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Γιορτάζουμε το «ΟΧΙ»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Γενικές θέσεις

Ο 21ος αιώνας μπορεί να
χαρακτηριστεί ο αιώνας των
διεθνών ανακατατάξεων και
του Τουρισμού. Οι λόγοι
που στοιχειοθετούν αυτή
την άποψη για τον ΤουριΝικόλας
σμό είναι οι εξής:
Καλαποθαράκος
-1. Η διαρκής αύξηση
του εισοδήματος και η βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των λαών.
-2. Η αύξηση του ελεύθερου χρόνου στους
κατοίκους των ανεπτυγμένων χωρών και πρόσφατα των πολυπληθών χωρών της Ασίας και
της Λατινικής Αμερικής.
-3.Η μεγάλης διάρκειας παγκόσμια πολιτική
σταθερότητα (μη απειλή πυρηνικού ολέθρου- λιγότεροι τοπικοί πόλεμοι) η οποία προσφέρει την
αίσθηση της ασφάλειας στους τουρίστες.
-4. Η βελτίωση και ανάπτυξης των μέσων
μαζικής μεταφοράς.
-5. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μέσων
εκπομπών,το Διαδίκτυο κ.λ.π.
-6Οι Οι μεγάλες διαφημιστικές εκστρατείες
της τουριστικής βιομηχανίας.
-7. Η αύξηση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των λαών.
-8. Η αύξηση του προσδόκιμου ηλικίας
πάνω από 80 χρόνια.
Σε αυτούς τους όρους αναπτύσσεται η βιομηχανία πώλησης του ελεύθερου χρόνου με
αντίστοιχα εμπορεύματα Γης, διαμονής, εστίασης, αξεσουάρ, σουβενίρ, συνολικές υποδομές
μεταφορές, νερού, περίθαλψης, περιβάλλον,
πολιτισμός, ιστορίας, κ.λ.π Έτσι προβλέπεται να
κάνουν επέλαση τα «πιράνχας» του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου.
συνέχεια στη σελ. 10

στον κατακτητή

Ενώ όλοι οι λαοί γιορτάζουν την λήξη
αυτού του πολέμου, ένας πάντα επαναστάτης λαός,
ο ελληνικός, γιορτάζει την έναρξη της εμπλοκής του σε αυτόν
Της φιλολόγου
Ελπίδας Καραμουσαλή
(Ιστορική άποψη για εξαγωγή συμπερασμάτων)

επέτειος του ΟΧΙ το 1940
σηματοδοτεί για όλους
τους Έλληνες, τον άσβεστο
πόθο για την ελευθερία. Γιατί για εμάς ο μεγαλύτερος πόλεμος, ο διαχρονικός, ο βασανιστικός πόλεμος είναι αυτός απέναντι στον κακό εαυτό μας
Μίση, πάθη, μικρότητες και έριδες παραμεριστήκαν, οι εχθροί έγιναν φίλοι γιατί ο κοινός αγώνας
για την υπεράσπιση της πατρίδας προείχε όλων
των άλλων.
Έχουμε συνηθίσει να δίνουμε στις εθνικές επετείους είτε μυθικά στοιχεία είτε χαρακτηριστικά
μνημοσύνου. Γι’ αυτό ίσως και δεν μας αγγίζουν
αρκετά. Οι μεγάλοι δεν διδάσκονται από αυτές και
οι νεότεροι δεν ενδιαφέρονται. Σχεδόν όλοι οι
νέοι αδιαφορούν για τους μύθους και τα πεθαμένα
πράγματα και αρκετοί αντιμετωπίζουμε τις επετεί-
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από την άλλη. Αποτέλεσμα και οι δυο της έλλειψης παιδείας και της ιστορικής συναίσθησης.
Αγαπητές κυρίες και κύριοι. Αγαπητά μου παιδιά
Κλήθηκα να εκφωνήσω στην ιδιαίτερη πατρίδα
μου τον πανηγυρικό λόγο της σημερινής επετείου μιας
σπουδαίας ημέρας. Τι θα μπορούσα να πω στους Μανιάτες για αυτόν τον αγώνα που δόθηκε στο έπος του
40 αναρωτιέμαι.
Η Μάνη έξαλλου είναι τόπος σπουδαίων αγώνων, ιστορικών αλλά και καθημερινών.
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Της Ελένης Α. Παπαδοπούλου

«Να σε κάψω… Μάνη,
να σ’ αλείψω λάδι»
Α

νθίσανε νωρίς φέτος τα κυκλάμινα… Αυτά τα τρυφερά ενδημικά
σμήνη που δεν φοβούνται να γεννηθούν στην καμένη γη, δίπλα στα
κάρβουνα και τα σκελετωμένα απομεινάρια της πυράς. Θαρρείς πως
με το πλήθος τους ζητούνε να μετρήσουν τα χαμένα λιόδεντρα.
1.000.000 δέντρα αφανίστηκαν από τη «Γη της Ελιάς». Δέντρα ποτισμένα
κυριολεκτικά με τον ιδρώτα πολλών γενεών στον πολυδίψιο τόπο της πέτρας.
Υπάρχουν, όμως, και τα «καλά» νέα… Σάρωσε τα βραβεία τουρισμού η Ελλάδα. Πρώτη με διαφορά στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων. Η δε Μάνη αναδείχθηκε ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ χερσαίος προορισμός της Ελλάδας. Ταυτόχρονα,
μπαίνει κάθε βράδυ στα σπίτια όλης της χώρας μέσω της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς. Όλα δείχνουν πως -εκτός απροόπτου- το 2022 θα είναι για
τη Μάνη γενναίος μποναμάς.
Στην κορυφή, όμως, καιροφυλαχτεί η ορεσιπάθεια για τους ευαίσθητους
οργανισμούς. Και η πάλαι ποτέ απόρθητη και σκληροτράχηλη Μάνη, ως ζωντανό Μνημείο και σπάνιο οικοσύστημα δεν είναι απλώς ευαίσθητος και ευάλωτος οργανισμός, είναι απολύτως απειλούμενος.
«Να διαβάζεις πάντα πίσω από τις λέξεις, να συνθέτεις τις ειδήσεις και
να αναζητάς τον ΜΕΓΑΛΟ ωφελούμενο»…, μου είχε πει κάποτε ένας σοφός
δημοσιογράφος της παλιάς, έντιμης σχολής.
Το γιατί η Μάνη προωθείται τόσο δυναμικά ως τουριστικός παράδεισος πρέπει να μας βάλει σε δεύτερες σκέψεις, πέρα από τον ενθουσιασμό του εφήμερου κέρδους… Όχι γιατί δεν αξίζει η Μάνη αυτήν την κορυφαία προτίμηση
αλλά γιατί οι υποδομές της αδυνατούν να ανταποκριθούν σε μεγάλες εισροές.
Και η προτίμηση μετατρέπεται εύκολα σε δυσαρέσκεια. Αυτονόητο ζητούμενο
για τη Μάνη είναι ο εκλεκτός τουρισμός και μια σταθερή ανοδική πορεία όχι
μόνο στον τουρισμό αλλά σε όλους τους τομείς, με αδιαπραγμάτευτους οδηγούς την παραδοσιακή της φυσιογνωμία και τη λιτή της αυτάρκεια. Αυτά, δηλαδή, που την κάνουν μοναδική και ελκυστική.
Για τη σύνθεση, λοιπόν, έχουμε:
1) Μεγάλες, ύποπτης προέλευσης, πυρκαγιές που «ξεχνάνε» να σβήσουν και
εξαφανίζουν το κορυφαίο παραγωγικό προϊόν της Μάνης, το οποίο επιπροσθέτως είναι σχεδόν αδύνατον να αντικατασταθεί από τους υπάρχοντες μικροπαραγωγούς. Ταυτόχρονα σαρώνουν την τοπική χλωρίδα που έχει κατατάξει
τη Μάνη στους σημαντικότερους βοτανόκηπους της Ευρώπης.
2) Παρελάσεις ανεμογεννητριών και εγκατάσταση ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
που καταστρέφουν το πολύ ιδιαίτερο ανάγλυφο της Μάνης, αποτελούν αισθητικό ανοσιούργημα για το τοπίο της, αφανίζουν την χλωρίδα και την πανίδα της, καταπατούν τεράστιες εκτάσεις που ανήκουν σε γηγενείς.
3) Δασικούς χάρτες εναντίον ιδιοκτητών, νομοθετήματα που υπονομεύουν
το φυσικό περιβάλλον.
Και 4) μια ασύμμετρα μεγάλη διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος.
Πίσω από τις λέξεις, έχουμε: Οικοπεδοφάγοι με γραβάτες ακριβές.
Μεγάλος ωφελούμενος: Μαντέψτε! Πάντως όχι ο ιδιοκτήτης του μόχθου,
του μικρού ξενώνα και της ταβερνούλας.
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Όνειρα
&
ενύπνια

Του γιατρού
Βασίλη Πατρικάκου

«Πικρές
αλήθειες»

Η Εθνεγερσία του ελληνικού λαού
και η υποδούλωση από τους ξένους
Ελλάδα μετά το δεύτερο ήμισυ
του 20ου αιώνα, σταθερά απεμπόλησε το αρχέγονο πνεύμα της,
επειδή διχασμοί πολιτικοί μετέτρεψαν
τους Έλληνες σε Ρωμιούς και οι πολίτες
της από ηρωικοί γίνανε άβουλοι, πλαστικοί. Δίχως Ελληνική συνείδηση αυτοί που
προσφαίζουν για την επιβίωση αδιαφορώντας για την τιμή, έφτασαν μετά τη μεταπολίτευση να κονιορτοποιούν τις αξίες
τους για χάρη της υλικής ζωής.
Μετά την ανατολή του εικοστού πρώτου αιώνα, όταν έσκασε στα χέρια μας το
τίμημα της παρακμής που παλαιότερα είχαμε ονομάσει χρεοκοπία και τώρα κρίση,
κλαίμε τη μοίρα μας που με τα ίδια μας τα
χέρια βγάλαμε τα μάτια μας, αλλά δεν σηκώνουμε το ανάστημά μας και βολευόμαστε στο ραγιαδιλίκι μας.
Το λάθος που κάνουμε οι νεοέλληνες
είναι πως το κάθε αφήγημα που μας σερβίρουν, το κάνουμε ιστορία μας. Ιστορικά βρι-

Η

Αφού ξεφορτώθηκαν
τους εθνεγέρτες,
έχρισαν άρχουσα τάξη
τους κοτζαμπάσηδες,
επέβαλαν για τίτλους
ιδιοκτησίας τα
Ρωμαϊκά χρυσόβουλα
τα οποία αποκάλεσαν
Βυζαντινά και τα
Οθωμανικά φιρμάνια
σκόμαστε σε εμβρυική ηλικία και ας
κοντεύουν 200 χρόνια από την παλιν-γενεση, εμείς μένουμε στις επιπτώσεις που
άφησαν στο ασυνείδητό μας δύο χιλιετίες σκλαβιάς (Ρωμαίοι, Φράγκοι, Οθωμανοί). Παρόλα αυτά το κυτταρικό
ασυνείδητο του Έλληνα λειτούργησε και
ανασκολόπισε δύο αιμοσταγείς αυτοκρατορίες, τη Ρωμαϊκή και την Οθωμανική,
εγκλωβίστηκε όμως το συνειδητό μας στη
φράγκικη δολιότητα, αυτήν του «διαίρει
και βασίλευε».

