
ΜΑΝΗ: ΤΟΠΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ
Οι άνθρωποι της τον έφτιαξαν με τα χέρια

τη ψυχή  και το αίμα τους. Θα έχει μέλλον;;;
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Οι σημερινοί Μανιάτες
έχουν τη γνώση και την
ευαισθησία να τον διατηρή-
σουν;; Να τον φυλάξουμε
ως κόρη οφθαλμού για να
έχουν μέλλον;;;

Μάνη, τόπος πετρώδης με
γυμνά βουνά, που σβήνουν
μέσα στην απέραντη θάλασσα, Μαγνητική
ακίδα της Βαλκανικής. Άγονος, Άδενδρος, Άνυ-
δρος, Αλίμενος τόπος, με τις πιο δυσμενείς φυ-
σικές συνθήκες για να ζήσουν  άνθρωποι. Kαι
όμως κατοικήθηκε από την εποχή του Νεάν-
τερνταλ.
Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε μόνο από τους
ανθρώπους της έτσι, μπορεί να χαρακτηριστεί
ως  μια ιστορική πολιτισμική ιδιαιτερότητα πρό-
τυπης μελέτης.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Παρακαλούμε τους φίλους μας
συνδρομητές Μανιάτες, να συνεχί-
σουν να ενισχύουν την προσπάθειά
μας για την ενημέρωσή τους, στέλ-

νοντας την συνδρομή τους.

Εμείς, τα μέλη των Οικολόγων Πρά-
σινων, αποφασίζουμε να ενωθούμε
και:

– να οργανώσουμε ένα πολιτικό κόμμα,
που θα εκφράζει στη χώρα μας τις αξίες
και τις αρχές της Πολιτικής Οικολογίας και
του Πράσινου Κινήματος.
– να συμμετέχουμε στις πολιτικές διαδι-
κασίες για την προώθηση των αρχών και
της πολιτικής μας, στους θεσμούς του
κράτους και της Κοινωνίας των Πολιτών.
Η δράση μας, πέρα από τοπικό, περιφε-
ρειακό και εθνικό επίπεδο, κατά περιπτώ-
σεις μπορεί να επεκτείνεται και σε
βαλκανικό, μεσογειακό, ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο πεδίο.
2 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ
Θεμελιώδεις πολιτικές μας αρχές και
αξίες είναι:
1) Για τη φύση
η οικολογική σοφία
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Διακόσια χρόνια μετά την Επανάσταση το «ελεύθερο» ελληνικό
κράτος δεν έχει καταφέρει να μας ξεκαθαρίσει τι είναι δασική
έκταση, τι είναι δημόσια και τι ιδιωτική περιουσία. Παντελώς

ανίκανο να σχεδιάσει και αδιάφορο για το μέλλον αυτής της χώρας,
παραποιεί την ιστορική αλήθεια, ακυρώνει τα αυταπόδεικτα, εκποιεί
ξεδιάντροπα τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της.

Οθωμανική ιδιοκτησία στη Μάνη
Στην πρόσφατη δίκη για τις ανεμογεννήτριες ακούσαμε το ελληνικό Δημόσιο
να ισχυρίζεται ότι ως διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι ιδιοκτή-
της των εκτάσεων που παραχωρήθηκαν στην αιολική βιομηχανία και συνε-
πώς οι Μανιάτες που διεκδικούν τις περιουσίες τους, προφανώς, ασυστόλως
ψεύδονται.Κι εμείς που πιστεύαμε ότι στην τουρκοκρατία δεν υπήρχε στη
Μάνη ούτε δημόσια, ούτε ιδιωτική ακίνητη περιουσία, πέσαμε πάλι με τα μού-
τρα στα ιστορικά βιβλία για να δούμε τι θέλει να πει ο «ποιητής Δημόσιο».

Ορατότης…: Ανεμογεννήτριες 
Σε μια άλλη στιγμή μεγάλης έμπνευσης, τον περασμένο Απρίλιο, το
Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να άρει τον περιοριστικό όρο που
ισχύει από το 2017 περί μη ορατότητας των ανεμογεννητριών από
τους προστατευόμενους οικισμούς της Μάνης. Το απαράμιλλο και μνη-
μειώδες μανιάτικο τοπίο …ξεχάστε το. 

Τα φρύγανα τους μάραναν…
Ταυτόχρονα, σχεδόν, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εξόρισε για άλλη μια φορά
τη φρυγανική βλάστηση από τα δασικά είδη, για να υποστηρίξει –δήθεν- το
άτιτλο («δια λόγου») ιδιοκτησιακό δικαίωμα των Μανιατών. Δεν παρέλειψε,
βέβαια, να το επεκτείνει και σε άλλες νησιωτικές περιοχές της χώρας και δεν
χρειάζονται ιδιαίτερες ικανότητες για να διακρίνεις τα σχέδια οικοπεδοποί-
ησης που ακολουθούν.  Έτσι, ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν επιστη-

μονικά τεκμηριωμένο δάσος, σήμερα δεν είναι πια και
για το αύριο… έχει ο αφέντης Δημόσιο…
Δυστυχώς, πολλοί Μανιάτες τσίμπησαν το ψηφοθη-
ρικό δόλωμα και επικρότησαν την απόφαση υπονο-
μεύοντας τόσο ένα σπουδαίο συγκριτικό πλεονέκτημα
της γης τους όσο και την αξία της ιδιοκτησίας τους.

Λογικό Συμπέρασμα: Από την κερκόπορτα των Ανεμογεννητριών μπήκαν
-επιτέλους- οι οθωμανοί στη Μάνη και από την ίδια πόρτα φεύγουν τα ξερι-
ζωμένα, αυτόχθονα φρύγανα.

Έχε γεια φασκόμηλο, θυμάρι, λαδανιά…
Με αφορμή τις συγκλονιστικές επιδόσεις του ελληνικού Δημοσίου, επι-
τρέψτε μου έναν αποχαιρετιστήριο λυγμό στον θησαυρό των φρυγάνων
που τόσο ψυχρά και άκαρδα κηρύξαμε ως ανεπιθύμητα. Οι φρυγανικές
εκτάσεις που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του μανιάτικου τοπίου δεν
είναι άχρηστοι θάμνοι… Είναι χαρακτηριστικά μεσογειακά οικοσυστήματα
μεγάλης βιοποικιλότητας που φιλοξενούν μεταξύ άλλων πολλά ενδημικά
είδη και αρωματικά φυτά. Ανάμεσά τους το φασκόμηλο, το θυμάρι, το
θρούμπι, η λαδανιά, η λεβάντα και πολλά άλλα. Είναι βιοκοινωνίες με
υψηλά επίπεδα αιθέριων ελαίων και αποτελούν συχνά πρόδρομο στη
διαδοχική λειτουργία προς το δασογενές περιβάλλον. Τα ταπεινά αυτά
φρύγανα απλώνονται στην προδομένη από τον άνθρωπο ξερολιθιά και
μαζί αντιπαλεύουν τη διάβρωση και την ερημοποίηση.
Για την Ελλάδα, και τη Μάνη θα έπρεπε να βρίσκονται στην κορυφή της
προστασίας καθώς αποτελούν ανεκτίμητη φυσική αξία και ιδιαιτερότητα
που ομορφαίνει και γιατρεύει τα φτωχά ασβεστολιθικά εδάφη. 
Μια τόση δα λωρίδα γης στάθηκε ελεύθερη και αγέρωχη επί χιλιετηρί-
δες… και δεν μπορούμε να την προφυλάξουμε από την σύγχρονη βαρ-
βαρότητα. Ζήτω το 1821!

Οθωμανοί και Φρύγανα
Tης Ελένης Α. Παπαδοπούλου
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Είναι νεοελληνική πρακτική όταν κάποιος δει ένα γνωστό του βυθισμένο στις σκέψεις του να προ-
βληματίζεται με κάτι που τον απασχολεί, να του θυμίζει χαριτολογώντας πώς τα μισά της χιλιάδας
είναι πεντακόσια. Μπορεί να φαντάζει ευφυολόγημα αλλά συγχρόνως αποφαίνεται για αυτό που

ισχύει στη ζωή. Κάποια πράγματα είναι αυτονόητα, όπως και τα μισά της χιλιάδας, που κανένας δεν μπορεί 
να μην παραδεχτεί ότι είναι πεντακόσια. 
Αυτά τα αυτονόητα είναι η βούληση του συγγραφέα να αποτυπωθούν σε αυτό το βιβλίο και βέβαια από
τη σκοπιά του. Όμως με το χέρι του στην καρδιά, εξωδογματικά, αλλά με το συλλογισμό του. Με πεντακόσια
λήμματα, έμμετρα και πεζά, αφού πεντακόσια είναι τα μισά της χιλιάδας, αλλά για εκείνα που δεν θα σχο-
λιαστούν και για όσα ο αναγνώστης θέλει να σχολιάσει διαφορετικά, στο τέλος του βιβλίου θα βρει άγρα-
φες σελίδες για να καταγράψει τη δική του άποψη.

Σημαντικές νοητικές προσεγγίσεις ανθρώπων του παρελθόντος λη-
σμονούνται και προκύπτει ένα αγωνιώδες ερώτημα. Και αν ακόμα
επαναφέρουμε από τη λήθη τον πολιτισμό του παρελθόντος, μπο-

ρεί να αλλάξει ο κατακερματισμένος εσωτερικός μας κόσμος, για να
συμβεί μια κοσμοϊστορική εξωτερική αλλαγή; Υπάρχει χρόνος για να φω-
τιστεί το σκοτάδι του χαμένου μας παρελθόντος; Μπορεί το νεκρό Ησιό-
δειο χρυσό ανθρώπινο γένος από τις στάχτες του να αναγεννηθεί; 
Θαρρώ πως η απάντηση δεν βρίσκεται στο χαμένο μίτο που κόπηκε κάποια εποχή. Βρίσκεται στην αρ-
χαιοελληνική ρήση «γνώθι σ’ αυτόν», επειδή η γνώση του εαυτού περιέχει τη γνώση της ύπαρξης κα-
ταγεγραμμένη από καταβολής κόσμου και ανατρέχοντας οι άνθρωποι σε αυτή τη γνώση, μπορούμε να
ξαναβρούμε το στίγμα μας κάθε στιγμή.
Με αυτή την πίστη γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Με την πίστη πως τίποτα για την ανθρώπινη πραγματικότητα
δεν έχει χαθεί, αφού η Πέμπτη κοσμική δύναμη που δίνει ιδέες στον κόσμο, αυτή που οι φυσικοί ονο-
μάζουν ολοτροπικό ελκυστή, δημιουργεί ολοκληρωμένα συστήματα στο χωροχρόνο, είναι λεπτοφυής,
αλλά συγχρόνως θεμελιακή και δονεί κάθε οντότητα που υπάρχει στον κόσμο, αρκεί να είναι αυτή ανοι-
χτή στην αποδοχή.
Αυτή τη δύναμη ο Μπερξόν ονόμασε ζωτική, οι αρχαίοι Έλληνες αιθέρα και σε αυτό το βιβλίο ονομάζεται
ένα βήμα πιο πέρα από χιλιοειπωμένα αλλά λησμονημένα.

Οι υπόλοιπες μισές αλήθειες
Αναδείξαμε το τίποτα σε παν

για την ποιότητα δεν δίνουμε πεντάρα
ζωγραφίσαμε την πραγματικότητα με γκρίζες αποχρώσεις

ακούμε μουσική μιας νότας λάγνας
αστραφτεροί εωσφόροι νοιώθουμε μεσ’ την αλαζονεία μας

αδιέξοδη αίσθηση φτιάξαμε στρουθοκαμηλίζοντας
και βιώνουμε την ψευδαίσθηση της μισής μας αλήθειας.

Επιτέλους λίγη σιωπή στην αντάρα της σκέψης μας χρειάζεται
για ν’ ακουστούν οι υπόλοιπες μισές αλήθειες
αυτές που βάζουν χρώμα στις γκρίζες εικόνες

και συμπληρώνουν με νότες
τη μελωδία της αληθινής πραγματικότητας.

Oπολυγραφέστατος Γιατρός Βα-
σίλης Πατρικάκος εξέδωσε το
τελευταίο τρίμηνο 3 βιβλία ιδι-

αίτερου ενδιαφέροντος που αντιστοιχεί
σε όλα τα νοητικά επίπεδα. Οι περιλή-
ψεις των τίτλων είναι μια διεισδυτική
ματιά του είναι και του φαίνεσθαι. Με φιλοσοφική διάθεση
αλλά και χιουμοριστική για την καθημερινότητά μας, αλλά και
το βάθος της άποψής μας για τη ζωή.

ΌΟικονομολόγος Παναγιώτης Γουλιέλμος
βρίσκεται σε καλοκαιρινές διακοπές και
μας εύχεται καλο καλοκαίρι!

Θα βρίσκεται πάλι μαζί μας με τις βαθυστόχα-
στες αναλύσεις του πάλι το Φθινόπωρο.

Του συγγραφέα Παν. Γουλιέλμου,
από τη Λάγια της Μάνης



Σελίδα 4  Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Νεοφιλελευθερισμός το φιδογέννημα
Τα Φουσάτα της Μάνης

Στο Σαγγιά της Μάνης καμάρι
δεν φυτρώνει πια το χορτάρι.
Αετοί γερακίνες πεθαίνουν, 

Εφιάλτες με λύτρα χορταίνουν.
Οι Εφιάλτες γελούν και κομπάζουν

και Προγόνους ενδόξους τρομάζουν.
Τα φουσάτα της Μάνης δακρύζουν,
με κατάρες βαριές τους θερίζουν.* 

Λίγες κουβέντες,.. Λίγες κουβέντες σήμερα
θα ειπωθούν γι’ αυτούς που δείχνουν πως
ακόμη έχουν φιλότιμο. Γιατί μόνο αυτοί (άν-
τρες -γυναίκες) βρίσκονται σε σχέση με την
Τιμή και την Αξιοπρέπεια. Αυτοί βρίσκονται σε
διαρκή και ζωηρή συναίσθηση αυτών των
αρετών. 
Αυτοί διδάχθηκαν από τους γονείς τους, με
έργα του βίου τους, την Τιμή και την Αξιοπρέ-
πεια. Αυτοί δίδαξαν και τα παιδιά τους. 
Το  ΦΙΛΟΤΙΜΟ κυριαρχούσε παντού και οι
Εφιάλτες έντρομοι κρυβόντουσαν. Μουλωχτά
περίμεναν σαν τις θανατηφόρες οχιές την κα-
τάλληλη στιγμή για να δαγκώσουν την Πα-
τρίδα και να της χύσουν τον οσκρό τους. Αυτό
που κληρονόμησαν από τη φιδομάνα τους. Το
«φοβερό ερπετό που ξαναζώνει τη Γη», όπως
γράφει ο Άγγελος Σικελιανός. 
Νεοφιλελευθερισμός το φιδογέννημα. Ο Νε-
οφιλελευθερισμός είναι το φιδογέννημα. Γέ-
μισε τη Γη φίδια και φιδάκια και στοχεύουν
να εκδιώξουν το Φιλότιμο από κάθε πολιτική,
θρησκευτική και εκτελεστική εξουσία, ώστε
να καθυποτάξουν ολάκερη την παγκόσμια
ανθρώπινη κοινωνία. Αυτά τα φαρμακερά
φιδάκια, του Νεοφιλελευθερισμού, έρπουν
παντού. Σε κάθε πολιτική ιδεολογία, σε κάθε
εθνική και πατριωτική ιδέα, σε κάθε θρη-
σκευτικό σέβασμα και σε κάθε αυτοδιοικητική
παράταξη. Από αυτά αποτελείται το τέρας -

κεφάλι της Μέδουσας, που οικοδο-
μεί με τη χαοτική τέχνη το παγκό-
σμιο βασίλειο. Δηλαδή τη φάρμα
των ζώων του Ὀργουελ.  Αυτή η χα-
οτική τέχνη θόλωσε τις μυριάδες
στρατιές του Φιλότιμου και δείχνει
πως οι έχιδνες πήραν κεφάλι... Δη-
λαδή, πως έγιναν κυριαρχική δύ-
ναμη πάνω στην ελευθερία των
άλλων. Καταργούν Συντάγματα και
κεκτημένα από κάποιους που έχυ-
σαν το αίμα τους. Και όμως σιωπή,
υποταγή και φόβος. Γιατί μωρέ;
Ντροπή μας!
Τα εργαλεία του Νεοφιλελευθερισμού. Τα
κύρια εργαλεία του Νεοφιλελευθερισμού
είναι: Οι Νέες Τεχνολογίες και η  μαύρη προ-
παγάνδα των ΜΜΕ. Η καλλιέργεια φτώχειας,
φόβου και απομονωτισμού. Τα ψεύδη, δια-
στροφή, η αναρχία (μέσω της οικονομίας)
και η διαφθορά με την αποσύνθεση της
κεντρικής και αυτοδιοικητικής πολιτικής. Σε
αυτή προστίθεται και όποια άλλη διαφθορά,
της συνδικαλιστικής, δικαστικής, θρησκευτι-
κής, εκπαιδευτικής, υγειονομικής κ.λ.π.
Όλα αυτά τα προάγει με περιτύλιγμα πολυ-
τελείας όπως δημοκρατικό, περιβαλλοντικό,
θρησκευτικό, αναπτυξιακό –οικονομικό, φι-
λανθρωπικό, φιλειρηνικό, σωτήριο υγειονο-
μικό ενδιαφέρον  κ.λ.π.
Τι είναι Νεοφιλελευθερισμός. Ο Νεοφιλελευ-
θερισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη. ίσως,
απάτη σε βάρος της ανθρωπότητας! Βασικά
είναι το δόγμα που κάνει το ακαθόριστο
άτομο το θεμέλιο λίθο ολόκληρου του οικο-
δομήματός του. Ο κάθε χρήστης του face
book (ακαθόριστο άτομο), έχει την ψευδαί-
σθηση πως αποτελεί θεμέλιο λίθο της κοι-
νωνίας! Ασφαλώς οι Νεοταξίτες, της
νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας και ελίτ της
Νέας Τάξης Πραγμάτων, έχουν στην κυριαρ-

χία τους όλες
αυτές τις
«Νέες Τεχνο-
λογίες». Στη
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η
χρονική στιγμή θα
κατεβάσουν το γενικό διακόπτη... 
Σήμερα ο Εφιάλτης έχει φανεί,
αλλά ακόμη οι Μήδοι δεν έχουνε
διαβεί. Μέχρι σήμερα ο Καβάφης
έχει επαληθευθεί κατά 50%. Οι
Εφιάλτες έχουν φανερωθεί, αλλά
οι Μήδοι ακόμη δεν έχουν διαβεί.
Η Ελλάδα, ναι αυτή η Πατρίδα φυ-

λάει τις τελευταίες Θερμοπύλες της Οικου-
μένης. Και τώρα που οι μυριάδες φιλότιμων
ανθρώπων ξυπνούν, από τον οσκρό, δηλαδή
το χάος του φιδιού, μάλλον οι Μήδοι δεν θα
διαβούν. 
Μείνετε σε σχάση με τα φίδια και τα φιδά-
κια. Οι αφεντάδες τους επειδή δεν θα φέρ-
νουν τα ποθητά αποτελέσματα θα τα
λιώσουν. Μείνετε σε σχέση με την Τιμή και
την Αξιοπρέπεια για να μη σας καταδικά-
σουν φριχτά τα παιδιά σας. Απολογηθείτε με
ειλικρίνεια στους εαυτούς σας, καταδικάστε
τα λάθη σας και ομολογείστε στον εαυτό σας
και παντού την αλήθεια. Ενωθείτε με τον
κάθε συνάνθρωπο ανά τον κόσμο, που είναι
απολογητή και ομολογητής και αντισταθείτε
στο υπερφασιστικό μόρφωμα της Νέας Επο-
χής. Προστατεύστε το Περιβάλλον, την
Πίστη, τον Πολιτισμό και την Ελευθερία κάθε
ανθρώπου. Ενωθείτε για την Παγκόσμια Ει-
ρήνη. Μπορείτε γιατί σας ενώνει το ΦΙΛΟ-
ΤΙΜΟ.

