώ». 
... Και μη ξεχνάς οτ́ι δεν είσαι πεταμεν́ος, είσαι ο γιος του Ήλιου που
κληρονομ́ησες φως Απολλώνιο από τους προγόνους σου. . . και μόνο
από ευγνωμοσύνη προς αυτούς αξιζ́ει ν’ αρχίσεις την αναστήλωση. 
Πρέπει να θωρακισ́ουμε πατρίδα, ψυχή και συνείδηση ακυρώνοντας
τη βαρβαροτ́ητα παρανοικ̈ων́ υπανθρωπ́ων με ερ́γα ξεχωριστης́ –
μεγάλης ποιοτικής πνοής. Δεν έχουμε τίποτε άλλο να
αντιπαραθεσ́ουμε στο ξεπεσμο ́ παρά ερ́γα δημιουργίας και αγαπ́η, για
να ξεδιψάσει η ψυχή μας διαβάζοντας βιβλία οπ́ως Διονύσιο Σολωμό,
Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Σεφέρη, Ελύτη, Βρεττάκο κ.α. 
Συμπατριώτες· ντυθείτε τη μελωδία του ουράνιου τόξου και επειδή
έρχεται Πάσχα ας κλείσουμε το γράψιμό μας μ’ ένα ποίημα του Ν.
Γκάτσιου από το Μανιάτικο Εσπερινό: «Πάντα στον κόσμο θα έρχεται Πα-
ρασκευή Μεγάλη και κάποιος θα σταυρώνεται για να σωθούν οι άλλοι» 

Κύριε εκδότα, Για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τα γραφόμενα στο φύλλο της εφημερίδας σας των μηνών Οκτωβρίου, Νο-
εμβρίου, Δεκεμβρίου 2020 σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Στα όρια της αρμοδιότητος της ενορίας Βαχού δεν υφίσταται ναός αφιερωμένος στον Άγιο Πολύκαρπο ούτε υπάρχει περιοχή Ομαλές.
Όσον αφορά την ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου είναι επιθυμία των περισσοτέρων συγχωριανών μας οι οποίοι και προσφέ-
ρουν και τα χρήματα, εξαιρούνται βέβαια ορισμένοι που φέρνουν πάντα αντιρρήσεις σε ό,τι καλό και σωστό προσπαθούμε να κάνουμε
στο χωριό μας. Ευτυχώς είναι ελάχιστοι. Αναφορικά με το θέμα της ύπαρξης στο χωριό μας ανθρώπων οι οποίοι πεινάνε και έχουν ανάγκη
φαρμάκων, σας γνωρίζουμε ότι πάντοτε σε αυτούς τους ανθρώπους βρεθήκαμε αρωγοί και συμπαραστάτες όταν περιήλθε στη γνώση
μας το πρόβλημα αυτών και σε χρήματα και σε φάρμακα και σε είδη διατροφής.
Κύριε εκδότα, Θα χαρούμε πολύ να σας ξεναγήσουμε στον Ιερό Ναό και στα ξωκκλήσια του χωριού μας να δείτε ιδίοις όμμασι ότι δεν ευ-
σταθούν τα γραφόμενα και να διαπιστώσετε το έργο το οποίο κάνουμε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και επιφυλασσόμεθα παντός
νομίμου δικαιώματός μας.

Προς αποκατάσταση αλήθειας
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Eνδιαφέρον έχει ο διαχωρισμός της
Αποσκερής και της Προσηλιακής
Μάνης: ως Αποσκιερή οριοθετείται το

τμήμα που σκιάζει στη δύση του ήλιου, δη-
λαδή η πλευρά που βλέπει τον Μεσσηνιακό
κόλπο, ενώ Προσηλιακή, ό,τι πιάνει με το
φως η ανατολή του ήλιου, η πλευρά που βλέ-
πει τον Λακωνικό κόλπο. Άλλος τόπος ο ένας,
άλλος ο άλλος. Το μέλι που είχαν στην Προση-
λιακή στην Αποσκερή δεν το είχαν. Η Μέσα
ήταν άγονη γη, άνυδρη, με ελάχιστη παρα-
γωγή, ενώ η Έξω Μάνη είχε αφθονία σε ελαι-
όλαδο, κτηνοτροφικά αγαθά και ποικιλία σε
ξινά, εσπεριδοειδή. Η παραδοσιακή μεσομανιά-
τικη μαγειρική ήταν δωρική, απολύτως εξαρ-
τημένη από τα ελάχιστα προϊόντα που έβγαζε
ο τόπος. Αξιοποιούσε τα πάντα, ακόμη και αυτά
που προσπερνιούνται σήμερα ως μη βρώσιμα.
Η ανάγκη γεννήσου την ευρηματικότητα.
ΦΑΓΗΤΑ ΣΤΗ  ΜΑΝΗ
Γύρω-γύρω στα χωριά της Ανατολικής Μάνης,
στέκονται φυσικά τείχη από φραγκοσυκιές
πλεγμένες σε στέμμα, ακροκορώνες των οικι-
σμών και των πύργων που διασώζονται. Για
τους παλιούς Μεσομανιάτες το φύλλο της
φραγκοσυκιάς, όσο ήταν τρυφερό και πριν
βγάλει αγκάθια, ήταν λιχουδιά. Το άνοιγαν στη
μέση, το έψηναν πάνω στην πλάκα στη φωτιά
και το έτρωγαν σαν γλυκό πιτάκι.
Ο τόπος έβγαζε επίσης λούπινα, τα πικρά
πρωτεϊνούχα όσπρια, που θεωρούνταν οι μα-
νιάτικες σταφίδες. Είχαν και λίγα κουκιά και

φακές. Τα όσπρια, για να νοστιμίσουν, τα έκα-
ναν με άγρια μυριστικά χόρτα. Τα αγριόχορτα
του τόπου είναι μέχρι και σήμερα θεμέλιο της
κουζίνας τους. Μυρίζει ο τόπος μαράθια,
άγρια πράσα και παπαρούνες. Και ψάρια
είχαν αρκετά, μικρού μεγέθους, από την το-
πική αλιεία, τα οποία πάστωναν για να τα
συντηρήσουν, ενώ από το εμπόριο προμη-
θεύονταν παστό βακαλάο.
Το κρέας τους ήταν πρωτίστως το χοιρινό,
από τους οικόσιτους χοίρους (μπουζία), και
τα πουλερικά, του σπιτιού αλλά και του κυ-
νηγιού. Εφηύραν ακόμη διάφορα είδη πιτών
και ζυμών. Τα λιγοστά ντόπια στάρια και το
αλεύρι, ήταν από τα βασικά προϊόντα της αν-
ταλλακτικής οικονομίας. Το «σκυλόψωμο»,
ένα είδος ψωμιού από 80% πίτυρο και 20%
αλεύρι, μαζί με λίγες ελιές και τσάι από φα-
σκόμηλο, ήταν το φαγητό που έτρεφε τους
βοσκούς στα ορεινά.
Μαζί και πάνω από όλα, είχαν το ελαιόλαδο.
Το ντόπιο λάδι είναι το sine qua non της μα-
νιάτικης κουζίνας. Η αφθονία του δημιούρ-
γησε μια ευρεία γκάμα τηγανητών που
ρουφούν όλη την ουσία του. Φυσικά, δεν το
χρησιμοποιούσαν μόνο για να μαγειρέψουν,
αλλά και για να συντηρήσουν τροφές, μισό
χρόνο μπορεί να κρατούσαν το τηγανητό μο-
σχάρι μέσα στο ελαιόλαδο. Οι Μανιάτες
ακόμη και τους κουραμπιέδες λαδένιους τους
κάνουν μέχρι σήμερα. Το λάδι της περιοχής
όμως, αν και ποιοτικά τρανό, σπάνια το βλέ-

