
ΟΠρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
και το κόμμα της  Νέας Δημοκρατίας με
«κομπάρσους» τους Μανιάτες Πολιτικούς

θέλουν να σβήσουν από την ιστορία ΤΗ ΜΑΝΗ;

Θέτω μερικά ερωτήματα να απαντήσει κάθε
Μανιάτης και Μανιάτισσα.

✔Ποιος ήταν αρχηγός του στρα-
τού που απελευθέρωσε την Κα-
λαμάτα στις 23 Μαρτίου; Ο
Μανιάτης Ηλίας Μαυρομιχάλης.
✔ Ποιος έστειλε την  «Προειδο-
ποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς
Αυλάς» εκ μέρους του φιλογε-
νούς αρχιστρατήγου των
Σπαρτικών στρατευμάτων και
της Μεσσηνιακής Συγκλήτου.
Υπογράφει: Πέτρος Μαυρομι-
χάλης, αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσ-
σηνιακού στρατού: 1821 Μαρτίου 23:Εν Καλαμάτα
✔ Που είχε ορίσει η Φιλική Εταιρεία την αρχή της
Επανάστασης; Στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα

την Μάνη.
✔ Που έστειλε τα πολεμοφόδια η Φιλική Εταιρεία
στη Μάνη στην Καρδαμύλη.
✔ Που βρισκόταν ο μελλοντικός αρχιστράτηγος
του αγώνα Θεόδωρος Κολοκοτρώνης; Στη Μάνη
στη Καρδαμύλη στο πύργο του Τρουπάκη.
✔ Από που ξεκίνησαν για να απελευθερώσουν την

Μονεμβάσια, τη Σκάλα, και τον
Μυστρά; Οι Μανιάτες οπλαρ-
χηγοί. Γρηγοράκηδες. Κοσονά-
κος, Τζανετάκης,  Τσιγγουριό,
Βενετσανάκη κ.λ.π. Από τη
Μάνη 
✔ Τέλος η επιτυχία της κατά-
ληψης της Καλαμάτας και των
άλλων μαχών που διεξήχθη-
σαν έγιναν χάρις των επί
πολλά χρόνια ετοιμασιών από
εμπειροπόλεμους μαχητές

που εκπαιδεύονταν κυρίως στη Μάνη που ήταν
ελεύθερη με ειδικό καθεστώς από τους Τούρκους.
✔ Γιατί οι πολιτικοί μας Μανιάτες δεν διαμαρτυρή-
θηκαν;
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Δεν είναι Παράλειψη! Είναι Σκοπιμότητα!
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ΑΠΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΗ ΜΑΝΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΩΝ 

200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821

Σπήλαια Διρού:
Ποιός είναι ο ιδιοκτήτης;

Ποιος έχει τα επίσημα
έγγραφα παραχώρησης

στον ΕΟΤ;
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Κυκλική οικονομία,
ένα στοίχημα με ρίσκο

Ηανάπτυξη της κυκλικής οι-
κονομίας αποτελεί σίγουρα
ένα σύγχρονο όραμα για

ένα μέλλον στο οποίο όλο και λιγό-
τερα υλικά θα απορρίπτονται σε ένα
πλανήτη πεπερασμένων φυσικών
πόρων. Οι φανατικοί της υποστηρι-
κτές διατείνονται ότι το προτεινόμενο
οικονομικό μοντέλο είναι απολύτως
βιώσιμο, ενώ παράλληλα θα δημιουρ-

ΝΙΚΟΛΑΣ

ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ

Πωλούνται οικόπεδα στο γραφικό
Λιμένι με άδεια οικοδομής

Τηλ.: 6977-550078
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Μόνο ο Δήμαρχος
Δυτικής Μάνης

διαμαρτυρήθηκε τον
αποκλεισμό της Μάνης

για την επέτειο του 1821
Συνέχεια στην σελίδα 7

Φίλιππας

Γκανούλης

*Περιφερειακός

Σύμβουλος Κεν-

τρικής Μακεδο-

νίας - Επικεφαλής

της παράταξης

"Οικολογία -

Πράσινη Λύση" -

Μέλος της

Εκτελεστικής

Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων.
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Σήμερα θα μιλήσουμε για το κέν-
τρο όλων των δραστηριοτήτων
της πολλή ζωντανής κοινωνίας

της Αρεόπολης, που παρά τις δυσκολίες
που άφησε πίσω η κατοχή και ο εμφύ-
λιος, συντηρούσε με συνεπεία τον τίτλο
της πρωτεύουσας.  Το κέντρο όλων η ο
ομφαλός λοιπόν, ήταν το καφενείο του
Τζιμή η της Βενέττας. Εγώ θα έλεγα της
Βενέττας, η οποία με ισχυρή προσωπι-
κότητα, και καλά ισορροπημένη Μανιά-
τικη (αγριάδα), το διαχειριζότανε άψογα. Εκεί λοιπόν, η
τέχνη, η  πολιτική, η κοινωνική δραστηριότητα, η επικοινω-
νία με τον έξω κόσμο, και την μέσα Μάνη,(ήταν και σταθμός
λεωφορείων), ανθούσαν.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ .....    Εκεί μέσα γινόντουσαν όλες οι προεκλογικές συγκεν-
τρώσεις και ομιλίες, με την Δεξιά παράταξη να κυριαρχεί, άλλα και το
Κέντρο να έχει αξιόλογη παρουσία. Οι Δαβάκης και Λαγάκος ήταν οι
δεσπόζουσες πολιτικές προσωπικότητες.                 
Η ΤΕΧΝΗ......... θα φανεί παράξενο σε όσους διαβάζουν ,ότι στην Αρε-
όπολη υπήρχαν καλλιτεχνικές  ανησυχίες.  και όμως. Με πρωτεργάτη
τον Γιάννη φρατζησκάκη, και άλλους συμπαραστάτες , όπως τον
Μχάλη τον έφορα (Ξεπαπαδάκη), που έφυγε πριν δυο χρόνια, στήθηκε

ερασιτεχνικός θίασος,
που έδινε παραστά-
σεις. Η Αρεόπολη
όμως δεν θα μπο-
ρούσε να μείνει αδιά-
φορη, για τον
ανερχόμενο κινηματο-
γράφο. κατά διαστή-
ματα,  ερχόταν και
έκανε προβολές, στο
καφενείο κινητός κινη-
ματογράφος. 
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑ-
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ....... Το
γλυκό κουταλιού και
το λουκούμι που σερβίρονταν, έδιναν τη δυνατότητα και το δικαίωμα
σε γυναίκες και παιδιά που περισσότερο ήταν περαστικοί, να συνανα-
στρέφονται. Εκείνο το καφενείο  υπάρχει και σήμερα εκεί ακριβώς που
ήταν, και το λειτουργεί ο Καλαπόθος με την γυναίκα του την  Βούλα.

O ομφαλός της μεταπολεμικής
Αρεόπολης. 

του Δημήτρη Φρατζεσκάκη

Η Αρεόπολη με τα μάτια ενός παιδιού το 1950-60

Η Βούλα φτιάχνει Μανιάτικες πίτες με ντόπια χορταρικά
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«Εγώ θα κάνω όνειρα και αληθινά ας μη γίνουν

αρκεί που επροσπάθησα όνειρα να μη μείνουν.»

ΚΑΙ, ΤΩΡΑ,
ΠΟΙΑ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ;

Α’ Μέρος

Η βιοκλιματικές συνθήκες και λειτουργίες του
εγκεφάλου και η επίδραση στις θρησκείες, στη
φιλοσοφία και νοοτροπίες των ανθρώπων. Η
λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου δεν είναι
φυλετικές αλλά περιβαλλοντικές. Η Νευροφυσιολογία (Κλάδος της
Ιατρικής) έχει αποκρυπτογραφήσει κάποιες λειτουργίες του ανθρώ-
πινου εγκεφάλου, οι οποίες αποκαλύπτουν και πιστοποιούν το
ιστορικό του γίγνεσθαι.
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ανέπτυξε άπειρες νευρικές οδούς και
συνδέσεις ανάμεσα στον φλοιό, τον μεσεγκέφαλο και τον ερπε-
τοειδή μας εγκέφαλο, συνέδεσε τα ένστικτα με το συναίσθημα και
τη λογική, καταφέραμε οι άνθρωποι σε τόσο ασήμαντο χρονικό
διάστημα για την εξέλιξη να δομήσουμε την νόηση ώς την κορω-
νίδα της διανοητικής μας λειτουργίας. Στο βωμό της λογικής να
λησμονήσουμε ότι τα Σωκράτεια δαιμόνια, αυτά που σήμερα ονο-
μάζουμε διαίσθηση ή έκτη αίσθηση, δεν ήταν τίποτα περισσότερο
από νευρικές οδοί μεταξύ εγκεφαλικού φλοιού και ενός υποφλοι-
ώδους σχηματισμού της αμυγδαλής τον οποίον η ταχύτητα με-
ταφοράς του όποιου ερεθίσματος είναι 50 φορές μεγαλύτερη από
την ταχύτητα μετάδοσης των αισθητηριακών ερεθισμάτων. 
Πώς αγνοούμε το δεδομένο της νευροφυσιολογίας το οποίο πιστο-
ποιεί ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος σήμερα χρησιμοποιεί μόνο το
15% των υπαρχουσών νευρικών οδών του εγκεφάλου μας και ότι
έχει απεμπολίσει το υπόλοιπο 85%, τις οποίες ενεργοποιούσαν στο
μακρινό παρελθόν κάποιοι πρόγονοί μας, το χρυσούν ανθρώπινο
γένος που καταγράφει ο Ησίοδος στην «Κοσμογονία». Πώς αγνο-
ούμε οι άνθρωποι παλαιοντολογικά δεδομένα, όπως αυτό της Ημα-
θίας με το μαστόδοντο που βρέθηκε, ηλικίας 3 εκατομμυρίων
χρόνων και το οποίο είχαν σκοτώσει άνθρωποι δεξιόχειρες δεδομένο
το οποίο δηλώνει ότι στο χώρο της Αιγηίδος πριν 3 εκατομμύρια
χρόνια υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ανεπτυγμένα τα κέντρα του
λόγου (Βέρνικε και Μπρόκα), για αυτό ήταν δεξιόχειρες.
Σημείωση: 
α) Κατά ερμηνεία της Νευροφυσιολογίας η αναλυτική σκέψη
εδράζεται στο αριστερό ημισφαίριο του ανθρώπινου εγκεφάλου.
β) Η συναισθηματική σκέψη εδράζεται στο δεξιό ημισφαίριο του
εγκεφάλου.
ΔΥΣΗ
Η Δύση και ο Βορράς την παλιά εποχή λόγω συχνών χαμηλών βα-
ρομετρικών και κλιματικών αλλαγών, παρήγαγαν επελάσεις δίκη
βαρβάρων τροφοσυλλεκτών, δηλαδή στο Δυτικό και Βόρρειο περι-
βάλλον της Ευρώπης οι άνθρωποι ήταν αναγκασμένοι να σκέπτον-
ται πώς θα αντιμετώπιζαν τις γρήγορες κλιματολογικές αλλαγές,
αφού στην κοντινή γήινη ιστορία σωρρεία χαμηλών βαρομετρικών
δημιουργούνται στον Ατλαντικό. Έτσι οι άνθρωποι που κατοικού-
σαν στη Δύση ήταν αναγκασμένοι να αναλύουν τα φυσικά δεδο-
μένα και η αναλυτική σκέψη εδράζεται στο αριστερό ημισφαίριο
του ανθρώπινου εγκεφάλου. Έτσι οι Δυτική άνθρωποι ανέπτυξαν
ανασυγκροτώντας τις νευρικές οδούς που υπάρχουν στον φλοιό
του αριστερού εγκεφαλικού τους ημισφαιρίου και ο πολιτισμός που
αναπτύχθηκε στην Δύση ήταν τεχνολογικός.
ΑΝΑΤΟΛΗ
Στην Ανατολή υπολογίσιμα χαμηλά βαρομετρικά αποτελούν μόνο
οι μουσώνες, οι οποίοι μαστίζουν και συγχρόνως οφελούν τη ζωή
σε δεδομένη εποχή. Έτσι οι άνθρωποι μυήθηκαν στον δυϊσμό της
σκέψης τους (καλό-κακό, χρήσιμο-βλαπτικό), καθώς εισέπρατταν
το γίγνεσθαι των μουσώνων και άρχισαν να αναζητούν το υπερφυ-
σικό πίσω από το φυσικό. Δεν είχαν γνώση ότι η σύγκρουση των
τεκτονικών πλακών δημιουργούσε τους σεισμούς  που μάστιζαν την

Πέρασαν δέκα δύσκολα χρόνια
για τον τόπο μας. Η πρωτό-
φαντη κρίση που κανείς δεν

κατάλαβε γιατί έγινε, αφήνει την Πα-
τρίδα μας καθημαγμένη, ανήμπορη, φο-
βισμένη, και, με ένα μεγάλο : “γιατί σε
μας…”. Ορισμένοι με μια περίεργη αί-
σθηση ενοχής νόμισαν πως εμείς οι ‘Ελ-
ληνες, κάτι δεν κάναμε καλά στο
παρελθόν, και, έχουμε ευθύνες…μου θύ-
μισαν τα μικρά αθώα παιδιά που αναρωτιούνται μήπως
ευθύνονται για την εγκατάλειψή τους από τον γονέα τους.

Ας θυμηθούμε μερικά γεγονότα:
Κατάλαβε κανείς πως και γιατί το 3% του ελλείμματος στον
προϋπολογισμό έγινε 15%; Κατάλαβε κανείς πως οδεύαμε ως
χώρα στον γκρεμό με 4% ετήσια αύξηση της οικονομίας μας
τα προηγούμενα της κρίσης χρόνια, την στιγμή που η παγ-
κόσμια οικονομία ‘οδευε ανά ‘ετος με 3,2% :Τι λένε οι πάρα
πάνω αριθμοί: Ούτε Οικονομολόγοι χρειάζεται νάμαστε,
ούτε και Μαθηματικοί για να πειστούμε πως το 3% είναι μι-
κρότερο του 15%, και το 4% μεγαλύτερο του 3%….. Η χώρα
μας οικονομικά έστεκε μια  χαρά…
Ο κύριος Μοσκοβισί Επίτροπος οικονομικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ομολόγησε - προς τιμήν του - ότι ήταν δύσκολο που
αποφάσισαν “πίσω από κλειστές πόρτες” για την Ελλάδα..
επίσης ο πρώην Κεντρικός Τραπεζίτης του “Ενωμένου βασι-
λείου” αποκάλεσε “φρικτό”αυτό που έγινε στην Πατρίδα μας,
“είτε ήταν προϊόν λάθους, είτε προήλθε από σκόπιμη ενέργεια”.
Και που βρισκόμαστε τώρα;
Μετά από μια απελπισμένη κίνηση του Εκλογικού Σώματος
του Λαού μας , να αποταθεί στην αδόκιμη, κυβερνητικά, Αρι-
στερά, ξαναγυρίζει στην γνωστή «Δεξιά» κρατώντας  «μικρό
καλάθι». Διαισθάνεται, ότι οι καλές ημέρες θα αργήσουν νάρ-
θουν, η πως δεν θα ξανάρθουν.
Η χώρα μας, στην παρελθούσα δεκαετία, υπέστη τραγική
καθίζηση από πλευράς διεθνούς ισχύος.
Το εθνικό της εισόδημα μειώθηκε σχεδόν κατά 30%. 
Ο πληθυσμός της ο οποίος μαστίζεται επιπλέον από υπο-
γεννητικότητα 1,35 ( μια γυναίκα γεννάει 1,35 παιδιά) και γη-
ράσκει. 20% του πληθυσμού μας έχει βαθιά γήρανση (το 1970
ήταν 6%.) Το επιστημονικό της δυναμικό ξενιτεύτηκε σε ση-
μαντικό βαθμό. 
Η αμυντική της ισχύς μειώθηκε με αξίωση των “εταίρων” μας
οι οποίοι όμως δεν αναγνωρίζουν τα σύνορά μας ως κοινά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης!!!
Και “εν κατακλείδι” τι διαφαίνεται από τα πάρα πάνω 
γεγονότα; 
✔ Δεν καθίσταται “ήλιου φαεινότερο “ ότι αυτοί που δημι-
ούργησαν την φανερά τεχνητή κρίση αποσκοπούσαν στην
υποβάθμιση της Πατρίδας μας; 
✔ Ότι δεν ανέχονταν έναν “εν δυνάμει” ανταγωνιστή στην
Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου;.. 
✔ Δεν είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν έναν ψοφωειδή Λαό, που
θα ζητά ταπεινά την προστασία τους, για να μπορεί να
υπάρχει και να φυτοζωεί;
Μακάρι να μην είναι έτσι, και, να έχουμε κάνει εμείς λάθος.