3

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

Το νεοελληνικό κράτος ξεκίνησε
στραβά. Προσπάθησε ο Αδαμάντιος Κοραής να μας εμφυσήσει στην ψυχή τη μεγάλη
μας αρχαιοελληνική κληρονομιά, αλλά ήταν
γέροντας και τα κουμάντα τα κάνανε άλλοι.
Αφού ξεφορτώθηκαν τους εθνεγέρτες με
όποιο τρόπο μπόρεσαν, έχρισαν άρχουσα
τάξη τους κοτζαμπάσηδες, επέβαλαν για τίτλους ιδιοκτησίας τα Ρωμαϊκά χρυσόβουλα τα οποία αποκάλεσαν Βυζαντινά και
τα Οθωμανικά φιρμάνια και έτσι οι νεοέλληνες πρόγονοί μας νόμισαν πως κάλλιο
ραγιάς παρά νεκρός Οδυσσέας Ανδρούτσος, φυλακισμένος και διαπομπευμένος Κολοκοτρώνης κλπ. Λίγα είναι, αλλά ιστορικά
τα ανοιχτά παράθυρα του Ελληνικού πνεύματος (Βαλκανικοί πόλεμοι, έπος του 1940) και
αυτά κατάφεραν να τα αμαυρώσουν με τον
απήγανο του διχασμού. Οι αίτιοι ονομάστηκαν ήρωες και οι ήρωες, εχθροί της πατρίδας
και του λαού. Εμείς κάναμε ότι τους πιστέψαμε, ζητωκραυγάζαμε ή αναθεματίζαμε,
απεμπολήσαμε τη φρόνηση της κληρονομιάς
μας και μείναμε στο χαμαλίκι.
‘Όχι, δεν θα γράψουμε ιστορία. Κάποιες αλήθειες ατάκτως εριμμένες θα καταγράψουμε για «του στραβού το δίκιο».
Είναι πολύ αισχρό αυτό που έχει συμβεί
σε αυτό τον τόπο και έχει ακριβοπληρωθεί.
Αυτή όμως η γενιά του Πολυτεχνείου μας ρήμαξε. Όχι μόνο επειδή μας ξεπούλησε, αλλά
διότι ισοπέδωσε ό,τι βρήκε όρθιο. Λες και
τους είχε πειράξει η «προφητεία» του Λαόνικου Χαλκοκονδύλη, η οποία έλεγε πως
μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης θα
ξανασυνθέταμε το Ελληνικό Έθνος και θα
ζούσαμε όπως μας άρεσε και θα μας θαύμαζαν οι ξένοι. Κάτι ήξερε, αλλά δεν λογάριασε
τη φράγκικη δολιότητα η οποία εκφράστηκε
σύντομα.
Όταν ο Κροκόδειλος Κλαδάς άρχισε
να πετσοκόβει τους Οθωμανούς, αφυπνίστηκαν οι Φράγκοι πως αν ανασταινόταν
η Ελληνική ψυχή θα γίνονταν υποτακτικοί
και δόλια αυτοί στήριξαν τους Οθωμανούς και ξεπούλησαν τους Έλληνες γιατί
τους ήθελαν Ρωμιούς.
Κατάφεραν λοιπόν να υποβιβάσουν την
ιστορία σε αφηγήματα και με συνεργάτες,
τους κατ’ όνομα Έλληνες πολιτικούς, χρίσαμε
στη συνείδησή μας όλους τους λαούς πλην
των Ευρωπαίων και των Αμερικανών ως τριτοκοσμικούς, επειδή μας έπεισαν πως οι κραταιοί αφυπνισμένοι λαοί της Δύσης από την
εθνικοπολιτική Επανάσταση του 1821 θα
σέβονταν τους δασκάλους τους Έλληνες.
συνέχεια στη σελ. 4

Η λύση είναι η αύξηση
του εισοδήματος
του καταναλωτή
Του συγγραφέα
Παν. Γουλιέλμου

- Πέρασαν έντεκα χρόνια από
τότε που το διευθυντικό Κέντρο
του Δυτικού κόσμου, έριξε την
Πατρίδα μας στο «λάκο των λεόντων»…. Σιγά-σιγά μοιάζει να
αποδεχτήκαμε τη «μοίρα» μας
και, να υποταχτήκαμε σε αυτήν… μολονότι ήταν φανερά άγαρμπα σχεδιασμένη, και, αποκαλυπτική των
μοχθηρών προθέσεων των “αξιότιμων φίλων, και
συμμάχων” μας… Δεν τους άρεσε φαίνεται που το μέλλον προδιαγραφόταν αρκετά όμορφο και θετικό για
τους πολίτες της… γι' αυτούς το γεγονός της καλής οικονομικής πορείας της χώρας μας, ήταν αρνητικό και
θα έπρεπε αυτή να ανακοπεί...!’
Άρχισαν λοιπόν οι εδώ υποτακτικοί τους να
εφευρίσκουν «οικονομικά σκάνδαλα». Πήγαινε πάρα
πολύ η μικρή Ελλαδίτσα να καθιερώσει «εθνική σύνταξη» και, να τους βάζει σε μπελάδες στο μέλλον με
τέτοια σοσιαλίζοντα κατ' αυτούς μέτρα.
Πραγματοποίησαν, λοιπόν, το αδιανόητο:
Να σταματήσουν την καλή πορεία μιας δικής τους
χώρας… Αλλά δεν τους έφθανε μονάχα αυτό έπρεπε
για τη δική τους εγκληματική λογική να αποτρέψουν
κάθε μελλοντική δυνατότητα ανάκαμψης αυτής της
χώρας της μικρής Ελλαδίτσας. Με όχι και τόσο αφανή
τρόπο «ανακάλυψαν» ύπαρξη μεγάλης οικονομικής
ατασθαλίας και προέβησαν σε δραστική αντιμετώπιση
της κατ’ αυτούς άσχημης οικονομικής κατάστασης.
Προχώρησαν λοιπόν σε επιβολή μέτρων που διαιωνίζουν μια οικονομική καχεξία μόνιμου χαρακτήρα,
ώστε να μη μπορέσει αυτή η χώρα (η Ελλάδα) ποτέ στο
μέλλον να ανακάμψει.
Πέρασαν όντως έκτοτε 11 χρόνια χωρίς να υπάρξει βελτίωση της οικονομικής και της κοινωνικής
κατάστασης, συνακόλουθα !..
Η Πατρίδα μας φυτοζωεί συνεχώς «οι θάνατοι είναι
περισσότεροι από τις γεννήσεις, πολλοί κάτοικοί της
ξενιτεύονται αναζητώντας καλύτερη ζωή» γέμισε η
χώρα μας από Γεροντοπαλίκαρα 30-45 χρονών που
αδυνατούν να κάνουν δική τους οικογένεια !..
Οι “κυβερνώντες” ισχυρίζονται ότι θα βελτιωθεί
η κατάσταση, αλλά και δεν προβαίνουν στο κατάλληλο μέτρο για αυτόν το σκοπό, την αύξηση δηλαδή
του “διαθέσιμου εισοδήματος” του καταναλωτή...
Οδηγούμαστε ασθμαίνοντας σε μεγαλύτερη μελλοντική απαξίωση, γιατί κάποιοι “Μεγάλοι” δεν άντεξαν
να μας βλέπουν επικίνδυνους ανταγωνιστές στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου.
1 Σημείωση: Η χώρα μας όδευε οικονομικά καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρωζώνη
2 Σημείωση: Θυμηθείτε ότι ο εμπορικός μσς στόλος είναι ο μεγαλύτερος όλου του κόσμου
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«Πικρές αλήθειες»
Η Εθνεγερσία του ελληνικού λαού
και η υποδούλωση από τους ξένους
Του γιατρού
Βασίλη Πατρικάκου

συνέχεια από τη σελ. 3
Δεν είχαμε εννοήσει πως οι Φράγκοι δήλωναν θιασώτες του Ελληνικού πνεύματος και της ελευθερίας
και είχαν εξιδανικεύσει το αρχαιοελληνικό παρελθόν, επειδή ετοίμαζαν
ένα εφιαλτικό εργαστήρι κοινωνικοπολιτικού πειραματισμού με πολίτες
όσους πίστευαν για δικούς τους, περίοικους όσους μπορούσαν να εμπιστεύονται και δούλους όσους είχαν
αντίθετη άποψη από τη δική τους.
Έτσι πέσαμε στην λούμπα του
δυτικού Σιωνισμού και εμπιστευτήκαμε σε μπαμπουίνους να μονοπωλούν το δικαίωμα του «καθώς
πρέπει πολιτισμού».
Και μη θεωρήσετε ότι κάποια από
αυτές τις απόψεις είναι υπερβολική.
Όχι!
Διότι η ιστορία έχει τεκμηριώσει
το δουλεμπόριο, την αποικιοκρατία,
τον ρατσισμό και τις πλέον ακραίες
εφαρμογές των απόψεών τους στην
πράξη σε ολόκληρη την οικουμένη
και το ερώτημα που τίθεται είναι πως
οι οπαδοί της Ιησουίτικης άποψης

τύχες μας τις κυβερνά μια συμμορία
που μας πουλά δήθεν καλοσυνάτους τρόπους ως «πολιτιστικά
αγαθά» ενώ τα όπλα τους είναι ο
σκοταδισμός, τα πυρηνικά, τα βιολογικά και τα χημικά ολοκαυτώματα, οι ίντριγκες και το άδικο με
το φανταχτερό περιτύλιγμα, θα
εξαφανιστούμε ως είδος από τον
πλανήτη.
Είναι γεγονός πως η Ελλάς ελάχιστες μικρές περιόδους αφέθηκε να
ζήσει Ελληνικά (1821,1940) και μαζί
με τους Έλληνες ευτύχησε και η ανθρωπότητα, διότι διδάχθηκε στην

Οι Έλληνες πολιτικοί, ανάλογα
με την εποχή και τις δοσοληψίες τους,
μας λένε πως δεν γίνεται αλλιώς
επειδή ως λαός είμαστε μικρός
«ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», μπορούν να μιλούν για ανθρώπινες έννοιες και να έχουν το θράσος να
ομιλούν για θεσμούς.
Αυτοί, αν παραμείνουν εκφραστές των κανόνων της συνείδησης
της φυλής, η ανθρωπότητα κινδυνεύει να αφανιστεί, αφού δεν θα
υπάρχει ανθρωπιά, χαρακτηριστικό
που μας καθιέρωσε ως είδος στον
πλανήτη Γη.
Αν δεν αντιληφθούμε πως τις

πράξη την έννοια της ελευθερίας, την
έννοια της αυτοθυσίας, της ανδρείας,
την έκφραση στον ανθρώπινο κόσμο
και ό,τι προϋποτίθεται για να εκφραστούν τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, η
ανθρωπιά και η Απελλώνια συμπεριφορά. Έξω από αυτές τις περιόδους οι
«Ινδοευρωπαίοι» την Ελλάδα την έκαναν προτεκτοράτο τους επειδή τρέμουν
την Ελληνική κοσμοθεωρία. Έτσι η
Ελλάς με μια λέξη υπήρξε το εργαστήρι

Δεν είμαστε
μικροί ως λαός
ούτε λίγοι.
Άτολμοι
έχουμε γίνει
των πάσης φύσεως Mengele για το
πώς θα γίνουν ανεπιστρεπτί οι Έλληνες
Ρωμιοί. Δυστυχώς οι «Ινδοευρωπαίοι»
κατέχονται από συμπλέγματα κατωτερότητας και έχουν την εμμονή να μετρούν το αχαμνό μπόι της λογικής τους
με την Ελληνική νόηση.
Οι Έλληνες πολιτικοί, ανάλογα
με την εποχή και τις δοσοληψίες
τους, μας λένε πως δεν γίνεται αλλιώς επειδή ως λαός είμαστε μικρός. Μικροί που ανασκολοπίζουν
αυτοκρατορίες παλιές αλλά και πρόσφατες (Ιταλία-Γερμανία), είμαστε
αλήθεια μικροί; Ο Ηρακλής και οι
άθλοι του ήταν λίγοι; Ο Λεωνίδας
και οι τριακόσιοι Θεσπιείς ήταν λίγοι
μπροστά στις ορδές του Ξέρξη;
Δεν είμαστε μικροί ως λαός
ούτε λίγοι. Άτολμοι έχουμε γίνει,
αλλά με αρετή. Για να μείνουμε
ελεύθεροι χρειαζόμαστε να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και να
τολμήσουμε μόνοι μας να χαράξουμε το πεπρωμένο μας. Να ξεχάσουμε πως ηγέτης είναι αυτός που