πει ελληνικό ράφι. Τόνοι εξάγονται ανωνύ-
μως στη Γερμανία, την Ελβετία και την Ιταλία
και εκεί συσκευάζονται και τυποποιούνται για
λογαριασμό ξένων. Αξιοπερίεργη παραχώ-
ρηση κάποιων υπερήφανων ελαιοπαραγω-
γών για το μόχθο τους.
Γήινη και γυμνή η μαγειρική τους, ένα πορ-
τοκάλι, λίγο παστό ή σύγλινο, ένα χόρτινο πι-
ταράκι, ένα κομμάτι ψωμί με λίγο λάδι, το πιο
ουσιώδες της κουζίνας τους. Αυτές τις γεύ-
σεις και άλλες πολλές, όλες από το έντονο
παρελθόν του τόπου, συναντήσαμε διασχί-
ζοντας την Ανατολική Μάνη. Είδαμε τη χρυσή
ομίχλη που δημιουργεί ο ήλιος, να ξυρίζει τις
πεδιάδες και να κόβει τα χαμηλά βουνά, νιώ-
σαμε μια καταπραϋντική ηρεμία, διάχυτη
στον αέρα που μοσχοβολά φασκόμηλο, συ-
ναντήσαμε ντόπιους που έχουν πάντα δίκιο
και είναι πολυμαθείς. Οι Μανιάτες, σαν τον
τόπο τους, είναι κλειστοί. Δεν είναι άνθρωποι
που θα σε καλωσορίσουν και θα σου ανοι-
χτούν. Αν όμως το κάνουν, σημαίνει πως το
εννοούν πραγματικά.

Διαφορές της Αποσκιερής και της Προσηλιακής Μάνης

Όταν ο Σοφοκλής έγραφε την “Αντι-
γόνη“ ήθελε να δείξει μεταξύ άλλων
την αντίθεση του “φυσικού” η  “θεϊ-

κου” δικαίου και του πολίτη σε “στενόχωρη”
και απάνθρωπη συμπεριφορά των αρχόν-
των. Φαίνεται ότι η έννοια του Δικαίου από
τότε ως σήμερα δεν κατανοήθηκε, πολύ πε-
ρισσότερο αφού στην Ελλάδα εξουσίασαν
σουλτάνοι, πασάδες και αγάδες. ‘Έτσι με την
ευκαιρία του κορονοϊού εφαρμόζεται ένα
stricto sensu ̈ δίκαιο¨ που θυμίζει το “πονάει
χέρι; κόβει χέρι, πονάει μάτι; βγάζει μάτι.
Δεν φτάνει που οι κυβερνώντες (μήπως είναι
οι ίδιοι;) έφαγαν τα χρήματα των πολιτών ,
μισθωτών και συνταξιούχων και εξακολου-
θούν να τους βομβαρδίζουν με μείωση μι-
σθών και δικαιωμάτων και αύξηση φόρων
και επιτελικής πειθαρχίας .
Ονόμασαν τα “υπουργάκια” της υποτέλειας
“νόμους” και “θεσμούς” τις εντολές που έξω-
θεν τους στέλνουν και τις εφαρμόζουν “αδιά-
βαστες” Δίκαιο !. Το νομικό σύστημα χωρών
{ακόμη και της Ελλάδος, και της Γαλλίας και
Ιταλίας και Ισπανίας} κοιτίδες της πολιτιστικής
ελευθερίας, σήμερα, δεν έχουν οντότητα να
αντισταθούν στη δικτατορία του υλιστικότατου

χρηματοπιστωτικού παγκόσμιου συστήματος
που, καταλύει κάθε έννοια δικαίου, πλην του
δικού τους, της απανθρωπιάς, του αντί-ουμα-
νισμού, του εξευτελισμού των ανθρώπων. 
Ζούμε σε ένα Μεσαίωνα πίσω απ τον Μεσαί-
ωνα. Γιατί τότε δεν έβλεπε ο ραγιάς -μουζί-
κος κολίγος, δουλοπάροικος τον Αγά, αλλά
ζούσε σε μια επίφαση ελευθερίας μέσα στη
φύση. Τώρα  ούτε αυτό δε γίνεται: Τα ΜΜΕ
κάθε ώρα βομβαρδίζουν τον ανθρωπάκο
μέσα στο σπίτι του διαφθείροντας κάθε έν-
νοια και αξία ανθρώπινη . Κάθε δικαίωμα θε-
ωρείται αυθαιρεσία. Ο πολίτης αποκοιμίζεται
μπρος στη ΤV . και στο τάμπλετ και ονειρεύε-
ται η μπαίνει στο υποσυνείδητό του περισσό-
τερο από, τη μάνα , τον πατέρα , τον αδελφό,
τον φίλο, ο εκφωνητής της T.V. η το ιντερνεντ
υποκατέστησε κάθε καλό βιβλίο, κάθε ηθική
αξία. Ο καριερίστας εκτόπισε κάθε ικανό και
άξιο, σεμνό με ανταγωνισμό που από “αθέ-
μιτο” έγινε θεμιτός” !. Ενισχύονται οι με όποιο
τρόπο παράγουσες χρήμα -εταιρείες, αδια-
φορώντας για το “πόθεν”. 
Μεγαλέμποροι ναρκωτικών, όπλων ΜΙΚΡΟ-
ΒΙΩΝ! γίνονται εξουσιαστές κυβερνήσεων,
που με ένα 20% ψήφων (αφού το 45%-

50%. δεν ψηφίζει) και
έτσι γίνεται κυβέρνηση
στο υπόλοιπο 80%, με
δώρο !!! 50 “βολευτές”.
Η αστυνομία προστα-
τεύοντας αυτούς δεν
προστατεύει τον πολίτη που τον βλέπει σαν
αντίπαλο_ ταραξία αν διαμαρτυρηθεί στο
“τσιγάρισμά” του. Νομίζοντας ότι εκτελώντας
διαταγές του “υπουργάκου” {που και αυτός
τις έχει πάρει έξωθεν) εκτελεί δίκαιο. π.χ.
γράφει συχνά τον πολίτη που κάθισε σε μια
εγκαταλελειμμένη καρέκλα κλειστού καφε-
νείου και ας είναι 85 χρονώ, ανήμπορος, και
τον κάνουν να νιώθει ότι παρέβη τον ̈ νόμο¨
είναι ένοχος και παραβάτης, μόνιμα και συ-
νηθίζει την προ``ύπάρχουσα ενοχή του. 
Ούτε ανώτατοι δικαστικοί, ούτε ανώτατοι δι-
κηγόροι ξεσηκώνονται να καταρρίψουν την
κυριαρχία των τραπεζών, εταιρειών, ανωνύ-
μων, οφ σορ που είναι στο απυρόβλητο και
δεν επιδέχονται διαμαρτυρία από κανένα . Κα-
ταλύθηκε λοιπόν η έννοια του δικαίου και ας
προσπάθησε ο Σοφοκλής, ο Προμηθέας και ο
Χρηστός είναι πάλι στο Σταυρό. Ο πολίτης έχει
να επιλέξει: Ξερά περιττώματα η φρέσκα;

Άρωμα Δικτατορίας: Στη Σκέψη και τη Ζωή
Του Κυριάκου Κάσση
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ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΛΩΜΟΧΩΡΙΤΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Ευχόμαστε στους Μανιάτες 
και σε όλο τον κόσμο

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΚΟΝΤΕΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

MSc HΟΜΕ MASTER ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΩΝ

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ

3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 167, ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ. 112 51
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 210 8677916 * KIN.: 6932 274385

E-mail: neozoia1@gmail.com 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΠανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων θα διοργα-
νώσει εκδήλωση για τη συμμετοχή των Κρητών στους Αγώνες του 1821.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 26

Σεπτεμβρίου 2021 (σύντομα θα καθοριστεί η ώρα), με συμμετοχή της Περιφέρειας
Κρήτης  και της Περιφέρειας Αττικής. Το όλο πρόγραμμα θα παρουσιαστεί με την
αιγίδα της Επιτροπής 1821 -2021, όπου θα ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμά της. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ & ΦΙΛΩΝ «Η ΜΑΝΗ»