Του Ιατρού Βασιλείου Πατρικάκου

Του συγγραφέα Παν.  Γουλιέλμου,

από τη Λάγια της Μάνης

Νευροφυσιολογία, Βιοκλιματικές συνθήκες και Πολιτισμός

Απόσπασμα από μεγαλύτερο άρθρο

«Οι Πελασγοί, Τιτάνες και η ξεχασμένη προέλευση

του Ελληνικού λόγου»
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Αναγκαίος είναι ο πλουραλισμός για τη Δημο-
κρατία. Μία χώρα που βρίσκεται σε σχέση με
την πνευματική και τεχνολογική πρόοδο, το σε-
βασμό του περιβάλλοντος, την παραγωγική
ανάπτυξη, την φροντίδα της δημόσιας υγείας,
την παιδεία των πολιτών, το δικαίωμα στην ερ-
γασία και  την άμυνα της χώρας, τότε βρίσκε-
ται σε σχέση και με την Εθνική Ενότητα. Τότε η
χώρα αυτή έχει οικοδομήσει ένα Κράτος δικαίου
που βελτιώνεται από την κάθε Κυβέρνηση που
ανεβαίνει στην εξουσία του γιατί οι κυβερνήσεις για
να σταθούν οφείλουν να πράττουν το καλύτερο. 
Σχεδόν τριάντα χρόνια ως αρθρογράφος και ανε-
ξάρτητος δημοσιογράφος σε έντυπα και ψη-
φιακά ΜΜΕ, αλλά και ως ερευνητής –
ιστοριογράφος, δεν δημοσιογραφώ με το αντι-
λαμβάνεσθαι, αλλά με το επίστασθαι. Πολύ δε
περισσότερο πάντα ήμουν και θα είμαι σε σχάση
με τη συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από άρ-
νηση και αμφισβήτηση των πάντων υπηρετών-
τας το σκοταδιστικό λαϊκισμό.

Το «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ»
ασύμμετρη απειλή!

Το πρόβλημα είναι πολύπλευρο και δαιδαλώδες.
Έχουμε, τους πρόσφυγες και τους παράνομους οι-
κονομικούς μετανάστες. Επίσης, τον Ταγίπ Ερντο-
γάν, σφετεριστή της Γεωπολιτικής του χάους. Τα
«τρύπια» σύνορά μας και οι Έλληνες που στενά-
ζουν οικονομικά, λόγω Μνημονίων, η ανεργία που
μαστίζει τη χώρα και πλήττει κυρίως τους νέους,
ώστε αναγκαστικά να γίνονται μετανάστες μαζί με
το Δημογραφικό πρόβλημα όλα αυτά δημιουργούν
άριστες συνθήκες της επικίνδυνης και ανεξέλεγκτης
διόγκωσης του μεταναστευτικού ζητήματος.
Όταν λέμε «ασύμμετρη απειλή» δεν εννοούμε
τον κάθε ένα δυστυχισμένο άνθρωπο που ψά-
χνει μια καλύτερη μοίρα, αν κι εδώ έχει δημιουρ-
γηθεί ένα παράδοξο. Όλοι (οι περισσότεροι

Μουσουλμάνοι) κατευθύνονται μέσω
Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας και Βουλγα-
ρίας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κανείς προς τις οικονομικά
αναπτυγμένες Μουσουλμανικές-Αραβι-
κές χώρες ή Εμιράτα. Γιατί; 
Έχει ανάγκη η Ευρώπη τόσα πολλά ερ-
γατικά χέρια, όταν όλες,  σχεδόν, οι βιο-
μηχανίες της έχουν μετακομίσει σε
Κίνα, Ινδίες, Νότια Κορέα και Τουρκία;
Και τι να πούμε για την Ελλάδα που η
ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ της, δυστυχώς, έχει
ολοκληρωθεί; Εξ’ άλλου γιατί προτιμούν τη ρη-
μαγμένη οικονομικά Ελλάδα και όχι τη Μουσουλ-
μανική Τουρκία που φιγουράρει πως είναι μεγάλη
περιφερειακή δύναμη; Το Μεταναστευτικό γίνε-
ται ασύμμετρη απειλή για τη χώρα μας διότι: 
Αποτελεί ένα χρήσιμο γεωστρατηγικό εργαλείο
στα χέρια της Τουρκίας προς εξυπηρέτηση των
γεωπολιτικών της επιδιώξεων σε βάρος της Ελ-
λάδας, αλλά και της Παγκόσμιας ειρήνης. 
Το ελληνικό Κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να
ταυτοποιήσει, επ’ ακριβώς, τον καθένα που
μπαίνει απρόσκλητος στη χώρα, επομένως και
παράνομα. 
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) έχουν
υπερσκελίσει το Κράτος. Έχει αποδειχθεί πλέον
ότι κάποιοι μας ήρθαν σαν δυστυχισμένοι πρό-
σφυγες, ή πεινασμένοι μετανάστες και προέκυψαν
άκρως επικίνδυνοι τρομοκράτες Τζιχαντιστές! 
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά φθάσαμε και
σε ακραίες και επικίνδυνες καταστάσεις με όσα
έγιναν πρόσφατα στα ΑΚΡΙΤΙΚΑ νησιά μας! 

Πόσο φταίει ο λαός και πόσο
η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση;

Ο λαός δεν εμπιστεύεται κανέναν πολιτικό (αρι-
στερό ή δεξιό) που του δηλώνει πως θα σταμα-
τήσουν οι ορδές προσφύγων και μεταναστών. Η

ψυχολογία της
μάζας ταλαν-
τεύεται στο ερώ-
τημα: «Πόσες
χιλιάδες θα έρθουν
ακόμα;» ΑΓΝΩΣΤΟ ή μάλλον γνωστές
οι βουλές Ερντογάν, όσες περισσότερες
χιλιάδες ή και εκατομμύρια μπουν πα-
ράνομα στην Ελλάδα τόσο το καλύτερο
για τις γεωπολιτικές του επιδειώξεις!
Αυτό γεννά στο λαό καταστάσεις που

εξελίσσονται σε «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΛΟΥ». Οι
πολιτικοί της Συμπολίτευσης και της Αντιπολίτευ-
σης δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά; Ω μη γένοιτο. Τα
γνωρίζουν και μάλιστα πολύ καλά τόσο θεωρη-
τικά, όσο και πρακτικά. Γιατί λοιπόν δεν τα προ-
λαβαίνουν; Είναι προδότες; Όχι, προς Θεού, δεν
είναι προδότες ανίσχυροι και εξαρτημένοι είναι. 
Είναι ανίσχυροι γιατί τουλάχιστον 24 χρόνια δεν
ασχολήθηκαν με τη δημιουργία και την εδραίωση
όλων αυτών που προανέφερα στην αρχή του πα-
ρόντος άρθρου. Βεβαίως ασχολήθηκαν και συνεχί-
ζουν δυστυχώς να ασχολούνται με την εξυπηρέτηση
της κομματικής πελατείας τους. Εδώ και ο λαός δεν
είναι άμοιρος των ευθυνών του.
Είναι εξαρτημένοι από τους ισχυρούς Ευρωπαίους
«εταίρους» γιατί κατάντησαν μια Ελλάδα να μην πα-
ράγει σχεδόν τίποτα και να καταναλώνει τα πάντα!
Δε θα πω για την εξάρτησή μας από τις ΗΠΑ, αυτό
είναι μια πολύτομη πονεμένη εθνικά ιστορία.
Υπάρχει γιατρικό για όλη αυτή την κατάσταση;
Φοβάμαι πως όχι αφού με τα Μνημόνια δεν
έχουμε βάλει μυαλό και οι καρεκλοκένταυροι συ-
νεχίζουν να βασιλεύουν στα κρατικά ή στα παρα-
κρατικά σαλόνια. Αν έχω άδικο δεν αρμενίζουμε
στραβά, αλλά ο γιαλός είναι στραβός.

24 χρόνια κυβερνήσεις σε σχάση με εθνικά και οικολογικά ζητήματα

Του Ι. Σ. Λαζαράκου

jlazarakosdim@yahoo.gr

ΠΑ.Σ.ΜΑ.ΦΙ.

Επιτέλους ένας Μανιάτικος Σύλλογος που αγκάλιασε και τους φίλους της

Μάνης. Πρόκειται για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Μανιατών και Φίλων της

Μάνης και ο οποίος με σταθερά βήματα απλώνεται παντού! 

Στη φωτό: Ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Χονδροκούκης κόβει την πίτα. Ακο-

λουθούν οι κ.κ. Ηλίας Χονδροκούκης και τα Μέλη του ΔΣ Ελένη Πέτρακα

και Πέτρος Χονδροκούκης.

Εμπιστευόμαστε απόλυτα το Π.Ν. μας 
Οι Έλληνες εμπιστευόμαστε απόλυτα το ένδοξο Πολεμικό Ναυτικό
μας και γενικότερα τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας. Αυτές απο-
τελούν την εγγύηση για τη Άμυνα της χώρας και προβάλλουν το Λα-
κεδαιμονικό «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» σε όποιον τολμήσει να αμφισβητήσει την
εθνική μας κυριαρχία.
Στη φωτό: Οι Μανιάτες Ηλίας Χονδροκούκης και Λαζαράκος Γιάννης
με τους Αντιναυάρχους Νικόλαο Τσούνη, πρ. Αρχηγό ΓΕΝ και Στυλιανό
Πετράκη, νυν Αρχηγό ΓΕΝ.
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γήσει επιπρόσθετες θέσεις εργασίας, νέες επι-
χειρηματικές ευκαιρίες και γενικότερη ανάπτυξη,
στρέφοντας τις κοινωνίες προς μία νέα ενισχυ-
μένη κουλτούρα βιωσιμότητας και προστασίας
του περιβάλλοντος. Παρουσιάζεται μάλιστα ως
μια ρεαλιστική κερδοφόρα επιλογή οικονομικού
μοντέλου, μια σχεδόν μαγική λύση για τα σύγ-
χρονα περιβαλλοντικά μας προβλήματα.
● Όμως αυτό το όραμα φαίνεται να αγνοεί
ότι σε έναν πεπερασμένο πλανήτη η κλασ-
σική οικονομική ανάπτυξη χωρίς όρια δεν
είναι μια βιώσιμη επιλογή, ενώ η επίλυση των
σύνθετων οικολογικών προβλημάτων προϋπο-
θέτει την αποδυνάμωση της επιρροής των με-
γάλων πολυεθνικών και όχι την ενίσχυση της.
● Μία από τις κυριότερες αρχές της κυκλικής
οικονομίας είναι ότι η ανακύκλωση των υλι-
κών παραγωγής θα οδηγήσει σε μία δραστική
μείωση της πρωτογενούς παραγωγής τους.
Όμως πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως το
μοντέλο της κυκλικής οικονομίας μπορεί να αυ-
ξήσει εν τέλει την συνολική παραγωγή προϊόν-
των αντισταθμίζοντας μερικώς ή πλήρως τα

οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση τους. 
● Η κυκλική οικονομία φαίνεται να μπορεί να
πέσει θύμα της ίδιας της επιτυχίας της, μιας
και η αποτελεσματικότερη χρήση των υλικών
μπορεί να ρίξει τις τιμές των τελικών προϊόν-
των και επομένως να αυξήσει την κατανά-
λωση. Ενώ η κυκλική οικονομία θα περιορίσει
το οικολογικό αποτύπωμα κάθε προϊόντος, το
συνολικό περιβαλλοντικό όφελος θα αντισταθ-
μιστεί λόγω της αύξησης της παραγωγής και
κατανάλωσης.  
● Είναι προφανές πως το νέο μοντέλο κυκλι-
κής οικονομίας δεν μπορεί να αφεθεί στην νε-
οφιλελεύθερη παγκοσμιοποιημένη λογική
αυτορύθμισης των μεγάλων πολυεθνικών
εταιριών. Ο νέος σχεδιασμός θα πρέπει να
ανήκει στην κοινωνία των πολιτών, η οποία θα
πρέπει να αποκτήσει έντονη περιβαλλοντική
συνείδηση, νέα καταναλωτικά πρότυπα και
επίγνωση πως δεν υπάρχουν πια μαγικές λύ-
σεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά προβλή-
ματα του πλανήτη.   
● Οι περιβαλλοντικές κρίσεις του αύριο θα

αλληλοσυνδέονται με την ανισότητα, την με-
τανάστευση και την Δημοκρατία και είναι
προφανές πως καμία από αυτές δεν θα μπο-
ρεί πια να λυθεί μεμονωμένα. Η μεγιστοποί-
ηση της επαναχρησιμοποίησης και της
ανακύκλωσης των υλικών είναι σίγουρα στη
σωστή κατεύθυνση, όμως δεν μπορούν από
μόνες τους και χωρίς καμία αλλαγή καταναλω-
τικού μοντέλου και κανένα ρυθμιστικό πλαίσιο
να είναι η οριστική λύση.
● Η κυκλική οικονομία θα πρέπει να ενταχθεί
σε μια ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης
της χωρίς φραγμούς οικονομικής ανάπτυξης,
της σπατάλης, του καταναλωτισμού και των
αντιδημοκρατικών δομών εξουσίας στο παγ-
κόσμιο οικονομικό στερέωμα. Θα πρέπει
αυτή να προσαρμόζεται στις πραγματικές
ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και όχι
στην υπερβολική κατανάλωση λίγων και εκλε-
κτών, ενώ να υποστηρίζεται από περισσότε-
ρες συνεργατικές μορφές επιχειρήσεων αντί
του να ελέγχεται από μικρό αριθμό ισχυρών
πολυεθνικών. 