Όνειρα
&
ενύπνια

διακρίνεται στις συναλλαγές, τα
ρουσφέτια, ο ικανός δημαγωγός, ο
πιο πολύ διεφθαρμένος. Ηγέτης
είναι αυτός που ανεβάζει το φρόνημα του λαού του, αυτός που καταφέρνει να αναδείξει τις αρετές του
λαού του και να εμπνεύσει στις
ψυχές των πολιτών, όραμα. Αυτοί
που διώχνουν τους Έλληνες από την
πατρίδα τους ως μετανάστες, δεν
είναι ηγέτες, αλλά χαμίνια. Τετρακόσιες χιλιάδες άρρενες διώχτηκαν
μόνο στην Αμερική μεταξύ 1890 και
1920. Ένα εκατομμύριο Έλληνες
έσπειραν σε Ευρώπη και Αυστραλία
μεταξύ 1950-1970. Σε μια δεκαετία
2010-2019, περισσότεροι από
500 χιλιάδες επιστήμονες εκδιώχτηκαν από τη ληστεία της παρακμής
που τη λένε κρίση.
Ναι δεν λέω, κακό για την Ελλάδα, όμως ευεργέτημα για την υφήλιο. Μπολιάζεται έτσι ο κόσμος με
Ελληνική κοσμοθεωρία, Ελληνική
παράδοση, Ελληνική καλλιέπεια, Ελληνική νοικοκυροσύνη. Και οι λαοί
εννόησαν πως αυτό που ανασκολόπισαν οι Έλληνες πολιτικοί, η Ελληνική γλώσσα, περιέχει συμβολισμένη
ολόκληρη την κοσμοθεωρία την ανθρώπινη, για αυτό τη διδάσκουν
ατόφια την αρχαιοελληνική στα παιδιά τους στο σχολείο και όχι κουτσουρεμένη όπως την καταντήσαμε
εμείς οι γηγενείς.
Σε εμάς τους γηγενείς μένει ένα.
Να αφυπνίσουμε τους αγγελιαφόρους της Ελληνικής ψυχής, τους Έλληνες μετανάστες, που ζουν υπάρχουν
και δημιουργούν στα πέρατα της Γης,
όχι μόνο να στέλνουν τουρίστες στην
πατρώα γη, αλλά να βροντοφωνάξουν πως αν θέλουμε να παραμείνουμε άνθρωποι πρέπει στον πλανήτη
να δοξαστεί η Ελληνική κοσμοθεωρία. Και το κάνουν, για αυτό ο Clogg
ορθά διατύπωσε. «Οι απελπισμένοι
Έλληνες της διασποράς δεν ρίχνουν
μαύρη πέτρα πίσω τους, όπου κι αν
εγκαταστάθηκαν. Επεδίωξαν με επιμονή καταρχάς να διατηρήσουν την
εθνική τους ταυτότητα, με την
ίδρυση εκκλησιών, σχολείων, καφενείων και συλλόγων βασισμένων
στον τόπο της καταγωγής τους».
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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 (άντρες -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 Αξιοπρέπεια. Αυτοί δίδαξαν
και τα παιδιά τους.
Το ΦΙΛΟΤΙΜΟ κυριαρχούσε παντού και οι Εφιάλτες
έντρομοι κρυβόντουσαν. Μουλωχτά περίμεναν σαν τις
θανατηφόρες οχιές την κατάλληλη στιγμή για να δαγκώ-
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Νεοφιλελευθερισμός το φιδογέννημα
σουν την Πατρίδα 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 Νεοφιλελευθερισμός είναι το φιδογέννημα. Γέμισε 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
θρησκευτικό σέβασμα και σε κάθε αυτοδιοικητική παράταξη. Από αυτά αποτελείται το τέρας - κεφάλι της Μέδουσας, που οικοδομεί με τη χαοτική τέχνη το
παγκόσμιο βασίλειο. Δηλαδή τη φάρμα των ζώων του
Όργουελ. Αυτή η χαοτική τέχνη θόλωσε τις μυριάδες
στρατιές του Φιλότιμου και δείχνει πως οι έχιδνες
πήραν κεφάλι... Δηλαδή, πως έγιναν κυριαρχική δύναμη
πάνω στην ελευθερία των άλλων. Καταργούν Συντάγματα και κεκτημένα από κάποιους που έχυσαν 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 προπαγάνδα των ΜΜΕ. Η καλλιέργεια φτώχειας, φόβου και απομονωτισμού. Τα
ψεύδη, διαστροφή, 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,
θρησκευτικής, εκπαιδευτικής, υγειονομικής κ.λ.π.
Όλα αυτά τα προάγει με περιτύλιγμα πολυτελείας
όπως δημοκρατικό, περιβαλλοντικό, θρησκευτικό, αναπτυξιακό –οικονομικό, φιλανθρωπικό, φιλειρηνικό,
σωτήριο υγειονομικό ενδιαφέρον κ.λ.π.

Τι είναι Νεοφιλελευθερισμός. Ο Νεοφιλελευθερισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη. ίσως, απάτη σε βάρος της
ανθρωπότητας! Βασικά είναι το δόγμα που κάνει το
ακαθόριστο άτομο το θεμέλιο λίθο ολόκληρου του οικοδομήματός του. Ο κάθε χρήστης του face book (ακαθόριστο άτομο), έχει την ψευδαίσθηση πως αποτελεί
θεμέλιο λίθο της κοινωνίας! Ασφαλώς οι Νεοταξίτες,
της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας και ελίτ της Νέας Τάξης
Πραγμάτων, έχουν στην κυριαρχία τους όλες αυτές τις
«Νέες Τεχνολογίες». Στη συγκεκριμένη 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 φυλάει τις τελευταίες
Θερμοπύλες της Οικουμένης. 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 φιδάκια. Οι
αφεντάδες τους επειδή δεν θα φέρνουν τα ποθητά αποτελέσματα θα τα λιώσουν. Μείνετε σε σχέση με την Τιμή
και την Αξιοπρέπεια για να μη σας καταδικάσουν 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 Εποχής. Προστατεύστε το
Περιβάλλον, την Πίστη, τον Πολιτισμό και την Ελευθερία κάθε ανθρώπου. Ενωθείτε για την Παγκόσμια Ειρήνη. Μπορείτε γιατί σας ενώνει το ΦΙΛΟΤΙΜΟ.
* Από την ποιητική Συλλογή του Ιωάννη Σπ. Λαζαράκου
«ανάβλεμμα».
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ΚAΗΚΕ Η ΜΑΝΗ:
Απαιτούμε μέτρα, όχι ημίμετρα!
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΜΑΝΗΣ
Γιώργος Π. Δημακόγιαννης
πορεί να ’ναι και η σιγουριά
που έχει το κυβερνών κόμμα
με το ...60-65%+- που σταθερά «εισπράττει» σε ψήφους από το
1974!! Σίγουρα είναι και το γεγονός ότι οι Μανιάτες
και ως πολίτες, αλλά και με τους συλλογικούς φορείς
που μας εκπροσωπούν, δεν έχουμε κληρονομιά, «κουλτούρα», αγωνιστικότητας και διεκδίκησης! Δεν δείχνουμε τα δόντια μας στις εξουσίες!! Έτσι όμως, για
ό,τι αφορά τον πολύπαθο Τόπο μας και τους εναπομείναντες αποσταμένους Φρουρούς του Μανιάτες,
φαίνεται πως δεν θα τύχουμε σοβαρού, συνεχούς και
αποτελεσματικού κυβερνητικού ενδιαφέροντος...!!!
Η Μάνη μας, στην βορειανατολική ενδοχώρα της,
κυρίως στους τέως Δήμου Μαλευρίου, Γυθείου και
Σμήνου, έχει δεχτεί ΠΛΗΓΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ από την,
πρωτοφανή κι ανεπανάληπτη στη νεότερη ιστορία
της, 10ήμερη καταστροφική πυρκαγιά τού περασμένου Αυγούστου (χαρακτηριστικές οι επισυναπτόμενες
φωτογραφίες), με καταστροφές που αδυνατεί να χωρέσει νους: 24 πληγείσες κοινότητες, 60 καμένα σπίτια, εκκλησίες, πολλά άλλα οικήματα, αποθήκες,
σταυλικές εγκαταστάσεις,..., περισσότερα από
1.000.000 καμένα ελαιόδεντρα, εκατοντάδες ζώα,
πλήθος καμένες μελισσοκυψέλες, αγροκτηνοτροφικές υποδομές,..., δεν αγγίζουμε καν την καταστροφή
και το θανατικό στο απροσδιόριστο και
ανεκτίμητο άγριο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο τής περιοχής...
Για όλη αυτή την καταστροφή που
όμοιά της δεν έχει ξαναζήσει η πατρώα
γη μας:
- Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης δεν
έκρινε σκόπιμο ούτε να προκαλέσει
έκτακτη σύγκληση τού κυρίαρχου οργάνου τού Δήμου που είναι το εκλεγμένο
Δημοτικό Συμβούλιο!
Προσπάθειες γίνονται, καταγραφές
γίνονται ξανά και ξανά, συσκέψεις με κυβερνητικούς και περιφερειακούς παράγοντες γίνονται με υποσχέσεις έκτακτης
ενίσχυσης, οικονομικά αιτήματα διατυπώθηκαν, ιδέες και προτάσεις ακούστηκαν σοβαρές και
μη... Μέχρι σήμερα έγιναν δωρεές κυρίως από γειτονικούς δήμους, συλλόγους –όπως η Ένωση Απανταχού
Μανιατών στον Πειραιά- και πολλούς συμπατριώτες
μας, εντός κι εκτός Ελλάδος, με μικρές ή μεγάλες προσφορές που ανακούφισαν πρόσκαιρα κυρίως τούς
πληγέντες αγροτοκτηνοτρόφους, με δωρεάν διάθεση

Μ
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ζωοτροφών κλπ... Και δεν θα αναφερθούμε εδώ στα
ήδη διατυπωμένα παράπονα για τον τρόπο και τα κριτήρια διανομής τους από την δημοτική αρχή... Όλα
αυτά όμως δεν φτάνουν! Τα ζώα έχουν ανάγκη τροφής
κάθε μέρα! Και οι κάτοικοι που έχασαν τα σπίτια και το
βιός τους επίσης! Μπροστά μας έχουμε χειμώνα και
πολύ πιθανές πλημμύρες... Χάθηκε και χάνεται πολύτιμος χρόνος με μεγάλο ρίσκο για να ολοκληρωθεί η
καταστροφή...
- Η πυρόπληκτη Μάνη δεν «ακούστηκε» σε κεντρικό επίπεδο και στα αθηναϊκά ΜΜΕ κι αυτό έχει να
κάνει και με ευθύνες τόσο των τριών εκλεγμένων εκπροσώπων μας στην Βουλή, όσο και όλων των μανιάτικης και λακωνικής καταγωγής βουλευτών μας που
δεν είναι λίγοι! Η Κυβέρνηση, παρά την
καταστροφή, ενώ έπραξε εκείνο που
έπρεπε για την Εύβοια (και δικαίως), για
την Μάνη καμία ανάλογη πρόνοια, για
άμεση εκπόνηση ενός τόσο αναγκαίου ολοκληρωμένου Σχεδίου
ανασυγκρότησής της! Σχεδίου με Επικεφαλής κατάλληλο πρόσωπο και
ομάδα δράσης και προϋπολογισμό
για το αναγκαίο εγχείρημα! Που θα δει
συνολικά ΤΙ πρέπει να γίνει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα; Αντί αυτού
ολιγωρία, στα όρια τής αδιαφορίας:

Ο επείγοντας χαρακτήρας τής τραγικής θέσης τής
πληττόμενης Μάνης πρέπει όμως να κινητοποιήσει
Όλους Εκείνους που διατείνονται ότι την αγαπούν και
κυρίως Εκείνους που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Κι αυτό
πρέπει να γίνει Χθες!
Γιώργος Π. Δημακόγιαννης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ανατ. Μάνης
Εκδότης Αδούλωτης Μάνης
ΥΓ. 1.- Στο πνεύμα αυτό έκανα εξ αποστάσεως (λόγω
περιορισμών) ολιγόλεπτη παρέμβαση, εκτός ημερησίας
διατάξεως, στην συνεδρίαση τού Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, αρχές
Οκτωβρίου,
2.- Οι περιοχές που καταστράφηκαν έχουν ήδη
γίνει αφιλόξενες για τους τελευταίους κατοίκους
τους, κυρίως αγρότες, ελαιοκαλλιεργητές και κτηνοτρόφους, οι οποίοι ή απομακρύνθηκαν από τις εστίες
τους ή πούλησαν ήδη τα κοπάδια τους, αδυνατώντας
να τους εξασφαλίσουν τροφή!! Κάποιοι ηρωικοί επιμένοντες, με μεγάλες ή μικρότερες περιουσίες σε (καμένα
πλέον) ελαιόδεντρα, δεν θα εξασφαλίσουν φέτος ούτε
ένα μπουκάλι ελαιόλαδο!! Η ερημοποίηση έχει λάβει
ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε δεκάδες χωριά μας, αλλά
μήπως αυτό κάποιους ιθύνοντες που έχουν κατά νου
άλλους άθλιους σχεδιασμούς (πχ ανεμογεννήτριες!!)
είναι …βολικό, ακόμη και …επιδιωκόμενο;! Μήπως οι
καταστροφικές πυρκαγιές είναι …ωφέλιμες στις επιδιώξεις τους;! Μόνον ο χρόνος θα δώσει απαντήσεις…
3.- Χαραμάδα ελπίδας οι φιλότιμες προσπάθειες
αυτοοργάνωσης των κατοίκων και των αποδήμων
Συμπατριωτών μας από τα πυρόπληκτα χωριά, με επιδιωκόμενο σκοπό και στόχο να αναδεικνύουν διαρκώς
τα προβλήματα, αλλά και να σηκώσουν ψηλά και συλλογικά τον πήχη τής δίκαιης διεκδίκησης. Είμαστε κοντά
τους!
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30 χιλιόμετρα για να βρουν
ανοιχτό φαρμακείο τις Κυριακές
Καρδαμύλη - Στούπα - Άγιος Νικόλαος επαναφέρουν το πρόβλημα με τις εφημερίες των φαρμακείων
Της Βίκυς Βετουλάκη
α προβλήματα με τις εφημερίες φαρμακείων στο Δήμο Δυτικής Μάνης επισημαίνουν με έγγραφό τους οι πρόεδροι των
Κοινοτήτων Καρδαμύλης Γεώργιος Κιτρινιάρης,
Νεοχωρίου-Στούπας Γεώργιος Θεοδωρακέας και
Αγίου Νικολάου Νικόλαος Αποστολίδης.
Το πρόβλημα έχει επισημάνει αρκετές φορές με
δημοσιεύματά του το «Θάρρος», ενώ είναι ιδιαίτερα έντονο τους θερινούς μήνες, καθώς με τον
τουρισμό διπλασιάζεται ο πληθυσμός της περιοχής.
Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι όταν
ένας κάτοικος ή επισκέπτης που μένει στην άκρη
του Δήμου, για παράδειγμα στις Θαλάμες ή στη
Σαϊδόνα και τη Μηλιά, χρειαστεί φαρμακείο, κάποιες ημέρες του μήνα δε θα βρει εφημερεύον ή
διανυκτερεύον στη Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου,
αλλά θα πρέπει να κάνει αρκετά χιλιόμετρα έως
τον Κάμπο ή την Παλιόχωρα Αβίας.

με την αξία του φαρμακευτικού σκευάσματος,
αλλά και χρονοκαθυστέρηση λόγω των μεγάλων
αποστάσεων», σημειώνουν οι πρόεδροι των χωριών.

Τ

Εφημερίες
Με επιστολή τους προς το Φαρμακευτικό Σύλ-

Τις Κυριακές

λογο Μεσσηνίας, οι πρόεδροι των τριών Κοινοτήτων της Μάνης ζητούν να βρεθεί λύση. Όπως
τονίζουν στο έγγραφό τους, κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο η παραλιακή ζώνη,
που αποτελείται από τα χωριά Καρδαμύλη –
Στούπα – Άγιος Νικόλαος του Δήμου Δυτικής
Μάνης, έχει αυξημένη τουριστική κίνηση, κυρίως
από το εξωτερικό, αλλά και το εσωτερικό.
«Τις Κυριακές που εφημερεύουν τα φαρμακεία
Κάμπου ή Παλιόχωρας δημιουργείται σοβαρό έλλειμμα στην κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών. Είχαμε πολλά παράπονα από επισκέπτες για
το υπερβολικό κόστος μετακίνησης εν συγκρίσει

Γι’ αυτό ζητούν από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Μεσσηνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί
η ισόρροπη γεωγραφική κατανομή όλων των διημερευόντων και διανυκτερευόντων φαρμακείων
και να καλύπτονται εύκολα οι ανάγκες πρόσβασης
των πολιτών στο φάρμακο, να μεριμνήσει κατά
τις Κυριακές Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου να εφημερεύει και ένα από τα φαρμακεία
Καρδαμύλης, Στούπας ή Αγίου Νικολάου.
Όταν το «Θάρρος» ανέδειξε το συγκεκριμένο
θέμα, είχε επικοινωνήσει και με τον πρόεδρο του
Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο οποίος είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα που δημιουργείται, όμως
είχε τονίσει ότι κάποιοι φαρμακοποιοί δε δέχονται να κάνουν περισσότερες διανυκτερεύσεις και
είχαν απαιτήσει αυτές να μοιράζονται σε όλα τα
φαρμακεία του Δήμου.

Τουριστικό αγκυροβόλιο το λιμάνι Καρδαμύλης
Η ΜΟΜΚΑ του ΓΕΕΘΑ, ή αλλιώς
η Μονάδα Μελετών και Κατασκευών
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που
συστάθηκε μόλις το 2016, αναλαμβάνει πλέον την υλοποίηση των
έργων αποκατάστασης του λιμανιού

της Καρδαμύλης στο Δήμο Δυτικής
Μάνης.
Μάλιστα, για την προώθηση των
διαδικασιών πραγματοποιήθηκε προχθές στο Λιμενικό Ταμείο σύσκεψη
στην οποία συμμετείχαν υποστράτη-

Η Μαρία Καλαποθαράκου - Κολοκούρη δημιουργεί χειροποίητες Αγιογραφίες και θέματα ζωγραφικής ποικίλα και κατά παραγγελία σε ξύλο, πέτρα, κεραμίδι, μουσαμά, ότι επιθυμείτε.
Πύργος Δηρού
f Maria Kalapotharakou Kolokouri
c 6982 157495 f

γος από το ΓΕΕΘΑ και ο δήμαρχος
Δυτικής Μάνης, Δημήτρης Γιαννημάρας.

Προγραμματική σύμβαση
Όπως ανακοινώθηκε από το
Δήμο Δυτικής Μάνης, η σύσκεψη διεξήχθη στο πλαίσιο σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του
Δήμου για την αναβάθμιση του λιμανιού της Καρδαμύλης, ενώ καθορίστηκαν οι μελλοντικές ενέργειες του
κάθε εμπλεκομένου φορέα.
Όπως αποφασίσθηκε, η ΜΟΜΚΑ
ανέλαβε την εκπόνηση του γενικού
σχεδίου διάταξης του λιμένα. Το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας ανέλαβε
την υλοποίηση της εξομοίωσης της
ζώνης λιμένος και ο Δήμος Δυτικής
Μάνης το κόστος των εξειδικευμένων προκαταρτικών μελετών.
Ειδικότερα, στη σύσκεψη μετείχαν
ο διευθυντής της ΓΕΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ
υποστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας, ο
πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου
Μεσσηνίας Νίκος Αλεξανδρόπουλος
και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Δυτικής Μάνης, Ευάγγελος Ανδροβιτσανέας.
Στην ανακοίνωση, μάλιστα, αναφέρεται ότι ο Δήμος αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά το
ΥΠΕΘΑ και ιδιαίτερα το διευθυντή
της ΜΟΜΚΑ/ΓΕΕΘΑ για τη θετική
ανταπόκριση και την άμεση ανάληψη
των αναγκαίων ενεργειών, προκειμένου έπειτα από σχεδόν τριάντα χρόνια το πρόβλημα του λιμένος της
Καρδαμύλης να οδηγείται προς λύση.

Θα γίνει τουριστικό αγκυροβόλιο
Όπως εξήγησε μιλώντας στο
«Θ» ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης,
Δημήτρης Γιαννημάρας, η προοπτική
είναι το λιμάνι της Καρδαμύλης να
αποκατασταθεί και να μετατραπεί σε
τουριστικό αγκυροβόλιο. Υπενθύμισε ότι παλαιότερα είχε υποβληθεί μελέτη προς έγκριση στο ΚΑΣ, για να
προχωρήσουν εργασίες, αλλά απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι όλοι οι
προστατευτικοί βραχίονες που προβλέπονταν να κατασκευασθούν ήταν
μεγάλοι και επηρέαζαν αρνητικά την αισθητική του χώρου.
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Γιορτάζουμε το «ΟΧΙ»

στον κατακτητή
συνέχεια από τη σελ. 1
Η σημερινή επέτειος σηματοδοτεί για όλους
τους Έλληνες, μα πιο πολύ για εμάς τους Μανιάτες
τον άσβεστο πόθο για την ελευθερία.
Ο προηγούμενος αιώνας σημαδεύτηκε από δυο
φοβερούς παγκόσμιους πολέμους, με τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο να αφήνει πίσω του εκατομμύρια
νεκρούς αλλά και πληγές που δύσκολα θα κατάφερνε
να επουλώσει η Δύση.
Το “ποτέ πια” έβγαινε αυθόρμητα από τα στόματα των ανθρώπων.
Ενώ όλοι οι λαοί γιορτάζουν την λήξη αυτού
του πολέμου, ένας πάντα επαναστάτης λαός, ο ελληνικός, γιορτάζει την έναρξη της εμπλοκής του σε
αυτόν.
Αυτό μάλιστα είναι ένα γεγονός που σκανδαλίζει
αρκετούς Έλληνες, οι οποίοι δεν κατανοούν αρκετά
την εθνική μας ιδιαιτερότητα. Τι τελικά είναι αυτό που
μας κάνει παραδόξως να γιορτάζουμε την εμπλοκή
μας στον πόλεμο και όχι την λήξη του;
Ας μεταφερθούμε, λοιπόν, σε εκείνο το ξημέρωμα
της 28ης Οκτωβρίου του 1940, όταν ο Ιταλός πρεσβευτής Γκράτσι, πραγματοποιεί μια μάλλον ασυνήθιστη επίσκεψη στο σπίτι του δικτάτορα και τότε
πρωθυπουργού, Ιωάννη Μεταξά...
Ο Γκράτσι στις 3 τα ξημέρωμα της 27ης προς

28ης Οκτωβρίου, μέσα στο σαλόνι του σπιτιού του
Ιωάννη Μεταξά, του επιδίδει τελεσίγραφο, δηλώνοντας ότι οι δυνάμεις των Ιταλών επρόκειτο να εισέλθουν και να καταλάβουν αρκετές περιοχές της
Ελλάδας. “Λοιπόν, έχουμε πόλεμο” ήταν η μόνη
απάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, αποκλείοντας κάθε περαιτέρω συζήτηση με τον Ιταλό πρέσβη.
Η ιστορική αυτή φράση επρόκειτο να μεταγραφεί
μονολεκτικά ως το γνωστό μας ΟΧΙ στην συνείδηση
του λαού.
Ήταν ένα ΟΧΙ, όχι μονό του Μεταξά αλλά και
σύσσωμου του ελληνικού λαού. Οι Έλληνες το επόμενο πρωί ξύπνησαν με την χώρα τους πλέον να βρίσκεται σε πόλεμο. Και όμως δεν ήταν εκείνη η μέρα,
μέρα πένθους και αγωνίας αλλά ημέρα ενθουσιασμού
και ομοψυχίας. Τα παλικάρια της Ελλάδας ξεκινούσαν
για το μέτωπο με το χαμόγελο στα χείλη σαν να πήγαιναν σε γιορτή και όχι στον θάνατο. Μίση, πάθη,
μικρότητες και έριδες παραμεριστήκαν, οι εχθροί
έγιναν φίλοι γιατί ο κοινός αγώνας για την υπεράσπιση της πατρίδας προείχε όλων των άλλων.
Ήδη εκείνη την ήμερα το ελληνικό έθνος πέτυχε
συντριπτική νίκη, μια νίκη που γιορτάζουμε και εμείς
σήμερα. Νίκη όχι απέναντι σε έναν εχθρό με γελοία
τελεσίγραφα.
Ήταν μια νίκη απέναντι στον προαιώνιο εχθρό