* Από την ποιητική συλλογή του Ιωάννη Σπ.
Λαζαράκου «ανάβλεμμα».

Αφού περάσαμε τους αρχαιολογικούς χώρους,Καλαμάκια,Μπα-
λιαρη και Απηδημα που εδώ έζησαν πριν 200000 χρόνια οι
πρόγονοί μας, φτάσαμε στη σπηλιά του Μαυρου η οποία βρί-

σκεται στο Σπαθάρι κάτω από το Στριλοχαλασμα των Κουντραριανων
στη Χαρουδα. Είναι μια σπηλια μέσα στη θάλασσα μηκους 25-30
Μέτρα πλάτους 10-15 ύψος 5-7. πλάτος.

Όταν η θάλασσα είναι
ήρεμη μπορεί να μπει
μεγάλη βαρκα ψαρά-
δικο, πολλές φορές
απαγγιαζουν τη νύχτα
για να σηκώσουν το
πρωί το παραγαδι,,πολ-
λοί προτιμουν το εξω-
θαλασσι, γιατί η σπηλιά
φέρνει τρόμο.
Η σπηλιά του Μαυρου
όπως έψαξα έχει πολ-

λες ερμηνείες Η πιο διαδεδομένη είναι επειδή είναι μαύρα τα νερά προ-
σωποποίηση του Μαυρου.
Επισης λέγεται και σπηλιά του Αναφυσού διότι στις τρικυμίες φυσάει και
βουίζει απο τον ήχο των κυμάτων μέσα στη σπηλια .Στη ξηρά έξω είναι
η ρεματιά η το λαγγαδι που λέγεται και ποταμός.Τελος λέγεται ότι ιδιο-
κτήτης πάνω από τη σπηλια ήταν ένας πολύ μελαχρινός  ,Μαύρος, και

για να ορίσουν την τοποθεσία πήρε⁸ το όνομα του Μαυρου.
Όταν βουίζει  το Σπαθάρι,λέγεται ότι συναντιέται άνθρωπος με τη μοίρα
του και πρόκειται να πεθάνει κάποιος από τα γύρω χωριά.
Άλλη ερμηνεία για τη σπηλια του Μαυρου είναι πως κάποιος, Γρεμοπατης,
είναι αυτός που περιπλανιέται στα Γκρεμά και τα βράχια ονόματι Ρηγα-
νακος, ήταν εκεί η κατοικία του και.......αλώνιζε τα βράχια ,περπάταγε όλη
τη περιοχή και ήταν πολύ μελαχρινός Μαύρος, και έτσι πήρε το όνομα η
σπηλιά του Μαυρου

Λαϊκό ποίημα για τη σπηλια του Μαυρου

Άρχισε πάλι να βουίζει
Άνοιξη καρδιά του Απρίλη

Και μες στη χαρά προβάλλει
Σκιά θανάτου από το δείλι .

Κάποια ψυχή 'ετοιμάζεται να φύγει
Ένας συγχωριανός θα  λείψει

Τα κορμιά διατρέχουν ρίγη 
Και στις ψυχες φωλιαζει η θλίψη

Οι γριές σταυρωκοποιουνται όλο το βράδυ.
Ποιος τάχα να ξεπροβοδίσει

Ποιός από μας θα φύγει για τον Αδη
Και τελειώνει το κερί στου Αι Λία το ρημοκλησι..

Ι.Γ.

Σπηλιά του Μαύρου



ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ Σελίδα 5

Ατίθαση και περίφημη φυλή των Μανιατών, είχε ψυχοσύνθεση
που στηρίζεται,στον εγωισμό που προκύπτει από την α)Την
πεποίθηση πως ήσαν απόγονοι των Αρχαίων Σπαρτιατών και

β)Στο ότι το αίμα των προγόνων τους ανεμείχθη με το αίμα των
απογόνων των Αυτοκρατόρων (Παλαιολό-
γου-Κομνηνού-Φωτιάδου).

Οι οποίοι κατέφυγαν στην Ελεύθερη Μάνη,
μετά την υποδούλωση της πατρίδας τους.Ο
εγωισμός αυτός αυξάνεται με το γεγονός
του ελεύθερου βίου τους σε αντίθεση με
τους άλλους υπόδουλους Έλληνες. Άλλο βα-
σικό γνώρισμα της φυλής ήταν και ο οικο-
γενειακός εγωισμός,ο οποίος επέβαλε στα
μέλη, της οικογένειας με την ευρύτερη έν-
νοια του όρου,να μην δέχονται την μείωση
του ηθικού της ή την εξασθένηση απέναντι
στις άλλες οικογένειες που όλες μαζί συμ-
βίωναν,σαν κράτη ανεξάρτητα,τα οποία
ένωνε ο κίνδυνος και χώριζε η αντιζηλία
(Και ήτανε ξεσυνέριση, ποίοι θα πάσι μπρο-
στινή.Τραγούδι της βέργας) 
Αυτά ήταν τα γενουσιαργά αιτία των εθίμων
και ιδίως το έθιμο της εκδίκησης.
Εκδίκηση:Την προκαλούσε η προσβολή μιας
οικογένειας απόια άλλη Η προσβληθείσα οι-
κογένεια δεν μπορούσε να ζήση με ταπείνωση.Ανταπέδιδε με αυ-
τοδικία.Ο φόνος με φόνο.Ο ξυλοδαρμός με ξυλοδαρμό.Τα αντίποινα
ενδέχεται οποιοδήποτε μέλος της άλλης οικογένειας και μάλιστα ο
καλύτερος και ισχυρότερος Για τούτο το έθιμο σήμερα εγκαλείται η

κοινωνία της Μάνης, Όμως πρέπει να λά-
βουμε υπ' όψιν μας πως τότε δεν υπήρχαν
νόμοι. Γέννηση:Την συνόδευαν, πάντοτε
πυροβολισμοί (αρσενικού)τα ντουφέκια

της γενιάς:Να είναι
καλορίζικο Χρόνια
πολλά να ζήσει να
γίνει Στ' άρματα καλός και τους εχθρούς να
σβήσει. Για την γέννηση των κοριτσιών λυ-
πόνταν. 
Γεροντική: Συμβούλιο γερόντων, χωρίς
σχέση συγγένειας με τις αντιμαχόμενες οι-
κογένειες και σκοπό είχε τον συμβιβασμό
τους. 
Τρέβα: Προσωρινή ανακωχή των εχθροπρα-
ξιών μεταξύ των οικογενειών λόγω ανάγκης
της ζωής.Σπορά, θερισμού,της Ελιάς. Την
επέβαλε το συμβούλιο των γερόντων 
Γάμος: Αν ο γαμπρός ήταν κατωτέρας οικο-
γενείας και η νύφη οι λεκτικοι προσδιορισμοί
τους ήταν (νυκλιάνης και φαμέγια) Αν δεν
αποκτούσαν αρσενικά παιδιά τότε το σπίτι
κληρονομούσαν άλλοι συγγενείς μαζί με το
οικόπεδο γύρω (σύγυρο) και όχι οι κόρες. 
Θάνατος: Ενέπνευσε τη μανιάτικη ποίηση
(Μοιρολόγια) Σ'αυτά εξυμνούνται οι αρετές

των αποθανόντων και δίδονται μηνύματα και παραγγελίες στους
ήδη νεκρούς των. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να γνωρίσουν
οι νεότεροι και ίσως αναζητήσουν. 
Σας χαιρετώ. Εις το επανιδείν.

ΜΑΝΙΑΤΕΣ. ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΆΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Tης Ελένης Παπατσώρη

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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"Η Μάνη -λόγω εγκατάστασης ανεμογεννητριών- δέχεται χειρότερη
επίθεση από την επίθεση τού Ιμπραήμ, το θέρος τού 1826"!

Τάδε έφη Σαράντος Ι. Καργάκος, 
ο αείμνηστος σοφός Δάσκαλος, προ 3ετίας!

Πόσο δίκιο είχε, εκ τού θλιβερού αποτελέσματος!
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε αυτοψία, ένα οδοιπορικό οδύνης, στα
βουνά της Μάνης, και συγκεκριμένα στα σημεία τοποθέτησης των γι-
γαντοανεμογεννητριών στον Σαγγιά τής Μέσα Μάνης, από κλιμάκιο
δημοτικών συμβούλων, εκπροσώπων δημοτικών παρατάξεων τού
Δήμου Ανατολικής Μάνης, εκπροσώπων τοπικών συλλόγων και
ΜΜΕ...
Αναλυτικά τα διαδραματιζόμενα, με δηλώσεις όλων των παρισταμέ-
νων, τα παρακολουθήσαμε στην ψηφιακή τηλεόραση του MANINEWS.
Οι ενδιαφερόμενοι θα τα βρείτε στο διαδίκτυο, στο βίντεο 40 λεπτών,
με τίτλο «ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ! ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΑΓΓΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΝΗΣ...» και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.youtube.com/watch?v=nHo0-4Eq4XM&t=1327s
Στην αυτοψία ήταν παρόντες οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευ-
σης Δημήτρης Αναστασάκος, Γιώργος Δημακόγιαννης και Παύλος Μι-
χαλακάκος, οι εκπρόσωποι συλλόγων και ΜΜΕ Κυριάκος Ζηλάκος,
Δημήτρης Μαριόλης, Γιάννης Λυράκος, Αντώνης Ξεπαπαδάκος, Κο-
μνηνός Δεμέστιχας, Γρηγόρης Βαρδάκος, Μιχάλης & Βαρβάρα Γαργα-
λάκου, Τάκης Λαγούδης, Γιώργος Γούδης, Νίκος Πιερρακέας, Νίκος
Καλαοποθαράκος κ.ά. 

Σε σχετική ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο δημοτικός σύμβουλος και εκδό-
της της Αδούλωτης Μάνης Γ.Δημακόγιαννης σημειώνει χαρακτηρι-
στικά:
«Αυτό που βλέπετε -στις επίμαχες φωτογραφίες τού Κυρ.Ζηλάκου,
γνωστού δημοσιογράφου και προέδρου της Οικολογικής Πολιτιστικής
Κίνησης Μ.Μάνης-, λέγεται …προστασία του Περιβάλλοντος, είναι
ακραιφνές έργο ύψιστης …περιβαλλοντικής ευαισθησίας και προϊόν
έκδηλου …Σεβασμού στην (υπό κρατική προστασία, το "ανοικτό μου-
σείο") Μάνη, Σεβασμού στην Ιστορία της, Σεβασμού στα τιμημένα
βουνά της, Σεβασμού στα μνημεία του πολιτισμού, στα τεκμήρια της
βιοπάλης και της περιουσίας των Μανιατών πατεράδων και παππού-
δων μας!!!
Σημείωση: Κάθε ανεμογεννήτρια είναι και ένα νταμάρι. Χρόνος ζωής
της, περίπου 20 χρόνια και μετά "προίκα" στον Τόπο... Ένα εγκαταλε-
λειμμένο βιομηχανικό τοπίο! Για πάντα!
Έχουν τοποθετηθεί δεκαπέντε γιγαντο-ανεμογεννήτριες από τις αρχές
του 2019. Στο δρόμο είναι άλλες εννιά για τοποθέτηση τώρα, τον Αύ-
γουστο Κι τον Σεπτέμβριο του 2021!!
...και έπεται συνέχεια...
Οι επιφανείς Μανιάτες, οι Τόσοι εκατοντάδες, χιλιάδες, σπουδαίοι Συμ-
πατριώτες μας που μεσουρανούν στην δημόσια ζωή (...πολιτικοί, επι-
στήμονες, δικηγόροι, καθηγητές, ιατροί, αρχαιολόγοι, καλλιτέχνες,
αθλητές, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες...) παραμένουν ...άφαντοι...
Προκρίνουν φαίνεται την ησυχία τους (...πόσο μακριά από τη στάση
ζωής των παλαιότερων Μανιατών!!) και τα προσοδοφόρα αλισβερίσια
με άπασες ταις αρχαίς και εξουσίαις, για να βγαίνει το ρημάδι το...
παντεσπάνι...», σημειώνει με τον δικό του χαρακτηριστικό καυστικό
τρόπο ο Γ. Δημακόγιαννης!

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ! 
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΑΓΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ...



ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ Σελίδα 7

Σε αναλυτική παρουσίαση των έργων που εκτελούνται αλλά και που προγραμματίζονται
προχώρησε με πρόσφατη ανακοίνωσή του ο Δήμος Δυτικής Μάνης. 

Επίσης, αναφέρονται τα έργα που πρόκειται να δημοπρατηθούν και αυτά που εξασφάλισαν χρηματοδότηση.

Τα έργα που υλοποιεί και προγραμματίζει ο Δήμος Δυτικής Μάνης 

Έργα που ολοκληρώθηκαν:
-Αγορά ενός απορριμματοφόρου και ενός μηχανήματος έργου
-Τοποθέτηση προτομής Κολοκοτρώνη και του αυγού της γέννησης των Διο-
σκούρων
-Συντήρηση και εξοπλισμός του πρώην Δημοτικού Σχολείου Προαστίου για
το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο
-Αντικαταστάσεις αγωγών εσωτερικού ή δικτύου και επέκταση του συνολι-
κού μήκους 8.700 μέτρων
-Καθαρισμός μεγάλου αριθμού φρεατίων, δεξαμενών και επισκευές αντλιο-
στασίων
-Τοποθέτηση χλωριωτών στις πηγές Βυρού και στη γεώτρηση Κωτσόβολη
-Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημιουργίας ΣΜΑ (Σταθμού Μεταφόρτω-
σης Απορριμμάτων) και μετά την άδεια παρέμβασης θα γίνει η δημιουργία
του.
Συνεχίζουν να εκτελούνται τα έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική
γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπως και η αντικατάσταση του εξω-
τερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Λεύκτρου.
Σε διαδικασία δημοπράτησης βρίσκονται τα εξής έργα:
-Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων
-Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Δήμου Δυτικής Μάνης
-Προμήθεια δεύτερου απορριμματοφόρου.
Σε διαδικασία προέγκρισης δημοπράτησης βρίσκονται τα εξής έργα ανάπλα-
σης πλατειών: Δολών, Βορείου Κοινότητας Κέντρου (Γαϊτσών), Μάλτας Σταυ-
ροπηγίου, Πεδινού Τσερίων και Κάτω Χώρας Μηλέας. Η αποπεράτωση του
Ανοικτού Θεάτρου Μάνης και η ανάπλαση των πεζοδρομίων Καρδαμύλης.
Για αξιολόγηση και ένταξη σε χρηματοδοτικά ταμεία είναι τα έργα:
-Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου Καρδαμύλης (Ο.Χ.Ε. Μάνης)
-Ανάπλαση οικισμού Μεγάλης Μαντίνειας (Ο.Χ.Ε Μάνης)
-Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (περίφραξη παιδικών χαρών και προμήθεια
οργάνων γυμναστικής σε ανοιχτούς χώρους) (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).
-Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, βιοδιασπώμενοι σάκοι,
απορριμματοφόρο όχημα και ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κομποστοποι-
ητές και δύο κλαδοτεμαχιστές (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
-Εκπόνηση μελετών για δημιουργία πράσινου σημείου (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).
Έργα ενταγμένα στο «Φιλόδημος» και υπό σύνταξη ή μελέτη δημοπράτησης

τους από το τεχνικό τμήμα του Δήμου:
-Πυροπροστασία σχολικών μονάδων
-Ανακατασκευή γηπέδου Πλάτσας
-Ράμπες και χώροι υγιεινής ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες
-Συντήρηση και αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Στούπας.
Έργα στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για αξιολόγηση και ένταξη:
-Ανάπτυξη «έξυπνης πόλης» (σύστημα έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων,
σύστημα έξυπνης διάβασης πεζών, ψηφιακοί διαδραστικοί σταθμοί πληρο-
φόρησης, έξυπνα παγκάκια κ.ά.)
-Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
-Αντισεισμική προστασία οικοδομών
-Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων.
Ωρίμανση μελετών (βιολογικοί, μεταφορά νερού, δρόμος Δενδρά-Πηγάδια).
Προγραμματικές συμβάσεις με Αναπτυξιακή Εταιρεία για εκπόνηση μελετών
-Κατασκευή νέας δεξαμενής στη Δ.Ε. Αβίας
-Ανάπλαση παραλιακής οδού Ριτσών- Καρδαμύλης
-Ανάπλαση παραλιακής οδού Αγίου Νικολάου
-Ανάπλαση παραλιακης οδού Στούπας 
-Ανάπλαση πλατείας οικισμού Αγίου Δημητρίου
-Ανάπλαση πλατείας Κουμουτσέα στο Εξωχώρι
-Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στον Κάμπο.
Εκπόνηση μελετών από Δήμο Δυτικής Μάνης ή εξωτερικούς συνεργά-
τες:
-Ανάδειξη μονοπατιών Δήμου Δυτικής Μάνης
-Ανάδειξη φαραγγιού του Ριντόμου
-Αλλαγή λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού με LED
-Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης λόγω παλαιότητας και
αμιάντου από πηγές Βυρού.
Έργα με προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Πελοποννήσου:-Ανά-
πλαση χερσαίας ζώνης Αβίας
-Συντήρηση δρόμου προς Ρίντομο
-Ασφαλτοστρώσεις δρόμου προς Ιερές Μονές (Χελμού, Προφήτη Ηλία,
Αγίου Γεωργίου)
-Προστασία λιμανιών Κιτριών, Καρδαμύλης
-Συντήρηση τμήματος δρόμου Καλαμάτα-Κιτριές (το τελευταίο τμήμα
που καταλήγει στην πλατεία).