Κυκλική οικονομία, ένα στοίχημα με ρίσκο

Συνέχεια από την σελίδα 1

Άρθρο του Φίλιππα Γκανούλη

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής και απέ-
διδαν τα φαινόμενα συναισθηματικά στο Θείο. Συναισθηματικά σκε-
πτόμενα οι άνθρωποι της ανατολής λειτουργούσαν με το δεξιό
ημισφαίριο του εγκεφάλου τους, όπου εδράζεται η συναισθηματική
σκέψη, γι’ αυτό και στην Ανατολή δημιουργήθηκε θρησκευτικός πολιτι-
σμός. Η Ανατολή μόνο θρησκείες παρήγαγε επειδή μόνο των αργών κλι-
ματικών αλλαγών οι άνθρωποι είχαν στην διάθεσή τους άφθονο χρόνο για προβληματισμό.
ΕΛΛΑΔΑ
Ευρισκόμενοι ανάμεσα σε δύο νοοτροπίες, Δυτική και Ανατολική έμαθαν να χρησιμοποι-
ούν και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου τους, αποκτώντας συγκροτημένη σκέψη και
ισορροπημένο συναίσθημα και δόμησαν πολιτισμό, που διεδώθει μετά τις φυσικές κα-
ταστροφές σε ολόκληρο τον γνωστό κόσμο ο οποίος φαίνεται ότι είναι ο ίδιος με τον
σημερινό. Οι κάτοικοι της Αιγηϊδος εβρισκόμενοι ανάμεσα σε λαούς που έψαχναν το με-
ταφυσικό (Ανατολή) και σε αγρίους (Δύση) που αναζητούσαν το καθημερινό επιούσιον
σκεπτόντουσαν, διερευνούσαν το τί και το πώς και δομούσαν πολιτισμό. Στον χώρο
της Αιγηϊδος έγιναν πολλές σημαντικές γεωολογικές μεταβολές. Σε ορφικό ύμνο προς
τον Απόλλωνα υμνείται ο Θεός που ανέπτυξε εξ ίσου θέρος και χειμώνα και έφερε στην
γη την άνοιξη την πολυαγαπημένη εποχή. Από υπολογισμούς η εποχή της ισότητας
των εποχών τοποθετείται στο 11.835 π.Χ. 
Νους και πνεύμα (Αρχαίος Ελληνικός Κόσμος - Έντιθ Χάμιλτον)
Η Ελλάδα είναι μια χώρα με ευφορεία κατά τόπους και σφοδρους κρύους χειμώνες, γε-
μάτη λόφους και απόκρυμνα βουνά, όπου δυνατοί άνθρωποι πρέπει να εργάζονται
σκληρά για να βγάλουν το ψωμί τους. Η Αίγυπτος και η Ανατολή με εύφορες πεδιάδες
και κοιλάδες, πεδινή, με ζέστη μονότονη έστρεψαν το κεφάλι τους προς τον θάνατο. Η
Ελλάδα αντιστάθηκε, πανηγύρισε και στράφηκε ολόκληρη προς τη ζωή. Γιατί κάπου ανά-
μεσα σε αυτά τα κρημνώδη βράχια, σε μικρές προστατευμένες κοιλάδες περιστιχοισμένες
από λόφους που αποτελούσαν τα οχυρά τους και οι άνθρωποι ένιωθαν ασφάλεια και
ειρήνη είδε το φως της μέρας η χαρά για τη ζωή και βρήκε τον τρόπο έκφρασής της. Οι
Έλληνες ήταν οι πρώτοι στον κόσμο που οργάνωσαν αγώνες, κάθε λογής αγωνίσματα,
αθλητικοί αγώνες, διαγωνισμοί μουσικής, τραγουδιού, χορού, ενώ οι εξαθλιωμένοι άν-
θρωποι και οι βασανισμένοι της Αιγυπτου και της Ανατολής δεν αγωνίζονταν και ήθελαν
να απολαμβάνουν αυτά που δεν είχαν στην ζωή, στη μεταθάνατο. Εκεί δημιουργούσαν
ένα τάφο, ενώ στην Ελλάδα ένα θέατρο.

Του Ιατρού Βασιλείου Πατρικάκου

Νευροφυσιολογία, Βιοκλιματικές συνθήκες και Πολιτισμός

Απόσπασμα από μεγαλύτερο άρθρο

«Οι Πελασγοί, Τιτάνες και η ξεχασμένη προέλευση  του Ελληνικού λόγου»

Συνέχεια από την σελίδα 3

Στις 14 Ιανουαρίου τ.έ. κατέθεσα στο
Λιμενικό μας Ταμείο τη διαπίστωσή
μου ότι είχε εξαφανιστεί (!) από το

λιμάνι του Γυθείου ο τροχήλατος Γερανός, το
ιστορικό «Βίντσι», με έκδηλη την ανησυχία μου
για την τύχη του.
Αμέσως μετά,  με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 33/30-1-
2019 έγγραφό σας, ο τότε Πρόεδρος του  Λι-
μενικού Ταμείου με ενημερώνει ότι »…ο
Γερανός αποσύρθηκε προσωρινά από τον Λι-
μένα, κατά την εκτέλεση των έργων επέκτα-

σης του λιμένα Γυθείου, για να αποφευχθεί
ενδεχόμενη ζημία αυτού.  
, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που επι-
συνάπτω στο χώρο του Δήμου στο Πριτσιώ-
τικο, όπου έχει μεταφερθεί εδώ και δύο
περίπου χρόνια, όπου ο Γερανός δείχνει ωσάν
να είναι εγκαταλελειμμένος!!!!
Έχω κύριε Πρόεδρε την εναγώνια αναμονή,
την επανατοποθέτηση του Γερανού στο φυ-
σικό του χώρο, στο Λιμένα Γυθείου, εκεί που
«ζούσε»  εκατόν πενήντα χρόνια τώρα!

Με εκτίμηση
Συμεών Χ. Χατζηχαραλάμπους

Ο Γερανός Γυθείου
αντικείμενο λαογραφικής

μνήμης δεν επανατοποθετήθηκε
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Ανατολική Μάνη

Ανεμογεννήτριες. Ιδιοκτησιακό. Λαθρο-μετανάστευση

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΑ "ΕΠΙΣΗΜΑ" ΟΧΙ

ΤΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ!

Αυτό που συνέβη στο Γύθειο χθες βράδυ (Τρίτη 4 Φεβρ.

2020) – κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

(Δ.Σ.) του Δήμου Ανατολικής Μάνης (Δ.Α.Μ.)-, δεν γνω-

ρίζουμε αν έχει επισυμβεί σε άλλον Δήμο της Χώρας… Συγκεκριμένα

οι τέσσερις δημοτικές παρατάξεις τής «αντιπολίτευσης» που εκπροσω-

πούνται με δεκατέσσερις δημοτικούς συμβούλους (7-5-1-1) –στο

27μελές Δ.Σ. του Δήμου- πραγματοποίησαν την συνεδρίαση του κυ-

ρίαρχου οργάνου του Δ.Α.Μ. χωρίς την πλειοψηφούσα δημοτική πα-

ράταξη του Δημάρχου Π.Ανδρεάκου (δεκατρείς οι εκλεγμένοι της

σύμβουλοι) που επέλεξε την αποχή! Τα θέματα –όπως και η συγκεκρι-

μένη συνεδρίαση- είχαν προταθεί νομίμως από δημοτικούς συμβού-

λους των παρατάξεων τής «αντιπολίτευσης» και αφορούσαν τα

μεγαλύτερα προβλήματα και τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμε-

τωπίζει ή καλείται να αντιμετωπίσει ο Τόπος:

✔ Ανεμογεννήτριες, αιολικά
πάρκα, στα βουνά μας.
✔ Καταγγελία του δημοσίου ανα-
φορικά με ανιστόρητες και υβρι-
στικές παρεμβάσεις εκπροσώπων
του για το Ιδιοκτησιακό καθεστώς
των Μανιατών.
✔ Προοπτική εγκατάστασης πα-
ράνομων μεταναστών στην Μάνη.
✔ Παραχώρηση γραφείου στις δη-
μοτικές παρατάξεις.

Χωρίς την παρουσία λοιπόν της
πλειοψηφούσης παρατάξεως και
μετά 4ωρη συνεδρίαση το Δ.Σ. του
Δ.Α.Μ. ευρισκόμενο σε νόμιμη
απαρτία αποφάσισε τα κάτωθι,
επιγραμματικά:
1. ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ τις προηγούμενες
σχετικές αποφάσεις του τ.Δήμου
Οιτύλου και του Δ.Α.Μ. για την
δημιουργία αιολικών πάρκων
στον Σαγγιά (νότιο Ταΰγετο),
όπου ως γνωστόν ήδη έχουν τεθεί
σε λειτουργία τα δύο πρώτα
πάρκα με 15 γιγαντοανεμογεννή-
τριες!
2. ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την με κάθε νόμιμο τρόπο και
μέσο ΑΠΟΤΡΟΠΗ εγκατάστασης νέων ανεμογεννητριών στα
βουνά και η νομική και οικονομική στήριξη του Δήμου σε κάθε
νέα προσφυγή των Μανιατών εναντίον των αιολικών πάρκων
τόσο σε ελλαδικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο δικαιοσύνης.
3. Καταγγέλθηκε η κατάπτυστη στάση του ελλαδικού δημο-
σίου αναφορικά με το οξύτατο Ιδιοκτησιακό πρόβλημα των
Μανιατών σε συνδυασμό με τους δασικούς χάρτες, το κτημα-
τολόγιο και τις ανεμογεννήτριες… 
4. Ανατέθηκε στον συμπατριώτη μας έγκριτο νομικό και ιστο-

ρικό Δημήτριο Μαριόλη η τεκμηρίωση για κάθε σχετική υπό-
θεση και ενέργεια. Τονίσθηκε δε (από μέρους μας) η ανάγκη δη-
μιουργίας και τακτικής λειτουργίας διαπαραταξιακής
Επιτροπής -με κινητοποίηση και συμμετοχή και επιφανών Συμ-
πατριωτών μας επιστημόνων και άλλων-, με σκοπό την ανά-
δειξη και υπεράσπιση της μανιάτικης ιδιαιτερότητας,
κληρονομιάς και ταυτότητας σε όλους τους τομείς…
5. Εγκρίθηκε (κατά πλειοψηφία) Ψήφισμα ενάντια στην εγκατά-
σταση παράνομων μεταναστών στα όρια του Δήμου Ανατολικής
Μάνης, αφού η σχετική φημολογία έχει δικαίως θορυβήσει την τοπική
κοινωνία, αλλά και τους όπου γης Μανιάτες. Η τοποθέτησή μας επί
του ζητήματος είχε να κάνει με θέσεις και προτάσεις όχι μόνον για
την περιοχή μας, αλλά και την Λακωνία και την Χώρα μας συνολικά
που δέχεται κατά την κρίση μας «ειρηνική ισλαμική εισβολή»…
6. Ομόφωνα τονίσθηκε και αποφασίστηκε –όπως ο Νόμος

ορίζει- η άμεση παραχώρηση
από την δημοτική αρχή κατάλ-
ληλα εξοπλισμένου γραφείου με
γραμματειακή υποστήριξη για την
στέγαση και λειτουργία των δημο-
τικών παρατάξεων, κάτι που δεν
έχει γίνει ως τώρα, στην έδρα του
Δήμου…
…………………………………….
✔ Για την ιστορία: Την άψογη
διαδικασία στην συνεδρίαση του
Δ.Σ. έφερε εις αίσιον πέρας ο
προεδρεύων (αντιπρόεδρος του
Σώματος) Δημ.Πέτρου, δίνον-
τας τον λόγο και σε εκπροσώ-
πους φορέων και απλούς
συμπολίτες μας. 
✔ Εισηγητές των θεμάτων οι επι-
κεφαλείς των τεσσάρων δημοτι-
κών παρατάξεων
Κυρ.Μιχαλολιάκος, Τζαν.Φιλιπ-
πάκος (κύριος εισηγητής), Γ. Κα-
τσαφούρος και
Δημ.Αναστασάκος, ενώ τον λόγο
έλαβαν και όλοι σχεδόν οι παρι-
στάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι:
Κανέλλα Κολοκούρη, Χριστίνα

Ρογκάκου, Νικ.Τραγάκης, Κωνστ. Γεωργακάκος, Κυρ.Παντε-
λεάκος, Νικ.Λιγνός, Γ.Πλαγιαννάκος, Παύλος Μιχαλακάκος
και Γ.Δημακόγιαννης.
✔ Απόντες ο δήμαρχος Πέτρος Ανδρεάκος, η πρόεδρος
του Δ.Σ. Γεωργία Λυροφώνη, οι αντιδήμαρχοι Παν. Τσιρι-
γώτης, Γ.Καπασούρης-Σεψάκος, Ελένη Δρακουλάκου,
Γ.Εξαρχάκος και οι δημοτικοί σύμβουλοι Ευγενία Ρουμπά-
κου, Χαρ.Τζαννετάκος, Λεων.Πουλικάκος, Παν.Πατρικά-
κος, Ιωάν. Μόφορης, Αντ.Κουμεντάκος, Παν. Κοκκοράκης,
Δημ. Ριφουνάς.

Με απούσα την μειοψηφία, τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους του

Οι Μανιάτες - Λάκωνες πολιτικοί που αδιαφορούν για την Μάνη:
Τάκης Θεοδωρικάκος, Θανάσης Δαβάκης, Κρητικός, Γιαννάκου,
Κουμουτσάκος, Κικίλιας, Μανωλάκος, Βαρβιτσιώτης, Βορίδης,

Πιερρακάκης, Σκυλακάκης, Κατσαφάδος, Μελάς.

Του Γ. Δημακόγιαννη
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Την 21η Φεβρουαρίου 2020 ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης
Δημήτριος Γιαννημάρας πραγματοποιήσε προγραμματι-
σμένες συναντήσεις στα Υπουργεία Εσωτερικών και

Υγείας καθώς και στο Δήμο Πειραιά.
Στο Υπουργείο Εσωτερικών συζήτησε με το Διευθυντή του Γρα-
φείου του κ.Υπουργού θέματα που έχουν να κάνουν με τους δασι-
κούς χάρτες και την επίσπευση των διαδικασιών μεταφοράς σε
αδειοδοτημένους χώρους των απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής
Μάνης. 
Στο Υπουργείο Υγείας συζήτησε τόσο με τον Υπουργό κ.Κικίλια
όσο και με το Διευθυντή του Γραφείου του τον κ. Αρβανιτάκη, ελ-
λείψεις σε προσωπικό και στο ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας
Αγίου Νικολάου.
Απαντήσεις στην κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων θα δο-
θούν σε σύντομη νέα επικοινωνία των δύο πλευρών.
Στο Δήμο Πειραιά η επίσκεψη είχε να κάνει με την ενημέρωση του
Δημάρχου στη δημιουργία δομών στο Δήμο Δυτικής Μάνης μια
που στο Δήμο Πειραιά λειτουργούν με πολύ καλό τρόπο όπως
ενημερώθηκε από τον πρόεδρο τους κ.Ιωάννη Βοϊδονικόλα.