του, απέναντι στον κακό του εαυτό, στην αδιαφεγγή διχόνοια που τόσο έχει ταλαιπωρήσει τον
ελληνικό λαό σε όλη την ιστορική του πορεία.
Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η απάντηση γιατί
εμείς οι Έλληνες γιορτάζουμε την είσοδο μας στον
πόλεμο. Γιατί για εμάς ο μεγαλύτερος πόλεμος, ο
διαχρονικός, ο βασανιστικός πόλεμος είναι αυτός
απέναντι στον κακό εαυτό μας και όποτε κερδίζουμε μια μάχη, τότε είναι αίτια γιορτής.
Η Ελλάδα κατά τρόπο περίεργο βρίσκεται λένε
πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Η αντίσταση των Ελλήνων και εδώ είναι πεισματική
αλλά κάμπτεται. Αποσπά όμως τον πηγαίο σεβασμό
από συμμάχους και από αντιπάλους ακόμα και τους
πιο φανατισμένους.
Ο ίδιος ο Αδόλφος Χίτλερ θα πει στη Γερμανική
Βουλή τον Μάη του 41 ότι “χαριν της ιστορικής
αλήθειας οφείλω να διαπιστώσω ότι μόνο οι Έλληνες, εξ όλων των αντιπάλων οι οποίοι με αντιμετώπισαν, πολέμησαν με παράτολμο θάρρος και
ύψιστη περιφρόνηση τον θάνατον..”
Η Ελλάδα μπορεί να οδηγήθηκε σε μια 4ετή κατοχή που συνοδεύτηκε από πείνα, βασανισμούς, φοβερά αντίποινα και απώλειες, το ΟΧΙ όμως του
Μεταξά είχε ως αποτέλεσμα μια μοιραία εκτροπή για
τις δυνάμεις του Άξονα και ειδικά για τον γερμανικό
στρατό.
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Ο Βρετανός ιστορικός Σερ Τζον Κιγκαν περιγράφει τη μάχη που έδωσε η Ελλάδα ως αποφασιστική για τον καθορισμό της μελλοντικής πορείας
του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αφού υπήρξε
σημαντική αναβολή της επιχείρησης στη Σοβιετική
Ένωση με αποτέλεσμα τα γερμανικά στρατεύματα
να καθηλωθούν από το ρωσικό χειμώνα λίγα χιλιόμετρα έξω από την Μόσχα.
Εκείνο το ΟΧΙ είναι μέγιστο κατόρθωμα της
ενότητας και αποφασιστικότητας των Ελλήνων.
Είναι σταθμός με βαθύ νόημα γιατί θα συμβολίζει
αιώνια την πάλη ανάμεσα στο δίκαιο και το άδικο,
τον αγώνα για την αρετή και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ξέρετε, για μέρες σκεφτόμουν ότι πρέπει να σας
πω σημαντικά πράγματα με αφορμή την σημερινή επέτειο.
Έχουμε συνηθίσει να δίνουμε στις εθνικές επετείους είτε μυθικά στοιχεία είτε χαρακτηριστικά
μνημοσύνου. Γι’ αυτό ίσως και δεν μας αγγίζουν
αρκετά. Οι μεγάλοι δεν διδάσκονται από αυτές και
οι νεότεροι δεν ενδιαφέρονται. Σχεδόν όλοι οι
νέοι αδιαφορούν για τους μύθους και τα πεθαμένα
πράγματα και αρκετοί αντιμετωπίζουμε τις επετείους ως πέρα από εμάς, έξω από τη ζωή μας. Ίσως
ως ευκαιρία ξεκούρασης και εκδρομής ή έστω ως
ευκαιρία για μια ημέρα εθνικής ανάτασης. Αλλά ως
εκεί. Τίποτε παραπέρα. Και κάπως έτσι, κάπου εκεί
γεννιέται ο εθνικισμός από τη μια πλευρά και ο
Εθνομηδενισμός από την άλλη. Αποτέλεσμα και οι
δυο της έλλειψης παιδείας και της ιστορικής συναίσθησης.
Είναι προσωπική μας ευθύνη να μαθαίνουμε την
ιστορία μας και να μην μένουμε στα γεγονότα. Και η
μάθηση είναι αποτελεσματική μόνο όταν γίνεται κινητήριος δύναμη της σκέψης και της πράξης μας σε διαφορετικά βιώματά μας. Σήμερα πια, που τα βιώματά
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μας ως λαός και ως ανθρωπότητα θεωρώ πως είναι
τόσο αντιφατικά που κανένας ανθρώπινος νους
δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί λογικά, από τη μία
η εξέλιξη σε όλους τους τομείς και από την άλλη η
κατάρρευση πολιτικο -οικονομικών συστημάτων,
η αγανάκτηση του κόσμου και η έλλειψη βούλησης
του πλήθους, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε σε θέση
να αντλούμε γνώση από την ιστορία μας και να οικοδομούμε με αυτήν συνειδήσεις και χαρακτήρες.
Ψάχνοντας, όμως να βρω πληροφορίες για να πω κάτι
σημαντικό σήμερα εδώ, και προσπαθώντας να αποφύγω κάθε πρόθεση διδακτισμού, ένιωσα πως και
μόνο η έννοια της αντίστασης αξίζει να ακουμπήσει
στο μυαλό μας αυτή τη μέρα περισσότερο από
αυτήν του συμβιβασμού και του ατομισμού που χαρακτηρίζει το μικρόκοσμο του καθενός μας.
Το νόημα της σημερινής ημέρας λοιπόν, δεν
είναι απλά να θυμηθούμε τα γεγονότα. Δεν είναι η
χαρά μας για τη συμμετοχή μας σε έναν φρικιαστικό
πόλεμο. Σήμερα τιμούμε το μεγάλο «όχι». Μια άρνηση στην υποδούλωση του πνεύματος και της
ψυχής. Μια ομόφωνη άρνηση λαού και εξουσίας,
όποια και αν ήταν αυτή, απέναντι σε μια τεράστια
απειλή με τη γνώση της ήττας. Μια συναισθηματική
άρνηση αντίθετη στη τετράγωνη λογική. Είμαστε
άνθρωποι, πολίτες μιας χώρας με ξεχωριστή κουλτούρα και ιστορία. Είναι μεγάλη τιμή μας που κάποιοι
γενναίοι και παράτολμοι αρνήθηκαν να υποκύψουν,
πολέμησαν για τα ιδανικά τους, το παρελθόν, τους
προγόνους τους αλλά και για το μέλλον. Για να μπορούμε εμείς να αναπνέουμε τον αέρα της ελευθερίας
και να διατηρούμε την ταυτότητα μας αναλλοίωτη.

Είναι χρέος μας να προστατεύουμε τα δικά τους κεκτημένα, όσα με θυσίες
προφύλαξαν οι ήρωες του
40 και να θυμίζουμε σε
όσους απειλούν την εδαφική
μας ακεραιότητα και την
εθνική μας ταυτότητα πως η
Ελλάδα είναι ακόμα εδώ και
θα είναι εδώ! Είναι το χρέος
μας στα αγέννητα παιδιά μας
και στους τιμημένους νεκρούς μας. Πάντα ελεύθεροι!
Σας ευχαριστω

Σημείωση Σύνταξης:
Γιορτάζουμε
την
έναρξη του πολέμου 28
Οκτωβρίου 1940 και,
όχι την Απελευθέρωση
Νικόλας
όπως όλες οι χώρες. Οι Καλαποθαράκος
αιτίες βρίσκονται στην
ενότητα, ομοψυχία και
τον ηρωισμό όλου του Ελληνικού λαού
ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων εναντίον των κατακτητών, ενώ την απελευθέρωση ακολούθησε διχόνοια και εμφύλιος.
Η απελευθέρωση της Ελλάδας έγινε μεν αλλά
με πολλές υπόγειες εξαρτήσεις και ελέγχους.
Η απελευθέρωση δεν εξελίχθηκε ελεύθερα. Η
γεωστρατηγική θέση της χώρας μας, και ο
επαναστατικός δυναμισμός της αντίστασης
κατά του φασισμού, έθετε επί τάπητος στις νικήτριες δυνάμεις των Άγγλων -Αμερικάνων
τον έλεγχο της Ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου και, της απομόνωση της Σοβιετικής
Ένωσης, η οποία πήρε έθνη και εκτάσεις περισσότερα από τη δυναμική της. Οι Άγγλοι ως
ναυτική δύναμη ενδιαφερόταν πιο πολύ για
την Ελλάδα ενώ αδυνατούσαν να ελέγξουν
στρατιωτικά τη Βαλκανική ενδοχώρα. (που τελικά σύσσωμος ο Δυτικός κόσμος την έλεγξε
βίαια με πολεμικό τρόπο και με διάλυση της
ομοσπονδίας της Γιουγκοσλαβίας στις
αρχές τις δεκαετίας του 1990). Αντίστροφα οι Σοβιετικοί ενδιαφέρονταν
πιο πολύ για τις χώρες του εσωτερικού,
ο έλεγχος ο οποίος ήταν ανάγκη για τη
δική τους ασφάλεια. Η Αγγλο-Σοβιετική συμφωνία φανερά η κρυφά θα γινόταν η στη Μάλτα η σε άλλο μέρος.
Ένας άλλος παράγοντας για τον
έλεγχο της Ελλάδας είναι η μεγάλη
ισχύς του ΕΛΛΑΣ και η δημοκρατική
και αντιστασιακή ευαισθησία του Ελληνικού λαού για δημιουργία μιας
ελεύθερης Ελλάδας. Για να ελεγχθεί η
Ελλάδα από τις δυτικές δυνάμεις έπρεπε
να καταπολεμηθεί και να εξαρθρωθεί
αυτή η Εθνική συνείδηση της δημοκρατίας. Έτσι δεν εφαρμόστηκαν οι αλλεπάλληλες
συμφωνίες,
Λιβάνου,
Καζέρτας, Βάρκιζας κ.λ.π
Ο εμφύλιος ήταν ένα οργανωμένο
έγκλημα και πολιτική πράξη αυτοεξόντωσης των Ελλήνων, με σκοπό να μη
έχει ανεξαρτησία η χώρα μας. Ήταν
ο μοναδικός εμφύλιος στην Ευρώπη
Η δικτατορία των συνταγματαρχών του
1967 ήταν η δεύτερη επιβολή ανελευθερίας
χωρίς να υπάρχεις εθνικός λόγος.
Η μη Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα
επίσης να μη γίνει η χώρα μας ισχυρή
Ο διαχωρισμός της Κύπρου σε Ελληνική
και Τουρκική και έπεται συνέχεια φανερά η
κρυφά διά μέσου των οικονομικών, στρατιωτικών, πολιτικών και άλλων εξαρτήσεων
για να μη ενωθούμε Εθνικά, Πατριωτικά,
Δημοκρατικά.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Γενικές θέσεις

συνέχεια από τη σελ. 1

Από διεθνή στοιχεία η εξέλιξη του τουρισμού είναι 4-5% το χρόνο τα τελευταία χρόνια ενώ το παγκόσμιο εισόδημα με 2% με 8%
στη Κίνα και Ινδία. Ο Π.Ο.Ε αναφέρει για τις
χρονολογίες 1990 ήταν 455,5εκατομ. τουριστών το 2002 702,6 εκατ. το 2014 το 1100
εκατ. το 2020 προβλέπεται 1600 εκατ. 3,5
φορές πάνω σε μια γενιά -30 χρόνια-. Αναγνωρίζεται πως ο τουρισμός είναι μια από τις
μεγαλύτερες και ραγδαία αναπτυσσόμενες
βιομηχανίες του πλανήτη.
Ο Τουρισμός χρησιμοποιεί πόρους μη
ανανεώσιμους.
Το κλίμα, η ηλιοφάνεια, οι ακτές, τα νησιά,

η θάλασσα, ιαματικές πηγές, η ποικιλόμορφη
πανίδα και χλωρίδα, ποικιλία τοπίου, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά εκθέματα, παραδοσιακή αρχιτεκτονική και πολεοδομία εν γένει
το ανθρωπογενές περιβάλλον των γεωργικών
κοινωνιών, τοπία ιδιαιτέρου κάλλους κ.λ.π.
Είναι πόροι μη ανανεώσιμοι, διότι τις αξίες
που χρησιμοποιεί ο τουρισμός είναι διαμορφωμένες επί χιλιάδες χρόνια από τη φύση και
τον άνθρωπο με αυτή την έννοια είναι μη ανανεώσιμες μη ανακατασκευάσιμες. Η οικονομική
ευμάρεια που διαθέτει ένα αυξανόμενο ποσοστό
κατοίκων του πλανήτη μας, η ανάπτυξη των
μέσων μαζικής μεταφοράς και των μέσων
ενημέρωσης είναι μερικοί από τους παράγοντες
που συνεισφέρουν στην ανάδειξη του τουρισμού
ως ενός από τους πιο ισχυρούς και ραγδαία
αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς της

παγκόσμιας κοινωνίας του 21 ου αιώνα.
Η τουριστική βιομηχανία αντλεί την δύναμή
της από εύθραυστες πηγές όπως το περιβάλλον, η ιστορία και ο πολιτισμός και συχνά χαρακτηρίζεται ως νόμισμα με δύο όψεις. Από
τη μία, συνεισφέρει στην οικονομική άνθιση
μιας περιοχής δημιουργώντας θέσεις εργασίας
και εισροή συναλλάγματος ενώ από την άλλη,
είναι παράγοντας περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιβαρύνσεων που συχνά εμποδίζουν
την ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας
και του τοπικού τουρισμού. Παραδείγματα
από την παγκόσμια πραγματικότητα δείχνουν
ότι η άκρατη, η ασχεδίαστη ή η λανθασμένη
ανάπτυξη του τουρισμού επιφέρει, βραχυπρόθεσμα, γρήγορα οικονομικά ωφέλη καταλήγοντας ωστόσο, μακροπρόθεσμα, σε χαμηλής
ποιότητας τουριστική δραστηριότητα.

ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ
ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ
Του Μελισσοκόμου Παναγιωτη Μανωλάκου
ήμερα στη Μάνη οι μελισσοκόμοι (περίπου 100) κάνουμε έναν
τρύγο το Μάιο φασκόμηλο-αγριολούλουδα κι έναν τον Ιούλιο,
θυμάρι κ.α. αρωματικά φυτά κι έναν τον Νοέμβριο στο ρείκι.
Αρκετοί ασκώντας νομαδική μελισσοκομία κάνουμε περισσότερους τρύγους σε έλατο, πεύκο από τον Ταΰγετο, πορτοκαλιάς από τη Σκάλα και τη
Σπάρτη και βανίλια, βελανιδιά, κουμαριά στον Πάρνωνα. Είναι όλα εξαιρετικής ποιότητας και έχουν αποσπάσει πολλά βραβεία.

Σ

Ελάχιστοι ασχολούμεθα με παραγωγή και άλλων προϊόντων της κυψέλης όπως πρόπολη, βασιλικός
πολτός και γύρη που είναι κυριολεκτικά πολύτιμα δώρα της μέλισσας
στον άνθρωπο. Θυμάμαι προ περίπου 30 περίπου ετών πήγα σε ένα καφενείο/ταβέρνα στο διπλανό χωριό
που ο ιδιοκτήτης ήταν και μελισσοκόμος. Μαζί μου είχα ένα βαζάκι
γύρη που πρόσφατα είχα συλλέξει με
γυρεοπαγίδες εισόδου. Ζήτησα μερικά κουταλάκια για να δοκιμάσουν
και οι υπόλοιποι μελισσοκόμοι της
παρέας. Όταν ο ταβερνιάρης/μελισσοκόμος είδε την γύρη, αρνήθηκε να
δοκιμάσει λέγοντας με την γνωστή
εκφορά του λόγου του. «Τι ένε
αυτός ο γύρης ρε Παναγιώτη; Να
μας εδηλητηριάσεις θέεις;» Προτρέπω τα νέα παιδιά κυρίως, να
ασχοληθούν και με αυτά. Το κόστος
του εξοπλισμού δεν είναι απαγορευτικό. Θέλει όμως πολύ μεράκι και ερ-

γασία.
Θα ήθελα να δώσω μερικές
συμβουλές κυρίως σε νέους μελισσοκόμους που μπαίνουν στη μελισσοκομία.
1. Να διαβάσουν αρκετά βιβλία
– όσο πιο παλιά τόσο πιο καλά- με
κορυφαίο «την μελισσοκομία - σύγχρονοι μέθοδοι εντατικής εκμεταλλεύσεως» του Ν.Ι. Νικολαΐδη και
όπως σε κάθε τέχνη κι επιστήμη υπάρχει ένα βιβλίο Ευαγγέλιο αυτό κατά τη
γνώμη μου σίγουρα είναι.
2. Να πλησιάσουν έναν έμπειρο
μελισσοκόμο με καλή διάθεση και
μεταδοτικότητα. Σίγουρα έχουν να
μάθουν πολύ περισσότερα και χρήσιμα από το Internet, και οι περισσότεροι θα χαρούν να μεταδώσουν
τις γνώσεις τους ανταποδίδοντάς
τους λίγη βοήθεια που τόσο έχουν
ανάγκη.
3. Να ξεκινήσουν με λίγα μελίσσια την άνοιξη (5-10), όπως

γράφει ο Μακεδόνας καθηγητής,
Λιάκος σε κάποια από τα βιβλία του,
η αύξηση του αριθμού των μελισσιών πρέπει να συμβαδίζει με την
αύξηση των γνώσεων.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να
απευθύνω μερικές παραινέσεις
στους συναδέλφους μελισσοκόμους ως προς την συμπεριφορά
και την διαχείριση του μελιού.
Μετά τον τρύγο, φιλτράρουμε το

μέλι με δύο φίλτρα, χοντρό-ψιλό, το
τοποθετούμε μόνο σε ανοξείδωτα
δοχεία, το αφήνουμε 10-15 ημέρες
να ηρεμήσει και να καταυγάσει, και
μετά το ρίχνουμε σε πλαστικά δοχεία, κατάλληλα για τρόφιμα που
κλείνουν αεροστεγώς ή τενεκέδες
γεμάτους μέχρι επάνω, και βέβαια
τους χρησιμοποιούμε μόνο μία
φορά. Αυτονόητα πράγματα που
όμως μερικές φορές δεν γίνονται.
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝ. ΜΑΝΗ
Toυ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ
ε αφορμή κάποιες προτάσεις συμπολιτών μας για
την αξιοποίηση των νερών
στο Δήμο μας, που πρόσφατα γνώρισαν το φώς της δημοσιότητας, θα ήθελα να διατυπώσω κάποιες απόψεις :
Το σύνολο των αρδευτικών και των υδρευτικών
αναγκών στο Δήμο μας βασίζεται αποκλειστικά σε
γεωτρήσεις, πηγάδια και πηγές, δηλαδή σε υπόγεια νερά, που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι
ανεξάντλητα.
Γενικά στη Χώρα μας το μεγάλο πρόβλημα με
το νερό δημιουργείται κατά τους μήνες Ιούνιο –
Ιούλιο – Αύγουστο –Σεπτέμβριο. Τα υπόγεια
αποθέματα νερού μειώνονται συγκριτικά με τους
υπόλοιπους μήνες. Επίσης δεν χρειάζεται να
είσαι ειδικός για να αντιληφθείς ότι οι ποσότητες νερού σε πηγές και πηγάδια όσο προχωράει το καλοκαίρι λιγοστεύουν.
Αναλογιζόμενοι τα προβλήματα που δημιουργούνται το καλοκαίρι με τις συχνές διακοπές νερού
σε αρκετούς οικισμούς, θα έπρεπε εδώ και καιρό
η διαχείριση να αποτελεί προτεραιότητα για το
Δήμο. Αντί να έχουμε σωστότερη διαχείριση των
νερών, οι «αυτοσχεδιασμοί» περισσεύουν… Το
ίδιο και οι «ειδικοί» χωρίς ειδικότητα.
Εδώ και μερικά χρόνια είμαστε μάρτυρες για συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου, στην οποία την καλοκαιρινή περίοδο γίνεται ληστρική άντληση νερού
από γεωτρήσεις τόσο του Δήμου όσο και των ιδιωτών οι οποίες μισθώνονται (;) από την
Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. Η χωρίς διακοπή σχεδόν άντλησή
τους ακόμα και τον Οκτώβριο, έχει προκαλέσει
μείωση στις ποσοτήτες νερού σε πηγές, πηγάδια και
ιδιωτικές γεωτρήσεις, που εδώ δεκαετίες χρησιμοποιούνται νόμιμα για άρδευση. Αναφερόμαστε
στις περιοχές Φράγκα και Καμάρες.

Μ

Γνωρίζουμε το «ποίημα» που θα μας σερβίρουν οι αρμόδιοι: «...τι να κάνουμε ο κόσμος
διψάει...». Όπως μπορούμε να προβλέψουμε από
τώρα ότι μετά την δημοσίευση του παρόντος άρθρου, θα τρέξουν κάποιοι «ψευτοειδικοί” να γράψουν τα δικά τους εφυολογήματα για την
διαχείριση των νερών στο Δήμο. Πρέπει όμως να
γνωρίζουν ότι πριν από αυτούς έχουν ασχοληθεί
σοβαρά κάποιοι άλλοι. Επίσης να τους ενημερώσουμε ότι δεν πρόκειται να καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια να παρακολουθούμε το
στράγγισμα από νερό των περιοχών μας.
Έχουμε δικαιώματα σε αρδευτικό νερό πολύ
πρίν να εμφανιστούν οι σημερινές ανάγκες σε νερό

• Ο Δήμος όφειλε εδώ και καιρό να έχει προχωρήσει στην κατασκευή νέων έργων και όχι
να ξεζουμίζει αυτά που υπάρχουν εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια.
• Αναλογιζόμενοι τα προβλήματα που δημιουργούνται το καλοκαίρι με τις συχνές διακοπές
νερού σε αρκετούς οικισμούς, θα έπρεπε εδώ και καιρό η διαχείριση να αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο. Αντί να έχουμε σωστότερη διαχείριση των νερών, οι «αυτοσχεδιασμοί»
περισσεύουν.
• Το ίδιο και οι «ειδικοί» χωρίς ειδικότητα. Γνωρίζουμε το «ποίημα» που θα μας σερβίρουν οι αρμόδιοι: «...τι να κάνουμε ο κόσμος διψάει...»
• Όλοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο νερό και καμία εμπορευματοποίηση, αλλά και σπατάλη δεν επιτρέπεται να γίνεται από κανέναν, είτε από ιδιώτη είτε από το Δήμο.
• Επίσης να τους ενημερώσουμε ότι δεν πρόκειται να καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια
να παρακολουθούμε το στράγγισμα από νερό των περιοχών μας.

ύδρευσης.
Ο Δήμος όφειλε εδώ και καιρό να έχει προχωρήσει στην κατασκευή νέων έργων και όχι να
ξεζουμίζει αυτά που υπάρχουν εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια.
Κάποιοι θα απαντήσουν και το περιμένουμε,
ότι έχει συνταχθεί μελέτη διαχείρισης. Μόνο ότι
αυτές οι δήθεν μελέτες δεν έχουν σχέση με την
πραγματικότητα. Για να γνωρίζεις πως πρέπει να
μοιράσεις το νερό, θα πρέπει πρώτα απόλα να γνωρίζεις πόσο είναι και που είναι. Δεν έχουμε ακούσει τέτοιους ειδικούς να διαθέτει ο Δήμος, εκτός
από εκείνους που έχουν αυτοανακηρυχθεί.
Όλοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο νερό
και καμία εμπορευματοποίηση, αλλά και σπατάλη
δεν επιτρέπεται να γίνεται από κανέναν, είτε από
ιδιώτη είτε από το Δήμο. Υπάρχουν νόμοι και
υπηρεσίες πολύ πιό πάνω από τους Δήμους που
έχουν την ευθύνη για τον τρόπο διαχείρισης των
νερών. Όλο αυτό το πακέτο θα το αξιοποιήσουμε εαν συνεχιστεί αυτή η πρακτική στις περιοχές που αναφέραμε πιό πάνω. Εαν πάλι
κάποιοι πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας σαν
ασπίδα την ύδρευση, αποκτούν «άλλοθι» για να
συνεχιστεί το σημερινό καθεστώς της άντλησης,

τότε κάνουν λάθος.
Αυτή η κατάσταση, η οποία από χρόνο σε χρόνο
χειροτερεύει, σίγουρα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Μάλιστα συγκεκριμένος συμπολίτης μας, ο
οποίος έχει «παραχωρήσει» στο Δήμο την γεώτρησή του, πριν από δύο περίπου μήνες είχε το
«θάρρος» σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να κάνει
και «επιστημονικές» υποδείξεις για το πως πρέπει
να αξιοποιηθούν τα νερά στο Δήμο μας, για να
σωθεί η περιοχή από την κλιματική αλλαγή!!. Θα του
υπενθυμίζαμε ότι «στου κρεμασμένου το σπίτι δεν
μιλάνε για σκοινί». Ας φροντίσει για τη δική του
στάση και ας αφήσει τις συμβουλές για την «σωτηρία» της Μάνης από τη λειψυδρία, σε πιο ειδικούς.
Όλους μας προβληματίζει το φαινόμενο που
ακούει στο όνομα «κλιματική αλλαγή» και οι επιπτώσεις που αυτή κουβαλάει. Όμως οι πολίτες
και οι τοπικές κοινωνίες μπορούν κι΄αυτές να
συμβάλλουν σημαντικά για να μειωθούν οι επιπτώσεις, προχωρόντας με συλλογικότητα σε μικρής κλίμακας παρεμβάσεις/έργα. Εδω λοιπόν
αξιολογείται και η προσωπική στάση του καθενός ξεχωριστά.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το τελευταίο που
είναι και το πιο εύκολο.
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Τσίμοβα (Αρεόπολη)
Η
περίοδος αυτή αποτελεί τη σημαντικότερη εξέλιξη του οικισμού. Τα πρώτα χρόνια παρατηρείται μια στασιμότητα στην ανάπτυξή του. Αν και η Τσίμοβα δε λαμβάνει μέρος
στις κινητοποιήσεις του 1614 ο πληθυσμός της παραμένει μικρός σε σχέση με των γύρω
χωριών. Σύμφωνα με τη στατιστική που συντάσσει ο Πέτρος Μέδικος το 1618 υπάρχουν 30
μόνον οικογένειες σε σύνολο 4913 οικογενειών όλης της Μάνης (13).