Δ. Γιαννημάρας: 
Συνάντηση με 

την Υφυπουργό 
Τουρισμού κα Σοφία

Ζαχαράκη

Tην Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 ο
Δήμαρχος Δυτικής Μάνης κ.Δημή-
τριος Γιαννημάρας  ανταποκρινό-

μενος στην πρόσκληση του Δημάρχου
Ανατολικής Μάνης κ.Πέτρου Ανδρεάκου
παρακολούθησε τις εκδηλώσεις για την
επέτειο της ηρωικής μάχης του Δυρού.
Στο περιθώριο των εκδηλώσεων είχε
συνάντηση με την Υφυπουργό Τουρι-
σμού κα Σοφία Ζαχαράκη όπου και συ-
ζήτησαν διαφορά θέματα του
Τουρισμού,τις προοπτικές ανάπτυξης
της περιοχής και πως μπορεί να βοηθη-
θεί ο τόπος για την εκπλήρωση αυτού
του σκοπού. 
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«Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να δοθεί.»
Ο μεγάλος Γερμανός συγγραφέας Έρχαρτ Κέστνερ έκανε την εξής εξομολόγηση.

«Στα 1952 πήγα για πρώτη φορά μετά το πόλεμο, στην Αθήνα. Η
γερμανική πρεσβεία, όταν άκουσε πως είχα πρόθεση να πάω στη
Κρήτη, μου συνέστησε, επειδή ήταν πολύ νωρίς ακόμα και οι πληγές
από τη γερμανική κατοχή ανεπούλωτες, να λέω πως είμαι Ελβετός.
Αλλά εγώ τους ήξερα τους Κρήτες. Από την πρώτη στιγμή είπα πως
ήμουν Γερμανός και όχι μόνο δεν κακόπαθα, αλλά ξανάζησα παντού
όπου πέρασα τη θρυλική κρητική φιλοξενία.
»Ένα σούρουπο, καθώς ο ήλιος βασίλευε, πλησίασα το γερμανικό

νεκροταφείο, έρημο με μόνο σύντροφο τις τελευταίες ηλιαχτίδες.
Έκανα όμως λάθος. Υπήρχε εκεί και μια ζωντανή ψυχή, ήταν μια
μαυροφορεμένη γυναίκα. Με μεγάλη μου έκπληξη την είδα ν’ ανά-
βει κεριά στους τάφους των Γερμανών νεκρών του πολέμου και να
πηγαίνει μεθοδικά από μνήμα σε μνήμα. Την πλησίασα και τη ρώ-
τησα. Είστε από εδώ; Μάλιστα. Και τότε γιατί το κάνετε αυτό; Οι άν-
θρωποι αυτοί σκότωσαν τους Κρητικούς».\
Και γράφει ο Κέστνερ. «Η απάντηση, μόνο στην Ελλάδα θα μπο-
ρούσε να δοθεί».
Απαντά η γυναίκα.
«Παιδί μου, από τη προφορά σου φαίνεσαι ξένος και δεν θα γνω-
ρίζεις τι συνέβη εδώ στα 41 με 44. Ο άντρας μου σκοτώθηκε στη
μάχη της Κρήτης κι έμεινα με το μονάκριβο γιο μου. Μου τον πήραν
οι Γερμανοί όμηρο στα 1943 και πέθανε σε στρατόπεδο συγκεν-
τρώσεως, στο Σαξενχάουζεν. Δεν ξέρω πού είναι θαμμένο το παιδί
μου. Ξέρω όμως πως όλα τούτα ήταν τα παιδιά μιας κάποιας μάνας,
σαν κι εμένα. Και ανάβω στη μνήμη τους, επειδή οι μάνες τους δεν
μπορούν να ‘ρθουν εδώ κάτω. Σίγουρα μια άλλη μάνα θα ανάβει το
καντήλι στη μνήμη του γιού μου».
Σωστά έγραψε ο Γερμανός, ότι «Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε

να δοθεί η απάντηση αυτή».
Λέμε εμείς. Ναι, στην Ελλάδα την ταλαιπωρημένη και απ’ όλους
αδικημένη. 
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Tώρα το 15Αύγουστο γιορτάζουν πολλές Παναγίες στην Ελ-
λάδα. Αμέτρητα είναι τα ονόματα, ή «Θεοτοκωνύμια» όπως λέ-
γονται, που έχει δώσει ο λαός στην Παναγία. Μέχρι στιγμής

υπολογίζεται πως ξεπερνούν τα 500. Άλλα βγαλμένα από ύμνους,
άλλα από τον τόπο που βρίσκεται κάποιος Ναός ή Μοναστήρι άλλα
εξαιτίας του τρόπου που έχει αγιογραφηθεί άλλα από ιδιότητες που
την χαρακτηρίζουν: 

Κυρίως  αναφέρονται σε  Γεωγραφικές ονομασίες όπως : Σπηλαι-
ώτισσα, Μυρτυδιώτισσα,  Κουρνού ,Σπυλαιώτισσα, Γεωργιάνικη,Τσι-
πιώτισσα κ.λ.π.
καθώς επίσης και σε προστάτιδες Παναγίες, όπως Φανερωμένη,

Γλυκοφιλούσα Άσπιλος, Αμόλυντος, Γιάτρισσα, Γρηγορούσα, Δέ-
σποινα, Ελαιοβρύτισσα, Ευαγγελίστρια,.κ.λ.π.
.Το πλήθος των ονομάτων που έχει η Παναγία κατά την άποψή μας
οφείλεται στην μακραίωνη ιστορία της Ελλάδας, που ο χριστιανισμός
κατά μία άποψη πήρε αρκετά θρησκευτικά  στοιχεία από τους προ-
γόνους μας όπως:
Η πρώτη θεά της τροφοσυλλεκτικής εποχής ήταν η θεά Άρτεμις, του
κυνηγίου, καθώς επίσης και στην εποχή της γεωργικής εποχής την
διαδέχτηκε η θεά Δήμητρα, της Γεωργίας, τέλος η μεγάλη πίστη  και
αλήθεια της φύσης πως το θηλυκό , η γυναίκα, είναι η δημιουργία
και η πηγή διαιώνισης των ειδών ,δεν μπορούσε να μην ήταν το πο-
λυσέβαστο όν στη φύση και στις θρησκείες.
Όσο αφορά την Αγιογράφηση παρουσιάζονται με διάφορες τεχνο-
τροπίες, κυρίως όμως είναι σε δύο, η Βυζαντινή και η Αναγεννητική,
κάθε ένας έχει τις προτιμήσεις του. Χαρακτηριστικά στη Μάνη Αγιο-
γραφούνται με την Βυζαντινή μορφή η οποία εκφράζεται με απλές
γραμμές χωρίς αρχιτεκτονικό τρισδιάστατο βάθος, που εκφράζει τον
ψυχισμό του  υπερβατού και μη γήινου. Η δε Αναγεννητική τεχνο-
τροπία παρουσιάζει γήινα τα πρόσωπα ροδαλά και ωραία με τρισ-
διάστατο βάθος, κατά μία άποψη τα δεύτερα  είναι  ερωτικά και όχι
θεϊκά δεν εμπνέουν ψυχική υπέρβαση. Αγιογράφοι της Μάνης ήταν
ο Καρδιανός, ο Νικήτας (οι κουτουφαραίοι)  Βυζαντινής τεχνοτρο-
πίας, πολλοί μεγάλοι ζωγράφοι είναι οι Δοξαράδες από Κουτού-
φαρη  της Ζακυνθινής Αναγεννητικής σχολής
Ιδιαίτερα στη Μάνη πιστεύονται, μνημονεύονται και Αγιογραφούνται
Παναγίες με τοπικά χαρακτηριστικά, Βυζαντινής τεχνοτροπίας.

ΟΙ  ΠΑΝΑΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

Η Παναγία η Μανιάτισσα

Η Παναγία η Βρετή στο Λιμένι

Η Παναγία της Βλαχέρνας στο Φωκαλωτό του Μεζάπου και άλλες

Η Παναγία η αγίτρια
Σημείωση: Για να γνωρίσετε τον Άγιο που λατρεύεται και είναι

αφιερωμένη η εκκλησία, να δείτε την εικόνα που είναι αριστερά
της ωραίας κεντρικής πύλης καθώς βλέπετε το ιερό.   Ν. Κ.
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Ιστορικά, με βάση τα ανασκαφικά ευρήματα,
κατοικείται διαρκώς από την εποχή του Νε-
ατερντάλιου ανθρώπου 200000 π.χ. με την
εύρεση των κρανίων του Ταινάριου ανθρώ-
που στο Απόδημα της Αρεόπολης, υπολείμ-
ματα ζωής στα Καλαμάκια 100000 ετών
τον σκελετό του ανθρώπου του Γρονμανιόν
30000π.χ.καθώς επίσης η πολυπληθής αν-
θρώπινη κοινότητα της Αλεπότρυπας Δηρού
το 6000π.χ..
Το γεωγραφικό ανάγλυφο οι ακραίοι δυσμε-
νείς γεωφυσικοί όροι Χάρις της έλλειψης
ζωτικού χώρου  το ετοιμοπόλεμο των κα-
τοίκων, έγινε το καταφύγιο όλων των κατα-
τρεγμένων Ελλήνων, από την αρχαιότητα
έως την Εθνεγερσία. Ιστορικά φιλοξένησε
τον Βασιλέα της Σπάρτης και νικητή των
Πλαταιών Παυσανία που πήγε στο μαντείο
του Ταινάρου. Ήρθαν οι αριστοκράτες Σπαρ-
τιάτες που κυνηγήθηκαν από τον Ναβί .
Στρατοπέδευσε ο ταμίας του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου Άρπαλος | Στην εποχή των Ρω-
μαίων το Γύθειο και η Καινήπολη σημερινή
Κυπάρισσος ήταν κέντρα ζωής και πολιτι-
σμού               
. Στα στενά του Δίπορου και στα Μουντανί-
στικα το 468 μ.Χ. κατατρόπωσαν οι Μανιά-
τες τους Βανδάλους του Γιζέριχου.. Επί
Βυζαντίου φιλοξένησε, τους εκάστοτε κατα-
τρεγμένους Βυζαντινούς, Φωκάδες, Κομνη-
νούς, Πατρίκιους, Κοντόσταβλους,
Νίκανδρους κ.λ.π.  Τόπος ελεύθερος .Τέλος
ορίστηκε ως η έναρξη της Επανάστασης το
1821 στην ελεύθερη Μάνη.
Αυτοί  που έζησαν , παρήγαν  τα απαραίτητα
βιοτικά μέσα  και δημιούργησαν την πολιτι-
σμική τους ταυτότητα, στη βάση των
ακραίων βιοτικών αναγκών και, επηρέασε
τη διαμόρφωση  του άναρχου, ανυπόταχτου,
ανεξάρτητου, χαρακτήρα τους. 

Η Μάνη είναι ένα ολοκληρωμένο ανθρωπο-
γενές τεχνητό περιβάλλον  που οι 
άνθρωποί της το δημιούργησαν με τα χέρια
τους και τη ψυχή τους ,το οποίο παρομοι-
άζετε  με το Άγιο Όρος.

Οι ιδιαίτεροι παράγοντες

α) Το  πετρώδες ανάγλυφο με τα γυμνά
βουνά, τις χαράδρες τις απόκρημνες ακτές
τις σπηλιές και τα φαράγγια  ήταν αδύνατον
να κατοικηθεί από την έλλειψη φυσικών
πόρων. Τον Άνυνδρο .Άγονο, Άδενδρο Αλί-
μενο αυτό τόπο, το ζωντάνεψαν οι ανθρω-
ποί της, οι Μανιάτες..
β) Η έλλειψη νερού με την άνυνδρη γη  που
συγκέντρωναν το νερό της βροχής του χει-
μώνα μέσα σε πέτρινες στέρνες.
γ) Το άγονο πετρώδες επικλινές έδαφος το
διαμόρφωσαν  τεχνικά σε βαθμίδες που
κουβαλούσαν πολλές φορές το χώμα και το
έφτιαχναν λούρες.
δ) Το άδενδρο έδαφος καλύφτηκε με τη φύ-
τευση από βελανιδιές, ελιές και παρήγαν το
λάδι τους.
ε) Οι δρόμοι επικοινωνίας μεταξύ των οικι-
σμών πλακοστρώθηκαν με λιθόστρωτα
(καλντερίμια)
στ) Οι κατοικίες και οι οικισμοί φρούρια κα-
τασκευάστηκαν εν αρχή ως μεγαλιθικές
κατοικίες (τα κολόσπιτα), με μεγάλες μισο -
κατεργασμένες πετρες ως κυκλώπεια  τείχη
καθώς επίσης οι Πύργοι και τα πυργόσπιτα.
ζ) Οι ιδιοκτησίες της γης χωρίστηκαν με τοι-
χία από ξερολιθιές.

Η Μάνη ολόκληρη είναι ένα πέτρινο τοπίο
με το διαυγή έναστρο ουρανό τη θάλασσα,
τον ήλιο και το ιδιαίτερο αυξημένο ενερ-

γειακό της πεδίο.

Στο φυσικό αυτό περιβάλλον, των ακραίων

δυσμενών φυσικών συνθηκών, έζησε ο 
Μανιάτικος Λαός και δημιούργησε τη δική
του κλειστή κοινωνία με  τους αντίστοιχους
θεσμούς και αξίες. Με ιδρώτα αίμα και
ψυχή. 
- Διατήρησε τη Δωρική διαλεκτο.
- Ποιητικά εκφράστηκε με το μοιρολόϊ ως
συνέχεια της αρχαίας τραγωδίας
- Το ιδιαίτερο έθιμο του Δικιωμού (γδικιω-
μός-δικαίωση)
- Την οργανωμένη στρατιωτικά πατριαρχική
οικογένια
- Την αρχιτεκτονική των Πύργων και των
φρουριακών οικισμών ως αμυντικων     πο-
λεμικών εργαλείων.
- Η θρησκευτική πίστη ως συνέχεια της αρ-
χαίας Ελληνικής θρησκείας με  την ορθοδο-
ξία. 
Στη Μάνη υπάρχουν 1000 βυζαντινές εκ-
κλησίες στολίδια αρχιτεκτονικής διακόσμη-
σης και αγιογραφίας
Τέλος η διαρκής διατήρηση της ελευθερίας
των κατοίκων και η προσφυγή όλων των
κατατρεγμένων ελλήνων οφείλεται στο
αγριο τοπείο ,τα γυμνά βουνά και στο αξιό-
μαχο των κατοικων και θεωρείται η Μάνη
ως ένα ΦΥΣΙΚΟ ΦΡΟΥΡΙΟ
Υπάρχουν 96 παραδοσιακοί οικισμοί διατη-
ρητέοι με ειδικές προδιαγραφές 800 πύργοι
και 14 κάστρα που όλα έχουν να πουν την
ιστορία τους..

Η Μάνη είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα
της αδιάρηκτης σχέσης του Βραχώδους
Άνυδρου, Άγονου, Άδενρου Αλίμενου μονα-
δικού  φυσικού τοπίου με το Ανθρωπογενές
στοιχείο
Τέλος το τοπίο ως παράγοντας ανάπτυξης
μέσα στην έννοια του συμβατού είναι η ενι-
αία διάσταση πολιτισμού και του τοπίου που
χαρακτηρίζει τη Μάνη ως ιδιαιτερότητα στον
Ελλαδικό χώρο και αναγνωρίστηκε ως πο-
λιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Είναι
τόπος διαρκούς μελέτης και έρευνας Πρέπει
να προταθεί για να χαρακτηριστεί από την
UNESKO  ως παγκόσμιο διατηρητέο μνημείο.   