200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣ

Κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ και τιμούμε τους προγόνους μας για την κα-
τάθεση ψυχής στο άναμμα της Επανάστασης. Σε εκείνους που παραγ-
κώνισαν φιλοδοξίες, προνόμια, γδικιωμούς και ενώθηκαν κάτω από

τη λευκή σημαία με το μπλέ σταυρό για ένα και μόνο σκοπό τη λευτεριά του
΄Εθνους όχι της Μάνης. ΄Ετσι κι αλλιώς ο τόπος τους ήταν λεύτερος, δεν
ελεγχόταν από πασάδες ήταν «τό μεγαλύτερον φόβητρον τών Τούρκων καί
τό καταφύγιον των Ελλήνων», τόπος κατάλληλος ν’ ανάψει η φωτιά της Επα-
νάστασης μακριά από τους αλλόθρησκους που καταδυνάστευαν την άμοιρη
πατρίδα κοντά 400 χρόνια και έσπερναν στο πέρασμά τους φωτιά και τσε-
κούρι στους φοβισμένους ραγιάδες. 
Η δυναμική των Μανιατών δε σταματά τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης,
στην πολιορκία των Μεσσηνιακών κάστρων (1821), στην απελευθέρωση
της Τριπολιτσάς (1821), στην κατάληψη της Σπλάντζας (1822), στην ανα-
κούφιση των μαχητών κατά την Α’ πολιορκία του Μεσολογγίου (1822),
είναι παρόντες και στην εξέλιξη της Επανάστασης όταν φαινόταν ότι πνέει
τα λοίσθια.
Οι νικηφόρες μάχες Βέργας (Αλμυρού), Διρού (22-25/6/1826) και Πολυά-
ραβου (28/8/1826) αναπτέρωσαν το ηθικό των υπόλοιπων Ελλήνων, αφού
τα πρότερα χρόνια καταμετρούσαν μόνο τραγωδίες, όπως στην Κάσο, στα
Ψαρρά, στο Νιόκαστρο, στο Μανιάκι, στα Τρίκορφα Αρκαδίας, στην έξοδο
του Μεσολογγίου και τότε βοήθησαν την Ιστορία να γυρίσει σελίδα σα να
χρωστούσε την Ελευθερία στην Ελλάδα. 
Ξεχωριστή θέση στην Ιστορία έχουν οι αστράτευτες Μανιάτισσες, που με
ψυχή και γενναιότητα πήραν τη θέση τους στο πάνθεον των ηρώων, αφού
αντιμετώπισαν τους τουρκοαιγυπτίους στο Διρό (24/6/1826) και απέτρεψαν
την κατάληψη της Μάνης, εξέλιξη που πιθανολογείται ότι θα άλλαζε την έκ-
βαση για τη σωτηρία του ΄Εθνους: «… Οι γυναίκες εν τω άμα, κάμανε μεγάλο
θάμα. Ανασκουμπώνουν τις ποδιές και βάνουν πέτρες στρογγυλές. Καύκαλα
ανοίγουν πολλά και αρπάζουν τα δρεπάνια και τους κόβουν τα κεφάλια…».
Είμαστε περήφανοι που στις φλέβες μας τρέχει ίδιο αίμα με τους Μανιάτες και
τις Μανιάτισσες, των οποίων το θάρρος και η αυταπάρνηση έγραψε Ιστορία.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΑΚΗ - ΔΙΑΣΑΚΟΥ
Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΣΤΑ ΑΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΛΗΣΣΙΑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟ-
ΚΟΥ ΣΤΙΣ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00 Η
ΜΠΑΙΖΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ

ΞΙΦΑΡΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΑΚΟ ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΙΤΙΣΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΒΛΑ-
ΧΑΚΟΥ. Η ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΝΥΜΦΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΚΡΟΚΕΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

ΜΑΝΙΑΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
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«Με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 200 χρόνων από
την έναρξη του Αγώνα
κατά του τούρκικου
ζυγού, το παράδειγμα των
προγόνων μας, των Ενδό-
ξων Μανιατών που έχυ-
σαν το αίμα τους στο
βωμό της Ελευθερίας του
΄Εθνους, να φωτίζει το
δρόμο μας απέναντι σε
κάθε απειλή και να μας
κρατά ενωμένους για το
καλό της Πατρίδας»

«Εύχομαι στη «ΦΩΝΗ
ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ», στον εκ-
δότη Νίκο Καλαποθαράκο
και στους αν θρώπους της

εφημερίδας, να συνεχίσουν και το 2021 να ενημερώνουν
τους απανταχού Μανιάτες, και όχι μόνον, για τα σημαντικά
και τα ενδιαφέροντα και να συμβάλλουν, όπως κάνουν χρό-
νια τώρα, στην αντικειμενική πληροφόρηση»

Νικόλαος Μανωλάκος
Αντιστράτηγος ε.α. –Επίτιμος Διοικητής ΑΣΔΕΝ

Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α΄ Πειραιώς και Νήσων
Κουντουριώτου 147, Πειραιάς  Τ.Κ.185 35

Τηλ. επικ.: 210 4226613 & 614 * Φαξ: 210 4124584
e-mail: n.manolakos@parliament.gr

Tο 2019 συστρατεύ-
τηκα στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Πειραιά

με τη «ΝΕΑ ΑΡΧΗ για την
Αττική» με το Γιώργο Πα-
τούλη, ενός Εξαίρετου Επι-
στήμονα Γιατρού και ΄Αξιου
Ηγέτη. Με τίμησαν με την
ψήφο τους 11.000 συμπο-
λίτες μου. Τους ευχαριστώ
για την εμπιστοσύνη που
μου έδειξαν. 

Ο Περιφερειάρχης μου ανέ-
θεσε τα καθήκοντα του Εντε-
ταλμένου Συμβούλου και
αργότερα του Αντιπεριφερειάρχη Λαϊκών και
Υπαίθριων Αγορών, σε μια περίοδο της Παν-
δημίας, κρίσιμη για τη χώρα και την Αττική μας.
Το Λεκανοπέδιο φιλοξενεί 260 Λαϊκές Αγορές
την εβδομάδα. Η κατάσταση δεν ήταν εύκολη
για όλους εμάς στην πρωτόγνωρη αυτή κρίση,
γιατί είχαμε να πολεμήσουμε με έναν αόρατο
εχθρό τον COVID 19.
Παρέλαβα μία Υπηρεσία με πολλά λειτουργικά
προβλήματα. Από την πρώτη στιγμή, μαζί με

τον Περιφερειάρχη Γιώργο
Πατούλη και σε συνεργασία
με τις Ομοσπονδίες των Πω-
λητών Λαϊκών Αγορών, τους
Προέδρους και τα Σωματεία,
δώσαμε λύσεις και καταφέ-
ραμε να κρατήσουμε ανοι-
χτές τις Λαϊκές Αγορές και
τους 10.000 Πωλητές να ερ-
γάζονται, έστω και εκ περι-
τροπής.
Με το Νέο Νομοσχέδιο θέ-

τουμε τις Βάσεις για την Εξυ-
γίανση, τον Εκσυγχρονισμό

για Πρότυπες Λαϊκές Αγορές, σύμφωνα με τα
ευρωπαϊκά δεδομένα.
Τιμώ τον όρκο μου. Προτεραιότητά μας πάντα
το όφελος του Πολίτη και των Πωλητών.