Η στασιμότητα αυτή πρέπει να οφείλεται στην
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής που έγινε μεταξύ των ετών 1517 και 1670
καθώς και στην πιεστική παρουσία των Τούρκων
στο γειτονικό κάστρο της Κελεφάς. Έτσι η πειρατεία γίνεται η κυριότερη ασχολία των κατοίκων.
Την περίοδο αυτή, μάλιστα, λαμβάνει μεγάλη
έκταση και το λιμάνι του Οιτύλου ονομάζεται μεγάλο Αλγέρι (14).
Κατά τον 17ο αι. ισχυρότερη οικογένεια της
Τσίμοβας είναι οι Τσαλαπιάνοι. Έχουν εγκατασταθεί και στο Λιμένι από όπου διεξάγουν μικρής κλίμακας εμπόριο με τους Ενετούς (15),
Άλλες μεγάλες οικογένειες την ίδια περίοδο
είναι οι Τωρναριάνοι και οι Πουνεντιάνοι.
Ο πληθυσμός της Τσίμοβας αυξάνει και το
1670 αριθμεί 80 οικογένειες (16). Σημαντικός
σταθμός στην εξέλιξη του οικισμού υπήρξε η
εγκατάσταση της οικογένειας Μαυρομιχάλη στην
περιοχή (17). Είχαν έρθει περί τα μέσα του 17ου
αι. στο γειτονικό Λιμένι όπου συγκρούονται και
τελικά διώχνουν την οικογένεια των Τσαλαπιάνων. Αποκτούν σύντομα δύναμη.
Ήδη το 1690 ο γενικός πρόβλεπτος της Ενετικής πολιτείας Βενιέρ τους αναφέρει σαν μια από
τις μεγαλύτερες οικογένειες της Μάνης ο δε αρχηγός της οικογένειας, αυτή την περίοδο, Γεώργιος Μαυρομιχάλης, είναι γνωστός με την
επωνυμία Έξαρχος (18).
Το 1686 οι Βενετοί βοηθούν τους ντόπιους
να διώξουν τους Τούρκους από την Κελεφά πράγμα που ανακουφίζει την περιοχή. Η λήξη του
Τουρκοβενετικού πολέμου το 1715 δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη Μάνη. Ακολουθεί μια ειρηνική περίοδος μέχρι το 1770 κατά την οποίαν
η Τσίμοβα αναπτύσσεται. Η οικογένεια Μαυρομιχάλη αυξάνει. Κλάδοι της εγκαθίστανται στην

Τσίμοβα στις αρχές του 18ου αι.. Εκεί έρχονται σε σύγκρουση με τους Τσαλαπιάνους και
τους Τωρναριάνους. Υπερισχύουν οι Μαυρομιχαλαίοι οι οποίοι αφού εδραίωσαν τη θέση
τους στην περιοχή στρέφουν την προσοχή
τους στο εμπόριο. Από το 1761 πουλούν λάδι
στους Γάλλους. Με την πάροδο του χρόνου εξάγονται και άλλα προϊόντα και δημιουργείται στοιχειώδης βιοτεχνία. Η ανάπτυξη του εμπορίου έχει
σαν αποτέλεσμα το 1766 να σταματήσει η πειρατεία (19). Η περίοδος αυτή σταματά με την επανάσταση του 1770 (Ορλωφικά). Η οικογένεια
Μαυρομιχάλη διαδραματίζει ηγετικό ρόλο. Ο αρχηγός της οικογένειας την περίοδο αυτή Γεώργιος, είναι και αρχηγός των Μανιατών.
Μέλη της οικογένειας σκοτώνονται, συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι, ενώ άλλοι εξορίζονται.
Απώλειες έχουν και άλλες γνωστές οικογένειες
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Περίοδος Β’ (1600-1828)
της Τσίμοβας (20).
Τα πρώτα χρόνια μετά την επανάσταση ήταν
δύσκολα για την Πελοπόννησο.
Η Μάνη αν και δεν κατελήφθη από τους
Τούρκους δέχθηκε χιλιάδες πρόσφυγες με
αποτέλεσμα την επανεμφάνιση της πειρατείας.
Σύντομα, όμως, αρχίζει η οικονομική ανάπτυξη
της Πελοποννήσου που επιδρά και στην πτωχή
ακόμα Μάνη. Στην ανάπτυξη της τελευταίας συντελούν δύο ακόμα γεγονότα. Το 1771 η
Μάνη γίνεται αυτόνομη με διοικητή Έλληνα.
Παράλληλα οι Τούρκοι επιτρέπουν σχετική
ελευθερία στο εμπόριο (21).
Στην Τσίμοβα η οικογένεια Μαυρομιχάλη ξεπερνά τις πρώτες δυσκολίες. Επανακτούν τις
εμπορικές τους σχέσεις με τους Γάλλους στους
οποίους εξάγουν κυρίως λάδι, αλλά και προϊόντα
όπως πρινοκόκκι, σιτάρι, βελανίδια, μετάξι, μέλι
κ.ά.. Παράλληλα προστατεύουν τα πλοία τους
από τους πειρατές (22). Το ενδιαφέρον των Γάλλων επεκτείνεται και στον πολιτικό τομέα. Συνεννοούνται με Μανιάτες καπετάνιους για την
ανεξαρτησία της Ελλάδας, ενώ τους τροφοδοτούν με πολεμοφόδια. Η αύξηση της τιμής του
λαδιού στα τέλη του 18ου αι. είχε ευνοϊκές επιπτώσεις στη Μάνη. Οι Μανιάτες αποκτούν χρή-
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ματα και διεξάγουν εμπόριο με δικά τους πλοία
(23).
Η παρουσία της οικογένειας Μαυρομιχάλη
στην περιοχή της Τσίμοβας είχε σαν θετικό αποτέλεσμα την αυτονομία της από τον εκάστοτε
μπέη της Μάνης και τη διεξαγωγή του εμπορίου
από το Λιμένι και όχι από τα παραδοσιακά λιμάνια της Καλαμάτας, του Γυθείου ή της Κορώνης.
Έτσι το Λιμένι θεωρείται το 1815, μαζί με το
Μαραθονήσι (Γύθειο), ένα από τα δύο μεγαλύτερα λιμάνια της Μάνης, η δε Τσίμοβα ένα από τα
ισχυρότερα και μεγαλύτερα χωριά της Μάνης. Οι
κάτοικοι είχαν ασκηθεί στη χρήση των όπλων και
θεωρείτο καπετανία αν και ήταν κέντρο μόνο
ισχυρής οικογένειας (24).
Οι Μαυρομιχαλαίοι αποκτούν την εμπιστοσύνη των τούρκων και το 1815 ο τότε αρχηγός
της οικογένειας Πέτρος γίνεται μπέης της Μάνης
(Πετρόμπεης) (25).
Από το 1818 οι προετοιμασίες για την επανάσταση εντείνονται. Στις 17 Μαρτίου του 1821 ο
Πετρόμπεης υψώνει τη σημαία της επανάστασης
στην Πλατεία των Ταξιαρχών (26). Στις μάχες που
ακολουθούν διακρίνονται πολλοί κάτοικοι της
Τσίμοβας. Στις 24 Ιουνίου του 1826 ο Ιμπραήμ
Πύργος
Φρατζεσκάκη
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κάνοντας αντιπερισπασμό στους Έλληνες που πολεμούσαν στον Αλμυρό αποβιβάστηκε στον
όρμο του Δυρού και επιτέθηκε στη Χαριά, τον
Πύργο Δυρού και στην Τσίμοβα. Οι κάτοικοι
οχυρώθηκαν στους πύργους Ντρουφάκη, Κουτράκου, Ρεμπάκου, Πικουλάκη και Κουτσουλιέρη και αποκρούουν την επίθεση. Την
επομένη αποκρούστηκε και νέα επίθεση στα
Τσαλαπιάνικα (27). Στις 13 Ιουλίου του 1826
έγινε κέντρο της επιτροπής για την οργάνωση
και κατεύθυνση του αγώνα (28).
Όπως είδαμε ήδη, από τις αρχές της περιόδου
ο πληθυσμός του οικισμού αυξάνει. Οι μεγάλες
οικογένειες που εγκαθίστανται δημιουργούν
νέους οικισμούς.
Οι Τσαλαπιάνοι στα μέσα περίπου του 17ου
αι. (εικ. 8) εγκαταστάθηκαν βορειοδυτικά του
σημερινού οικισμού. Οι Πουνεντιάνοι νοτιοδυτικά ενώ οι Τωρναριάνοι βορειοανατολικά.
Μια εικόνα για την Τσίμοβα δίνει το 1670 ο
Εβλιγιά Τσελεμπή (29). Ο οικισμός αν και έχει
επεκταθεί παραμένει πολύ φτωχός, οι δε κάτοικοι
στερούνται και των
στοιχειωδών ανέσεων.
Η ανάπτυξη της περιοχής πρέπει να αρχίζει
μετά τις αρχές του 18ου
αι.
Στις αρχές του 18ου
αι. εγκαθίστανται στην
Τσίμοβα δύο κλάδοι
της οικογένειας Μαυρομιχάλη, ο Βοηδήδες
και οι Γιαννάκοι. Οι
μεν πρώτοι στο κέντρο οι δε δεύτεροι
στα δυτικά του οικισμού.
Ο οικισμός μορφοποιείται. Στη θέση των
παλιών μονοπατιών δημιουργούνται δρόμοι.
Υπάρχει ένας κύριος
άξονας με κατεύθυνση
ανατολή-δύση που διασταυρώνεται με δευτερεύοντες δρόμους με
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κατεύθυνση βορρά-νότο. Κατά μήκος αυτών και κυρίως στα σημεία συμβολής τους ξεκινούν αδιέξοδοι που συμπληρώνουν το δίκτυο του οικισμού με
σύστημα γραμμικής διακλάδωσης.
Το άγονο έδαφος της Μάνης, η έλλειψη νερού
και ο μεγάλος πληθυσμός είχαν σαν αποτέλεσμα
τη δημιουργία ενός ιδιόμορφου τρόπου ζωής.
Δημιουργούνται έτσι η γενιά που για την κοινωνική δομή της εποχής ήταν η πολιτική μονάδα και
η φαμίλια ήταν η οικονομική. Ο διαχωρισμός των
τάξεων και ο «γδικιωμός» ήταν συνακόλουθα
αυτής της κατάστασης και ρύθμιζαν τις σχέσεις
των γενιών. Συχνοί ήταν οι πόλεμοι τόσο μεταξύ
των μελών μιας γενιάς ή των γενιών ενός οικισμού όσο και μεταξύ των οικισμών της Μάνης
(30).
Τα συγκροτήματα κατοικούνται από τα μέλη
της γενιάς. Αναπτύσσονται γύρω από ένα πυρήνα, τον πύργο. Είναι κτισμένα συνήθως στις
διασταυρώσεις των δρόμων για να ελέγχουν
τα περάσματα, αυξάνονται δε λόγω πολλαπλασιασμού της γενιάς και των υποτακτικών της.
Κάθε γενιά είχε το δικό της πύργο, στέρνα, εκκλησία και νεκροταφείο.
…
Στο σημερινό οικισμό η μόνη συνοικία που
είναι κάπως καθορισμένη είναι τα Τσαλαπιάνικα
που ήταν και η παλιότερη της Τσίμοβας. Οι άλλες
συνοικίες δεν καθορίζονται ενώ μεταξύ των συγκροτημάτων των Μαυρομιχαλαίων παρεμβάλλονται συγκροτήματα άλλων οικογενειών.
Παράλληλα σε προωθημένες θέσεις έξω από
τον οικισμό εμφανίζονται απομονωμένα μικρά
συγκροτήματα με πύργο, τα «ξεμόνια».
Στο τέλος της περιόδου ο οικισμός χάνει την
εσωστρέφειά του. Η οικονομική ανάπτυξη έχει
σαν αποτέλεσμα να κτίζονται νέα κτίρια και να
επεκτείνονται τα υπάρχοντα. Στο τέλος του 18ου
αι. (1795) κτίζεται ο ναός των Ταξιαρχών που
είναι και η μητρόπολη του οικισμού. Γλύπτες και
ζωγράφοι εγκαθίστανται στην Τσίμοβα, ο δε ποιητής Νικήτας Νηφάκος αναφέρει στα τέλη του
18ου αι. «… η πρώτη είναι η Τσίμοβα καλή χώρα
μεγάλη…» (στ. 198-199) (31) (εικ. 9).
Πύργος
Κουτσιλιέρη
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Ο τρύγος
στον Πύρριχο,
τα έθιμα του τρύγου
ρελό πανηγύρι, αληθινό γιορτάσι για το χωριό
ήταν ο τρύγος των αμπελώνων της πολιτείας
1950-1970.
Στο τέλος του Στέμπρη τα αμπέλια γιόρταζαν με πολυάριθμες κραυγές και τραγούδια από τους τρυγητές.
Άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, μικροί και
μεγάλοι, όλοι φορτωμένοι με καλάθια και κόφες με
σταφύλια έπαιρναν το δρόμο για τον ληνό από τις ντάνες και τα στρατόνια των αμπελώνων.