Η Μάνη σήμερα

Κτηματολόγιο Δασικοί Χάρτες, NATURA
Κτηματολόγιο
Επιτέλους μπορούμε να κάνουμε συμβόλαια
ιδιοκτησίας και να γίνει η γη με νόμο δική
μας. Είναι γνωστό πως στη Μάνη και αλλού
δεν υπήρχαν συμβόλαια και η κληρονομη-
μένη γη δεν μπορούσε να πωληθεί η να με-

Οι άνθρωποι της τον έφτιαξαν με τα χέρια  τη ψυχή  και το αίμα
τους. Θα έχει μέλλον;;;

ΜΑΝΗ: ΤΟΠΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ



ταβιβασθεί , ευτυχώς με
ένορκες βεβαιώσεις με δύο
μάρτυρες και αφού βεβαι-
ωθεί η χρησικτησία πέρα

των 20 ετών μπορείς να γίνεις κάτοχος της
ιδιοκτησίας σου. Προτείνουμε όλοι οι ιδιο-
κτήτες να πάνε να εξασφαλίσουν τις ιδιο-
κτησίες τους άλλως οι απόγονοι θα
μαλώνουν και θα αχρηστευτεί.
Δασικοί χάρτες η χρήσεις γης

Είναι λάθος ο όρος δασικοί χάρτες γιατί
είναι καθορισμός των χρήσεων γης , δηλαδή
επιβάλλεται από το 1950 και έπειτα να κα-
θοριστούν οι χρήσεις γης σε, καλλιεργήσιμη
γη, σε βοσκότοπος, δάσος και αστική οικο-
δομήσιμη γη εντός πόλεων και με εξαιρέσεις
εκτός σχεδίου δόμηση κατά παρέκκλιση.
Όσες γαίες ιδιοκτητών από την εγκατάλειψη
έχουν λογγόσει και έχουν χαρακτηριστεί δα-
σικές οφείλουν να κάνουν ένταση και να
αποχαρακτηριστούν ως μη δασικές.
NATURA
Είναι εκτάσεις ιδιαίτερης προστασίας για το
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, επίσης σε
σχέση με το μέγεθος οικοπέδων και οικοδο-
μήσιμης δυνατότητας. Οι περιοχές αυτές
έχουν πολλά θετικά στοιχεία τα οποία υπο-
χρεώνουν τον ιδιοκτήτη να έχουν μεγάλο
ελεύθερο περιβάλλοντα χώρο, ανεβάζουν
την αξία του οικοπέδου και κάνουν βιώσι-
μους όρους τη διαβίωση των κατοίκων,
καθώς επίσης αφήνουν ακάλυπτους χώρους
για κήπους και δενδροφυτεύσεις

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ
Η Μάνη με τις σύγχρονες απαιτήσεις των
ευαίσθητων και μορφωμένων ανθρώπων
είναι τόπος προορισμού επίσκεψης ένας από
τους καλλίτερους της Ελλάδας. Το πρόβλημα

είναι σε ποιο βαθμό οι σύγχρονοι Μανιάτες
έχουν την γνώση και την ευαισθησία να τον
διατηρήσουν. Τουλάχιστον  το παράδειγμα
που δείχνει η τοπική αυτοδιοίκηση εκτι-
μούμε πως την καταστρέφει έτσι επαφιό-
μεθα στην ευαισθησία των πολιτών
Μανιατών και ιδιαίτερα των επαγγελματιών
.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι φωνασκίες για ότι χάνουμε τις περιουσίες
μας είναι ανυπόστατες από διαμαρτυρόμε-
νους πολίτες, από πλευράς του δημοσίου
τουλάχιστον γίνεται προσπάθεια να μπουν
όροι στις χρήσεις γης και να μη κάνουν ότι
θέλουν τα ντόπια συμφέροντα και οι οικο-
πεδοφάγοι. για να μετατρέψουν τη Μάνη οι-
κόπεδα για πώληση στους ξένους. 
Η νοοτροπία να πουληθεί η Μάνη και να γί-
νουν κατοικίες είναι μεγάλο λάθος διότι η γη
θα χάσει την αξία της και στη συνέχεια όλη
η Μάνη
Επιβάλλεται να γίνουν σχέδια πόλης σε

όλους τους οικισμούς
Δημιουργία σχέδιο πόλης και οικισμών εξο-
χικής κατοικίας
Η Πολεοδομία μεγάλων ξενοδοχειακών
συγκροτημάτων και κατοικιών να μιμούνται
την πολεοδομία των παραδοσιακών οικι-
σμών που κατασκευάζονται με σταθερά τη
βάση του ανάγλυφου 
Αρχιτεκτονική. Είναι μια πονεμένη ιστορία. Η
έλλειψη μαστόρων έχει καταστήσει τους πε-
τρομάστορες-Αλβανούς ( δεν έχω τίποτε με
τους εργαζόμενους) αλλά τα έχω με τους

ιδιοκτήτες και τους εργολάβους  που στο
βωμό του εφήμερου κέρδους κατασκευά-
ζουν εκτρώματα μεν , πέτρινα δε . Αρχιτε-
κτονική δε είναι μόνο το υλικό , είναι ο
τρόπος κτισίματος είναι το σχήμα , είναι η
αναλογία των υλικών της λάσπης είναι οι
γωνιές τα παράθυρα, οι πόρτες κ.λ.π.
Ιδιαίτερα προβλήματα
Ύδρευση
Αποχέτευσης
Τοπική συγκοινωνία
Καθαρές θάλασσες.
Ξενάγησης
Ενημερωσης
Σχολή πετρομαστόρων κ.λ.π.
Όσο αφορά την γεωργική παραγωγή με την
αστικοποίηση έχει εγκαταλειφτεί, αλλά
υπάρχει μέλλον αν αναπτυχθεί από τους πα-
ραγωγούς το συνεταιριστικό και αλληλέγγυο
πνεύμα. Μπορεί η παραγωγή λαδιού να γίνει
πηγή εσόδων με ονομασίας Ποιότητας ,το
Μάλι, τα αρωματικά φυτά και κυρίως η κτη-
νοτροφία

Δεν προτείνουμε να αναβιώσουμε το παρελ-
θόν που δημιουργήθηκε από την στέρηση
και την  ανάγκη αλλά να διατηρήσουμε τις
αξίες της κοινοτικής ζωής την αλληλεγγύη
σαν ανάγκη, πείνας ψυχής ως ανάγκη πολι-
τισμένης ζωής από αξίες για την προστασία
της φύσης  ότι δημιούργησε η ιστορία μας
με αγάπη, πόνο και αίμα, διότι αυτό είναι το
ιστορικό και πολιτισμικό μας υποσυνείδητο
που προσδιορίζει τη πολιτισμική μας ταυτό-
τητα για να μη γίνουμε αγέλη.
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Οι άνθρωποι της τον έφτιαξαν με τα χέρια  τη ψυχή  και
το αίμα τους. Θα έχει μέλλον;;;

ΜΑΝΗ: ΤΟΠΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ
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Φωτορεπορτάζ

Μανιατοπούλα 12 χρονών αλέθει στο Χερομίλι. Παναγιώτα
Μιαχαλακάκου 1950.

Γυναίκα ζευγολάτης και ζευγάρι μια γελάδα και ένας γάιδαρος
Και ζευγάρι με το βόδι, αλλό μπόι και άλλο πόδι. Όργωνα στα

ρέματα, του αφεντός τα στρέμματα.

Αλώνισμα στο Σταυρί με παιδί τον Π. Κοκκοράκη το 1950

Λιχνίζοντας το στάρι στου Ανδρέουνε το αλώνι.Αλώνισμα στην άκρη του χωριού για να φυσάει αέρας

Η άλλη... όψη του ηρωισμού στη Μάνη. Εγώ γυναίκα αδύνατη
μπροστά παλληκαρίσια, άλλο καλό δεν μάθαμε, 

πιο κάλλιο από τη λευτεριά
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Στο φουρνόσπιτο φουρνίζει τα καρβέλιαΜανιατοπούλα ρίχνει στάρι στο χερόμυλο για να φτιάξει το
“χόντρο” 1950.

Κοπέλα στον αργαλιό και η μάνα της ετοιμάζει το στιμώνι,
1935

Λιοτρίβι, η Μανιατοπούλα να κυνηγάει το μουλάρι γύρω γύρω
στα λιθάρια για να κόψει τις ελιές.

Η γυναίκα με τον κόπανο στη θάλασσα πλένοντας τα ρούχα Μάνα και κόρη αρμέγουν την κατσίκα, καθημερινές ασχολίες
των γυναικών.
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Ο Παγκόσμιος Ορισμός
του Τουρισμού (Π.Ο.Τ.)
αναφέρεται ως εξής:

ΟΤουρισμός αποτελείται από δραστη-
ριότητες των ατόμων που ταξιδεύουν
και διαμένουν σε μέρη διαφορετικά

από το σύνηθες περιβάλλον τους, για λόγους
αναψυχής, αποφυγής των προβλημάτων της
καθημερινότητας, για χρονικό διάστημα όχι
μεγαλύτερο του ενός έτους.
Ο Τουρισμός είναι ένας συνδυασμός δραστη-
ριοτήτων, υπηρεσιών, παραγωγικών και βιο-
μηχανικών πρακτικών, όπως μεταφορικών
μέσων, χώροι διαμονής, χώροι ψυχαγωγίας,
χώροι άθλησης, εστιατόρια, εμπορικά μαγα-
ζιά και πληθώρα άλλων δραστηριοτήτων
που προσφέρονται για μια ταξιδιωτική εμπει-
ρία, συμβάλλοντας παράλληλα στην άνοδο
της οικονομίας του κάθε τόπου με τη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αύ-
ξηση των επενδύσεων.

Μελετώντας γεoκλιματικά, ιστορικά
και πολιτιστικά την Ελλάδα.

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας μεταξύ
τριών ηπείρων (Ευρώπη, Ασία, Αφρική), το
μεσογειακό κλίμα, η ποικιλομορφία των γε-
ωλογικών υποστρωμάτων, οι πολλές πολυ-
ποίκιλες κλειστές κοιλάδες, οι δαντελωτές

ακτογραμμές με τα χιλιάδες νησιά, οι καθα-
ρές θάλασσες και η υψομετρική διαβάθμιση,
δημιούργησαν τις συνθήκες ανάπτυξης μιας
ποικιλίας οικοσυστημάτων και βιοτόπων μο-
ναδικών στο κόσμο.
Η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα σε σχέση με άλλες περιοχές του
πλανήτη. Συνδυάζει τρία γεωφυσικά κλίματα,

το Ανατολικό-Ασιατικό, το Βόρειο-ψυχρό, και
της Αφρικής-θερμό. Έχει το 1/3 των ακτών
της Μεσογείου (16000 χιλιομ).Το ανάγλυφο
είναι ορεινό με πολλές κατατμήσεις από μι-
κρές κοιλάδες με ιδιαίτερα μικροκλίματα, με
τις διακριτά ξεχωριστές εποχές του έτους.
Αυτή η ποικιλότητα  ανάπτυξε την πιο πλού-
σια πανίδα και χλωρίδα αναλογικά με την
έκταση . 

Τα είδη φυτών που
έχουν καταγραφεί ξε-
περνούν τα 6.500 και τα
ενδημικά είδη είναι
1.150 δηλ. δεν παρατη-
ρούνται σε άλλη χώρα
του κόσμου. Αντίστοιχα η
Γερμανία, με έκταση σχε-
δόν τριπλάσια της Ελλά-
δος έχει 2.700 είδη και 6
ενδημικά, η Αγγλία με δι-
πλάσια έκταση έχει
1.550 είδη και 16 ενδη-
μικά, η Ισπανία με τετρα-
πλάσια έκταση έχει τον
ίδιο αριθμό ειδών.
Σε αυτούς τους γεωγρα-
φικούς όρους αναπτύχ-

θηκε ένας μακραίονος πολιτισμός  με
πλούσια γλώσσα, φιλοσοφική και πολιτική
διάσταση της ζωής, καθώς επίσης έχουν
αναπτυχθεί πάρα πολλοί ιδιαίτεροι τοπικοί
παραδοσιακοί πολιτισμοί με χαρακτηριστικά
ήθη, έθιμα,  χοροί, μουσικές, καλλιεργητικές
πρακτικές που συνθέτουν  ξεχωριστούς τρό-
πους ζωής. Τέλος η μακραίωνη ιστορία μας
χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως ένα ανοιχτό

μουσείο, Όλα αυτά συνθέτουν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα για να αναδειχτεί  ένας του-
ρισμός υψηλών προδιαγραφών!

Μορφές τουρισμού

1. Ο μαζικός Τουρισμός του ήλιου και της θά-
λασσας

Ο οποίος μπορεί να φιλοξενηθεί σε όλη την
ακτογραμμή της Ελλάδας που εξυπηρετείται
με κάμπινγκ, ξενοδοχεία, κ,λ.π. θάλασσα για
σέρφινγκ, θαλάσσιο σκι και κολύμπι, με πολ-
λές εξυπηρετήσεις κ.ά. καθώς επίσης και το
χειμερινό τουρισμό.

2. Ο εναλλακτικός θεματικός τουρισμός

Μπορεί ο πιο ευαίσθητος επισκέπτης να κάνει
τουρισμό θρησκευτικό, περιηγητικό, πολιτι-
στικό, ιστορικό, περιπατητικό, σπηλαιολογικό,
αρχαιολογικό, ορειβατικό, θαλάσσιο και υπο-
βρύχιο, επιστημονικό και έρευνας, ηθών, εθί-
μων, πολεοδομίας, αρχιτεκτονικής, πανίδας,
χλωρίδας,  μονοπατιών κ.λπ.

3. Βιοτουρισμός, ο καινοτόμος τουρισμός του
μέλλοντος.

Βιοτουρισμός είναι ο βιωματικός τουρισμός
του τρόπου ζωής ώστε να αποκτήσει βιώ-
ματα με τη συμμετοχή του ο επισκέπτης, στην
παραγωγική, κοινωνική και πολιτιστική δια-
δικασία ως κοινή διαβίωση με τη οικογένεια
σε όλες τις μορφές της.
Η Ελλάδα μπορεί να έχει τουρισμό όλες τις

Τουρισμός και αειφόρος προοπτική στη Ελλάδα
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εποχές του χρόνου, αρκεί να συνειδητοποι-
ηθούν και αντιληφθούν οι ντόπιοι, τι ακριβό
προϊόν έχουν ώστε να το διαφυλάξουν.
Το Βιοτουριστικό προϊόν παρουσιάζεται μέσα
από το σύνολο της ζωής και της δράσης, ως
τρόπος ζωής και βίωμα, με τα φυσικά και πο-
λιτιστικά στοιχεία της περιοχής, τη βιοποικι-
λότητα, τη γεωμυθολογία και την ιστορία, την
πολεοδομία και τοπική αρχιτεκτονική, τη ντο-
πολαλιά, τους μύθους. Οι παραγωγικές δρα-
στηριότητες, αγροτικές και μεταποιητικές και
συμμετοχή των τουριστών σε αγροτικές
ασχολίες (όργωμα, μάζεμα ελιών), ψάρεμα,
συλλογή αρωματικών φυτών, μελισσοκομία,
χτίσιμο και συντήρηση πλακόστρωτων κ.λπ.
Επίσης και όλες οι μορφές θεματικού και
εναλλακτικού τουρισμού. Περιπατητικός,
θρησκευτικός, σπηλαιολογικός, αρχαιολογι-
κός, ορειβατικός, υποβρύχιος και θαλάσσιος,
αναρριχητικός, ποδηλατικός κ.λπ.
Η ολοκληρωμένη, δηλαδή κοινωνική εμπει-
ρία στην περιοχή, η επαφή με τους ανθρώ-
πους και τις δραστηριότητές τους και η
συμμετοχή στα δρώμενα της περιοχής.
Έτσι εντάσσεται ο τουρίστας στον τρόπο
ζωής του τόπου για να δημιουργήσει νέα
βιώματα έξω από τα μέχρι τώρα δικά του και
αποκτά μια νέα στάση ζωής που του προ-
σφέρεται ως ολιστικό προϊόν κοινωνικής και
πολιτισμικής εμπειρίας, χάρη της αυθεντικό-
τητας και της συμμετοχής του στη ζωή του
τόπου.

Ο Βιοτουρισμός είναι στάση ζωής,
σεβασμός στο περιβάλλον και τους θε-
σμούς. Είναι ένα ολιστικό προϊόν κοινω-

νικής εμπειρίας και γίνεται
τρόπος ζωής.