Ο Σταύρος Μελάς, είναι Αντιπεριφερειάρχης
Λαϊκών και Υπαίθριων Αγορών.
Ομότιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής. Τέως Αντιδήμαρχος
Παιδείας και Δημοσίων Σχέσεων, Πρόεδρος
του ΚΕΚ του Δήμου Κερατσινίου.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Του Σταύρου Μελά

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λαϊκών και Υπαίθριων
Αγορών Σταύρος Μελάς με τον Περιφερει-

άρχη Γιώργο Πατούλη. Διακρίνεται ο Εντεταλ-
μένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αρμόδιος

για Θεατρικές και Μουσικές Εκδηλώσεις
Χάρης Ρώμας
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Tο 2021, είναι μια ιστορική χρονιά,
καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση, 200

χρόνια πορείας, 200 χρόνια υπερηφάνειας,
200 χρόνια μεγάλων επιτυχιών και δοκιμα-
σιών για το νεοελληνικό κράτος. 

Η Επανάσταση του 1821, δεν είναι απλά ένα
ιστορικό γεγονός για την Πατρίδα και το
΄Εθνος μας. Αποτελεί κορυφαία στιγμή της
ελληνικής και της διεθνούς ιστορίας. Ο ξεση-
κωμός των Ελλήνων το 1821, ήταν ένα γε-
γονός με διεθνείς διαστάσεις, το οποίο
επηρέασε και διαμόρφωσε τις εξελίξεις στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία, την Χερσόνησο
του Αίμου και συνολικά στην Ευρώπη.
Η Ελληνική Επανάσταση, ήταν αδιαμφισβή-

τητα Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας που
οδήγησε στην δημιουργία του ανεξάρτητου
ελληνικού κράτους. Μια ανεξαρτησία, η οποία
μόνο εύκολη υπόθεση δεν ήταν, χρειάστηκαν
πολλές θυσίες, υπήρξαν πολλές δυσκολίες
και πολλές ανατροπές. 
Η Μάνη μας, οι Μανιάτες και οι Μανιάτισσες,
με την προαιώνια αδούλωτη ψυχή, ήσαν από
τους θεμελιωτές και τους πρωταγωνιστές
της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Στις 17 του
Μάρτη στην Τσίμοβα (σημερινή Αρεόπολη),

μετά από κάλεσμα του Πετρόμπεη
Μαυρομιχάλη (μια από τις σημαντικό-
τερες φυσιογνωμίες της Επανάστα-
σης), το λάβαρο της Επαναστάσεως
υψώθηκε στον ουρανό. ́ Ηταν η πρώτη
επαναστατική σημαία του Αγώνα, ένα
κομμάτι λευκό ύφασμα με έναν γαλά-
ζιο σταυρό και δύο επιγραφές: «ΤΑΝ Ή
ΕΠΙ ΤΑΣ» και «ΝΙΚΗ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ».
΄Ηταν το σύμβολο της πίστης στην Ορ-
θοδοξία, της προσφοράς στην Πατρίδα,
της προσήλωσης στην Λευτεριά. Οι
οπλαρχηγοί, οι αγωνιστές και οι ιερείς, μετά
τη δοξολογία μπροστά στο Ναό των Ταξιαρ-
χών, ορκίστηκαν για «Νίκη ή Θάνατο».
Η φλόγα της Επαναστάσεως και ο πόθος για
την Λευτεριά, ύστερα από 400 χρόνια σκλα-
βιάς, ένωσε όλους τους ΄Ελληνες. 
Από το καπετάν Ζαχαριά, τους Μαυρομιχαλέ-
ους, τους Γεωργάκηδες, τον Μούρτζινο τους
ανώνυμους αγωνιστές μέχρι και τις Μανιά-
τισσες, όλοι τους ήταν από τους βασικούς πυ-
λώνες στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας για την
πατρίδα μας. Ενώ οι ιστορικές μάχες της Βέρ-
γας, του Διρού και στο Πολυάραβο απέναντι
στον Ιμπραήμ, «έσωσαν» τον Εθνικοαπελευ-
θερωτικό Αγώνα σε μια κρίσιμη καμπή για
την πορεία της Επαναστάσεως. 

Η Μάνη μας, ήταν μια από τις κοιτίδες του
ξεσηκωμού και η προσφορά του τόπου μας
στον Αγώνα για την Ελευθερία πολυεπίπεδη.
Οι πρόγονοι μας προσέφεραν τα μέγιστα στη
δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, θυ-
σίασαν ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για τη
Λευτεριά και την Ανεξαρτησία. 
Ιερό μας χρέος, να τιμούμε στην πράξη την
προσφορά και την θυσία τους, για να είμαστε
εμείς σήμερα Ελεύθεροι. Οφείλουμε να ακο-
λουθούμε το δρόμο που «χάραξαν», με Πίστη
και Αφοσίωση στην Πατρίδα μας, για να εί-
μαστε άξιοι Απόγονοι τους. 

Ο Γιάννης Μελάς, είναι Βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας Α΄ Πειραιώς και Νήσων

Tο 2021 είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά,
η οποία ταυτόχρονα αποτελεί ορόσημο.
Είναι κρίσιμη γιατί η ανθρωπότητα,

ανάμεσά τους και η χώρα μας, περιμένει να
βγει από τους περιορισμούς της πανδημίας
και να ξεκινήσει η πορεία της ανάταξης και
της κανονικότητας.

Αποτελεί όμως και μια χρονιά ορόσημο, γιατί
συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη
της Επανάστασης του 1821, που έφερε την
απελευθέρωση στους ́ Ελληνες και την ίδρυση
της νέας Ελλάδας.
Γι’ αυτήν την επέτειο, εμείς οι Μανιάτες δι-
καιούμαστε να είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι,
αφού ξεκινήσαμε τον ξεσηκωμό του Γένους
με την ύψωση της πρώτης επαναστατικής ση-
μαίας την 17η Μαρτίου στην Τσίμοβα, σημε-
ρινή Αρεόπολη, αλλά και με την ηγετική μας
συμμετοχή στην απελευθέρωση της Καλαμά-
τας, την 23η Μαρτίου του 1821, και την πα-
ραπέρα αφιέρωση των προγόνων μας στον
ιερό Αγώνα της απελευθέρωσης της χώρας. 
Δεν πρέπει να λησμονηθεί η συμμετοχή των
Μανιατών στη μάχη του Βαλτετσίου, όπου με

τους λοιπούς Πελοποννήσιους και υπό την
αρχηγία του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, απε-
φάσισαν να νικήσουν ή να πεθάνουν. Και ενί-
κησαν, αναγκάζοντας τους Τούρκους να
υποχωρήσουν και να κλειστούν στην Τρί-
πολη, όπου αργότερα μετά από τρίμηνη πο-
λιορκία παρέδωσαν την πόλη, κάνοντας το
πρώτο μεγάλο βήμα για την απελευθέρωση. 
Και βέβαια, όλοι οι ιστορικοί συμφωνούν ότι
οι Μανιάτες το 1825 και 1826 κράτησαν
ζωντανή την Επανάσταση, από την κάθοδο
του Ιμπραήμ με τον πολυάριθμο στρατό του.
Αν η Μάνη έπεφτε στα χέρια του εχθρού, την
περίοδο εκείνη όπου η Επανάσταση ταλανί-
ζονταν από τις εμφύλιες έριδες για τον
έλεγχο του νέου κράτους, ο έλεγχος της Πε-
λοποννήσου θα περνούσε στον Ιμπραήμ και
η πορεία του απελευθερωτικού Αγώνα θα
ήταν προδιαγραμμένη, καταλήγοντας στην
αποτυχία. Οι μάχες, στη Βέργα, στο Διρό και
στον Πολυάραβο, όχι μόνον έσπασαν το
ηθικό των στρατευμάτων του Ιμπραήμ, αλλά
έδειξαν στους υπόλοιπους ́ Ελληνες ότι οι Αι-
γύπτιοι δεν ήσαν αήττητοι. 
Ο λόγος που θυμίζω τα γεγονότα αυτά, είναι

διότι μερικές φορές, η ιστορία διαστρεβλώνεται
από ορισμένους, προκειμένου να κατεβάσουν
κάποιους και να ανεβάσουν άλλους. 
Παραπέρα, θα ήθελα να αναφερθώ στη σημε-
ρινή  εποχή, όπου η κυριαρχία μας, αλλά και τα
κυριαρχικά μας δικαιώματα, αμφισβητούνται
από τους νεοοθωμανούς της Τουρκίας. Η σημε-
ρινή Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, με μεθοδικότητα, με αποφασιστι-
κότητα, με σχέδιο, ισχυροποιεί τις συμμαχίες, τις
παλιές και τις νέες και κυρίως ενισχύει το στρά-
τευμα, αυξάνοντας το προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων και αποκτώντας τα κατάλληλα οπλικά
συστήματα, για να αποτρέψει και να ανατρέψει
τα σχέδια των αντιπάλων μας. 
Κλείνοντας, επιθυμώ να καταστήσω σαφές, ότι
για μας τους Μανιάτες η προσφορά στην πα-
τρίδα ήταν, είναι και θα παραμείνει ύψιστο κα-
θήκον, γιατί είμαστε φτιαγμένοι από την πέτρα
της Μάνης και το αίμα που έχουν δώσει οι πρό-
γονοί μας για την Ελευθερία του Γένους μας. 