Σελίδα 7Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Ανατολική Μάνη Δυτική Μάνη

Δήμαρχος Δυτικής Μάνης 

Ο Καθηγητής Δημήτρης Γιαννημάρας

Έυγε! Ξαφνιάζει τους αμύητους

Οκύριος Γιαννημάρας με μεγάλο ενδιαφέρον τρέχει και επι-
σκέπτεται όλα τα Υπουργεία εκπροσωπόντας με τους
Μανιάτες Συμβούλους του όλη την Μάνη για την επίλυση

των προβλημάτων της όπως: 
1) Δασικοί χάρτες και ιδιοκτησιακό, με επίσκεψη στο Υπουργείο
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. 
2) Υπουργείο Υγείας για την πρωτοβάθμια περίθαλψη των
Μανιατών. 
3) Υπουργείο Ναυτιλίας για την προστασία των ακτών. 
4) Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα καθαριότητας και ενίσχυση

της Αυτοδιοίκησης
5) Υπουργείο Παιδείας για αύξηση των κονδυλίων.
6) Για πρώτη φορά Δήμος επισκέπτεται και ζωντανεύει όλα τα το-
πικά Διαμερίσματα με πολιτιστικές εκδηλώσεις με την Φιλαρμονική
διατηρώντας τις παραδόσεις.
7) Τέλος, ο Δημήτρης Γιαννημάρας είναι ο μόνος που διαμαρτυρή-
θηκε για την παραχάραξη της ιστορίας να μην μετέχει η Μάνη στις
επετειακές εκδηλώσεις των 200 χρόνων από την απελευθέρωση
του 1821.
Μακάρι να τον μιμηθούν όλοι οι Δήμαρχοι!

Στις 16/01/2020 ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης Δημήτρης
Γιαννημάρας και ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Λυμπερέας,
πραγματοποίησαν  μια σειρά επισκέψεων στα Υπουργεία

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και καταπολέμησης της φτώχειας και στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη όπου είχαν συναντήσεις με τους Γενικούς
Γραμματείς κ. Κυριαζόπουλο Ευάγγελο, Σταμάτη Γεώργιο και τον
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλία Νικόλαο.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αναπτύχθηκαν τα θέματα του
Δήμου Δυτικής Μάνης που έχουν να κάνουν με τις διαβρώσεις και
τα λιμάνια του Δήμου, με τις ελλείψεις των κοινωνικών δομών στο
Δήμο και τη διαδικασία απόκτησής τους και γενικότερα θέματα
πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δήμου. Συμφωνήθηκε ο
τρόπος συνεργασίας προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση
των αιτημάτων του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος Γιαννημάρας με την Επιτροπή Αγώνα με τον Χατζη-
δάκη στο Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος υπερασπί-
ζοντας το ιδιοκτησιακό της Μάνης, τους Δασικούς χάρτες
Χρήστος Κοτσώνης, Γιώργος Περουτσέας, Γιάννης Καρολεμέας
Χρήστος Κισκίρας, Γιώργος Δημακόγιαννης, Γιώργος Μουνδρέας.

Ο Δήμαρχος Γιαννημάρας με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, με τον Αναπληρωτή Υπουργό για την Μεταναστευτική Πολιτική
Γιώργο Κουμουτσάκο και με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ)
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Μας μιλάει ο μπαρμπα-Ντίνος για έργα και
ημέρες τις επί 13 χρόνια προεδρείας του.
Ένα σημαντικό έργο που διετέλεσε αλλά

άγνωστο, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαί-
νουν οι νεότεροι. 

Το 1974 εξελέγει πρόεδρος του Εργατοϋπαλλη-
λικού κέντρου και διατήρησε την προεδρεία επί
13 χρόνια από το 1974 έως το 1987. ΤΥο Κέντρο
ήταν δευτεροβάθμιο όργανο των εξής νομίμων
σωματείων:
1) Οικοδόμων
2) Φορτοεκφορτοτών ξηράς
3) Φορτοεκφορτοτών θαλάσσης
4) Αλιέων
5) Το Σωματείο των εργαζομένων του Σπηλαίου
Δηρού που το φτιάξανε με μεγάλη προσπάθεια.
Επίσης μετείχαν ως μέλη οι υπάλληλοι σε εμπο-
ρικά μπακάλικα οι εργαζόμενοι στις τράπεζες,
καθώς επίσης μετείχαν και οι ταχυδρομικοί και
έγινε προσπάθεια να μπούν οι καθαρίστριες.
Το γραφείο της ομοσπονδίας είχε συγκεντρώσει
όλο τον εργαζόμενο προσωπικό και ασκούσε αρ-
κετή επιρροή στο κρλατος και την κυβέρνηση
καθώς επίσης και στον τόπο. Θυμάται ο
μπαρμπα-Ντίνος ότι το γραφείο ήταν στον πάνω
δρόμο στο κληροδότημα των Παναγουλάκηδων.
Σε μας οι εργαζόμενοι αισθανόντουσαν ασφάλεια
και δύναμη και αυτό φάνηκε απ’ το έργο μας. 
Πρώτον, με μεγάλο κόπο κατασκευάσαμε 44
εργατικές κατοικίες που τις φτιάξαμε πάνω από
την Αγία Τριάδα στα Κτήματα του Κυριακαράκου,

το 1985 ήταν έτοιμες και μοιράστηκαν με κλήρο.
Από αυτές πήραν και δύο άτομα από τα Σπήλαια
Δηρού. Την ευθύνη της κατασκευής την είχε το ερ-
γατοϋπαλληλικό κέντρο και την έκαναν και οι ντό-
πιοι εργάτες καθώς και από ντόπια μαγαζιά
αγοράστηκαν τα υλικά.
Δεύτερον μια σημαντική δουλειά που κάναμε
ήταν να ενδιαφερθούμε για όλους τους εργαζο-
μένους και τους βοηθήσαμε να πάρουν σύνταξη.
Ιδιαίτερα στους οικοδόμους ενδιαφερθήκαμε να
πάρουν τα ένσημα υπέρ αγνώστων. Σε αυτό
έτρεξα και βρήκα τον υπουργό εργασίας τον Λά-
σκαρη καθώς επίσης παρενέβει να ξεμπλοκαριστεί
το οικόπεδο όταν βρέθηκαν αρχαία. Επίσης αγο-
ράσαμε και δεύτερο οικόπεδο πίσω από τις φυλα-
κές από τον Ναύαρχο Αραπάκη ο οποίος μας
βοήθησε στην διεκπαιρέωση στον Οργανισμό Ερ-
γατικών Κατοικιών. 
Τρίτο έργο, κάναμε πρόταση και σχέδιο και
εφαρμογή του πρώτου Βιολογικού του Γυθείου.
Υπάρχει αποχετευτικός αγωγός ομβρίων υδάτων
από τις εργατικές κατοικίες προς τον κεντρικό
αγωγό που χύνεται στην θάλασσα και έχει φτιαχτεί
πλήρες α ποχετευτικό σύστημα των εργατικών κατοι-
κιών. Στο δε αγωγό που φτιάξαμε έριξαν και όλα τα
σπίτια όλα τα λύμματα και τα όμβρια ύδατα τα
οποία έβγαιναν στην θάλασσα.
Το αποχετευτικό σύστημα που κατασκευάσαμε
εντάχθηκε στο δίκτυο του νέου Βιολογικού Καθα-
ρισμού που φτιάχτηκε τελευταία. 
Επίσης πιέζαμε το ΙΚΑ να βοηθάει τους εργαζό-
μενους ώστε να κολλάνε τα ένσημα οι εργοδό-

τες και βοηθούσαμε με
βεβαιώσεις για την έκ-
δοση των συντάξεων.
Άτομα που βοήθησαν
στο έργο μας ήταν: 
● Κυριάκος Ρουσσά-
κος, πρόεδρος φορτο-
εκφορτωτών
●Μαλιδούδης Πέτρος,
Σωματείο θαλάσσης
●Λεβετζώνης Λυκούρ-
γος, Αλιέων
●Πολύ μεγάλη βοήθεια
ακόμα προσέφερε και
ο Γραμ ματέας Τάσος
Καρλαύτης ο οποίος
κρατούσε όλη την αλληλογραφία για να τηρούν-
ται οι νόμοι.
Για όλα αυτά που έκανε ο μπαρμπα-Ντίνος Τσι-
ριβάκος στα 87 του χρόνια χαίρεται για το έργο
που πρόσφερε στους συμπατριώτες του. Εμείς
θέλουμε να πούμε στα απομείναντα οργανωμένα
σωματεία και στην όποια λειτουργία του Εργα-
τοϋπαλληλικού Κέντρου, του πρώτου στην Λα-
κωνία. Καθώς επίσης και στην Τοπική Αρχή: 
Δεν υπάρχει μια απλή πινακίδα στις εργατικές
κατοικίες να αναφέρει ότι έγιναν επί προ-
εδρείας Ντίνου Τσιριβάκου ώστε να γίνεται ση-
μείο αναφοράς πως οι προσπάθειες και το έργο
των ανιδιοτελών ανθρώπων... 
ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ!

Συνέντευξη από τον Πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
Γυθείου - Μάνης: Ντίνο Τσιριβάκο του Γεωργίου
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Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό της κοινότητας Πύργου Δηρού και Ε.Ο.Τ 20
Ιουλίου 1966 Χωρίς υπογραφή Ε.Ο.Τ. μόνο του Ιωάννη Ορφανάκου
Επιβάλλεται το νέο κοινοτικό συμβούλιο να διερευνήσει και να εξετάσει
σε βάθος τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Ποιο ήταν το πρώτο συμφωνητικό και
πως εξελίχθητε  τέλος τι καθεστώς υπάρχει τώρα ,αλλά και ποίοι έχουν
την ευθύνη για την αδιαφορία να μην έχει την ιδιοκτησία σήμερα η κοινό-
τητα του Πύργου Δηρού.
ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΤΟ ΤΙ ΈΧΕΙ
ΓΙΝΕΙ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ;;;
Ιδιωτικόν Συμφωνητικόν
Εν Γυθείω την 20ην του μηνός Ιουλίου το 1966 , οι κάτωθι υπογεγραμμένοι
εφ’ ενός μεν ο Ιωάννης Ορφανάκος Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου
της κοινότητας Πύργου Δηρού Λα-
κωνίας ενεργών υπό την ιδιότητα
του εκπροσώπου της κοινότητας
ταύτης και αφεταίρου ο Αναστάσιος
Στ. Καλκανδή νομικός σύμβουλος του
«Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού».
Η υπό του πρώτου των συμβαλλο-
μένων εκπροσωπούμενη κοινότητα
Πύργου Δηρού έχουσα υπό την κυ-
ριότητα νομή και κατοχή της.
α) Τρία (3) σπήλαια γνωστά υπό τα
ονόματα ̈ Βλυχάδα», «Αλεπότρυπα»
και «Καταφύγγι»  
β) ημιτελές περίπτερο μετά ενός υπό
ανέγερσνιν  επίσης αναψυκτηρίου
βάσει νιμίμων διοικητικών αποφάσεων και νομικών πράξεων όπως , πα-
ραχωρήσει τα ανωτέρω Σπήλαια και ακίνητα της εδαφικής της κυριότη-
τας , όπως παραχωρήσει τα ανωτέρω Σπήλαια και ακίνητα της εδαφικής
των περιοχής , προς τον Ε.Ο.Τ. Ελληνικόν Οργανισμόν Τουρισμού.με
σκόπό την υπό αυτού αξιοποίησησή τους και εκμεταλλεύσεώς τους.
Η διάρκεια της παραχώρησης των αναφερομένων ακινήτων ορίζεται εί-
κοσι πέντε (25) έτη αρχομένη από της Ιανουαρίου 1967 και λήγουσα την
1η Ιανουαρίου 1967 και λήγουσα την 31 Δεκεμβρίου 1991.. 

Ο Ε.Ο.Τ. αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως δαπάνες του ολοκληρώσει
την εξερεύνηση του Σπηλαίου « Βλυχάδα», αξιοποίηση του τρίτου σπη-
λαίου  «Καταφύγγι» , αποπεράτωση και θέση σε λειτουργία το ημιτελές
περίπτερο και αναψυκτήριο, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και
προβεί στον καλλιτεχνικό φωτισμό των Σπηλαίων
Άπαντα τα υπό του Ε.Ο.Τ. κατασκευασθέντα, θα παραμείνουν εις όφελος
και στην κυριότητα της κοινότητας άνευ οιασδήποτε εκ μέρους αυτής
αποζημιώσεως στον Ε.Ο.Τ. 
Ο Ε.Ο.Τ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στην Κοινότητα ,
κατά μεν τα πρώτα δέκα (10) έτη της δια του παρόντος οριζομένης διάρ-
κειας  της παραχώρησης  ανά δραχμάς τετρακόσιες χιλιάδας (400000)
ετησίως, δια δε τα υπόλοιπα  δέκα πέντε (15) έτη ανά δραχμάς εξακόσιες

χιλιάδας (600000) 
Ο Ε.Ο.Τ. επίσης αναλαμβάνει να εξο-
φλήσει δάνειο για την ανέγερση του
παραχωρητηρίου περιπτέρου   και
τας εν τω Σπηλαίω σχετικάς εργα-
σίας  ανερχόμενον σήμερον εις δραχ-
μάς ( 1.096.000—
-Μετά πρόσκληση υπό του Ε.Ο.Τ
υποχρεούται η Κοινότητα να συμ-
πράξει εις επανάληψιν της παρούσης
συμβάσεως δια συμβολαιογραφικού
εγγράφου. (Δεν έχουμε στας χείρας
μας τέτοιο συμβολαιογραφικό έγ-
γραφο, ποιος το έχει;;;)
Ταύτα συνομολόγησαν των συμβαλλο-

μένων το παρόν  συνετάγει εις  τριπλούν  και εν κατατεθημένου προς θεώρηση
εις την αρμόδια Οικονομική Εφορεία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Δια την Κοινότητα Πύργου Δηρού

Ιωάννης Η. Ορφανάκος
Εν Πύργο Δηρού Τη 2α Αυγούστου 1966

Ο πρόεδρος της Κοινότητας 
ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΜΌΝΟ Ι. ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ

Σημείωση 1η: Αυτό σημαίνει να αναζητηθούν τα γνήσια και πλήρη έγ-
γραφα
Σημείωση 2η: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου Δηρού καλείται να
βρει το έγκυρο συμβολαιογραφικό έγγραφο  μεταξύ Πύργου Δηρού
και Ε.Ο.Τ.
Έχουμε αυτό το έγγραφο που μας το παραχώρησε ο Αντώνης Ξεπα-
παδάκος πρώην Κοινοτάρχης του Πύργου Δηρού.