Η εξέλιξη του τουρισμού του μέλ-
λοντος, αναγκαστικά ακολουθεί
τα νέα δεδομένα δικτυακής ορ-
γάνωσης της κοινωνίας, την οι-
κονομική αξία της ανάδυσης του
τρίτου τομέα της οικονομίας, την
τάση για δημιουργικές κοινω
νικές εμπειρίες.
Οι σύγχρονοι καταναλωτές με τις
ευαισθησίες, τις γνώσεις και τη
δικτυακή προσβασιμότητα, γίνον-
ται ολοένα και περισσότερο έμπειροι, ώριμοι
και απαιτητικοί για καινοτόμες υπηρεσίες και
εξαιρετικά βιώματα που μόνο στο επίπεδο
μιας δημιουργικής τοπικής κοινότητας, μπο-
ρούν να προσφερθούν ως βιώματα.
Ο Βιοτουρισμός με τον εναλλακτικό τουρισμό,
είναι εκείνοι που ενδείκνυνται μακροπρόθε-
σμα, περισσότερο στη Ελλάδα, διότι την προ-
βλέπει και την προσδιορίζει η κοινωνική
ευαισθησία των μελλούμενων γενεών, προς
τα που θα οδεύσει ο τρόπος ζωής και η διά-
θεση του ελεύθερου χρόνου των τουριστών.
Με αυτή τη γνώση μπορούμε να συγκεκριμε-
νοποιήσουμε το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να
δημιουργηθεί η αειφόρος ανάπτυξη ώστε να
μην καταστραφούν οι δομές της Ελλάδας
που θα στηριχτεί ο καινοτόμος τουρισμός του
μέλλοντος.
Η μόνη διέξοδος είναι να στηριχτούμε στα
χέρια μας και να αναπτύξουμε έργα σταθερά,
ιδέες καινοτόμες στη γεωργία (αγροτουρι-
σμό), τη μεταποίηση, την κοινωνία και τον

πολιτισμό, που θα εκφράζεται σε οικονομικό
όφελος.
Σε αυτό τον τομέα μεγάλο ρόλο θα παίξουν
οι σύλλογοι και η τοπική αυτοδιοίκηση των
τοπικών οικισμών.
Οι τουρίστες του Βιοτουρισμού που επισκέ-
πτονται την περιοχή πρέπει να βιώσουν ένα
φυσικό και φιλόξενο τρόπο ζωής διαφορε-
τικό από αυτό που έχουν συνηθίσει, να
βρουν ένα φυσικό περιβάλλον μη αλλοι-
ωμένο, μια αρχιτεκτονική διαφορετική,
καθώς επίσης και φαγητά ντόπια, εξυπηρε-
τικούς επιχειρηματίες, και προσωπικό με φι-
λόξενους ανθρώπους.
Όλοι οι παράγοντες της Βιοτουριστικής δρα-
στηριότητας, θα πρέπει να συμμετέχουν
ενεργά και συγκεκριμένα:
• Οι τοπικές αρχές να ελέγχουν την ποιότητα
του βιοτουριστικού προϊόντος.
• Οι επιχειρηματίες να αξιοποιούν τους δια-
θέσιμους πόρους παραγωγικούς, κοινωνι-
κούς, πολιτιστικούς, ιστορικούς κ.λπ.
• Οι ιδιώτες να διατηρούν αυτό το ανεκτίμητο

κεφάλαιο της περιοχής, να
κάνουν ευχάριστη τη δια-
μονή των τουριστών, προ-
σφέροντάς τους
εναλλακτικές εμπειρίες!
Όλοι οι φορείς πρέπει να
συνεργαστούν ώστε να αυ-
ξήσουν το χρόνο παραμο-
νής των τουριστών στη
Ελλάδα.

Η Ελλάδα είναι μια εξαιρε-
τικά μοναδική περιοχή που
μπορεί να αναδείξει τα συγ-
κριτικά της πλεονεκτήματα
με τη νέα μορφή του τουρι-
σμού, τον Βιοτουρισμό, ως
τρόπο ζωής στην τοπική
κοινωνία, διότι δεν υπάρχει
άλλη προοπτική, για να
έχουμε τουρισμό όλες τις
εποχές του χρόνου.

Βιοτουρισμός, Εναλλακτικός-Θεματικός και Μαζικός Τουρισμός
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Ηχώρα έχει γενικώς ανάγκη από τεχνική, επαγγελματική
εκπαίδευση και ειδικότερα από αγροτικά σχολεία. Κάθε
αγροτική περιοχή θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με τις παρα-
γωγικές δραστηριότητες του τόπου.

Έτυχε δύο φορές, σε διάστημα τεσσάρων ετών, να βρεθώ μπροστά
σε συζητήσεις υπουργών (ένας Γεωργίας και ο άλλος Παιδείας) για
την ίδρυση αγροτικών σχολείων στην περιφέρεια. Και οι δύο ήταν
έπειτα από παρουσιάσεις σχετικών βιβλίων για την γεωργική επιχει-
ρηματικότητα. Μου έκανε, εν τω μεταξύ, εντύπωση η αποφασιστικό-
τητα με την οποία το εξέφρασαν στις συζητήσεις με τους συνεργάτες
τους. Κάτι σαν «αύριο το πρωί, θα είναι το πρώτο θέμα που θα με
απασχολήσει στο γραφείο. Είναι σαν να το κάναμε ήδη!»
Παρόλα αυτά και παρά τις εισηγήσεις σημαντικών επιστημόνων και
φορέων, το ελληνικό κράτος δεν κατανοεί ακόμα την αναγκαιότητα

της ίδρυσης των αγροτικών σχολείων στην επαγγελματική εκπαί-
δευση. Σε ολόκληρη την επικράτεια υπάρχουν μόνο δύο γεωργικές
σχολές (η κρατική Αβερώφειος στη Λάρισα και η Αμερικανική Γεωρ-
γική Σχολή της Θεσσαλονίκης) και μία γαλακτοκομική στα Γιάννενα.
Από την άλλη, η τριτοβάθμια εκπαίδευση διαθέτει 44 γεωπονικά τμή-
ματα (!) ΑΕΙ και ΤΕΙ, δίνοντας χιλιάδες πτυχία και ειδικότητες σε νέους
ανθρώπους οι οποίοι σε ελάχιστο ποσοστό ασχολούνται με την πα-
ραγωγική γεωργία του τόπου τους.
Άλλο ένα οξύμωρο σχήμα της παραπάνω κατάστασης είναι ότι η
ιδιωτική Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης παράγει με
πολύ μεγάλη επιτυχία, γάλα, αυγά, γαλοπούλες αλλά τα πανεπιστήμια
δεν μπορούν. Από τη μια οι απόφοιτοι της σχολής μπαίνουν άμεσα
στην παραγωγή ενώ οι απόφοιτοι των  πανεπιστημίων παραμένουν
άνεργοι ή ακολουθούν άσχετα επαγγέλματα. Ακόμα, φέρνοντας στον
νου την υπόθεση Γιακουμάκη, για ποιο λόγο η Κρήτη, με τόση εκτε-
ταμένη κτηνοτροφία, δεν διαθέτει γαλακτοκομική σχολή και θα πρέ-
πει να καταφεύγουν στα Γιάννενα τα παιδιά των κτηνοτρόφων;
Είναι καιρός να καταλάβουμε ότι ακολουθούμε ένα μοντέλο εκπαί-
δευσης το οποίο διαλύει τη χώρα, παράγοντας συνεχώς αλλοτριω-
μένους ανθρώπους που δεν αγαπούν αυτό που κάνουν. Ανθρώπους
που δεν ικανοποιούνται από το επάγγελμά τους και προτιμούν την
ανεργία ή την απόδραση
Ελπίζω το ζήτημα των αγροτικών σχολείων να τεθεί στην Επιτροπή
Διαλόγου για την Παιδεία. Ειδικά τώρα, που επανέρχεται το αδιέξοδο
στον αγροτικό κόσμο. Αλλά δυστυχώς οδεύει όλη η χώρα να ….ξε-
σπιτωθεί Η χώρα έχει γενικώς ανάγκη από τεχνική, επαγγελματική

εκπαίδευση και ειδικότερα από
αγροτικά σχολεία.
Κάθε αγροτική περιοχή θα πρέπει να
διαθέτει οργανωμένη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη
με τις παραγωγικές δραστηριότητες
του τόπου και αν χρειαστεί, χορηγού-
μενη από δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς παραγωγικότητας.
Στόχος του εγχειρήματος θα είναι η
γεωργική κοινωνικοποίηση των
νέων που παραμένουν στην ιδιαί-
τερή τους πατρίδα, μέσω ερεθισμάτων και στοιχειωδών γνώσεων,
για να αποτελέσουν την νέα γενιά καταρτισμένων αγροτών.
Το πρόγραμμα των σχολείων θα λειτουργεί με τεχνικά μαθήματα που
σχετίζονται με τις καλλιέργειες, με επιχειρηματική αγωγή, με ενημέ-

ρωση των εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά, με ειδί-
κευση στον αγροτουρισμό και ασφαλώς με κλασική
παιδεία που θα περιλαμβάνει μαθήματα Ιστορίας του
τόπου τους, γλώσσα και κλασικά μαθηματικά. Δεν εγκα-
ταλείπεται δηλαδή το πρόγραμμα των άλλων σχολείων
αλλά μειώνεται η ύλη για να δώσει χώρο σε εργαστήρια,
νέες μεθόδους καλλιέργειας και ένταξη του μαθητή στην
παραγωγικότητα που θα ξεκινάει μέσα από το σχολείο.
Είναι καιρός να καταλάβουμε ότι ακολουθούμε ένα μον-
τέλο εκπαίδευσης το οποίο διαλύει τη χώρα, παράγοντας
συνεχώς αλλοτριωμένους ανθρώπους που δεν αγαπούν
αυτό που κάνουν. Ανθρώπους που δεν ικανοποιούνται
από το επάγγελμά τους και προτιμούν την ανεργία ή την
απόδραση.
Η καλλιέργεια της γεωργικής συνείδησης θα συμβάλλει
στην ταύτιση της ζωής και των συμφερόντων του αγρο-
τικού κόσμου με την αξία του τόπου του. Θα διαμορφώσει
μια άλλη ηθική στη συλλογικότητα της αγροτικής κοινω-

νίας η οποία αυτή τη στιγμή είναι κατακερματισμένη και δεν συνει-
δητοποιεί την  ανάγκη των συνεργασιών. Επίσης, θα κρατήσει τους
νέους στο μέρος τους και θα κάνει πιο ελκυστική τη ζωή στην ελλη-
νική επαρχία που ακόμα ερημώνει εξαιτίας της οικονομικής και πο-
λιτιστικής υποβάθμισης.
Είναι ώρα για μεγάλες αποφάσεις. Κάποτε πρέπει να ξεφύγουμε από
τις φαντασιώσεις και τα συμπλέγματα του αποτυχημένου μικροαστι-
κού οράματος. Η ζωή στο χωριό είναι πληκτική και αφόρητη επειδή
εμείς την κάναμε να είναι. Δεν ήταν πάντα έτσι. Η έλλειψη Παιδείας
και η ψευδαίσθηση της φυγής έφερε την δυστυχία. Από εδώ και πέρα
δεν υπάρχουν ούτε διορισμοί στο δημόσιο ούτε και δουλειές στις με-
γάλες πόλεις. Η γη ήταν πάντα το καταφύγιο για δημιουργία και πα-
ραγωγή, αρκεί να υπάρξει το ανάλογο όραμα. Στον αναπτυγμένο
κόσμο αυτό κάνουν, με την παιδεία τους. Δεν γίνονται ούτε γιατροί
ούτε δικηγόροι. Επαγγελματίες  γίνονται, μορφωμένοι και με τα
μυαλά στη θέση 
Πολλοί διατείνονται πως  είναι λίγα τα γεωργικά μας προϊόντα, αλλά
ξεχνάνε την ποιότητα , τα Ελληνικά προϊόντα έπρεπε να πωλούνται
ως φαρμακευτικά προϊόντα
Αν η παιδεία δεν συνδεθεί με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα
προβλέπεται σύντομα θα ξενιτεύετε η νεολαία στις αγορές εργασίας
του κόσμου και το εργατικό  και επαγγελματικό δυναμικό θα το κα-
λύψουν οι πολύτεκνοι μετανάστες. Άλλωστε από τώρα έχουν ανα-
λάβει όλες τις χειρονακτικές εργασίες και σύντομα θα γίνουν
επαγγελματίες επιχειρηματίες.

Φτιάξτε αγροτικά σχολεία παντού!
του Ανδρέα Ζαμπούκα
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Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ

Ηγεωγραφική θέση της Ελλάδας μεταξύ τριών ηπείρων
(Ευρώπη, Ασία, Αφρική), το μεσογειακό κλίμα, η ποικιλο-
μορφία των γεωλογικών υποστρωμάτων,οι πολλές πο-

λυποίκιλες κλειστές κοιλάδες, οι δαντελωτές ακτογραμμές με
τα χιλιάδες νησιά, οι καθαρές θάλασσες και η υψομετρική δια-
βάθμιση, δημιούργησαν τις συνθήκες ανάπτυξης μιας ποικιλίας
οικοσυστημάτων και βιοτόπων μοναδικών στο κόσμο.

Τα είδη φυτών που έχουν καταγραφεί ξεπερνούν τα 6.500 και τα
ενδημικά είδη είναι 1.150 δηλ. δεν παρατηρούνται σε άλλη χώρα
του κόσμου. Αντίστοιχα η Γερμανία, με έκταση σχεδόν τριπλάσια της
Ελλάδος έχει 2.700 είδη και 6 ενδημικά, η Αγγλία με διπλάσια έκταση
έχει 1.550 είδη και 16 ενδημικά, η Ισπανία με τετραπλάσια έκταση
έχει τον ίδιο αριθμό ειδών.

Ταΰγετος

Ο Ταΰγετος έχει μεγάλη υψομετρική διαφορά, μικρή απόσταση από
τη θάλασσα (12 χλμ.) και ασβεστολιθικά πετρώματα που εναλλάσ-
σονται με σχιστόλιθους. Αν και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ολοκλη-
ρωμένο ερευνητικό πρόγραμμα για όλο τον ορεινό όγκο, η χλωρίδα
και η πανίδα που έχει καταγραφεί είναι εντυπωσιακή.
Συνολικά έχει καταρτισθεί κατάλογος με περισσότερα από 600 είδη
φυτών, που ασφαλώς θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, γιατί
σ’ ένα βουνό όπως ο Ταΰγετος δεν μπορεί να υπάρχουν λιγότερα
από χίλια είδη.
Περισσότερο γνωστά είναι τα σπάνια φυτά του Ταϋγέτου που είναι
τα τοπικά ενδημικά (32), τα ενδημικά που υπάρχουν μόνο στο Ταΰ-
γετο και σε ένα ακόμα ελληνικό βουνό, τα ενδημικά της Ελλάδας που
φυτρώνουν εκτός των άλλων βουνών και στο Ταΰγετο και τα σπάνια
για την Ελλάδα και την Ευρώπη είδη.
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Λαογραφίας ανάγνωσμα
Του Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης Ηλία Πατρικουνάκου

Οι παραδόσεις μας χάνονται, εξαφανίζονται στο πέρασμα του
χρόνου που παραμένει αδυσώπητος και πανδαμάτωρ.Θα ανα-
μοχλεύσω στη μνήμη των παλαιοτέρων «το Λινάρι με τους

Μαγκάνους» και θα ενημερώσω τους νέους για κάτι που έχει εξα-
φανισθεί και γυρισμό δεν έχει.﮲

Στο χωριό μου το Βαχό τη Δεκαετία του ’40, μεταξύ των άλλων ασχο-
λιών τους, οι κάτοικοι είχαν και την επεξεργασία του Λιναριού.
Γκραπ-γκραπ-γκραπ, το καταμεσήμερο όλες τις ημέρες του καλοκαι-
ριού σε διάφορες γειτονιές του χωριού όπως και στο συνοικισμό Κλι-
ματσίνας κάτω από τα δέντρα τα πολλά και τα πυκνά που ήσαν, ήταν
και ένα ξεχωριστό η κορφοξυλιά. 
Ε’’ κάτω από την κορφοξυλιά υπήρχαν (13) δεκατρείς Μάγκανοι και
κάθε μεσημέρι, ντάλα μεσημέρι ακούγονταν ξεροί κρότοι. Τα γινόταν;
Απλούστατα οι χωριανοί κτυπούσαν το λινάρι, για να πάρουν την πο-
λύτιμη κλωστή.
Το λινάρι είναι ένα μονοετές μονόκλωνο φυτό που το ύψος του φθά-
νει γύρω στο ένα μέτρο. Το πάχος του στα τρία χιλιοστά. Άνθος θα-
λασσί οκτάφυλλο, ως ένα κουμπί υποκαμίσου. Οι σπόροι του λεπτοί
καφέ, μεγέθους κόκκου ρυζιού καρολίνας. Το φθινόπωρο γινόταν η
σπορά, εκεί στα εκατό τετραγωνικά μέτρα. Σκοπός της καλλιέργειας
ήταν να εξασφαλίζουν το να συμπληρώνουν την προίκα των κορι-
τσιών και όχι μόνο. Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου ο θερισμός των μι-
σοξηραμένων φυτών. Θερισμό λέμε αλλά στην πράξη γινόταν
ξερίζωμα με τα χέρια. Δένονταν σε δεματάκια (τα λιμάρια) γύρω
στους δέκα πόντους πάχος και ξεραινόντουσαν καλά - στη συνέχεια
με ένα ραβδί ένα-ένα λιμάρι το χτυπούσαν στην κορυφή ώσπου είχε
«δέσει» ο καρπός. 
Ένα μέρος του καρπού το κρατούσαν για σπόρο, το υπόλοιπο για πρα-
κτική ιαματική χρήση. Για τους πόνους, από όποια αιτία, βράζανε λίγο
λιναρόσπορο και μισογέμιζαν μικρή σακούλα πάνινη και προ του
ύπνου το έβαζαν στο πονεμένο μέρος. Έτσι το πρωί ο πάσχων αισθα-
νόταν μεγάλη ανακούφιση. Το κατάπλασμα αυτό είχε ευεργετικά απο-
τελέσματα ιδίως στα κρυολογήματα. Πάμε τώρα στην επεξεργασία.
Ξερά όπως ήταν τα λιμάρια, τα έβαζαν σε τρεχούμενα ή στάσιμα νερά,
πλέον του μηνός για να σαπίσουν τα ξυλώδη μέρη των φυτών. Ακο-
λουθούσε το λιάσιμο των βρεγμένων πλέον λιναριών ώσπου να στε-
γνώσουν καλά.