Ο Νικόλαος Μανωλάκος, είναι Αντιστράτηγος
ε.α – Επίτιμος Διοικητής ΑΣΔΕΝ, Βουλευτής
Νέας Δημοκρατίας Α΄ Πειραιώς και Νήσων

Η Μάνη κοιτίδα εξέγερσης και ξεσηκωμού των Ελλήνων
Του Γιάννη Μελά

Του Νικολάου Μανωλάκου

Η Μάνη και η Επανάσταση του 1821
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COVID 19 & H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Όλοι μας έχουμε πλέον κληθεί να αντιμετωπί-
σουμε και να προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγ-
ματικότητα, την οποία έχει επηρεάσει ο COVID

-19, με την καθημερινότητά μας να γίνεται όλο και δυ-
σκολότερη μέρα με τη μέρα, με αυξημένο το αίσθημα
της αβεβαιότητας και ιδιαίτερα στα θέματα υγείας. 
Η εταιρία μας γι αυτό το λόγο έχει οργανωθεί και
προσαρμοστεί με τις υγειονομικές ανάγκες, ώστε η
δουλειά να συνεχίζεται απρόσκοπτα και τα αιτήματα
να βρίσκουν άμεση ανταπόκριση. 
Ως ασφαλιστικοί σύμβουλοι τελούμε πλέον ως η
μόνη γέφυρα επικοινωνίας και επίλυσης των θεμά-
των μεταξύ του πελάτη και της εκάστοτε ασφαλιστι-
κής εταιρίας, με διαδικασίες άμεσες και με γνώμονα
την πληρέστερη παροχή κάλυψης με το χαμηλότερο
κόστος ασφάλισης. 
Η κατάσταση της πανδημίας ήταν και ο λόγος που το
κράτος έδωσε τη δυνατότητα στις εταιρίες και στους
εργαζόμενους τους να ακολουθήσουν την εξ’ απο-
στάσεως εργασία. Όμως, η εργασία δεν είναι ίδια σε
όλες τις εταιρίες παροχής υπηρεσίας και δη ασφαλι-
στικής υπηρεσίας, όπου η εξειδίκευση αποτελεί ση-
μείο αναφοράς. 
Η πανδημία ανάγκασε τους ασφαλιστές που εξυπη-
ρετούν τις ανάγκες των πελατών τους, να έλθουν
ακόμα πιο κοντά σε αυτούς προσπαθώντας να βρουν
άμεσες λύσεις σε θέματα που ο πελάτης τα διακανό-
νιζε με τη φυσική του παρουσία, ενώ πλέον γίνεται
τηλεφωνικά και διαδικτυακά. 
Για το λόγο αυτό οι ασφαλιστικές εταιρίες προσπα-
θούν να μπουν σε ρυθμούς επαναπροσδιορισμού και
απλοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης, αναβαθ-
μίζοντας τις υπηρεσίες τους, σε όλους τους κλάδους
για να διατηρηθεί το κύρος της ασφαλιστικής αγο-
ράς, στις δύσκολες εποχές που διανύουμε. 
Μέγιστη προτεραιότητα οι ασφαλίσεις ζωής, οι
οποίες αποτελούν πια επιτακτική ανάγκη όλων μας
αυτή την περίοδο, με αναβαθμισμένες και ολοκλη-
ρωμένες παροχές στα πακέτα καλύψεων που αντι-
κατοπτρίζουν τις εξελίξεις, καθώς ο τομέας της
υγείας ήταν, είναι και θα παραμείνει ευάλωτος. 

Εύχομαι ολόψυχα το Αναστάσιμο
Φως να φωτίζει την ψυχή μας!

Καλό Πάσχα με Υγεία και Αγάπη!

Βασίλης Η. Κατσαφάδος

Δικηγόρος
στον ΄Αρειο Πάγο

Αν. Τομεάρχης
Δικαιοσύνης ΚΙΝΑΛ

Δραγάτση 8, Πειραιάς
Τηλ. επικ.: 210 4174002

* 6944 449934

Η εταιρία “Armenakis Insurance
Services” δραστηριοποιείται
στην ασφαλιστική αγορά πάνω
από 20 χρόνια έχοντας δικαίως
αποκτήσει την αφοσίωση των
πελατών της, εμπιστεύοντας τη
για τη βαθιά γνώση στην πα-
ροχή αξιόπιστων ασφαλιστικών
υπηρεσιών.

Ο γενικός διευθυντής και ιδρυτής
της εταιρίας Γιάννης Αρμενάκης,
γεννημένος στον Πειραιά και
κληρονομώντας την αγάπη για
τη θάλασσα από την οικογένειά
του, καθιερώθηκε πρωτοπόρος
και γνώστης της ασφαλιστικής
αγοράς στον τομέα των σκαφών
στην Ελλάδα, καθώς και όλων
των κλάδων, εμπορικών και μη. 

19 SIGROU AVE.
ATHENS 11743
GREECE
TEL.: 210 9215022
FAX: 210 9215067
arminsur@otenet.gr
www.armenakis-ins.com

INSURANCE SERVICES
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ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΓΙΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ  2015-2020
ΚΑΙ Ο ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

Τα στοιχεία αυτά  αναδεικνύουν πως οι θάνατοι κάθε έτος είναι
σχεδόν οι ίδιοι αυξομειούμενοι. Θα πρέπει  να συμπληρωθεί  με
στοιχεία   για τις αιτίες των θανάτων και να δούμε σε πιο βαθμό οι
θάνατοι με την  επιδημία του κορομοιού , πόσο αυξήθηκαν και αν
επιβαλλόταν ο πληθυσμός να μπει σε αυτή τη ταλαιπωρία και φυ-
σικά το μέγιστο πρόβλημα της οικονομίας και της καταθλιπτική επί-
πτωση στη ζωή μας ιδιαίτερα  μερίδας του πληθυσμού της
νεολαίας που έχει ανάγκη επικοινωνίας και κυρίως τις επιπτώσεις
της συνολικής  ζωής.
Τα στοιχεία είναι για 14 εβδομάδες το 2020. Επίσης στοιχεία για 5
χρόνια
Για 44 εβδομάδες του 2020 οι θάνατοι ήταν  106322 ‘ατομα (
53387 άνδρες και 52935 γυναίκες ) στο χρονικό διάστημα που
υπήρχε ο Κορονοιός 
Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2019  για 44 εβδομάδες ήταν
105529  ( 53235 άνδρες και 52294 γυναίκες) αύξηση    793 πε-
ρισσότεροι θάνατοι το 2020  0,75% αύξηση  , βέβαια δεν γνωρί-
ζουμε τα υποκείμενα νοσήματα.
Μεταξύ του 2015- 2019 οι θάνατοι κάθε χρόνο ήταν:
αυξημένοι  ως μέσος όρο  αυτά τα χρόνια την πενταετία 5,05%