Σελίδα 9Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΧΩΡΙΚΗΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
από το 1850

Λειτουργεί με μυλόπετρες

ΝΥΦΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΗΛ.: 6977-758403 - 27330-24914

Σας αποστέλλουμε Μανιάτικο λάδι και στην Αθήνα

ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΗΡΟΥ!!! ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ;;;
ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Τ;;;
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ;;;
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ΑΠΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΗ ΜΑΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

✔ Γιατί οι επιστήμονες Μανιάτες δεν παρενέβη-
σαν;
✔ Γιατί ο Σύλλογος της Ένωσης Απανταχού
Μανιατών στον Πειραιά δεν διαμαρτυρήθηκε;
✔ Γιατί ο δήμαρχος της Ανατολικής Μάνης δεν
έκανε ούτε μία διαμαρτυρία;
✔ Έπαινο στον δήμαρχο Δυτικής Μάνης Δημή-
τρη Γιαννημάρα ο οποίος διαμαρτύρεται εγ-
γράφως και με προσωπική παρουσία στη
Περιφέρεια και στο Υπουργείο εσωτερικών για
το παραμερισμό της Μάνης  στην επέτειο των
200 χρόνων από την απελευθέρωση.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

ΣΤΙΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΕΟΠΟΛΗ

Αναφέρει ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης ο υιός του
Γέρου του Μοριά στα Ελληνικά Υπομνήματά του
(1856, σελ, 8,9).
«Όθεν την 17ην Μαρτίου οι πρόκριτοι της
Μάνης συνεννοήθησαν να λάβωσιν τα όπλα
κατά των Τούρκων. κατά δε την 23 Μαρτίου
οι Μαυρομιχάλαι, Μούρτζινοι και λοιποί παν-
στρατιά εισήλθον εις Καλάμας»

Γενναιότατε καπετάν Παναγιώτη Κοσονάκο
Τούτη τη ώρα εις τες οκτώ ήμισυ άνοιξε ο πό-
λεμος ενταύθα, δια τούτο τελείωσαν τα ψεύ-
ματα. Πάρετε ιμιντάτι και μπαρουτόβολον,
γράψε αμέσως εις Λυκοβουνόν και όπου
αλλού ηξεύρεις και είναι ανάγκη, φθάσε και ο
ίδιος.  Σάββατον δείλι (1821) 
Πρωτοσύγγελος Γεράσιμος (19 Μαρτίου σ.σ.)

Την έναρξη της επανάστασης ως εξής περιγρά-
φει ο ιστορικός  σύγχρονος της εποχής του  Αμ-
βρόσιος Φραντζής.

Την 18η Μαρτίου οι διαμένοντες εις Μαρδάκι,
Αναγνωσταράς μετά του ΝΙικηταρά ειδοποι-
ηθέντες ότι έφθασε εις την Σκαρδαμούλα (Καρ-
δαμύλη) εν πλοίον με πολεμοφόδια αποσταλέν
από τους εν Σμύρνη εταίρους….εσύναξε  250
οπλοφόρους και 200 φορτηγά ζώα για να μετα-
φέρουν τα πολεμοφόδια..
Την 22 Μαρτίου, αφού ενεκρίθη η έναρξη της
αποστασίας (επαναστάσεως) μετά από τας

διαφόρους συνελεύσεις στη Μάνη (17 Μαρτίου
Αρεόπολη-19 Μαρτίου Γύθειο σημ συντ.) την
αυτήν ημέρα έφθασε στην Καλαμάτα ο Μούρ-
τζινΟς, ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Αναγνωσταράς,
ο Γρηγόριος Δικαίος (Παπαφλέσσας), ο Π. Κε-
φάλας, οι υιοί του Π. Μαυρομιχάλη ομού με τον
Κατζή και με τους λοιπούς προκρίτους της
Μάνης 2000 περίπου οπλοφόρους. Συγκεντρώ-
θησαν στην Καλαμάτα μεταξύ 22 και 23 Μαρ-
τίου περισσότεροι από 5000 Μανιάται μετά

των αρχηγών και καπεταναίων αυτών οι οποίοι
ήσαν: 
Μανιάτες:
Ο Παναγουλέας, ο Γαλάνης και Αθανασούλης
Κουμουνδουράκηδες, Αθανασούλας Καπετανά-
κης, ο Δημήτρης Καλαμάς ,ο Ανδρέας Κουμουν-
δουράκης, ο Αντώνιος Μιχαήλ Τρουπάκης, ο
Δημήτριος Κωνσταντινέας, οι Σταυριανός και
Γεώργιος Καπετανάκηδες, ο Χρηστέας, ο Κυβέ-
λος, οι Κοτρωναίοι,….Ο Δημήτρης Πουλικάκος,
ο Λάζαρος Τζολάκης, ο Θεόδωρος Μισίσκλης, οι
Σασαριάνοι, ο Δημήτρης Καρακίτσος, ο Θεόδω-
ρος Κρενίδης και ο Παναγιώτης Ξανθός 
Οι Μεσήνιοι:
οι Ανδρουσιάνοι, οι Γαρατζαίοι, μετά του Μ. Πέ-
τροβα και οι Οικονομόπουλοι και Εμμανουήλ
Δαρειώτης, Παναχωρίται και Σαμπαζιώται εκ
της επαρχίας Λεονταρίου.

ΑΙΤΙΕΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΗ 

Η περιοχή της Μάνης, σε όλη την περίοδο της
Τουρκοκρατίας, παρέμεινε στην πραγματικό-
τητα απόρθητη, παρά τις επανειλημμένες από-
πειρες των Τούρκων για την υποδούλωσή της.
Μάλιστα, από το 1776, μετά τα Ορλοφικά, ανα-
κηρύχθηκε σε ημιανεξάρτητη, φόρου υποτελή
ηγεμονία, υπό την άμεση δικαιοδοσία του κα-
πουδάν πασά. Τη διοίκησή της αναλάμβανε
ένας από τους καπεταναίους της περιοχής,
που διοριζόταν μπέης και ήταν υπεύθυνος για
την τήρηση της τάξης. 
Η Μάνη είχε γίνει «το μεγαλύτερον φόβητρον
των Τούρκων και το καταφύγιον των Ελλήνων»,
καθώς λόγω του ιδιότυπου αυτού καθεστώτος,
στην επικράτειά της υπήρχαν μόνιμες ανεξέλεγ-
κτες δυνάμεις ενόπλων ανδρών που, αποτελού-
σαν και τους μοναδικούς έμπειρους πολεμιστές

στην Πελοπόννησο, κάθε οικογένεια  στη Μάνη
ήταν οπλισμένη για λόγους εθιμοτυπικούς  Η
φήμη των κατοίκων, σε συνδυασμό με τη σχε-
τική αυτοτέλεια της περιοχής και το κατάλληλο
έδαφος της χερσονήσου, που μπορούσε να λει-
τουργήσει ως ορμητήριο και παράλληλα ως κα-
ταφύγιο, είχαν καταστήσει τη Μάνη στη
συνείδηση τόσο των Ελλήνων όσο και των
ξένων, ως την πιο κατάλληλη περιοχή για την
έναρξη του μεγάλου αγώνα. ΔΡ Π. ΚΑΛΟΓΕΡΑ-
ΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 
Το σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας, όπως το είχαν
προτείνει ο Παπαφλέσσας κι ο Λεβέντης, ήταν
πολύ απλό: Όσο κρατούσε το κίνημα του Αλή
πασά στην Ήπειρο, ο Υψηλάντης θα σήκωνε τη
σημαία της επανάστασης στη Μολδοβλαχία κι
ο Κολοκοτρώνης θα ξεσήκωνε τον Μοριά.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1821. ΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ-
ΔΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ  ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗ-
ΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1821
Στις 19 Μαρτίου οι Γρηγοράκηδες ύψωναν τη
σημαία της επανάστασης στο Γύθειο (Μαραθο-
νήσι).
Στο Αρχείο του Τζωρτζάκη Γρηγοράκη (σελ. 75,
που ερεύνησε ο Πανεπιστημιακός Απ. Δασκα-
λάκης) διαβάζουμε τα εξής: 
«Τούτη τη ώρα εις τες οκτώ ήμισυ άνοιξεν ο πό-
λεμος ενταύθα, δια τούτο ετελείωσαν τα ψεύ-
ματα… Σάββατον δείλι (1821)..». 
Συγχρόνως οι δυνάμεις της Ανατ. Μάνης ξεχύ-
νονταν σε ολόκληρη τη Λακωνία κυνηγώντας

τους έντρομους Τούρκους που κατέφευγαν στα
κάστρα της Μονεμβάσιας και του Μυστρά για
να σωθούν.
Οι Επαναστάτες κατευθύνονται προς το Κά-
στρο της Μονεμβάσιας, στις 19-23 Μαρτίου
του 1821
Μανιάτικες δυνάμεις όπως: 80 με το Βενετσα-
νάκη Λιάκο, 400 από τη Λάγια με τον Ι. Βασι-
λάκη Καλαμπόκη, 200 από την Κοίτα με τον
Πέτρο Λυμπερόγγονα, 250 από το Γύθειο με τον
Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, 40 με το Δημ. Τσιγ-
κουριό, 25 με τον Γ. Αντωνάκο, 40 με τον Παν.
Κοσονάκο, 150 με τον Πιέρρο Γρηγοράκη, 25 με
τον Ι. Κατσούλη κ.α. άρχισαν να κινούνται προς
τη Μονεμβάσια. Από το Αρχείο του Τζανετάκη
διαπιστώνουμε ότι οι κινήσεις αυτές άρχισαν να
εκδηλώνονται από την 19η Μαρτίου του 1821.

Αυτό δεν είναι Παράλειψη! Είναι Σκοπιμότητα!

Γρηγόριος Δικαίος Παπαφλέσσας

Ηλίας Μαυρομιχάλης
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Ο Τζανετάκης με τους Μα-
νιάτες κατευθύνεται προς το
Μυστρά στις 19-23 Μαρτίου
του 1821
Ταυτόχρονα με την Επιδάυ-

ρου  Λιμηρά και τη Μονεμβάσια οι Μανιάτες
ανέλαβαν πολεμικές επιχειρήσεις και προς
την υπόλοιπη Λακωνία με τελικό προορισμό
το οχυρό κάστρο του Μυστρά. Ακόμη και οι
φιλοπόλεμοι και σκληροτράχηλοι Τουρκοβαρ-
δουνιώτες έτρεξαν έντρομοι να κλειστούν στο
κάστρο του Μυστρά. Ούτε όμως εκεί αισθάν-
θηκαν ασφαλείς και μαζί με τους άλλους τρο-
μοκρατημένους Τούρκους που βρίσκονταν
στο κάστρο, κατέφυγαν προς την Τριπολιτσά
την επομένη της 25ης Μαρτίου του 1821.
ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1821 Ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟ-
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕ 150 ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΕΙΣΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΝΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ
ΗΤΑΝ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ. Ένα πλοίο με πολεμο-
φόδια, που φιλικοί φόρτωσαν στη Σμύρνη,
έφτασε στη Μάνη μέσα του Μάρτη. Με τέχνα-
σμα, ο Παπαφλέσσας έπεισε τον Πετρόμπεη
Μαυρομιχάλη να το εκτελωνίσει.Ο διοικητής
της Καλαμάτας, Σουλεϊμάν αγάς Αρναούτο-
γλου, έμαθε πως κάποιοι ένοπλοι μετέφεραν
κάποια φορτία. Τον καθησύχασαν πως ήταν
χωρικοί που κουβαλούσαν λάδι. Τα όπλα, τα
είχαν επειδή ακούστηκε πως κυκλοφορούσαν
ληστές. Πείσθηκε και ζήτησε από τον Πετρόμ-
πεη να στείλει τον γιο του, Ηλία, να ενισχύσει τη
φρουρά της πόλης. 
Ανύποπτος για την παγίδα που του είχαν στή-
σει, ζήτησε και άλλες ενισχύσεις από τον Πε-
τρόμπεη. Αυτό ήταν και το σύνθημα εφόδου
που περίμεναν οι οπλαρχηγοί της Μάνης.
ΣΤΙΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1821 ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΚΥ-
ΡΙΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Έγινε έφοδος του Θ. Κολοκοτρώνη, των Καπε-
τανάκηδων, Κουμουντουράκηδων, Χρηστέηδων,
Βενετσανάκηδων και του Παπαφλέσσα, Νικη-
ταρά και Αναγνωσταρά.
Στις 22 Μαρτίου το απόγευμα 2000 ένοπλοι της
στρατιάς της «Δυτικής Σπάρτης» όρμησαν από
τις Κιτριές της Μάνης και πολιόρκησαν με τους
επίλεκτους οπλαρχηγούς τους την Καλαμάτα,
ενώ ο Κεφάλας με τον Νικηταρά απέκοψαν το
δρόμο προς την Τριπολιτσά. Στις 23 Μαρτίου
το πρωί ο Αρναούτογλου παρέδωσε την πόλη
χωρίς αντίσταση στον Αρχηγό των Ελληνικών
Δυνάμεων Πετρόμπεη ο οποίος και κράτησε τον
Τούρκο αγά ως όμηρό του για να τον ανταλλάξει
με το γιο του Αναστάσιο.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙ-
ΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡ-
ΤΙΟΥ 1821
Το μεσημέρι, στις όχθες του χειμάρου Νέδωνος,
μπροστά από τη Βυζαντινή εκκλησία των Αγ.
Αποστόλων, 24 κληρικοί ευλόγησαν τα όπλα
των Μανιατών και των υπόλοιπων Ελλήνων
Αγωνιστών μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα
κάτω από τις ενθουσιώδεις πατριωτικές ιαχές
των επαναστατών και τις χαρμόσυνες κωδω-
νοκρουσίες των ελεύθερων πλέον εκκλησιών.
Ο Πέτροςς Μαυρομιχάληςμε  με τους οπλαρ-
χηγούς της Μάνης, ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Πα-
παφλέσσας, ο Νικηταράς, ο Αναγνωσταράς
και οι υπόλοιποι οπλαρχηγοί μαζί με τους αγω-

νιστές τους ορκίστηκαν με φλογερό πάθος
πίστη στην επανάσταση και Λευτεριά στους
σκλαβωμένους Έλληνες.
Ο ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ – ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ – ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1821
Μετά τη δοξολογία ακολούθησε σύσκεψη των
οπλαρχηγών και συγκρότηση μιας «Επαναστα-
τικής Επιτροπής» που ονομάστηκε «Μεσση-
νιακή Γερουσία» της οποίας τη Γενική Αρχηγία
ανέλαβε ο Πέτρος Μαυρομιχάλης που έφερε και
τον τίτλο του «Αρχιστράτηγου των Σπαρτιατι-
κών δυνάμεων» και του «Ηγεμόνα της Μάνης».
Ο Πέτρος Μαυρομιχάλης με την επιτροπή, άρ-
χισαν τον σχεδιασμό και συντονισμό του Αγώνα
του ’21 και εξέδωσαν επίσημη προκήρυξη – για
πρώτη φορά – προς την Ευρώπη με την οποία
τους γνωστοποιούσαν την έναρξη της Ελληνικής
επανάστασης και ζητούσαν τη βοήθεια τους. Το
πρωτότυπο αυτής της προκήρυξης, βρίσκεται
στα Αρχεία του Υπουργείου των Εξωτερικών
της Αγγλίας.