Έτσι φθάνουμε στις ζεστές ημέρες, αλλά δεν
έφθανε, έπρεπε να κάνει πάρα πολλή ζέστη και
αυτό γινόταν το καταμεσήμερο κι ο λόγος ότι θα
γινόταν το κοπάνισμα, δηλαδή ο διαχωρισμός
του σάπιου αλλά αποξηραμένου μέρους από το
ινώδες, την κλωστή. Για το σκοπό αυτό, ειδικοί
τεχνίτες έφτιαχναν το όλο από ξύλο, εργαλείο,
το ΜΑΓΚΑΝΟ.
Αποτελείτο από δύο κύρια μέρη. Δύο ξύλα γύρω
στους εβδομήντα πόντους μήκους το καθένα
και πάχος δε στους δέκα. Το κάτω μέρος είχε
κατά μήκος τρία παράλληλα σκέλη με το μεσαίο οδοντωτό. Το επάνω,
δύο παράλληλα σκέλη οδοντωτά. Το όλο σύστημα στηριζόταν σε δύο
όρθιους λεπτούς πασσάλους. Σηκώνοντας με το ένα χέρι το επάνω
μέρος τον κόπανο με το άλλο βάζανε το λιμάρι στο κάτω μέρος του
μάγκανου. Έτσι άρχιζε το κοπάνισμα, γκραπ-γκραπ, σωστό «πανη-
γύρι» το καταμεσήμερο, ώσπου έμενε στο χέρι η ωραία ασημόκριζη
κλωστή. Σχεδόν όλοι είχαν και ασχολούνταν με το λινάρι. Έτσι είχαν
συνηθίσει στη φασαρία αυτή.
Σήμερα, μάγκανο μπορούμε να δούμε από όσο ξέρω μόνο στα Λαο-
γραφικά μουσεία της πατρίδας μας. Οι συνθετικές ίνες απώθησαν το
λινάρι και όχι μόνο. Σε άλλες χώρες, ίσως, καλλιεργούν «ακόμη» το
λινάρι, εδώ όμως-χάσαμε τη δική μας γκρίζα ασημένια όμορφη αν-
θεκτική κλωστή. 
Τώρα, οι συγχωριανοί μας κοιμούνται τα καλοκαιρινά μεσημέρια…
υπάρχουν όμως τα αυτοκίνητα, οι πλανόδιοι μικρέμποροι, τα σπαρα-
ξικάρδια τραγούδια των μερακλήδων από τα μαγνητόφωνα…δεν βρί-
σκεις άκρη…
Ένα είναι σίγουρο ο τόπος δεν παράγει τίποτα, δεν δημιουργεί τίποτα
και δεν αφήνουν τους νέους ανθρώπους να καταλάβουν ότι μόνον η
παραγωγή αγαθών και οι νέες δημιουργίες θα κάνουν την πατρίδα
μας ανθεκτική και βιώσιμη.
Και μια πρόταση﮲ Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα Λαογραφικό
Μουσείο στον τόπο μας.
Αλλά μια φωνή από μέσα μου με συνταράζει …
Αυτά τα φτιάχνουν οι έντιμοι, οι δραστήριοι και οι ικανοί …
Βλέπεις πολλούς από δαύτους;
Συγγνώμη επιτρέψτε μου να ονειρεύομαι!

FASKOMILA + GIOT LIMENI
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σικών οικοσυστημάτων
η βιοποικιλότητα,
η ανθεκτικότητα
η προστασία των δικαιωμάτων των ζώων
2) Για την κοινωνία
η κοινωνική δικαιοσύνη
η μη βία
η άμεση και συμμετοχική δημοκρατία
ο σεβασμός στην ποικιλότητα και τη διαφο-
ρετικότητα
η αποκέντρωση και η επικουρικότητα
ο σεβασμός και προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
η ισότητα και ισονομία
η ανθρώπινη ευημερία
η κοινωνική αλληλεγγύη και προστασία των
κοινωνικών αγαθών
η ειρήνη και διεθνής αλληλεγγύη
ο σεβασμός στην πολυπολιτισμικότητα και
στην πολιτισμική ετερότητα
(θρησκευτική, γλωσσική, πολιτισμική, έμ-
φυλη)
η ποιότητα ζωής
η ατομική και κοινωνική ευθύνη
η διαφάνεια
η λογοδοσία
3) Για την Οικονομία
η πράσινη οικονομία/ καινοτομία
η κοινωνική οικονομία και η κοι-
νωνική επιχειρηματικότητα
η δίκαιη ανακατανομή του πλού-
του
η χρήση της τεχνολογίας στην
υπηρεσία του ανθρώπου και
όλων των έμβιων όντων
της φύσης
η επιστήμη και η τεχνολογία στην
υπηρεσία των παραπάνω αρχών
3 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Θεμελιώδεις αρχές που διέπουν
την οργάνωση και λειτουργία του
κόμματος είναι:
1)  Η συναίνεση
Επιδίωξή μας είναι οι αποφάσεις να λαμβά-
νονται με συναίνεση.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε ότι όταν
εκφράζονται διαφορετικές απόψεις δεν είναι
απαραίτητα η μία σωστή και οι υπόλοιπες
λανθασμένες αλλά ότι όλες διαθέτουν στοι-
χεία από την αλήθεια. Η υποταγή της μειοψη-
φίας στην πλειοψηφία – με την υπερίσχυση
μίας άποψης – προκαλεί συγκρούσεις ή διά-
σπαση ενώ η δημιουργική σύνθεση όλων
των απόψεων συμβάλλει στην εξέλιξή τους.
Οι συναινετικές αποφάσεις, καθώς είναι
αποδεκτές από όλους και όλες, ενισχύουν
την εσωτερική δημοκρατία και την ενότητα
του κόμματος.
2) Οι αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες
Ο τρόπος που παίρνουμε αποφάσεις και λει-

τουργούμε στηρίζονται στις αρχές της άμε-
σης δημοκρατίας. Οι θέσεις και οι πολιτικές
μας αναδιαμορφώνονται από τα μέλη, με συ-
νεχή και ανοιχτό διάλογο.
Εναλλαγή
Όσοι και όσες κατέχουν θέσεις σε θεσμικά
όργανα εναλλάσσονται στη διάρκεια της θη-
τείας τους ενώ επιδιώκεται όλοι και όλες να
συμμετέχουν σε θέσεις που συνεπάγονται
ευθύνες.
Ανακλητότητα
Τα μέλη των οργάνων είναι ανακλητά ενώ οι
εκπρόσωποι ανακαλούνται από τους εκπρο-
σωπούμενος με συγκεκριμένες διαδικασίες.
Δημοψήφισμα
Διενεργούμε δημοψηφίσματα για να συναπο-
φασίζουμε τις πολιτικές του κόμματος και να
αντιμετωπίζουμε συλλογικά ζητήματα που
ανακύπτουν.
3) Ο σεβασμός της διαφορετικότητας
Η διαφορετικότητα είναι η κινητήρια δύναμη
της ζωής στον πλανήτη. Είναι επιδίωξή μας
να αποτελεί τη βάση της δυναμικής του κόμ-

ματός μας και πρέπει να αντανακλάται σε
όλες τις διαδικασίες του. Η οργανωτική δομή
και οι εκπροσωπήσεις πρέπει να ανταποκρί-
νονται στη διαφορετικότητα της κοινωνίας
στην οποία απευθύνονται και να διασφαλί-
ζουν το σεβασμό και την απρόσκοπτη έκ-
φραση κάθε ιδιαίτερης θέσης και άποψης.
4) Η αποκέντρωση
Οι διαδικασίες διαλόγου και λήψης αποφά-
σεων για ζητήματα που αφορούν μια τοπική
ή κοινωνική ομάδα γίνονται από τα μέλη του
κόμματος, που ανήκουν στη συγκεκριμένη
ομάδα ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτούς
όργανα. Ωστόσο, εάν τα ζητήματα αυτά έχουν
ευρύτερο ή πανελλαδικό αντίκτυπο, είναι δυ-
νατόν να χρειαστεί και η απόφαση ή έγκριση
περιφερειακών ή και πανελλαδικών οργά-

νων του κόμματος.
5) Η διάκριση των αρμοδιοτήτων
Αρχή και προϋπόθεση πραγμάτωσης των
αρχών της αμεσοδημοκρατίας, του σεβασμού
της διαφορετικότητας και της αποκέντρωσης,
σε επίπεδο λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων,
συνιστά η διάκριση ρόλων, αρμοδιοτήτων και
εξουσιών. Σαν τεκμήριο εφαρμογής των
αρχών και αξιών μας, οι Οικολόγοι Πράσινοι
υιοθετούμε την διάκριση και τον σεβασμό
των αρμοδιοτήτων σε κάθε περίσταση και σε
κάθε οργανωτική προσέγγιση, τόσο σε επί-
πεδο οργάνων, λειτουργικών ομάδων και εκ-
προσωπήσεων, όσο και σε επίπεδο
διάρθρωσης του κόμματος στον χώρο.
6)  Αναλογικότητα στις εσωτερικές αρχαιρε-
σίες
Όλες οι αρχαιρεσίες στο εσωτερικό του κόμ-
ματος διεξάγονται σύμφωνα με την αρχή της
αναλογικότητας. Όταν δεν είναι δυνατή η
επίτευξη ομόφωνης συναίνεσης λαμβάνει
χώρα μυστική ψηφοφορία ως εξής:
Ο αριθμός των προτιμήσεων δεν μπορεί να

υπερβαίνει το 1/3 των θέσεων
προς πλήρωση στρογγυλοποιού-
μενο προς τα πάνω. Όταν οι θέσεις
προς πλήρωση είναι λιγότερες από
3, προβλέπεται μία μοναδική έν-
δειξη προτίμησης. Στις θέσεις προς
πλήρωση δεν προσμετρούνται οι
αναπληρωματικοί και οι επιλαχόν-
τες, για τους οποίους μπορεί
ωστόσο να προβλέπεται ξεχωρι-
στός αριθμός προτιμήσεων.
7) Όριο θητείας μελών στα όργανα
του κόμματος
Εκτός ειδικής διάταξης, τα τακτικά
αιρετά μέλη όλων των οργάνων
έχουν το δικαίωμα έως και 3
(τριών) συνεχόμενων θητειών.
Μετά την εκπλήρωση και των 3
(τριών) θητειών επιβάλλεται η
αποχή από την υποψηφιότητα για

1 (μία) θητεία. Η παραίτηση από θητεία δεν
θεωρείται διακοπή. Εάν η διάρκεια της θη-
τείας αναπληρωματικού, που αντικαθιστά
παραιτηθέντα, είναι λιγότερη από ½ (ημί-
σεια) θητεία δεν θεωρείται ότι έχει διατελέ-
σει θητεία.
8) Αρμονική ισορροπία μεταξύ μελών διαφο-
ρετικού φύλου
Στα πλαίσια της σύνθεσης όλων των οργά-
νων και όλων των λιστών υποψηφιοτήτων,
επιδιώκεται μία αρμονική ισορροπία μεταξύ
των μελών διαφορετικών φύλων. Η εφαρ-
μογή της αρχής επιβάλλει ότι για την κά-
λυψη κατ’ ελάχιστο 3 (τριών) θέσεων σε
μία εσωτερική αρχαιρεσία, μέλη ενός
φύλου δεν μπορούν να κατέχουν άνω του
2/3 των θέσεων.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Απο την επίσκεψη των συνεκπροσώπων των Οικολόγων
Πράσινων Έλενα Μπότση και Δημήτριου Πολιτόπουλου που

εκκλήθησαν από τα ΜΜΕ Μάνης
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ΘΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΑΝΗ!
ΜΟΝΟ ΑΝ ΖΩΝΤΑΝΕΨΟΥΝ!

Όλοι έχουμε το ενδιαφέρον αλλά και τον προβληματισμό πως
ο τόσο ωραίος και πολιτιστικά ιδιαίτερος τόπος μας ,η Μάνη
με τους 96 παραδοσιακούς οικισμούς από τους 116 της Πε-

λοποννήσου και τους 810 της Ελλάδας,  πως χρήζει προστασίας και
ανάδειξης. Καθένας συνεχίζοντας τη απαιτητική νοοτροπία του κρα-
τισμού απαιτεί από τους άλλους να λύσουν τα προβλήματα. Στη πε-
ρίπτωση της αειφόρου ανάπτυξη της Μάνης χρειάζεται σκέψη,
ευαισθησία, επιστημονικότητα και μεγαλοθυμία.

Εκτιμούμε ότι καθένας θα καταθέσει την άποψή του για αυτό τον
ιδιαίτερο πολιτιστικό πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό τόπο.
Από ημερίδες που έχουν διοργανωθεί για τη Μάνη λίγες έχουν ανα-
φερθεί τι θα γίνει αυτός ο τόπος. Όπως φαίνεται θα καταντήσουν
ερείπια σωρό από πέτρες οι παλιοί παραδοσιακοί οικισμοί και θα αν-
τικατασταθούν από σπίτια νεοελλήνων και νεομανιατων με αρχιτε-
κτονική πολιπολιτισμική ( Αλβανική Νησιώτικη,κ.λ.π.) 

Σκέψεις για τη διατήρηση και Ζωντάνεμα
των Παραδοσιακών οικισμών

Στη Μάνη λειτουργεί  μια ειδική ιστορία και ένας ιδιαίτερος ψυχισμός
πάνω στη βάση της ιδιοκτησίας των Πύργων.
Επειδή ο Πύργος ήταν αμυντικό πολεμικό εργαλείο και το έχτιζε όλη
η πατριά ,είναι κοινός ο πύργος πολλών απογόνων.

Επίσης δεν θέλουν να τον πουλήσουν η να τον μεταβιβάσουν σε κά-
ποιο από τη γενιά τους που θα τον ήθελε διότι το θεωρούν υποτι-
μητικό.
Τέλος δεν αναλαμβάνουν την συντήρησή του διότι δεν συμφωνούν.
Έχοντας αυτά κατά νού, υπάρχουν οι εξής σκέψεις.
α) Να επέμβει το κράτος και να εφαρμόσει το νόμο περί απαλλο-
τριώσεων όπως γίνεται για τη διάνοιξη των δρόμων με κριτήρια τις
αντικειμενικές αξίες που ισχύουν στη περιοχή, ως εθνική ανάγκη .
Βέβαια να δοθούν χρονικά περιθώρια στους ιδιοκτήτες να το μελε-

τήσουν για λύσεις με την θέλησή τους.
β) Η τοπική κοινωνία του δήμου και του οικισμού να ρίξει νερό στο
κρασί της και να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες να κατανοήσουν πως μέ-
γιστη ανάγκη είναι να μη γκρεμιστεί ο οικισμός και να ξαναζωντα-
νέψει.
γ) Η διευκόλυνση των αρχών της πολεοδομίας. του Ι.Κ.Α. κ.λ.π. με
παροχές και επιδοτήσεις σε αυτούς που θέλουν να αναστηλώσουν
τον Πύργο τους.
δ)Πέρα από τις όποιες διευκολύνσεις σημασία έχει να Ζωντανέψουν
οι οικισμοί και ζωντανεύουν όταν κατοικούνται διαρκώς, και αυτό
μπορεί να  γίνει σταδιακά από την φιλοπατρία εκείνων που κάνουν
επένδυση για τη χρήση τους σε ξενοδοχειακή μονάδα η καινούργια
συμπληρωματική κατοικία με όλες τις προδιαγραφές αφού οριστούν
τα ακριβή όρια των οικισμών για να μη αλλοιωθούν κατά το ελάχι-
στον. Βέβαια υπάρχει και η πρόταση να μη χτίζονται κατοικίες εντός
του παραδοσιακού οικισμού αλλά μόνο να συντηρούνται οι παλιές
και η επέκταση της πόλης να γίνεται σε άλλη τοποθεσία ενιαία με
αυστηρές προδιαγραφές.
ε) Ιδιαίτερα για τον οικισμό της Βάθιας ό οποίος  θεωρείται ο αντι-
προσωπευτικότερος οικισμός μαζί με τους οικισμούς Αρεόπολης και
Κοίτας, χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί οικισμοί Ιδιαιτέρου κάλ-
λους από το Υπουργείο Πολιτισμού, πρέπει να λειτουργήσουν ιδιαί-
τερες προδιαγραφές για να μη αλλοιωθούν.  
στ) Τέλος επειδή γνωρίζουμε πως η κινητήρια δύναμη είναι το ατο-
μικό κίνητρο της φιλοδοξίας, , του κέρδους η και της υστεροφημίας
πρέπει όλοι εμείς που μας ενδιαφέρει ο πολιτισμός ,η ιστορία, η Ελ-
λάδα ,η Μάνη να σκεφτούμε με προοπτική και δημιουργικά  αυτό το
ανοιχτό μουσείο που είναι η Μάνη να μη μείνει νεκρός μουσειακός
τόπος αλλά ζωντανός σε όλες τις εποχές του χρόνου και διηνεκώς. 
Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει το πρώτο λόγο και την ευθύνη να δει
στρατηγικά τη προστασία και το μέλλον της Μάνης. Βέβαια και οι
τόσοι πολλοί Υπουργοί Μανιάτες οφείλουν για τα κόκαλα των παπ-
πούδων τους να το αποδείξουν με πράξεις.
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HΜάνη, κατά τα χρόνια της αφθονίας,
παράγει 8.000 ή 10.000 βαρέλια λάδι
των 48 οκάδων, που το μεγαλύτερο

μέρος του παράγεται στην δυτική πλευρά με-
ταξύ Βιτύλου και Καλαμάτας. Θεωρείται κα-
λύτερο από κείνο των Σαλώνων και των
Αθηνών και μεταφέρεται στην Μαύρη Θά-
λασσα, Ιταλία και Τριέστη.