Για το 2020   οι  θάνατοι ήταν     106 322     Αύξηση  σε   793 θά-
νατοι
Για το 2019   οι  θάνατοι ήταν      105529      Αύξηση  σε 5072
Για  το 2018  οι  θάνατοι ήταν:     100457      Μείωση  σε 4785
Για  το 2017 οι   θάνατοι  ήταν     105 242     Αύξηση   σε 7044
Για  το 2016  οι  θάνατοι ήταν        98199      Μείωση   σε 4077
Για   το 2015  οι  θάνατοι ήταν     102276

Όπως  διαβάζεται στο πίνακα υπάρχουν διαφορετικός ο αριθμός
των θανάτων σε  άλλες χρονιές περισσότεροι η λιγότεροι, βέβαια

χωρίς να υπάρχει Κορονοιός και Πανδημία: 
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ

Από τι πεθαίνουμε στον κόσμο;

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (1.10.2020) οι θάνατοι
από τον κορωνοιό ανέρχονται διεθνώς σε 1.010.634
άτομα. Από άλλες αιτίες τα τελευταία δημοσιευμένα(

2016)στοιχεία του ΠΟΥ  έχουν ως ακολούθως: Από καρδιοπά-
θειες 9.433.000. Από εγκεφαλικά 5.781.000. Από
χρόνιες  πνευμονοπάθειες 3.041.000. Από γρίπη, πνευμονία
κ.α. 2.957.000. Από αλτσχάιμερ και άνια 1.992.000. Από καρ-
κίνο 1.708.000. Από ζαχαροδιαβήτη 1.599.000. Από  αυτοκι-
νητιστικά ατυχήματα 1.402.000. Από διάρροια 1.383.000. Από
φυματίωση 1.293.000. Αυτά σχετικά με τις δέκα κυριότερες αι-
τίες θανάτου στον κόσμο. Σε ότι αφορά τον Covid-19 το κυριό-
τερο πρόβλημα είναι η μεγάλη μεταδοτικότητα του και όχι τόσο
η θνησιμότητα του.
(Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από το περιοδικό Alterna-
tives économiques, Οκτώβριος 2020,εκτός σειράς, No
121,σελ.58.)

Ηλίας Νικολόπουλος, 27-11-2020

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Ηεπιτομή του Συνταγματι-
κού Πατριωτισμού συμ-
πυκνώνεται εις το άρθρο

120 παρ. 2 του Συντάγματος το
οποίο αναγνωρίζει ανυπερθέ-
τως το δικαίωμα, του εκάστοτε
πολίτη, να αντιδράσει, μετερχό-
μενος παν πρόσφορο μέσο, είτε
θεμιτό ή αθέμιτο, ίνα αποκρού-
σει λυσιτελώς, τυχόν επιχείρηση
δια της βίας καταλύσεως του
Συντάγματος από οιονδήποτε
τρίτο επίδοξο πραξικοπηματία. 
Η εκπλήρωση της υποχρεώ-

σεως αυτής αλλά και του αυτο-
τελούς δικαιώματος επαφίεται
εις τον Πατριωτισμό των Ελλή-
νων, ο οποίος αναγορεύεται σε εγγυητική λειτουργία της Δημοκρα-
τίας και του Συντάγματος.
Εν προκειμένω, ένεκεν της επί μακρόν αναστολής των θεμελιωδών
ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών μας, θίγεται ο πυρήνας του
άρθρου 5 του Συντάγματος, καθότι βιώνουμε μία διαρκή κατάσταση
ανάγκης η οποία, ουδόλως δικαιολογείται να υφίσταται εις βάρος
των πολιτών, άλλως βαίνουμε επικινδύνως προς μία μορφή δικτα-
τορίας, ήτοι θεσμικής βίας.
Η συστηματική και κατ’ εξακολούθηση παραβίαση του Συντάγματος
και η καταστρατήγηση σωρείας διατάξεών του, συνιστά ανυπερθέ-
τως μία ουσιαστική μορφή θεσμικής βίας, ένεκεν της οποίας συγ-
χωρείται η ενεργοποίηση του ως άνω άρθρου 120 παρ. 4, όχι ως
λόγω ανυπακοής ή διέγερση τρίτων ως προς τούτου, εις τον αντί-
ποδα δε, ως μία μορφή θεσμικής αντίστασης με την χρήση των  νο-
μικών όπλων του Κράτους Δικαίου, προς απόδειξη της παρανομίας
ή της κατάχρησης της εξουσίας από τους κρατούντες. 

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Τηλ. 210 3234919 και 6944 938836
www.Katsivardas-dimitriadou.gr
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Έχω επανειλημμένως και δημοσίως δια-
κηρύξει ότι είμαι υπέρμαχος της Ελληνο-
τουρκικής φιλίας, και μέσα στα πλαίσια

μιας τέτοιας εξέλιξης έχω προτείνει την συνεκ-
μετάλλευση των υδρογονανθράκων που ενδε-
χομένως θα εντοπισθούν στις θάλασσές μας.
Πέραν του αυτονόητου και κατά κόρον λεχ-
θέντος ότι απαιτούνται δύο για να χορέψει κά-
ποιος ταγκό, έχω δημοσίως θέσει εν έτει
2013 ως προϋποθέσεις για την έναρξη συζη-
τήσεων τέτοιας φύσεως με τους Τούρκους
προυποτίθεται:
α) την δική μας αναβάθμιση
ισχύος έτσι ώστε οι συζητήσεις
να μπορούν να διεξαχθούν επί
ίσοις όροις και όχι  κάτω από την
συμπλεγματική ψυχολογία που
διακατέχει σειρά ελληνικών κυ-
βερνήσεων που προτιμούν να
εκλιπαρούν συμμαχική βοήθεια
(που ποτέ δεν έρχεται) και μα-
σάνε συνεχώς τα λόγια τους
προς τον ελληνικό λαό όταν ανα-
φέρονται στην Τουρκία,
β) την εξ αρχής αποδοχή από
τους γείτονές μας ότι τους κα-
λούς φίλους τους κάνουν οι καλοί
τοίχοι, ότι δηλαδή ευχάριστες και
επιθυμητές και συνεχείς οι με-
ταξύ μας επισκέψεις και συνερ-
γασίες σε όλα τα επίπεδα, αλλά το
έθνος μας παραμένει πάντοτε
αμιγές χωρίς προσμίξεις που αποτελούν εν δυ-
νάμει πηγές προστριβών και τελικά εθνικών
διεκδικήσεων.
Από τη στιγμή λοιπόν που θα αποφασίσουμε
να ανατάξουμε τις δυνάμεις μας, υλικές, ψυχι-
κές και πνευματικές, τόσο σε επίπεδο κυβερ-
νητικό όσο και σε επίπεδο λαϊκό, έτσι ώστε να
μπορούμε να εκφράσουμε τα προς επίλυση θέ-
ματα χωρίς συμπλέγματα κατωτερότητας αλλά
και χωρίς εξωπραγματικές κορώνες φαντα-
σιώσεων του παρελθόντος, με σκοπό την ρε-
αλιστική τους διευθέτηση.
Η συνεκμετάλλευση των θαλασσών μας θα
αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μιας μόνιμης
και αμοιβαίως προσοδοφόρου φιλικής πορείας
των δύο γειτονικών χωρών μας.
Ποια είναι σήμερα τα προβλήματά μας με
την Τουρκία τα οποία θα πρέπει να επιλύ-
σουμε αμοιβαία; Το εξής ακανθώδες και πε-
ρίπλοκο ένα:
Η ξεκάθαρη αποδοχή από τα δύο μέρη ότι η
Ελλάδα είναι και θα παραμείνει Ελλάδα και η
Τουρκία είναι και θα παραμείνει Τουρκία, του-