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η έναρξη όμως του Αγώνα στις 17 Μαρτίου
στη Μάνη, η απελευθέρωση της Λακωνίας και
οι πολιορκίες της Μονεμβάσιας και του Μυ-
στρά, η απελευθέρωση της Καλαμάτας και
των ευρύτερων περιοχών της Μεσσηνίας, η
συγκρότηση της Επαναστατικής Επιτροπής
και ο σχεδιασμός του Αγώνα από τον Αρχι-
στράτηγο Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και τους
διάσημους οπλαρχηγούς του (Κολοκοτρώνη,
Παπαφλέσσα, Αναγνωσταρά, Νικηταρά κ.α.),
η πρώτη Επίσημη Προκήρυξη του Αγώνα
στους Ευρωπαίους από τον Πετρόμπεη και η
άμεση μεταλαμπάδευση του Αγώνα -από τη
Μάνη στο στρατηγικό κέντρο του Μοριά –
ισχυροποιεί πλέον την άποψη ότι η «Ελληνική
επανάσταση του 1821, ξεκίνησε από τη Μάνη

και την ευρύτερη περιοχή της και μάλιστα
πριν από την θρυλούμενη- ως επίσημη ημέρα
εξεγέρσεως – 25η Μαρτίου.

Εξ’ άλλου ο Σπυρίδων Τρικούπης – Ιστορία
τόμ. Α’ σ. 368 – γράφει τα εξής:
«Ψευδής είναι η εν Έλλάδι επικρατούσα ιδέα
ότι εν τη Μονή της Αγίας Λαύρας ανυψώθη
κατά πρώτον η σημαία της Ελληνικής Επανα-
στάσεως». (ΤΟΥ ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝ-
ΤΗΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΝΗ

● Σύμφωνα με τα σχέδια της Φιλικής Eταιρείας,
η Πελοπόννησος θα ήταν το κέντρο της επανά-
στασης. Oι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή
αυτή ήταν πολλοί.
● H ιδιόμορφη γεωγραφία της (χερσόνησος) κα-
θιστούσε δύσκολη τη στρατιωτική ενίσχυσή της,
καθώς βρισκόταν απομακρυσμένη από τα
ισχυρά στρατιωτικά κέντρα και τις περιοχές
στρατολόγησης των ενόπλων της Oθωμανικής
Aυτοκρατορίας.
● H ορεινή μορφολογία του εδάφους απέτρεπε
τη γενικευμένη χρήση του ιππικού, ενώ τα
στενά περάσματα δυσχαίρεναν τη μετακίνηση
μεγάλων στρατιωτικών μονάδων και διευκόλυ-
ναν την παρεμπόδισή τους από αριθμητικά
υποδεέστερες ομάδες ενόπλων (κλεφτοπόλε-
μος). 
● Tα δημογραφικά και τα οικονομικοκοινωνικά
χαρακτηριστικά της περιοχής ευνοούσαν τη
γρήγορη εξάπλωση της επανάστασης. 
● H αναλογία μουσουλμάνων-χριστιανών που
υπερέβαινε τη σχέση 1 προς 10 και η ενισχυ-
μένη, συγκριτικά με άλλες περιοχές (π.χ.
Pούμελη) διοικητική και οικονομική παρουσία
των προυχόντων που διέθεταν δικά τους σώ-
ματα ενόπλων (τους λεγόμενους κάπους) απο-
τελούσαν ευνοϊκές συνθήκες για την κατά
τόπους επικράτηση της επανάστασης στην Πε-
λοπόννησο. 
● Στους παράγοντες αυτούς θα προσθέσουμε
το προνομιακό καθεστώς της Μάνης, περιο-
χής που δεν υπαγόταν στο Mορά βαλεσή (δι-
οικητή Πελοποννήσου) αλλά διοικούνταν από
χριστιανό μπέη που υπαγόταν απευθείας
στον καπουδάν-πασά (τον επικεφαλής του
οθωμανικού στόλου).

Ο πατριαρχικός έξαρχος
Γρηγόριος Δικαίος Παπαφλέσσας

Η διάσκεψη στη Βοστίτσα άρχισε στις 26 Ιανουα-
ρίου του 1821 και κράτησε ως τις 29 του μήνα.
Εκεί, ο πατριαρχικός έξαρχος ανακοίνωσε, ποιος
πραγματικά ήταν και για ποιο λόγο είχε έρθει.  Στο
τέλος, κάποιος ρώτησε: «Ποιος θα κυβερνά μετά
την επανάσταση;». Ο Παπαφλέσσας απάντησε
πως αυτό θα το αναλάμβαναν όσοι είχαν πείρα. Η
απάντηση δεν τους ικανοποίησε και οι αντιρρήσεις
συνεχίστηκαν. Ο Παπαφλέσσας τους απείλησε
πως θα ξεκινήσει με 2.000 Μανιάτες χωρίς αυ-
τούς. Αναγκάστηκαν να δεχτούν. 
Κρατήστε τα, είναι ιστορικά ντοκουμέντα.
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ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1821

Αυτό δεν είναι Παράλειψη! Είναι Σκοπιμότητα!

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΛΑΣ

ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ

Φιλογενέστατε  ανηψιέ καπετάν Γεωργάκη
χαίρετε. 

Απόψε εστείλαμε καϊκι εις το Βαθύ δια να έλ-
θουν οι ειδικοί μας Κουτσογριθγοριάνοι. Λοι-
πόν αύριο Τρίτη το πολύ  ως το γιόμα να
είσαι εδώ διότι αύριο Τρίτη πουρνό είναι και
αυτοί εδώ και άργητα να μην κάμης παντε-
λώς ότι ο καιρός δεν μας συγχωρεί να αργο-
πορούμεν.

Ταύτα και μένω  Ο θείος σας 
Μ. Πιέρρος Μπεηζαντδές Γρηγοράκης.

foni_tis_manis-martios2020b_Layout 1  04/03/2020  6:01 ΜΜ  Page 11



Σελίδα 12 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Το σπήλαιο που ρίχνει φως στο μύθο του Κάτω Κόσμου;

Οαρχαιοελληνικός μύθος για τον Κάτω Κόσμο του Άδη προέρχεται πιθανότατα από ένα
σπήλαιο που βρίσκεται στον κόλπο του Διρού, στη Μάνη. Πρόκειται για το σπήλαιο
«Αλεπότρυπα», το οποίο οι αρχαιολόγοι εξερευνούν τις τελευταίες δεκαετίες, φέρνοντας

στο φως σημαντικά ευρήματα, ορισμένα από τα οποία.... χρονολογούνται μάλιστα 9.000 χρόνια
πριν, δηλαδή λίγο μετά την παλαιολιθική εποχή. Επιπλέον, όπως ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι,
το σπήλαιο χρησιμοποιούνταν σαν νεκροταφείο όπου λάμβαναν χώρα νεκρικές τελετές. Η δια-
πίστωση αυτή, οδήγησε τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα ενέπνευσε τους μύ-
θους για τον κόσμο του Άδη.
Στο σπήλαιο, που ανακαλύφθηκε κατά λάθος τη δεκαετία του ’50, ζούσαν εκατοντάδες άνθρωπο
μέχρι αυτό να καταρρεύσει πριν από 5.000 χρόνια. Έτσι, καθίσταται ένας από τους αρχαιότερους

προϊστορικούς οικισμούς της Ευρώπης. 
Το μήκος του φτάνει τα 1.000 μέτρα και βρίσκε-
ται περίπου 20 μέτρα πάνω από το επίπεδο της
θάλασσας. Στο κέντρο του δεσπόζει μια τεράστια αίθουσα, η έρευνα της οποίας ακόμη δεν έχει
ολοκληρωθεί. Διαθέτει ευρύχωρες αίθουσες και πολυδαίδαλους διαδρόμους. Στο βάθος της μεγα-
λύτερης αίθουσας, μάλιστα, βρίσκεται λίμνη με καθαρό πόσιμο νερό.
Ο Γιώργος Παπαθανασόπουλος, προκρίνει τη θεωρία ότι οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής πί-
στευαν ότι εκεί ήταν η είσοδος για τον κάτω κόσμο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κεραμικά δεν προέρ-
χονται από την περιοχή της σπηλιάς αλλά ήρθαν από αλλού. Όπως υποστηρίζει, το σπήλαιο ήταν
ένας χώρος προσκυνήματος όπου θάβονταν σημαντικοί άνθρωποι. Σε αυτό πραγματοποιούνταν
τελετές που περιελάμβαναν την καύση μεγάλων ποσοτήτων κοπριάς. 
«Οι ταφές και οι τελετουργίες έδιναν στο σπήλαιο μια αίσθηση του κάτω κόσμου. Είναι σαν τον
Άδη, μαζί με το ποτάμι της Στυγός», σημειώνει ο Μάικλ Γκάλατι, συνεργάτης του Γιώργου Πα-

παθανασόπουλου. «Η “Αλεπότρυπα” υπήρχε πριν την Εποχή του Χαλκού, έτσι μπορούσαμε -κατά ένα τρόπο- να δούμε την αυγή της εποχής
που οδήγησε στην εποχή των ηρώων της Ελλάδας», σημειώνει.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη, το γεγονός ότι οι ανασκαφές δεν έχουν ολοκληρωθεί. «Θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε ανθρώπους
του Νεάντερταλ εκεί κάτω. Απλά, δεν έχουμε σκάψει αρκετά βαθιά ώστε να μάθουμε» λέει ο Μάικλ Γκάλατι. 
Μάλιστα, η παραπάνω θεωρία ενισχύεται από την ύπαρξη τεχνουργημάτων Νεάντερταλ που υπάρχουν σε σπηλιές στο διπλανό κόλπο. «Είναι δύ-
σκολο να πιστέψει κανείς ότι δεν θα υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις και στην Αλεπότρυπα», σημειώνει.

Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ… «Αλλάζουμε»

Ο Συνδυασμός «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» Κερατσινίου – Δραπετσώνας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη
πίτα του στο κτίριο «Αντώνης Σαμαράκης» στις 22 Φεβρουαρίου 2020. Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους, ο πρώην Βουλευτής Κανέλλος Λάλος, ο πρώην Αντιπε-
ριφερειάρχης Λεωνίδας Αθανασιάδης. Επίσης, η επικεφαλής του Συνδυασμού «ΑΛΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ» Ελένη Δαβγιώτη, η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου –
Δραπετσώνας Μαρία Μαντουβάλου, ο Γραμματέας του Δ.Σ. Παναγιώτης Μαυρούτσος,
η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Μανιατών και Φίλων «Η ΜΑΝΗ» Ελένη Διασάκου
– Κανάκη, ο Αν. Ταμίας του Συλλόγου Νίκος Παρασκευάκος,  εκπρόσωποι συλλόγων,
σωματείων και πρώην αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου. 
Ο Παντελής Καμάς, αναφέρθηκε στα «ναι» και στα «όχι» του Συνδυασμού που
ορίζουν την πολιτική του παρουσία:
«ΟΧΙ» σε οποιαδήποτε επεξεργασία απορριμμάτων στο Σχιστό, στην πα-

ρουσία ρυπογόνων βιομηχανιών δίπλα στον οικιστικό ιστό, στην επέκταση
της COSCO, και στην επαναλειτουργία του Νεκροταφείου της Ανάστασης.
«ΝΑΙ» στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης, στην λειτουργική
ενοποίηση των εμπορικών κέντρων του Κερατσινίου, την ανάπλαση των προ-

σφυγικών συνοικιών στα
Ταμπούρια, την ανάδειξη
του Καχραμάνογλου σε
υπερτοπικό κέντρο φιλο-
ξενίας του συνεδριακού
τουρισμού και πολιτι-
σμού, στην αναβάθμιση
του γραφικού λιμανιού
του Αγίου Νικολάου,
στην επανασύνδεση της
Δραπετσώνας με την
ιστορία του ρεμπέτικου
τραγουδιού.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΣ

Η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της στον Πειραϊκό Σύνδεσμο
στις 2 Φεβρουαρίου 2020. Η Ένωση τίμησε το Διοικητή της Μο-
νάδας Υποβρύχιων Αποστολών ΛΣ πλοίαρχο Γιάννη Παπαδάκη,
για την προσφορά της Μονάδας στη δίωξη του οργανωμένου
εγκλήματος στη θάλασσα σε όλα τα ακριτικά λιμεναρχεία του
Αιγαίου. Τιμήθηκαν τα Λιμεναρχεία Κω, Σάμου, Χίου, Μυτιλήνης,
Μύρινας και Μεγίστης και διασώστες των super puma, που σώ-
ζουν ανθρώπινες ζωές υπό αντίξοες συνθήκες. Π.Ρ.

Ο πρώην Αρχηγός ΑΣΔΕΝ και νυν Βουλευτής Νίκος Μανω-
λάκος, βραβεύει τον Αρχηγό ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Γεώργιο
Δημητρόπουλο. Αριστερά ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης Απο-
στράτων Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος Βασίλης Μα-
νωλάκος, Πλοίαρχος ΛΣ ε.α.

«Δέκα Θεές» του Συλλόγου «Καρυάτιδες» μάγε-
ψαν τους παρευρισκόμενους σε γαλλικούς και ελ-

ληνικούς ρυθμούς

Εις μνήμην του Γιώργου Παπαθανασόπουλου,
αρχαιολόγου στο Σπήλαιο Δηρού - Αλεπότρυπα
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Λέτε να το δούμε κι αυτό στο πολύπαθο Εθνικό Σύστημα
Υγείας; Ο γενικός χειρουργός Παναγιώτης Πατρικάκος,
ένα από τα καλύτερα «νυστέρια» στο νοσοκομείο

«Άγιος Ανδρέας», ο οποίος έφερε σε πέρας με αποτελεσματικότητα
πολύ δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις, βρίσκεται πλέον στην
πόρτα της εξόδου!
Ο λόγος; Στα τέλη του μήνα λήγει η σύμβαση του, βάσει της οποίας
εργαζόταν ως επικουρικός στο νοσοκομείο και η ανανέωση της δεν
είναι καθόλου δεδομένη!
Ο 38χρονος χειρουργός, που είναι από τους πρώτους της γενιάς του
και έχει κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό των συναδέλφων του,
κάνει αυτές τις μέρες χρήση της άδειας του, ενώ το ενδεχόμενο να
μην επιστρέψει στο νοσοκομείο, στα χειρουργεία του οποίου πρωτα-
γωνίστησε και εξέπληξε με την ικανότητα του, είναι δυστυχώς κάτι
παραπάνω από ορατό.
Πρόκειται για μια πολύ πιθανή εξέλιξη που έχει λυπήσει την ιατρική
και νοσηλευτική κοινότητα του «Αγίου Ανδρέα», καθώς επί τρία χρόνια
που ήταν επικουρικός στο νοσοκομείο το «ξελάσπωσε» από κατα-
στάσεις που δεν είναι εύκολο να περιγραφούν.
Όταν άλλοι χειρουργοί  δεν είχαν τα κότσια να αντιμετωπίσουν
βαριά περιστατικά, ακόμη και της ειδικότητας τους, ο Παναγιώτης
Πατρικάκος με το επιβλητικό παράστημα του και την ισχυρή προ-
σωπικότητα του έμπαινε χωρίς δεύτερη σκέψη μπροστά και τα κα-
θάριζε, βγάζοντας «ασπροπρόσωπο» το νοσοκομείο.