Η Μάνη συνήθιζε πριν να παράγει 180.000
οκάδες βαμβάκι, αλλά οι εμφύλιοι πόλεμοι
και η έλλειψη βιομηχανίας, πράγματα αρνη-
τικά που και τα δύο αυξήθηκαν τα τελευταία
χρόνια, ελάττωσαν  την παραγωγή, ακόμα
και τα καλά χρόνια, στο ένα τρίτο της ποσό-
τητας εκείνης. Στέλνεται στο Αρχιπέλαγος και
τα Εφτάνησα. Η παραγωγή μεταξιού είναι
2000 οκάδες, και πηγαίνει στο Μιστρά, στα
Νησιά και μερικές φορές στο Λέγκορν και
στη Μπαρμπαριά. Η Μάνη μαζί με τα Μπαρ-
δούνια παράγουν 20.000 οκάδες
γκαλλς18.
Οι άλλες εξαγωγές είναι μέλι, που
εξάγονται 10.000 οκάδες, το με-
γαλύτερο μέρος για την
Κων/πολη, Κανδία(=Κρήτη) και τα
Νησιά, το (που εξάγεται) κερί στο
Λέγκορν. Υπάρχουν δύο σοδειές
μελιού, μια το χειμώνα και μια
άλλη το καλοκαίρι. Αλατισμένα ορ-
τύκια, βαλμένα σε τσάντες από
δέρμα αρνιού, μεταφέρονται στην
Κων/πολη και στα Νησιά. Κατά τα
χρόνια της αφθονίας, δυο φορτώ-
ματα πλοίων με μικρά αλογοφά-
σολα στέλνονται στην Ιταλία.
Σε τέτοιες εποχές οι Μανιάτες έχουν αρκετό
στάρι και καλαμπόκι για τη διατροφή τους και
με βιομηχανία και με καλή διαχείριση θα το
εξασφάλιζαν σχεδόν πάντα. Προς το παρόν
βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και δεν
έχουν ούτε στάρι ούτε χρήματα.
Ο μπέης έχει το μονοπώλιο του λαδιού, όπως
και του βελανιδιού. Μια τιμή ορίζεται, που
ποικίλλει ανάλογα με τη ζήτηση και την τρέ-
χουσα τιμή στην αγορά που γι’ αυτήν ειδικά
προορίζεται. Αλλά απ’ αυτό το δικαίωμα του
μονοπωλίου, παρόμοια με πριν, δυσχέρειες
του Μπέη τον εμποδίζουν από του να απο-
κτήσει μεγάλη απολαβή.
______________________

18 Πρόκειται για είδος βαφής από «π’ρηνο-

κόκκι» από καρπό πουρναριού-βελανιδιάς.
19 Εννοεί τον Μάη. Το «αμαΪτικο».
20 Εννοεί: κατσικιού, τα τουλούμια.

Το χαράτζι της Μάνης υπολογίζεται σε
17.000 πιάστρα, που απ’ αυτά 15.000 πάνε
για την Υψηλή Πύλη και 2.000 για τον Καπι-
τάν πασά21.
Ο δασμός στις εξαγωγές είναι 3 τοις εκατό,
αλλά λίγο εισπράττεται από το τελωνείο,
αφού το λάδι και το βελανίδι δεν πληρώνουν
τίποτα. Ένας αυστηρός υπολογισμός της
αξίας των εξαγωγών της Μάνης, τα κανονικά
χρόνια, δίνει περί τις 40.000 λίρες στερλίνες.
Ο μπέης πωλεί το δικαίωμα είσπραξης από
το τελωνείο σε κάθε λιμάνι στον καλύτερο
πλειοδότη κάθε χρόνο. Για κείνο του Μαρα-
θονησιού πήρε φέτος 2.000 πιάστρα.
Οι Μανιάτες υπολογίζουν τον πληθυσμό τους

σε 30.000 και τα ντουφέκια τους σε πάνω
από 10.00022. Εκτιμώντας τον αριθμό των
ντουφεκιών, μπορούμε να υπολογίσουμε την
μεγαλύτερη πιθανή αναλογία σε όλο τον πλη-
θυσμό, γιατί σχεδόν κανένα πρόσωπο δεν
περνά από το ένα χωριό στο άλλο, - αν αυτό
γίνεται, γίνεται για να οδηγήσει κανένα γάι-
δαρο φορτωμένο μαλλί ή για δουλειές γεωρ-
γικές – χωρίς νάχει κρεμασμένο κανένα
ντουφέκι στην πλάτη του ή τουλάχιστο μια
μαχαίρα και πιστόλες στην ζώνη του, πολλές
φορές και τα δυο.
Υπάρχουν γύρω στους 400 Μανιάτες ναυτι-
κούς που υπηρετούν σε πλοία της Ύδρας23.
Ένα μικρό πλοίο και περίπου 50 βάρκες της
ακτής σχηματίζουν όλο το εμπορικό ναυτικό
της Μάνης. Τα χωριά υπολογίζονται 117 σε
αριθμό. Μερικά από αυτά είναι πολύ μικρά.

Δεν υπάρχουν χωριά καθόλου σαν τα τσιφλί-
κια των Τουρκικών περιοχών της Ελλάδος
και οι πρώιμοι γάμοι είναι κοινοί. Έτσι ώστε
μέσος όρος 45 με 50 σπιτιών σε ένα χωριό
και έξη προσώπων σε μια οικογένεια που με
δυσκολία θα ‘δινε τον μόλις αναφερόμενο
πληθυσμό, δεν φαίνεται υπερβολικός. Και
αυτός ο αριθμός είναι πιθανόν το ένα δέκατο
ή δωδέκατο του όλου πληθυσμού του
Μωρηά24.
_____________________
21 Η πληροφορία αυτή αφορά τον τελωνει-
ακό φόρο κυρίως και ίσως λίγους εισοδημα-
τίες στην Έξω και Κάτω Μάνη. Όχι στη Μέσα
Μάνη που δεν φαίνεται να πλήρωσε ποτέ χα-
ράτσι στην ιστορία της. Και ο εκάστοτε Μπέης,
δεν μπορούσε να το αποκτήσει. Ούτως ή
άλλως οι Μέσα Μανιάτες δεν είχαν χρήμα.
Ουδέποτε πλήρωσε τίποτα σε μπέη ή σε

άλλον. Άλλωστε νοτίως του Νη-
φιού δεν υπάρχουν δέντρα ή
πουρνάρια για πρινοκόκκι.
22 Ο αριθμός των κατοίκων είναι
πράγματι μάλλον μικρότερος του
πραγματικού. Συνήθως αναφέρον-
ται περισσότεροι. Στην Γεωγραφία
μάλιστα του Κ. Κούμα για το γυ-
μνάσιο Σμύρνης τυπωμένη το
1817, αναφέρεται ότι η Μάνη έχει
100.000 κατοίκους «απόγονους
των αρχαίων Λακεδαιμονίων». Ο
αριθμός είναι, βέβαια, υπερβολι-
κός, εκτός αν φορά όλη την Λακω-

νία αλλά και 30.000 είναι μάλλον μικρός και
για μόνο την Μέσα Μάνη.
23 Είναι αλήθεια. Ο μακαρίτης φίλος μου λο-
γοτέχνης Στάθης Πρωταίος μου έλεγε ότι
«Υδραίος ο ίδιος, ήταν μανιάτικης καταγωγής
(Πρωτέας) και οι πλείστοι μπουρλοτιέρηδες
του ’21 από την Ύδρα ήταν επίσης μανιάτικης
καταγωγής».
24 Κι όμως: Ο Leake κάνει λάθος. Ο πληθυ-
σμός της Μάνης ήταν πολύ περισσότερος
γιατί είχαν πολλά παιδιά και μικρά σπίτια. Σύμ-
φωνα με απογραφές ήταν πάνω από 45 έως
50, χιλιάδες και το 1/3 του συνόλου της Πε-
λοποννήσου (βλ. Κ.Δ. Κάσση: «Ο πληθυσμός
της Μάνης από απογραφή του 1811» και Β.
Παναγιωτόπουλου «Πληθυσμός της Πελοπον-
νήσου κατά τη Τουρκοκρατία» 1998).

H Μάνη το 1805

Του Κυριάκου Κάσση

Λιμένι 1922

Ο συγγραφέας, λαογράφος και ποιητής Κυριάκος Κάσσης εκδοσε μια εξαιρετική μετάφραση
με σημαντικά σχόλια  για τη Μάνη την περιήγηση το Ουίλιαμ  Μάρτιν Λη  αξιωματικού του

Αγγλικού στρατού. Είναι μια σπουδαία πραγματική περιγραφή της παραγωγής προΪόντων το
1805 στη Μάνη μαθαίνεται τη ζωή εκείνης της εποχής στη Μάνη. Αξίζει να το διαβάσετε. 
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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. 

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

Σε συνέχεια του από 15.7.2021 ηλεκτρονικού σας μηνύματος προς την Υπηρεσία μας, με το οποίο
ζητάτε ενημέρωση σχετικά με την κατασκευή χώρου στάθμευσης (parking) δίπλα στο Παλάτι Μαυρο-
μιχάλη στο Λμένι, σε συνέχεια σχετικής τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, και έχοντας υπ’ όψιν τις δια-

τάξεις: α) του άρθρου 16 σχετικά με το «δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων» του Ν.1599/1986
(ΦΕΚ 75/Α΄/11.6.1986) «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη και άλλες διατάξεις», β) του άρθρου 5 σχετικά με την
«πρόσβαση σε έγγραφα» του Ν.2690 (ΦΕΚ 45/Α΄/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις», όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του
Ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α΄/ 30.1.2001) και αντικαταστάθηκαν με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.
3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/11.2.2004, γ) του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 8 του κεφαλαίου
Β΄ του «Κώδικα πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» [Π.Δ. 28 (ΦΕΚ 34/Α΄2015) «Κωδικοποίηση
διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»] και δ) σχετικά ερμηνευτικά έγγραφα του
Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ.Α.,σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στην Υπηρεσία μας δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα οποιοδήποτε αίτημα για την κατασκευή χώρου στάθ-
μευσης (parking) στον οικισμό του Λιμενίου, Δ.Ε. Οιτύλου, Δ. Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, εντός του
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των βραχοσκεπών Απηδήματος.
Σχετικά με εκσκαφικές-χωματουργικές εργασίες που διαπιστώθηκαν κατά τις αυτοψίες υπαλλήλων της Εφορείας στο θέση αυτή (νοτιοανατολικά του μνη-
μείου) και οι οποίες εκτελούνταν χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, κατά παράβαση του Νόμου 3028/2002 «Για την προστασία
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», έχει ζητηθεί η διακοπή τους και οι κατά νόμον ενέργειες του Αστυνομικού Τμήματος Αρε-
όπολης με τα υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΚΤΒΜΑΜ/ 737541/524050/8829/2969/29.12.2020 και ΥΠΠΟΑ/742619/30.3.2021 έγγραφα της Εφο-
ρείας, καθώς και ενέργειες για την αποκατάσταση του χώρου. Τέλος, για τη δυνατότητα ή μη κατασκευής χώρου στάθμευσης (parking) στην εν λόγω
θέση, για την οποία θα αποφανθεί αρμόδιο Αρχαιολογικό Συμβούλιο, θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και τη συναρμόδια Εφορεία Παλαιοαν-
θρωπολογίας – Σπηλαιολογίας πλήρης φάκελος αρχιτεκτονικής μελέτης, ο οποίος πρέπει να περιέχει: μελέτη σκοπιμότητας, κυκλοφοριακή μελέτη, αναλυτική
τεχνική έκθεση, τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο να αποτυπώνεται με ακρίβεια το εδαφικό ανάγλυφο (υψομετρικές καμπύλες, κλίσεις και επίπεδα εδά-
φους), κατόψεις, τομές, όψεις επί του δρόμου, στα οποία να σημειώνονται με ακρίβεια όλες οι τυχόν κατασκευές και διαμορφώσεις (τυχόν περίφραξη-
οριοθέτηση του χώρου, θύρες εισόδου – εξόδου, υλικά επίστρωσης κ.τ.λ.), και ακόμη να λαμβάνεται μέριμνα για την αντιστήριξη των πρανών ή/και του
υπεδάφους των παρακείμενων οδών και την αποστράγγιση των ομβρίων. 
Η Προϊσταμένη της Εφορείας  κ α α ΔΑΝΑΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕ Αρχαιολόγων

Όχι Parking στο Λιμένι, αλλά Δημοτική Συγκοινωνία
Μην υποβαθμίζετε την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Θα χάσουμε το μέλλον μας.
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Μετά από χρόνια η περιφέρεια Πελοποννήσου με περι-
φερειαρχη το Νίκα και αντιπεριφερειαρχη Λακωνίας
του Βρούτη στη Μάνη γίνονται έργα όχι βιτρίνας αλλά

υποδομών. Τα προωθούμενα έργα σε περιοχές της Μάνης είναι.:

⚫ Βελτίωση -συντήρηση της ορεινής οδού Μηλέα--_Παναγία Γιά-
τρισσα προϋπολογισμός 3.545000 ευρω

Για την Ανατολική Μάνη
⚫ Κατασκευή υποδομών για την αντιπυρική  προστασία του Δήμου
Ανατολικής  Μάνης από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2020 με προ-
ϋπολογισμό 550000 ευρω 
⚫ Αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας στη πυρόπληκτη από τις πυρ-
καγιές του Αυγούστου με προυπολογισμό 950000 ευρω 
⚫ Συντήρηση και σήμανση της επαρχιακής οδού  Γύθειο-Αρεόπολη-
Γερολιμένας. με προυπολογισμό 700000 ευρω
⚫ Συντήρηση τοης επαρχιακής οδού Σκάλας-Γυθείου  προϋπολογι-
σμός 200000 ευρω

Περιοχή Δυτικής Μάνης 
Βελτίωση της 1 ης  επαρχιακής οδού Μεσσηνίας, τμήμα Στούπα-
Πλάτσα-Αγιος Νίκωνας προυπολογισμός 1.115,900 ευρω  
⚫ Επισκευή προβλήτας  Καρδαμύλης  προυπ[ολογισμός  7400 ευρω
⚫ Συμπληρωματική ανάπλαση της παραλίας  στην κοινότητα  Αβίας
με  προυπολογισμό  40000 ευρω
⚫ Καθαρισμό  ρυθρών και οχετών καθώς επίσης  αποκατάσταση
βλαβών της επαρχιακής οδού,  Πετρίνας-Μελιτίνης-Άρνας-Χάνια
Κουτουμούς-Κόκκινα Λουρια-Καστάνια 
Γύθειο-Πλάτανος Κονάκια - Μυρσίνη και Καρβελάς-Μυρσίνη
600000 ευρώ τα έργα αυτά βρίσκονται σε  φάση υλοποίησης. 

Έργα υποδομών στη Μάνη

Κολυμβητικοί αγώνες στον όρμο Λιμένι - Οιτύλου από 500
αθλητές από την Ελλάδα και τον κόσμο, οι οποίοι αναγνω-
ρίζουν το Λιμένι και τη Μάνη Διεθνώς, αλλά και προσφέ-

ρουν οικονομικά στον τόπο. Ο Γιάννης Κοτυλέας του
Παναγιώτη έχει βάλει το χεράκι του. Πρέπει να εκτιμούμε

τέτοιους πατριώτες.

Το σύνθημα είναι κραυγή αγωνίας για τους οικοπεδοφάγους
και τους ιδιοτελείς εργολάβους. Σώστε την πατρίδα και τον

πολιτισμό μας
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ΗΑρεόπολη ανήκει στη Δυτική (Απο-
σκιερή) Μέσα Μάνη και είναι έδρα της
ομώνυμης κοινότητας και πρωτεύουσα

της επαρχίας Οιτύλου του νομού Λακωνίας. Η
κοινότητα περιλαμβάνει και τους οικισμούς
Δρυάλια, Σωτήρας (Κουσκούνι), Ομαλαί (Κριε-
λιάνικα), Λαγοκοίλι (Ξιφαριάνικα) και Λιμένι.
Είναι κτισμένη σε οροπέδιο σε ύψος 290 μ. από
την επιφάνεια της θάλασσας κοντά στους πρό-
ποδες του βουνού Προφήτης Ηλίας (Αρκουδό-
λατσα) που ανήκει στον ορεινό όγκο του
Ταϋγέτου και απέχει 1300 μ. από τη θάλασσα.