λάχιστον όσον μας αφορά.
Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να θέσουμε επί
τάπητος όχι την ιστορία ενός απώτερου παρελ-
θόντος αλλά θα πρέπει να εκκινήσουμε από τις
καταστάσεις που διαμορφώθηκαν από τα σχε-
τικά πρόσφατα γεγονότα :
Του 1955 και την εκδίωξη του ελληνικού στοι-
χείου από την Κωνσταντινούπολη (κυρίως),
από τα επακολουθήσαντα «μετά είκοσι έτη»
γεγονότα του 1974 και την διχοτόμηση της
Κύπρου, και από τα συμβάντα που άρχισαν να
εκδηλώνονται υπό μορφή μείζονος κρίσεως

το 1996 στα Ίμια, για να κορυφωθούν στις
μέρες μας με την ενθάρρυνση και μαζική προ-
ώθηση μουσουλμάνων (κυρίως) λαθροεισβο-
λέων από την Τουρκία στη χώρα μας αλλά και
την συνεχή ανάπτυξη τουρκικών αεροναυτι-
κών δυνάμεων προς υποστήριξη γεωτρήσεων
για ανεύρεση υποθαλάσσιου πλούτου σε θα-
λάσσιες περιοχές πέραν των νομίμων ορίων
της τουρκικής επικράτειας.
Κατά την δική μου γνώμη θα πρέπει να ξεκι-
νήσουμε βασικά με την αποδοχή του «ο γέ-
γονε, γέγονε», μιας μη αντιστρεπτής κατά βάση
κατάστασης, η οποία όμως επιδέχεται σαφείς
διορθωτικές κινήσεις, ώστε από τούδε και στο
εξής να χτίσουμε τους τοίχους που θα μας κά-
νουν καλούς φίλους.
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, τα όρια της Ελλά-
δας θα διευρυνθούν περιλαμβάνοντας το ελ-
ληνικό τμήμα της Κύπρου μαζί με την
Αμμόχωστο, όπως άλλωστε και της Τουρκίας
η οποία θα συμπεριλάβει το τουρκοκυπριακό
τμήμα της μεγαλονήσου, το γεωγραφικά πολύ
μεγαλύτερο απ’ ότι θα δικαιολογείτο από τον

πληθυσμό των Τουρκοκυπρίων (κάτι σαν το
40% γεωγραφικής έκτασης έναντι ενός 19%
τουρκοκυπριακού πληθυσμού την εποχή της
τουρκικής εισβολής). Παράλληλα η Τουρκία θα
αποσύρει από την Θράκη όσους εκ της μου-
σουλμανικής μειονότητας θεωρούν τους εαυ-
τούς τους τουρκογενείς (μετά από επώνυμο
μεταξύ τους δημοψήφισμα) σε αντιστάθμισμα
των εκδιωχθέντων το 1955 Ελλήνων, τους
οποίους τουρκογενείς (ή Τούρκους, αν έτσι
επιθυμούν να αυτοπροσδιορίζονται) θα μπορεί
να επανεγκαταστήσει στο τουρκοκυπριακό της

τμήμα,  και φυσικά θα κλεί-
σει αυτοβούλως το προξε-
νείο της στην Κομοτηνή,
δεδομένου πλέον ότι δεν
θα υπάρχει αντικείμενο
υπάρξεώς του. Επίσης θα
δεχθεί την επαναπρο-
ώθηση στην επικράτειά της
όλων των μουσουλμάνων,
όσων μας εξαπόστειλε τα
τελευταία χρόνια με εμ-
φανή πρόθεση την φυλε-
τική, εθνική, θρησκευτική
και πολιτισμική αλλοίωση
της χώρας μας. Μιας τέ-
τοιας μορφής αποκατά-
σταση ισορροπίας
πληθυσμών και γεωγραφι-
κών χώρων, και δημιουρ-
γίας σαφών αλλά φιλικών

εθνικών τοίχων, μπορούν να θέσουν τις βάσεις
για μια πραγματική φιλία, στα πλαίσια της
οποίας η συνεκμετάλλευση ορισμένων εφα-
πτόμενων οικονομικών πόρων θα προκύψει
ως φυσική διεργασία μιας πολύ ευρύτερης συ-
νεργασίας και αμοιβαίου κέρδους μεταξύ ορι-
στικών πλέον φίλων χωρών.
Αυτά λοιπόν είναι τα θέματά μας με την Τουρ-
κία και κανένα διεθνές δικαστήριο δεν μπορεί
να τα επιλύσει ερήμην ημών των ιδίων, των
δύο δηλαδή ενδιαφερόμενων μερών, με την
παρατήρηση ότι από τη δική μας μεριά, και
κατά την δική μου πάντα προσωπική προσέγ-
γιση, τίποτε λιγότερο δεν θα μπορούσαμε να
αποδεχθούμε.
Το ερώτημα που προφανώς δημιουργείται
είναι: Θα δέχονταν κάτι τέτοιο (πολύ ρεαλι-
στικό, δίκαιο και μεγαλόψυχο) η Τουρκία; Θέλω
να πιστεύω πως ναι. Για μένα  αυτή η πρόταση
είναι πρόταση χείρας ειλικρινούς φιλίας.
Αν όχι, ποια θα μπορούσε να είναι η στάση της
Ελλάδας; Ραγιαδισμός ή πόλεμος; Πάντως όχι
στρουθοκαμηλισμός!!!

ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΑ, ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ
Μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας

Έλληνοτουρκική συνύπαρξη = λύση του Κυπριακού
Του Χρίστου Γούδη
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Αυτό το Πάσχα ας είναι το τελευταίο που θα το
γιορτάσουμε χωριστά. Εύχομαι σε όλους 
Καλή Ανάσταση με Υγεία. Τα καλύτερα 

θα τα γιορτάσουμε μαζί. 
Χρόνια Πολλά

Κώστας Κατσαφάδος
Υφυπουργός Ναυτιλίας 
& Νησιωτικής Πολιτικής 

Βουλευτής ΝΔ Α΄ Πειραιώς & Νήσων

Διεύθυνση Πολιτικού Γραφείου: Κουντουριώτου 138-140, 
Πειραιάς, 2ος ΄Οροφος, Τ.Κ. 185 32

Τηλέφωνο: 210 4221037
* Φαξ: 210 4100328

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ

Οτελευταίος χρόνος ση-
μαδεύθηκε από μια
μεγάλη δοκιμασία για

την πατρίδα μας, αλλά και για
όλο τον κόσμο. Η πανδημία
δοκίμασε και δοκιμάζει τις
αντοχές όλων μας, αλλά πα-
ράλληλα μας έδειξε ότι τί-
ποτα τελικά δεν θα πρέπει
ποτέ να θεωρείται δεδομένο.
Κάθε τι θετικό που ζούμε
είναι μοναδικό, δεν μας χα-
ρίζεται και πρέπει διαρκώς
να παλεύουμε για να το δια-
τηρήσουμε. Οι δυσκολίες είναι εδώ αλλά πλέον είμαστε αισιό-
δοξοι ότι θα τα καταφέρουμε, ότι βρισκόμαστε προς το τέλος
μιας δύσκολης διαδρομής που μας πόνεσε όλους, αλλά μας
έκανε πιο δυνατούς και συνειδητοποιημένους.
Η δοκιμασία, που όλοι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό πε-
ράσαμε τον τελευταίο χρόνο, είναι πάνω απ’ όλα μια ευκαιρία
να αναλογιστούμε πόσο σημαντικά είναι τα ιδανικά της αγά-
πης, της αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπό μας και της πα-
νανθρώπινης ελπίδας που συμβολίζει κάθε ελληνικό Πάσχα!
Εύχομαι ολόψυχα στους συμπατριώτες μου Μανιάτες Χρόνια
Πολλά, Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση.
Χρόνια Πολλά, Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση για όλους 
τους ΄Ελληνες όπου κι αν βρίσκονται στην οικουμένη!

Θόδωρος Σκυλακάκης, 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
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Κοινωνικά
Οι καλοί φεύγουν! 