«Είναι αστέρι», «το έχει», «ο καλύτερος»,
είναι μερικά από τα εγκωμιαστικά σχόλια
που ακούγονται για το πρόσωπο του.
Δυστυχώς, όμως, την ίδια ώρα που ο αρμό-
διος υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας
εξαγγέλλει τις προσλήψεις γιατρών και νο-
σηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία, ο
«Άγιος Ανδρέας» κινδυνεύει να στερηθεί
έναν άσσο της χειρουργικής, που είναι βέ-
βαιο ότι θα βρει το δρόμο του και δεν πρό-
κειται να πάει χαμένος. Κοντολογίς, το
νοσοκομείο θα χάσει, όχι ο ίδιος.
Με δεδομένη την ευαισθησία του διοικητή
της 6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη για τα κρίσιμα
θέματα που αφορούν τη στελέχωση των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, θα πρέπει να
αναμένεται μια παρέμβαση του (εάν αυτή
είναι δυνατή) για την ανανέωση της σύμβασης του Παναγιώτη
Πατρικάκου, καθώς η απομάκρυνση του θα είναι μια δυσαναπλή-
ρωτη απώλεια.
Χωρίς υπερβολή, θα είναι πραγματικά κρίμα ο «Άγιος Ανδρέας» να
χάσει έναν ικανότατο και ραγδαία εξελισσόμενο χειρουργό, που
αποδείχθηκε στυλοβάτης του στα δύσκολα.
Πηγή: dete.gr

Φεύγει ένα από τα καλύτερα νυστέρια! ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ «ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ» ΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ

Ευτυχώς για τους κατοίκους της Πάτρας δεν έφυγε
λόγω διαμαρτυρίας της κοινής γνώμης!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Ο Πανελλήνιος Πολιτιστικός Σύλλογος Μανιατών και Φίλων «Η ΜΑΝΗ»
Κερατσινίου - Δραπετσώνας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο
Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» στις 20 Ιανουαρίου 2020. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Κερατσινίου -
Δραπετσώνας Χρήστος Βρεττάκος, βουλευτές, πολιτευτές, αντιδήμαρ-
χοι και πλήθος κόσμου.
Η χορωδία του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με τη μαέστρο Χρι-
στίνα Ρόκκου και την πιανίστρια Χρυσούλα Σκαλενάκη πρόσφεραν μα-
γικές στιγμές στο πλήθος κόσμου που παραβρέθηκε στην εκδήλωση.
Τιμήθηκαν παιδιά του Συλλόγου που πέτυχαν στα Ανώτατα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα. Ο Μανιάτης ποιητής Τάκης Σταυριανάκος, αφιέρωσε
ένα δικό του ποίημα στους πρωτοετείς φοιτητές.

Η ΠΙΤΑ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ»

Ο Συνδυασμός «Ελεύθερη Κίνηση Δημοτών» Κερατσινίου - Δραπετσώνας
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αντώνης
Σαμαράκης» στις 15 Φεβρουαρίου 2020. Την εκδήλωση τίμησαν ο Βουλευ-
τής Γιάννης Τραγάκης (Νέα Δημοκρατία), η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων
Βάσω Θοδωρακοπούλου, οι Αντιπεριφερειακοί Σύμβουλοι Σταύρος Βοϊ-
δονικόλας, Σταύρος Μελάς, Τζένη Μπαρμπαγιάννη, Νίκος Παπαγεωρ-
γίου, οι πολιτευτές, δημοτικοί σύμβουλοι Κερατσινίου – Δραπετσώνας και
Νίκαιας – Ρέντη, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων της πόλης. 
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Συνδυασμού Παναγιώτης Διαλινάκης,
τόνισε τα προβλήματα που υπάρχουν με την COSCO και την επικεί-
μενη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο Σχιστό. Τι-
μήθηκε η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα Νέες Δραπετσώνας, που
αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής. Τιμητική διάκριση έλαβε
ο Παναγιώτης Λεοντιάδης, ένας άνθρωπος που έχει δώσει πολλά στο
Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου στη σκηνή του Πνευματικού Κέντρου. Διακρί-
νονται από αριστερά: Ευαγγελία Φραγκούλη, Υπ. Διαχείρισης Κοινω-
νικών Δικτύων και Μέσων, Ασημίνα Κούβαρη, Υπ. Φιλανθρωπικών
Δράσεων, Τούλα Ναρλιώτου, Υπ. Φιλανθρωπικών Δράσεων, Σταυ-
ρούλα Σουκάκου, Αντιπρόεδρος, Νίκος  Παρασκευάκος, Αν. Ταμίας,
Σπυριδούλα Κουλούρη, Ταμίας, Χρυσούλα Μαντουβάλου Γεν. Γραμ-
ματέας, Γρηγορία Κούβαρη, Υπ. Δημοσίων Σχέσεων, Στρατονίκη Κα-
τσαφάδου, Κοσμήτορας, Ελένη Διασάκου – Κανάκη, Πρόεδρος

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη βράβευση της ομάδας
Νέες Δραπετσώνας
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Πωλείται
Οικία στο χωριό Ν. Οίτυλο 
20 μέτρα από τη θάλασσα

Τηλ.: 6972-854271
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Η Κοπή Πίτας της Ένωσης Μανιατών

Μ εγάλη εκδήλωση δ ιοργάνωσε ο

σύλλογος της Ένωσης απαντα-

χού Μανιατών για την κοπή της

πίτας.  Εκε ί  παρευρέθηκαν όλοι  ο ι  πολιτ ικο ί

Μανιάτες αλλά και  όλες  ο ι  δημοτικές  αρχές

του Πειραιά,  και  της Ανατολικής Μάνης.

Υπουργοί βουλευτές, Περιφερειάρχης και αντι-

περιφερειάχης,  ο  δήμαρχος Πειραιά και  της

Ανατολικής Μάνης κ.λ .π κ.λ .π.Τιμώμενα πρό-

σωπα ο μουσικοσυνθέτης Μανιάτης Σταύρος

Ξαρχάκος και  ο  γ ιατρός του ΕΣΥ Αρεόπολης

Ανάργυρος Μαριόλης Ο πρόεδρος κύριος Βοϊ-

δονικόλας δεν προλάβαινε να κάνει  τ ις  τόσες

πολλές παρουσιάσεις  των πολλών επίσημων

προσκεκλημένων.  Κανείς  δεν έλειψε,  τα φλας

των φωτορεπόρτερ είχαν ανάψει .

Ο γιατρός Ανάργυρος Μαριόλης

Μερικοί από τους επι-
σήμους που παρευρέ-

θησαν. Διακρίνονται οι:
ο υπουργός Εσωτερι-

κών Τάκης Θεοδωρικά-
κος, οι βουλευτές

Τραγάκης και Μαρκό-
πουλος, ο πρόεδρος

της Ένωσης Μανιατών
Στ. Βοϊδονικόλας. 

Ο μουσικοσυνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος
με τον εκδότη Ν. Καλαποθαράκο

Και ποιοί άλλοι ξεπουλάνε την Μάνη!

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης 
επιχορήγησε 6.990.000 ευρώ για τις ανεμογεννήτριες στη Μάνη.

Με την υπ’ αριθμό απόφαση 93130/18-09-2019 του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου 3908/2011 όπως ισχύει και ειδικότερα στην κατηγορία της γενικής
επιχειρηματικότητας των επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 6 για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού

στην θέση Μακρυλάκωμα ΔΕ Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους
(43.469.750 ευρώ). Η επένδυση αφορά στην εγκατάσταση αιολικού σταθμού 18,4 MW στην θέση Μακρυλάκωμα ΔΕ
Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους (23.300.000). Η συνολική ενί-
σχυση ανέρχεται σε 6.990.000 ευρώ, ήτοι ποσοστό 30% του ενισχυόμενου κόστους και χορηγήται με την μορφή επι-
χορήγησης (δωρεάν). 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης

Τα Καλώδια Υπερ-Υψηλής Τάσης στον υποσταθμό του Βαχού
Αυξημένος κίνδυνος Λευχαιμίας και Καρκίνου

Όι φωτογραφίες που πήραμε φαίνονται καθαρά. Οι μέγιστες επι-
πτώσεις στην υγεία των κατοίκων θα είναι στους Βαχιώτες οι
οποίοι ζούνε σε μια διαρκή επιρροή αλλά και σε όλους τους κα-

τοίκους που ζουν κοντά στις γραμμές των καλωδίων ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ
τάσης. Η έρευνα που έχει γίνει είναι μέχρις τώρα μόνο για τα εναέρια
καλώδια της ΔΕΗ και αναφέρει: Στο Βαχω ο υποσταθμός είναι μετα-
τροπέας της ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Επιδημιολογική έρευνα Βρετανών επιστημόνων, που παρουσίασε ο κα-
θηγητής Γενετικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Κώστας Τριαν-
ταφυλλίδης, έδειξε ότι ο κίνδυνος παιδικής λευχαιμίας είναι αυξημένος
κατά 69% σε παιδιά ηλικίας κάτω 15 ετών που ζουν σε αποστάσεις ώς
200 μέτρα από γραμμές υψηλής τάσης, σε σύγκριση με παιδιά που
ζουν σε αποστάσεις πάνω από 600 μέτρα. Ανέφερε ακόμη πως ενήλι-
κοι που ζούσαν τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής τους σε αποστάσεις
ώς 300 μέτρα από αγωγούς μεταφοράς υπερυψηλής τάσης, είχαν
κατά 1,3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα ν’ αναπτύξουν καρκίνο σε
σχέση με αυτούς που ζούσαν σε αποστάσεις άνω των 600 μέτρων. 
Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τις επιπτώσεις στην υγεία μας και στην υπόγεια καλωδίωση. Ο δήμος που είναι η κεντρική αρχή προστασίας των
συμπολιτών οφείλει να ελέγξει την πλήρη τήρηση των προδιαγραφών για να προστατεύσει την υγεία μας.
Αγαπητοί κύριοι, κύριε δήμαρχε και εταιρείες κατασκευής των Ανεμογεννητριών επιτελείτε την μεγαλύτερη καταστροφή όλης της Μάνης  και θέτετε
σε κίνδυνο ανεπανόρθωτων ασθενειών των κατοίκων. 

Ο Υποσταθμός Υπερηψηλής Τάσης και στο βάθος το Βαχώ
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Καλλυντικά - Εποχιακά - Παιχνίδια -
Οικιακής χρήσης - Υποδήματα - Ενδύματα

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Μαυρομιχάλη 11, Αρεόπολη (δίπλα στο ταχυδρομείο)
Τηλ.: 2733051001, Κιν.: 6936879053

Τηλ.: 210-9351449

Κιν.: 6945-322523

email: oirizes@otenet.gr
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Βιβλιοπαρουσίαση

ΟΠολυγραφότατος και διεισδυτικός Κυριάκος Κάσσης  πάντα μας εκπλήσσει με

τις εμβριθείς αναζητήσεις του Το τελευταίο χρόνο έκδωσε (4)  βιβλία που δι-

εισδύει στα άδυτα του Ελληνισμού με ιστορικά στοιχεία και από παλιά χειρό-

γραφα. Τα βιβλία αυτά αποτελούν μια τετραλογία πάνω στη προϊστορία και

αποδεικνύουν τα αρχέγονα στοιχεία του Ελληνισμού ανατρέποντας με τεκμήρια το ψεύ-

δος της καταγωγής των Ελλήνων από Βορρά (Ινδοευρωπαίων)και εμπεδώνεται η θεω-

ρεία της καταγωγής των Ελλήνων από το Νότο με επόκεντρο τη Μάνη, όπως άλλωστε

έχει αποδειχτεί από τις παλαιοανθρωπλογικές έρευνες της καταγωγής του Ταινάριου

ανθρώπου 210000π.χ. στο Απήδημα Αρεόπολης. Ιδιαίτερα κεφάλαιο είναι οι άγραφοι

νόμοι με περίκεντρο το αρχαιότερο ιερό του Ταινάρου πριν των κατακλυσμών, που η

ηλικία του πιθανολογείται άνω των 1000000 χρόνων. Αναφέρεται η χρονολόγηση της

ιστορίας, των κατακλυσμών, της ύστερης μυθολογίας και της ιστορίας με αναφορές και

στον Τίμεο του Πλάτωνα. καθώς επίσης και στην Ιλιάδα. Το διάβασμα αυτών των βιβλίων ανατρέπουν τις μέχρι τώρα γνώ-

σεις που το κατεστημένο μας αποπροσανατολίζει.

Κυριάκος Κάσσης τηλ. 6972837181

Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το βιβλίο του ΒΑΣΙΛΗ ΒΛΑΣΤΑ-
ΡΑΚΟΥ ότι είναι ένα πλήρες ιστορικό και λαογραφικό πόνημα.
παράδειγμα προς μίμηση για όσους θέλουν να γράψουν για το

τόπο τους. Θυμάμαι και έζησα,   γράφει ο Βασίλης, το όργωμα, τη σπορά,
το θερισμό, το αλώνισμα, τον τρύγο, το πατητήρι, το μάζεμα της ελιάς, το
ελαιοτριβείο του χωριού μου. Αυτός ο  μαγευτικός τόπος ήταν φτιαγμένος
για να προδιαθέτει την ψυχή μου στον ενθουσιασμό. Είναι ένα βιβλίο
έρευνα με ιστορικά στοιχεία, λαογραφικά καθώς επίσης και την ιστορία
των οικογενειών που κατοίκησαν στον Κάβαλο. Είναι γραμμένο με λογο-
τεχνικό γλαφυρό ύφος  στις περιγραφές των εργασιών και των χαρα-
κτήρων των ανθρώπων. Μπράβο Βασίλη. Ο Βασίλης Βλασταράκος γεννήθηκε στο Κάβαλο το δημοτικό και το
γυμνάσιο στην Αρεόπολη. Κατόπιν εξετάσεων μπήκε στη θεολογία και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηών. Επίσης

τελείωσε Παιδαγωγικά με διετή  μετεκπαίδευση. Υπηρέτησε σε υψηλές και καίριες θέσεις της παιδείας και υπηρέτησε ως σύμβουλος -
γραμματέας στον ιστοικό Ανάργυρο Κουτσιλιέρη. Είναι παντρεμένος με την ιατρό Μικροβιολόγο Χριστίνα Ψαροπούλου - Βλασταράκου,
απέκτησαν δύο γιους, τον Πέτρο και τον Σωτήρη, γιατροί και οι δύο σήμερα.