Η έκταση της κοινότητας είναι 11,2 τ.χ. εκ των
οποίων 5,1 τ.χ. είναι γεωργική, 4,2 τ.χ. βοσκό-
τοποι και 1,9 τ.χ. οικοδομική έκταση. Το κλίμα
είναι εύκρατο, ξηρό και επικρατούν άνεμοι κυ-
ρίως το χειμώνα. Το έδαφος είναι πετρώδες,
ασβεστολιθικό και άγονο. Ευδοκιμούν μόνο
ελιές ενώ στις πλαγιές του βουνού υπάρχουν
μικρά εύφορα πλατώματα καθώς και θάμνοι
για βοσκή. Προς Δυσμάς είναι οι ακτές της, από-
κρημνες και αλίμενες με εξαίρεση ένα μικρό
όρμο το Λιμένι που ήταν το επίνειο της Αρεό-
πολης. Κατά μήκος των ακτών υπάρχουν πολ-
λές σπηλιές στις θέσεις Λούπινο, Χιουτάρα,

Πλάκα, Απήδημα, Καλμάκια, Χαρικιά, Μπάλιαρη
(1). Η παλιά ονομασία της Αρεόπολης ήταν Τσί-
μοβα ή Τζίμοβα. Κατά μια εκδοχή η ονομασία
οφειλόταν σε πρόσφυγες που ήρθαν από το
Τσιμόβασι της περιοχής της Σμύρνης. Επικρατέ-
στερη όμως είναι η εκδοχή ότι η Τσίμοβα είναι
σλαβική λέξη και σημαίνει πόλη του διαβόλου
ή μικρός κάμπος (2). Γενικά για το πότε κτίστηκε

η πόλη δεν είναι γνωστό γιατί μόνο παραδόσεις
υπάρχουν. Κατά μια εκδοχή κτίστηκε από τους
απογόνους του Μιχάλη Καρδιανού (γενάρχου
των πλέον επιφανών οικογενειών και ιδρυτή
των περισσοτέρων χωριών της Μάνης). Κατ’
άλλη εκδοχή από τους απογόνους δυο αδελ-

φών που καταδιωκόμενοι
από τους Τούρκους φεύ-
γουν από την Καλλίπολη της
Θράκης και εγκαθίστανται
στο Οίτυλο. Ο εκπληκτικός
τους πολλαπλασιασμός τους
αναγκάζει να φύγουν από
το Οίτυλο και να ιδρύσουν
την Τσίμοβα. Από αυτούς
προήλθαν οι τέσσερις οικο-
γένειες της Τσίμοβας: Τωρ-
ναριάνοι, Τσαλαπιάνοι,
Πουνεντιάνοι, Γεωργιάνοι
(3). Λόγοι ιστορικοί, κοινω-
νικοί, πολεοδομικοί, κτιριο-
λογικοί που επέδρασσαν
στην εξέλιξη του οικισμού
και στην οριστική του δια-
μόρφωση μας οδήγησαν να
διακρίνουμε τέσσερις φά-
σεις εξέλιξης. Περίοδος Α’
(9ος αι. – 1600). Κατά την
περίοδο αυτή υπάρχουν

λίγα συγκροτήματα σπιτιών διάσπαρτα στη
θέση της σημερινής Αρεόπολης. Περίοδος Β’
(1600-1828). Οι ιστορικές και κοινωνικές αλ-
λαγές που σημειώνονται την περίοδο αυτή
καθώς και η χρήση νέων υλικών δημιουργούν
τον οικισμό του οποίου την ανοδική εξέλιξη
σταματά η επανάσταση του 1821. Περίοδος Γ’
(1828-1940). Ο οικισμός αναπτύσσεται ως δι-

οικητικό κέντρο της Μέσα Μάνης με έντονες
τάσεις αστικοποίησης. Περίοδος Δ’ (1940-σή-
μερα). Παρατηρείται ελάττωση του πληθυσμού
και παρακμή του οικισμού. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α’ (9ος
αι. -1600) Στην ευρύτερη περιοχή της Αρεόπο-
λης καθώς και του γειτονικού Δυρού ήδη από
τους νεολιθικούς χρόνους κατοικούνται οι σπη-
λιές των δυτικών ακτών. Ανθρώπινο κρανίο
βρέθηκε στη σπηλιά Απήδημα και νεολιθικά ερ-
γαλεία στη σπηλιά Μπάλιαρη (4). Από τους Ομη-
ρικούς χρόνους αναπτύσσεται το γειτονικό
Οίτυλο. Στους ρωμαϊκούς χρόνους υπάρχει ο οι-
κισμός Χιμάνα ή Χειμαύα ή Χειμάτα που χρησί-
μευε για τη διαχείμανση των βοσκών. Η θέση
του δεν έχει ακόμη ορισθεί (5). Μετά το λοιμό
του 746 που πλήττει όλη την Ελλάδα Σλάβοι νο-
μάδες κατεβαίνουν ειρηνικά μέχρι και την Πε-
λοπόννησο. Το 783 επαναστατούν για πρώτη
φορά. Η αυτοκράτειρα ειρήνη στέλνει τον πρω-
τοσπαθάριο Σταυράκιο που τους νικά. Το 842
επαναστατούν ξανά επί αυτοκρατορίας Θεοδώ-
ρας και Μιχαήλ. Ο πρωτοσπαθάριος Θεόκτιστος
Βρυαίνιος τους υποτάσσει. Τα υπολείμματά τους
Εζερίτες και Μελιγγοί αναγκάζονται να εγκατα-
λείψουν τις πεδιάδες και να καταφύγουν οι μεν
πρώτοι στην περιοχή του Έλους οι δε δεύτεροι
σε άγονες εκτάσεις στην περιοχή του Οιτύλου.
Μια από αυτές πρέπει να είναι και η ευρύτερη
περιοχή της Τσίμοβας, που θεωρείται και το νο-
τιότερο σλάβικο τοπωνύμιο της Μάνης (6). Η
πρώτη μόνιμη εγκατάσταση στην περιοχή είναι
ένας μεγαλιθικός τρωγλοδυτικού χαρακτήρα οι-
κισμός στη θέση του Αγίου Πολύκαρπου νοτιο-
δυτικά της σημερινής Αρεόπολης πολύ κοντά
στο συγκρότημα της οικογένειας των Κριελιά-
νων. Στη θέση αυτή σώζεται νεκροταφείο σε
καλή κατάσταση που κατά επικρατέστερη εκ-

Τζίμοβα - Αρεόπολη
Εισηγητές: Λεία-Ελισάβετ Μπαλόγλου, αρχιτέκτων μηχ/κος Νικόλαος Νίντος, αρχιτέκτων μηχ/κος

Παναγία Κονταριάνικη στην Αριά

Παναγία στο Παλέρημο, αλλιώς
μεγαλιθικός οικισμός
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δοχή είναι Σλαβικό, ενώ κατ’ άλλη τάφοι πειρα-
τών. Περιλαμβάνει τάφους από μεγαλιθικά
στοιχεία άτακτα τοποθετημένους (7). Μεταγε-
νέστερος είναι ένας δεύτερος οικισμός που βρί-
σκεται στη θέση Παλαιοχώρα ή Παληοχώρα
βορειοδυτικά της σημερινής Αρεόπολης. Περι-
λαμβάνει ένα μεγαλιθικό σύνολο με πυρήνα την
εκκλησία της Παναγίας. Τέλος μια μεμονωμένη
εκκλησία μεγαλιθική ο Άγιος Νικόλαος των νε-
κρών ψυχών βρίσκεται στα δυτικά του οικι-
σμού. Η περιοχή της σημερινής πόλης αρχικά
χρησιμοποιείτο σαν βοσκότοπος των γύρω πα-
λαιότερων χωριών (Οίτυλο, Χαριά, Πύργος) και
μικρών οικισμών (8). Η παλαιότερη αναφορά
για την Τσίμοβα υπήρχε σε ένα χαμένο σήμερα
χειρόγραφο της Μονής Ντεκούλου όπου ανα-

φέρονται το 1200 ως κάτοικοί της οι οικογέ-
νειες Αλέπη, Μπαρέλου, Τσατσούλη,
Φουρναράκου, Κοτσουλιέρη και ο Εβραϊκής κα-
ταγωγής Πουλαντζάς (9). Η πρώτη έγκυρη ανα-
φορά είναι ένα έγγραφο του 1336 όπου οι
βασιλείς της Νεάπολης παραχωρούν στο NICO-
LAS ACCIAIUOLI σειρά από αγρούς στην Καλα-
μάτα και τη Μάνη μεταξύ των οποίων και

περιοχές στο χωριό Τσίμοβα (10).
Ο πρώτος οικιστικός πυρήνας
στην Τσίμοβα δημιουργήθηκε στη
θέση της Αγίας Τριάδας. Αποτε-
λείτο από μεγαλιθικά συγκροτή-
ματα κτισμένα εν ξηρώ που
περιλάμβαναν
την εκκλησία με
το νεκροταφείο
και μερικά σπί-
τια με τις στέρ-
νες τους.
Μεγαλιθικά κτί-
σματα υπήρχαν
διάσπαρτα και
σε άλλα σημεία
του σημερινού

οικισμού. Ο εντοπισμός τους
σήμερα είναι δύσκολος.
Υπάρχουν λίγα ίχνη διότι άλλα
εγκαταλείφθηκαν και κατα-
στράφηκαν και άλλα αλλοι-
ώθηκαν αποτελώντας
τμήματα νεότερων κατα-
σκευών. Τα κτίσματα αυτά ονομάζονται κωλό-
σπιτα ή κωλογιστέρνες. Ο οικισμός όπως και
όλοι οι οικισμοί της Μάνης δημιουργήθηκε εύ-
κολα στην περιοχή λόγω της αφθονίας της
πρώτης ύλης (ογκόλιθοι) και του εύκολου τρό-
που κατασκευής (εν ξηρώ). Η χρονολόγησή
τους είναι δύσκολη διότι η κατασκευή τους είναι
πρωτόγονη και μπορούσε να έχει γίνει οποτε-

δήποτε. Ο MEGAW προτείνει για τις εκ-
κλησίες το 9ο και για τις κατοικίες
νωρίτερα (11). Στην Αρεόπολη πάντως
οι κατασκευές αυτές
πρέπει να είναι μετα-
γενέστερες. Ο οικι-
σμός πρέπει να
δημιουργήθηκε στα
μέσα του 13ου αι. Αν
όμως δεχθούμε το
χειρόγραφο της
Μονής Ντεκούλου έγ-
κυρο πρέπει να
υπήρχε από τα μέσα
του 12ου αι. Η γενική
διάταξη του οικισμού
είναι αμυντική. Τα κτί-
ρια λόγω του χαμηλού

τους ύψους δεν προδίδουν
την ύπαρξή τους προφυλάσ-
σοντας έτσι τους κατοίκους
από τους πειρατές. Το δάσος
εξ’ άλλου από βελανιδιές που
περιβάλλει τον οικισμό τον
προφυλάσσει από τους επι-

δρομείς της ξηράς (12). Τα μονοπάτια που συν-
δέουν τα κτίρια μεταξύ τους και τον οικισμό με
τα κτήματα και τα γύρω χωριά είναι έτσι κατα-
σκευασμένα ώστε να είναι προσιτά μόνον σε
όσους γνωρίζουν την περιοχή. Τα κτίρια κτίζον-
ται με τις μικρές πλευρές ανατολικά-δυτικά και

τις επιμήκεις βορρά-νότο. Η ανατολική λόγω
του δυνατού αέρα και η βορεινή όψη είναι προ-
φυλαγμένες ενώ η δυτική και κυρίως η νότια
έχουν τα μεγαλύτερα και περισσότερα ανοίγ-
ματα. Περί το τέλος της περιόδου δημιουργείται
το μοναστήρι του Παλέρημου στα νότια του ση-
μερινού οικισμού. Το καθολικό του μοναστηριού
ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου πρέπει να
κτίστηκε στα μέσα του 14ου αι. τοιχογραφή-
θηκε σε το 1954. 

Τζίμοβα - Αρεόπολη
Εισηγητές: Λεία-Ελισάβετ Μπαλόγλου, αρχιτέκτων μηχ/κος Νικόλαος Νίντος, αρχιτέκτων μηχ/κος

Απομεινάρια του μεγαλιθικού οικισμού στα Νότια της 
Αρεόπολης, οικία Παναγιωταράκου

Μεγαλιθικό στα Τσαλαπιάνικα

Άγιος Πολύκαρμπος, Νοτιοδυτικά της Αρεόπολης στα
Κριελιάνικα με μεγαλιθικούς τάφους ακανόνιστου προ-
σανατολισμού

Παλιά εκκλησία Αγίας Τριάδας στα Δυτικά της Αρεόπολης
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Κοινωνικά
Ιωάννα Καλαποθαράκου

Έφυγε στα 84 της η ξαδέρφη μας η Ιωάννα Καλαποθαρά-
κου του Δημητρίου. Μαζι περάσαμε τα παιδικά μας χρόνια
στα Τσαλαπιάνικα της Αρεόπο-
λης, δίπλα στον Άγιο Νικόλα,
εκεί στη τυλιγή της Αγίας Κυρια-
κής που έφτιαχναν το υφάδι  για
να φτιξουν τις πατανίες και τα
σεντόνια, αλλά και να μαζέ-
ψουμε τα φύλλα από τις μουριές
για τους μεταξοσκώληκες.  Εκεί
δίπλα στη τούρλα της στέρνα
τους που ήταν το υπαίθριο ερ-
γαστήρι του μεταξιού. Εκεί που
από το κουκούλι με τέχνη τρα-
βούσαν την μεταξένια κλωστή
και την μάζευαν για να υφάνουν τα μεταξωτά
ποκάμισα παντελόνια και φουστάνια. Μεγάλωσε η Άννα και
ξενιτεύτηκε στην Αθήνα, έμαθε πολλά,και ξαναγύρισε κοντά
στις αδελφές της Ποτίτσα, Ελένη και Ηλία.. Ηταν ήσυχος και
ήρεμος άνθρωπος. Τα τελευταία της χρόνια έγινε η δίδυμη
αδελφή της Ελένη που την υπεραγαπούσε και την τάντεβε.
Κάποτε έρχεται το πέρας του βίου, η Ιωάννα έφυγε σαν την
πνοή του ανέμου με το χαμόγελο στα χείλη.
Εμείς οι συγγενείς και οι φίλοι θα την έχουμε μέσα στην
καρδια μας. Καλό ταξίδι Ιωάννα... 

Εις μνήμη Γεωργίου Γερακουλάκου

Tιμούμε την μνήμη
του αγαπητού φίλου
μας Γιώργου.Ο Γιώρ-
γος  από μικρό παιδί
με τα πόδια ερχόταν
από το Βαχό στο γυ-
μνάσιο της Αρεόπο-
λης Μεγάλωσε και
εντάχθηκε στο πυρο-
σβεστικό σώμα, θή-
τευσε μαζί με τον
φίλο μας μακαρίτη
αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, Δημή-
τρη Ξιφαρά. Ο Γιώργος δούλεψε σκληρά στη
ζωή του, ¨έκανε τη νύχτα μέρα¨. Μετά την
υπηρεσία του δημιούργησε βιοτεχνία πλαστι-
κών καθώς επίσης έγινε και κατασκευαστής
κατοικιών. Ο Γιώργος ήταν καλός φίλος και
μπεσαλής. Όταν συνταξιοδοτήθηκε ήρθε στο
Καραβοστάσι και με δικά του σχέδια , αλλά και
με δική του προσωπική εργασία  κατα-
σκεύασε  ξενοδοχείο μέσα σε μεγάλο ελαι-
οπερίβολο πάνω στο κύμα της θάλασσας. Τα
παιδιά του Άρης και Αλέξανδρος άξιοι συ-
νεργάτες και απόγονοι,  η σύζυγος Θωμαϊς
και η εγγόνα Θωμαϊς.

Όλοι ξέρετε καλά το τι μας ηύρε σήμερα
Χάσαμε τον πατέρα μας χάσαμε τον αέρα μας

Ας ήτα γέρος με ραβδί με ραβδί, 
για μας χρησιμευε πολύ

Ήταν ο στύλος του σπιτιού, 
λεβένης είκοσι χρονου

Να κάνετε λογαριασμό τα εμένα ο πατέρας μας
Ήταν λεβέντης με φτερά  

και είχε γερή κορμοστασιά
Όταν περπάταγε στητός 
τον εφοβόταν ο εχθρός
Μας άφησε πολλά καλά
σπιτια χωράφια μαγαζιά
Θα τα τιμήσουμε εμείς 
μας έδωσε χρυσή ευχή

Πατέρα άντε στο καλό στου Άδη το βασίλειο
Εκεί θα βρεις τους φίλους και τους συγγενείς

Να τους επείς τραγουδιστά 
πως εμείς εδώ είμαστε καλά

Άντε πατέρα μας γλυκιέ 
μας έδωσε την άγια ευχή
Να είμαστε πάντα μαζί  

σε αυτού του κόσμου τη ζωή.



Φωτεινή Αλέπη

Μας άφησε η Φωτεινή Αλέπη σύζυγος του Τάκη. Έτσι ξαφνικά
στα 65 της χρόνια. Η γνωστή μας Φωτεινή η ̈ χασάπισσα". Κρά-
ταγε το κρεοπωλείο των Αλεπιάνων, ήταν η στυλοβάτης του

σπιτιού και του μαγαζιού, ήταν το ταμείο και ο διαχειριστής της οικονο-
μίας των Αλεπιάνων. Είχε τις ασθενειες της , είχε χαλάσει ο μεταβολι-
σμός του οργανιασμού της και το πάλευε με πολλά φάρμακα και
γιατροσόφια να τον ισορροπήσει, αλλά, η δουλειά, οι εντάσεις, η κού-
ραση  δεν άντεξε και έφυγε πριν την ώρα της. Άφησε παιδιά και εγγόνια
και είδε την οικογένειά της να μεγαλώνει και από δουλειές και από απο-
γόνους .Έφυγε ευχαριστημένη από τη ζωή . Την εξόδιο ακολουθία την
τίμησανοι Αρεοπόλίτες και  Μανιάτες, εμείς θα την κατευοδώσουμε

Καλό παράδεισο να βρεις
όπου βρεθείς και όπου σταθεις

να πεις τα χαιρετίσματα
σε φίλους και γνωστούς

Πάνω στη γη δεν του απαντού
φύγασι από τη ζωή νωρίς
που έγινε τόσο στρυφνή

με ασθένειες και κορονοιιούς
να φοβήσουν τα μικρά παιδιά

για να μη κάνουσι φτερά
να μην ανοίγεις αγκαλιά
ούτε να δίνεις τα φιλιά

θα δουν τα μάτια μας πολλά
σε αυτή τη νέα εποχή

που μας παίρνει τη ψυχή
Αιωνία σου η μνήμη Φωτεινή  Ν.Κ.

Οι συγγενείς ευχαριστουν όλους που παραβρέθηκαν στη λύπη τους
Ο σύζυγος Τακης, τα παιδιά Βασίλης, Γιάννης Κατερίνα, Κώστας Ρίκα, Ντίνα Αννα, τα εγγόνια
Φωτεινή Παναγιώτης Στέλλιος Παναγιώτης.
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