Ο Σταύρος Τσουκαλάς από το
Πύργο Δηρού έφυγε. Πάλευε
κάθε μέρα με τον θάνατο, έκανε
αιμοκάθαρση, οδηγούσε και  πέ-
ταξε.. έφυγε! Ο Σταύρος είχε
λόγο, είχε ντομπροσύνη, ήταν
Μανιάτης παλιάς κοπής, πατριώ-
της και όχι…. σκυμμένος, ’ότι σκε-
πτόταν το έλεγε, δεν σε πούλαγε.
Ήταν αυτός που πρωτοστάτησε
να οργανώσουν το τοπικό διαμέ-
ρισμα του Πύργου Δηρού, ανεξάρτητο από τους δημάρχους
και, νίκησαν. Έφυγε με ένα παράπονο που μου το είχε εκμυ-
στηρευτεί . Η δημαρχία της Ανατολικής Μάνης δεν του επέ-
τρεψε να καταθέσει στέφανο τιμής στις Μανιάτισσες του
Δηρού, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία, η τιμώμενη
τοπική κοινότητα  του Δηρού να μη τιμήσει τις ιστορικές μα-
νάδες τους που αντιστάθηκαν στον Ιμπραήμ. Λέει ο
λαός,  πως το ψάρι βρομάει από το  κεφάλι κεφάλι  αλλά
καθαρίζεται από την ουρά , δηλαδή από την ευαισθησία του
λαού, δηλαδή αν ο τοπικός Μανιάτικος λαός να πάψει να
προσκυνάει, . Η ζωή του Σταύρου μας λέει να μη είμαστε
σκυμμένοι και προσκυνημένοι, αλλά να έχουμε την ελευθε-
ρία της γνώμης μας  για να πάει μπροστά η Μάνη!

Στις 24 Μαρτίου και ώρα 13:05 άφησε
την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο
της Σπάρτης ο Α΄ Μηχανικός Ε.Ν Γιάννης

Βαρβατάκος από τα Βαρβατιάνικα της Κηπού-
λας, σε ηλικία 76 ετών. Αιτία θανάτου εγκε-
φαλικό, αιμορραγικό ανεύρυσμα. Η Εξόδιος
Ιερή Ακολουθία τελεύτηκε στις 26 Μαρτίου
στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου (Κηπούλας) 12:30
και ενταφιάστηκε στο Κοιμητήριο της Χαρτού,
στους πρόποδες της Άνω Πούλας και στην Αλ-
μύρα του Κάβο Γκρόσο.
Ο αείμνηστος Γιάννης ήταν ένας ψίος Μανιά-
της. Καλοκάγαθος και πολύ αγαπητός σε με-
γάλο πλήθος Μανιατών, Πειραιωτών και
άλλων. Όσοι εργάστηκαν στην σκληρή θά-
λασσα υπό τις εντολές του, θα θυμούνται
πάντα τον Μαστρογιάννη, τον Chief Engineer
για την δικαιοσύνη του, την απλοτητά του, την
άρτια τεχνική του κατάρτηση, τις διδαχές του
προς τους κατώτερους Αξιωματικούς και Πλή-
ρωμα, καθώς επίσης και την συναδελφική του
αλληλεγγύη.
Ο αείμνηστος Γιάννης κατήγετο από ναυτική
οικογένεια και ήταν γιος του Νίκου και της
Ζαχάρως. Η μάνα του ήταν το γένος Κουρε-
βέση από τον Κούνο, καθώς επίσης και η αεί-
μνηστη γυναίκα του Κασσιανή, καθηγήτρια
Αγγλικής, το γένος Λαζαράκου. Ο Γιάννης και
η Κασσιανή απέκτησαν δύο γιους τον Νίκο και

τον Σπύρο. Σήμερα
ενήλικοι και οικο-
γενειάρχες. Από τις
2 Φεβρουαρίου
του 2014 που απο-
δήμησε η αγαπη-
μένη του σύζυγος
ο Γιάννης έσβηνε
σιγά – σιγά. Πάν-
τοτε έλεγε: «θα
πάω να βρω την
φευγάτη μου».
Η οικογένεια του ευχαριστεί τις οικογένειες
φίλων και συγγενών που συμπαραστάθηκαν
στον Γιάννη όλα αυτά τα χρόνια του πόνου
του, αλλά και στο βαρύτατο πένθος που προ-
κάλεσε ο θάνατος του και εύχεται ο Θεός να
τους χαρίζει υγεία, ειρήνη μακροζωία και ευ-
τυχία.
Με την σειρά μας κι εμείς ευχόμαστε στην οι-
κογένεια του (Βαρβατιάνους και Λαζαριά-
νους) παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και ανίψια να
είναι μακροβιότεροι, ευτυχισμένοι και να τον
θυμούνται πάντα. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ
φίλε μας Γιάννη. Ο Πανοικτήρμων Θεός να
αναπαύει μετά των Δικαίων την ψυχή σου και
στις ρούγες του Παραδείσου να σεργιανάς αι-
ώνια με την αγαπημένη σου Κασσιανή. Αιωνία
η μνήμη σου, θα σε θυμόμαστε πάντα.



ΕΦΥΓΕ ο ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ
του ΣΤΑΥΡΟΥ

Έφυγε στα 77 του χρόνια, έτσι ξαφνικά! Χωρίς κραυ-
γές και πολλές λειτουργίες, έτσι όπως ήταν η ζωή
του. Μια ζωή σαν σε λανθάνουσα κατάσταση. Αμί-

λητος, Σεμνός, Διακριτικός και Δίκαιος. Δεν θα τον δούμε
έξω από το σπίτι του , το παλιό καφενείο του Κατσιάνου
, που το διατηρούσε όπως ήταν παλιά να κρατάει τις μνή-
μες αυτών που σεβόταν Εκεί στις παλιές ψάθινες καρέ-
κλες τα βράδια  του καλοκαιριού καθόταν  μοναχικός η
με επιλεκτική παρέα να αναπτύσσει τους προβληματι-
σμούς του για τα τεκταινόμενα της ζωής , με φιλοσοφική
διάθεση χωρίς μικρότητες . Λέγαμε αρκετά , από το χω-
ρόχρονο του Αϊστάιν που τόσο πολύ πίστευες έως τις με-
ταβλητές της ζωής και των αδιεξόδων της. Έφυγες
αθόρυβα σαν το βραδινό αεράκι στα πλακόστρωτα της
Αρεόπολης.. Την ημέρα καθάριζες τα χωράφια στη Τζαγ-
καρίνα και κλάδευες τις ελιές ατενίζοντας το πέλαγος
πέρα από τον κόλπο του Δηρού. Είχες κλείσει το πόνο σου
μέσα στη ψυχή σου. Ο Σταυρός ο πατέρας σου και η συγ-
γενής μας μάνα σου ( το γένος Καλαποθάκη ‘όπως η γιαγιά μου Αικατερίνη)  μας συνέδεαν
δεσμοί αίματος αλλά και φονικών. Όλη η ζωή του καθένα μας , μια μακρινή ιστορία. Σαμπάτη
έζησες μια ζωή μοναχικός, έκρυβες στη σιωπή σου τα προβλήματά σου , και όλος αυτός ο
κρυφός σου πόνος έφερε σε αδιέξοδο το σώμα σου με τη ψυχή σου και δεν άντεξες έσπασε
το νήμα της ζωής.  και  πήρες τη σιωπή μαζί σου . Ο Σαμπάτης άφησε ένα λεβέντη γιο το
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 30 χρονώ Θα σε θυμόμαστε όσο θα είμαστε ζωντανοί, εμείς οι παλιοί, Να είναι
ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.  
Μεγάλη αγάπη πρόσφεραν το ζευγάρι της οικογένειας Κυριάκου Κικίλια που η σύζυγός του Ταμάρα στάθηκεμσαν μάνα και αδελφή δίπλα
του στις πονεμένες μέρες της ζωής του.
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