ΠΥΡΙΧΟΣ - ΚΑΒΑΛΟΣ

Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

Έχει αλήθεια αναρωτηθεί κανείς γιατί ο Λεωνίδας είπε στόν Ξέρξη «Μολών Λαβέ» και όχι
«ελθών λαβέ»; Έχει αναρωτηθεί  κανείς γιατί το Χόλυγουντ μεταφράζει την φράση με
απλοϊκό  τρόπο ὡς «come and get them»; Είναι δυνατόν η υπερήφανη απάντηση, ποὺ

εὐλαβούνται οι αιώνες να ήταν τόσο απλή; Έχει αναρωτηθεί κανείς γιατί το επίθετο «αγαθός»,
που σχετίζεται με την «Αρετή», έχει τέσσερα παραθετικά και τι σημαίνει το  κάθε ένα από αυτά;
Στο 25ο κατά σειρά σύγγραμμα του Καθηγητού, Κλασσικού  Φιλολόγου, Ιστορικού και συγγρα-
φέως Αντωνίου Α. Αντωνάκου, με  αδιάσειστα γλωσσικά, φιλολογικά και ιστορικά επιχειρήματα
αποδεικνύεται ότι το «Μολών Λαβέ» ήταν κάτι πολύ πιο ουσιαστικό  και σημαντικό. Αποτελούσε
την πεμπτουσία τής Πολεμικής Αρετής τών Ελλήνων, της εννοίας της Ελευθερίας και του «Φιλο-

τίμου Ήθους» τής ελληνικής προσωπικότητος. Για πρώτη φορά γράφεται ένα βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει την
ανάλυση της λακωνικής αυτής φράσεως από πλευράς γλωσσολογικής - ετυμολογικής, φιλολογικής - νοητικής, ιστο-
ρικής αλλά και φιλοσοφικής, με  την επιστημοσύνη και την εγκυρότητα του Αντωνίου Α. Αντωνάκου.  
Σήμερα, που κυριαρχεί το ανεικονικό, η ανιστόρητη ιστορία και η αμνησία τής Μνήμης είναι περισσότερο από ποτέ  επιτακτική η ανάγκη
υπάρξεως και χρησιμοποιήσεως της εν λόγω φράσεως «Μολών Λαβέ» ως ψυχικού όπλου γενναιότητος και θάρρους. 
Το βιβλίο αυτό πρέπει να το διαβάσουν όχι μόνον οι Λάκωνες αλλά και όλοι οι Έλληνες. Να το διαδώσουν και να το χαρίσουν στα παιδιά
και τα εγγόνια τους να μάθουν την ελληνική ευψυχία. «Ο  κόμπος έφθασε στο χτένι», που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας. Και  «οι καιροί
ου μενετοί»... 
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πελασγός»

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

Του Βασίλη Βλασταράκου
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Λογοτεχνική Σελίδα

ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ

Με της ματιάς την αστραπή

με του ονείρου αγέρα,

γίναμε φως την χαραυγή

και χαρακιά τη μέρα

Δωσ’ μου, αγέρα δυο φτερά

να πέταγα τ’ αψήλου,

δωσ’ μου, Θεέ μου, ένα φιλί

γιορντάνι του ονείρου.

Στάλα τη στάλα της δροσιάς

στ’ ανθόκλωνα του Απρίλη

κι ειν’ η ζωή μας θάλασσα

στης μέρας το άγιο δείλι.

Στάλα τη στάλα το αίμα μας

τα βράχια ημερώνει,

φιλί-φιλί το γέλιο μας

στου κόσμου το μπαλκόνι.

Δωσ’ μου, αγέρα δυο φτερά

να πέταγα τ’ αψήλου,

δωσ’ μου, Θεέ μου, απαντοχή

πνοής πανάγιου μύρου.

ΝΙΚΟΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ

ΓΙΑ Ν’ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

Αν δεν γνωρίζεις τον τρόπο για να μην σκοτεινιάζει ο Κόσμος

ψάξε να βρεις τις στιγμές που ανοίγουν της θέλησής σου το δρόμο.

Ψάξε και βρες γιατί στον Κόσμο δεν υπάρχουν ευθείες γραμμές

γιατί οι καμπύλες δείχνουν ερωτικές

πως με αγάπη φτιάχνονται οι Αρετές

πως ο ίλιγγος τραβερσώνεται στις Μαραθώνιες διαδρομές.

Κοίτα και δες τις καταδικές σου διαδρομές

πως αγγίζουν το τώρα κι ας γίνανε χθες

και μετά κάνε μέσα σου τις αλλαγές

με κάποιες μικρές πινελιές, με της ψυχής σου τις μπογιές,

δώσε ένα διαφορετικό τόνο στο λαβωμένο σου χρόνο,

ή με κάποιες λέξεις μαγικές κάνε στο πιστεύω σου τις αλλαγές 

που θα σε ανεβάσουν από τα Τάρταρα, στου Παραδείσου τον θρόνο.

Για να αλλάξουν αδελφέ οι Καιροί πρώτα πρέπει ν’ αλλάξεις εσύ

Και δεν σου χρειάζεται φωτιά, τσεκούρι ούτε σχοινί.

Άποψη σου χρειάζεται κι ένα καλό κεντρί για να μπολιάσεις τον Κόσμο σου

και να φυτρώσει μέσα από το άγριο ένα ήμερο κλαδί

ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ

ΜΑΝΗ ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ

Ο ήλιος στη θάλασσα του Μέζαπου

κόκκινο δάκρυ χαιρετά τη μέρα

Και η νύχτα σαν φοβισμένος άγγελος

στη Μάνη πικρή την καλησπέρα

Χιλιάδες καντήλια στο θόλο

κραυγή της κουκουβάγιας

και κλάμα από τσακάλι

μας σπρώχνουν στο φόβο

Στον ίσκιο των πύργων

χορεύουν οι μνήμες

αμόλυντες, άφθαρτες 

δυνάμεις με ρίζες

Ρυτίδα απλωμένη στην πέτρα

αγώνας στο δύσκολο χώμα

κι ο ήχος του όπλου

πλανιέται ακόμα

Ελιά, πέτρα, θάλασσα

Θεϊκό πατρίδας μας μπουκέτο

φυλή που δεν προσκύνησες 

εχθρός δεν σε πάτησε γινόσουνα ηφαίστειο

Γενιά καινούργια έρχεται

περήφανη ηλιαχτίδα

Η Μάνη αστράφτει, χαίρεται

τον λόγο στην ελπίδα

Ο ήλιος στη θάλασσα του Μέζαπου

χαμογελώντας χαιρετάει τη μέρα 

Και η νύχτα σαν μεθυσμένος άγγελος

στη Μάνη γλυκιά την καλησπέρα 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΑΟΥΝΗΣ

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ

Αν είσαι της ζωής μου ο Αστρολόγος

Εγώ θα είμαι της Ζωής σου ο θείος ο λόγος .

Αν είμαι της Καρδιάς σου το Διαμάντι

Θα σεβαστείς ότι αποφάσισα 

αυτό το ευλογημένο μας το βράδυ.

Αν είσαι ο Άγγελός μου ο φωτοδότης και είμαι η ψυχή

Θα σου την Παραδώσω εν μια νυκτί.

ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ - ΜΕΡΤΖΙΩΤΗ

ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ

Του άσπρου σύννεφου πνοή

και του αγέρα αντήλιο,

του καβαλάρη αστραπή

και του βοριά προσήλιο

Πάρε του κεραυνού ψυχή

να βάλεις στα όνειρά μας,

πάρε του Πλάστη μιαν ευχή

και γίνε ανασαιμιά μας.

Σαν την νεράιδα στη νυχτιά,

σαν φεγγαρολουσμένη,

πετάει στους κάμπους η καρδιά

κι υπομονή δε μένει.

Τα κύματα θεριεψανε,

τ’ αηδόνια βουβαθήκαν,

τα παιδικά μας όνειρα

στο χαλασμό χαθήκαν

ΝΙΚΟΣ 

ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ

Έγινε μέλος του Δ.Σ. 

του ιστορικού

Φιλολογικού

Συλλόγου

«Παρνασσός»
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Δεν ταιριάζει η βιομηχανοποίηση στον πολιτισμό και την αρχιτεκτονική της Μάνης

Η πλατεία του Φλομοχωρίου: Στην οποία εκτός από τους κυβόλιθους έκοψαν και τις Μουριές
που έκαναν σκιά το καλοκαίρι στούς συγχωριανούς μας πίνοντας το τσίπουρο στης Βούλας.
Τώρα θα βάλουν πλαστικές ομπρέλες και θα ολοκληρωθεί η κακομοιριά της βιομηχανοποι-
ημένης πλατείας.
Η δεύτερη βιομηχανοποίηση με κυβόλιθους είναι ο δρόμος γύρω από την πλατεία των Αθανάτων
της Αρεόπολης (του Αγίου Θανασάκη που λέγαμε μικροί). Κατά τη γνώμη μου βιομηχανοποιείται
η παραδοσιακή πέτρινη αρχι-
τεκτονική της Μάνης. Σε όλα
τα Ζαγοροχώρια στην Ήπειρο
δεν τόλμησαν  αλλά και στα
χωριά του Πηλίου. Το γιατί
αυτό δεν τηρείται στη ΜΆΝΗ
το γνωρίζει ο δήμαρχος και οι

επιστημονικοί του σύμβουλοι.
Δεν είμαστε γκρινιάρηδες αλλά γνωρίζουν όλοι ότι οι δρόμοι και οι πλατείες στη
Μάνη έχουν γίνει με πλακόστρωση με Μανιάτικη πέτρα. Επίσης μπορεί να γίνουν
οι πλατείες με ντόπια πέτρα βιομηχανικού τύπου διαφόρων μεγεθών. Όλοι γνω-
ρίζουν ότι υπάρχουν ντόπια σχιστήρια αυτά που φτιάχνουν και τα αγκωνάρια
των σπιτιών. Είναι του Παν Καλαντώνη του Μιχ. Καρυδόγιαννη και του Διον.
Βουνισέα,  που να εργαζόντουσαν ντόπιοι  και τα λεφτά τους να μέναν στο ντόπο μας. Αυτά για την Ιστορία!!! 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗ ΜΑΝΗ!!!

Φλομοχώρι

Αρεόπολη
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Φωτορεπορτάζ

Στο ελαιοτριβείο οι εργάτες άνδρες και
γυναίκες, πιέζουν την στάση με τις
τσααντίλες για να τρέξει το λάδι.

Ο Νίκος Παναγιωταράκος νεαρός με την
μάνα του κυρά Τασία (Γιαννού), τον Μητσή

και τον Λάκη τον Ξιφαρά τον φαναρτζή

Η κυρά Κατίγκο στο χειρομύλι φτιάχνοντας
χόντρο από στάρι.

Εδώ οι συννυφάδες βράζουν τα λάδια
με αλυσίβα για να φτιάξουν σαπούνι.

Ο λάκκος στο Οίτυλο γεμάτος νερό που
σύντομα θα εξαφανιστεί απ’ την αδια-

φορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Καμίνι που θα βγούν τα ξυλοκάρβουνα.
Κατασκευάστρια η Χριστοδουλάκου

στον Καρβελά

Τότε που μάτσο τα παιδιά στη Μάνη, 
γεννιόντουσαν χωρίς να έχουν φαΐ.

Εδώ αυτοί που δεν φοβούνται
να κάνουν παιδιά. Ο γιός του

γιατρού Δημακάκου.

Κοπέλα στον αργαλειό με την μάνα της
ετοιμάζουν το στιμόνι.

Εδώ η μνήμη έχει Αξία

Ομπάρμπα Ηλίας Μητσάκος ο Τσαγγάρης  από τη Χαρούδα. Πρώτα είχε
το τσαγγάρικο στο Βαχώ και κατόπιν ήρθε στην Αρεόπολη  δίπλα στο
καφενείο της  Βενέτας  και του Κουράκου το κρεοπωλείο . κατόπιν

πήγε απέναντι στου Τσιριβάκου. Ήταν 65 χρόνια στην Αρεόπολη και “πόδησε”
όλα τα Μανιατόπουλα με παπούτσια αλλά επέκτεινε την πραμάτεια και πολλά
άλλα είδη , με τουριστικά και έτοιμα παπούτσια . Κράτησε το τσαγκάρικο μέχρι
Βαρειά γεράματα .Στη φωτο Ο μπάρμπας Ηλίας στο παλιό τσαγκάρικο εν ώρα
εργασίας  για να μη ξεχνιόμαστε. Η σύζυγός Ουρανία και τα παιδιά του Γιώργος
και Δημήτρης τον τιμούν επάξια του ήθους του μπάρμπα Ηλία. τη φωτογρα-
φία μου την έδωσε ο γιος του Δημήτρης.
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Κοινωνικά

Έφυγε από κοντά μας 

ο αγαπημένος μας

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΑΚΟΣ

Έτσι σαν το απαλό

φύσημα του ανέ-

μου, σαν το πρω-

τοβρόχι του φθινόπωρου

που σύντομα η βροχή

εξατμίζεται, έφυγες σαν

αστραπή της μέρας.

Έφυγες Φώτη χωρίς να

το καταλάβουμε. Έτσι

αθόρυβα όπως ήταν η

ζωή σου και ας έκανες

μεγάλες πράξεις για

να μη το μαθαίνει κα-

νείς. Όλοι γνωρίζουνε

από μόνοι  πόσους και

σε τι τους βοήθησες,

γιατί δεν το έλεγες,

έκανες το καλό χωρίς να το μάθει κανείς Έτσι

είναι ερχόμαστε και φεύγομε, είναι ένα διάβα η

ζωή, αλλά εσύ άφησες το αποτύπωμά σου, και

όπως λένε οι μεγάλοι. Είσαι ότι δίνεις. Έκανες

παιδιά και εγγόνια μαζί με την αξιολάτρευτη

και ευαίσθητη παιδαγωγό την γυναίκα σου τη

Δήμητρα. Άφησες τα δύο σπουδασμένα παι-

διά σου τον Κωνσταντίνο και την Διονυσία και

τα εγγόνια σου Φώτη Δήμητρα και Φώτη Χρι-

στίνα . Αιωνία σου η μνήμη αγαπημένε μας

Φώτη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Μανιάτι-

κης γης που σε σκεπάζει. 

Χάσαμε τον Τάσο Δ. Ανδρεάκο

Στα 81 του

χ ρ ό ν ι α

μετά από

μακρόχρονο εγκε-

φαλικό επεισόδιο

που τον άφησε σε

ακινησία επί αρκετά

χρόνια. Δίπλα του σε

όλη αυτή την δοκιμα-

σία η σύζυγός του

Φωτεινή, τα παιδιά

του Αθηνά, Ευάγγε-

λος, Δημήτριος, Πο-

λυχρονία, Ευτυχία

και Ιωάννης.

Ο φίλος και ξάδερ-

φος Τάσος ήταν χαρούμενος χαρακτήρας εμπλουτι-

σμένος με έντονη την αίσθηση του χιούμορ. Έμεινε

στην Αρεόπολη συνεχιστής της επιχειρηματικής δρα-

στηριότητας του μπαρμπα-Μήτσου. Ομιλητικός, εξυπη-

ρετικός, που δεν χάλαγε

χατήρι σε κανέναν, δημιούρ-

γησε οικογένεια και απέ-

κτησε παιδιά, εγγόνια και

δισέγγονο. Όλα τα παιδιά

του γινήκανε επιχειρηματίες

και δραστηριοποιούνται στον

τόπο τους. 

patrikakosmarmara@gmail.com
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