Τ

Στα πατοσάκια, που ήταν σακιά
γεμάτα σταφύλια για πάτημα από
τους γοργοπόδαρους χορευτές. Γινόταν διαλογή των σταφυλιών, μαυρούδι, βελαΐτης, αλογοουρές,
μαυρομάτης, ροδίτης, λογής λογής
ασπροστάφυλα σεβαστιανά, έδιναν
ξεχωριστό άρωμα στο μούστο και
αργότερα στο ψημένο κρασί μέσα
στα χιλιάρικα βαρέλια, στα δρύινα
κρασοβάρελα.
Η επισκευή των βαρελιών από
τους βαρελάδες κυρίως από τη Δυτική Μάνη και το μπουρλότο είχαν
γίνει από το τέλος Αυγούστου.
Μάραθος, γλυκάνισος, φύλλα καρυδιάς σαν τα βασικά στοιχεία
του μπουρλότου, για να δώσουν
άρωμα στο βαρέλι, αλλά και να
εξαφανίσουν κάθε είδος μικροβίου.
Η κοιλάδα από τα Μεράδικα
μέχρι τον Πούρκο ήταν καταπράσινη από τα αμπελοχώραφα που
έβγαζαν το φημισμένο αρωματικό
κρασί του Πυρρίχου.
Ιδρώτας και κόπος έχει ποτίσει
αυτά τα χώματα στο σκάψιμο, στο
κλάδεμα, στο συγύρισμα των αμπελώνων. Οι μυστικοί αντίλαλοι από
νεανικές φωνές και τραγούδια
ακούγονται και σήμερα στα εγκαταλελειμμένα αυτά αμπελοχώραφα τα
γεμάτα βάτα σήμερα, ανήμπορα να
διαμαρτυρηθούν για την ανθρώπινη
εγκατάλειψη αφού άνθρωποι δεν
υπάρχουν.
Οι νύχτες στους ληνούς ήταν
αξέχαστες, οι παρέες ευχάριστες, τα
τραγούδια συνόδευαν την πορεία
των αστερισμών της νύχτας.
Οι χοροί πάνω στα πατοσάκια, με
τα απρόοπτα πεσίματα και η στριφουλιά με άνδρες από τους δυνατούς
στις κόντρες, έδινε τον κατακόκκινο
μούστο, που γεύονταν από λίγο όλοι
της συντροφιάς, γιατί η κατανάλωση

Του φιλόλογου
Βασίλη
Βλασταράκου

Ληνού, επιστατούσε στο πάτημα και
αν και σχολιαρόπαιδο έβαζε κάτω
τους καλύτερους εργάτες.
Ο Ληνός μας, το Λημπί μας
ποσότητας θα δημιουργούσε προέπαιρνε
1550 οκάδες μούστο και το
βλήματα στο στομάχι.
Ο μούστος είναι ζωντανός, βρά- κρατούσαμε πάντα γεμάτο γιατί οι
αγωγιάτες ήσαν απρόβλεπτοι.
ζει και φουσκώνει.
Οι έμποροι που αγόραζαν το μούΔεν μπορώ να ξεχάσω τις νύχτες
στο
έπρεπε να φέρουν για το καλό με
που ζήσαμε εργαζόμενοι. Νύχτες
την
επίσκεψή τους στο αμπέλι μια
κοινωνικές με ιστορίες, τραγούδια,
φραντζόλα
ψωμί και ρέγκες και ο
πειράγματα.
ιδιοκτήτης
προσέφερε
επιτραπέζια
Που και που στρίγκλες φωνές
σταφύλια
ανταποδίδοντας.
από τσακάλια έσπαγαν την ηρεμία
Γύρω στις οκτώ χιλιάδες (8000)
της νύχτας και οι αλεπούδες έδιναν
οκάδες
μούστο έδινε το αμπέλι μας.
το σύνθημα για πιθανές εξορμήσεις
Γέμιζαν
τα δρύινα βαρέλια στην τασε κανένα κοτέτσι, ενοχλημένες που
βέρνα
«Ο
Πύρριχος» του πατέρα
περιορίζονταν μόνο σε καμπανούς
μου
στην
Αρεόπολη
αλλά και το χιαπό σταφύλια.
λιάρικο
βαρέλι
του
φώκου
στο σπίτι
Ήταν μεγάλο το αμπέλι μας. Σαμας είχε την τιμητική του.
Στριφουλιά, με κατακόκκινο
μούστο, βρασμένα τσίπουρα για
πετιμέζι που αρωμάτιζε το μούστο
που ψηνόταν 10-12 κιλά στο χιλιάρι και γραδάρισμα για να μην
πέσει ο μούστος κάτω από τους
(12) δώδεκα βαθμούς και προπαντός καθαριότητα, ασβέστωμα και
σταθερή θερμοκρασία στο φώκο
του σπιτιού, με αποτέλεσμα να ευφραίνεται η καρδία σου, πίνοντας
μια κούπα κρασί νηστικός ή χορτάτος.
Ο κόσμος όμως έφυγε από το
Ο Δημήτρης Ταβουλάρης κατ' επιλογήν, χωριό για τις μεγαλύτερες πόλεις.
ευαίσθητος καλλιεργητής-γεωργός έχει εξε- Τα εργατικά χέρια χάθηκαν και
λίξει την περιουσία των Μπουκουβαλιάνων ιδίως νεανικά που χρειάζονται τα
σε «κήπους του Επίκουρου» -ελιές, αχλα- αμπέλια. Άλλαξαν οι χωριανοί
μου τις καλλιέργειες. Τα αμπέλια
διές, αμπέλια, κορομηλιές, μηλιές κ.α.αντικαταστάθηκαν από ελιές,
ράντα (40) μεροκάματα για διπλό- απρόσφορες όπως αποδείχτηκε.
σκαμμα.
Το περιβάλλον αλλοιώθηκε
Την εποχή του τρύγου παίρναμε ακόμη και τα αποδημητικά πουλιά
βοήθεια από τους συγγενείς μας. άλλαξαν δρόμο. Έπαψε να λέγεται το
Κάθε χρόνο τα ξαδέρφια του πατέρα χωριό από τους περαστικούς «Το
μου, οι Γουλιάνοι από τα Λουκάδικα Παρίσι της Μάνης».
και τα ξαδέλφια τα δικά μας, τα ΞιΟι βόλτες σταμάτησαν, τα μαγαζιά
φαράκια από την Αρεόπολη με πρω- έκλεισαν, οι ρούγες ορφάνεψαν, οι
ταγωνιστή το Γιώργο που συντόνιζε άνθρωποι απομονώθηκαν στα σπίτια
τα εργατικά μας χέρια και τις εργα- τους, απολαμβάνοντας τον πολιτισμό
σίες μας, ανάλογα με τις ανάγκες του της ερημικής ψυχής και μοναξιάς που

Χειροκίνητο
στιφτήρι
σταφυλιών
για εξαγωγή
μούστου
στην
ιδιοκτησία
του Δημήτρη
Ταβουλάρη
στο σπίτι
της μάνας του
Αικατερίνης
Μπουκουβάλα
στον Κάβαλο

τους προσφέρει η τηλεόραση.
Εμείς οι παλιοί θυμόμαστε με νοσταλγία με νοσταλγία το πλούσιο
περιβάλλον του χωριού μας, τις συνήθειες και τους κανόνες των τρυγητών τους αγωγιάτες να φορτώνουν
μούστο από τους ληνούς τους επισκέπτες στους ληνούς να χαιρετούν
λέγοντας «Βρύσες τα κρασιά σας».
Τους μουχτερίδες (μαγιάτικη προσλαλιά) να επισκέπτονται το αμπέλι με
ρέγκες και ψωμί, την κοιλάδα με τα
αμπελοχώραφα να μυρίζουν ψητές
ρέγκες στη διάρκεια του τρύγου.
Ο έμπορος του μούστου «μουστερής» δεν έκανε κανένα συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη του αμπελιού,
ο λόγος του ήταν εγγύηση και συμβόλαιο.
Θυμάμαι με νοσταλγία το πλούσιο περιβάλλον του χωριού μας πριν
πάρουν τη σημερινή μορφή τους οι
δρόμοι, τα βουνά, οι λαγκαδιές, οι
χαράδρες, τα χωράφια και οι βοσκότοποι με τους αγνούς βοσκούς που
ζωντάνευαν τη φύση, με το κάθε είδους τραγούδι τους που ειρήνευαν
τα βουνά και μάγευαν τους λόγγους
και τα λαγκάδια. Θυμάμαι τα πλούσια αμπελοχώραφα και τα έθιμα του
τρύγου των αμπελιών, τους μουχτερίδες, να φέρνουν ψωμί και ρέγκες
για το καλό του αμπελιού, που το
προσωποποιούσαν σε ιδιοκτήτες, τις
ευχές «Βρύσες τα κρασιά σας», τα
πλούσια καλάθια με τα σταφύλια,
που έδινε ο ιδιοκτήτης του αμπελιού
στον αγοραστή του μούστου τους
κανόνες και τα έθιμα του τρύγου, τα
υπέροχα σταφύλια με τα οποία γέμιζε το καλάθι του ο εργάτης χωρίς
αμπέλι.
Θυμάμαι τη βοήθεια στους ανήμπορους τη ζωή μας μέσα μέσα στη
φύση έκρυβε την ευτυχία μας που
δυστυχώς μαστίγωσε ο πολιτισμός
μας.
Ευτυχώς μένουν ως σύνορο της
ζωής μας οι ιδέες μας και το άγχος
για τη γη μας.
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Generation Next:

Η νέα γενιά Ελλήνων επιστημόνων
βρίσκεται στην εφηβεία!
πορεί σήμερα ένας έφηβος από τον
Έβρο να ταξιδέψει εικονικά στο διάστημα και να προσεδαφιστεί στην
επιφάνεια του Άρη ή της Σελήνης; Μία μαθήτρια από την Κεφαλλονιά να μάθει App Development και να δημιουργήσει πρωτότυπες
εφαρμογές; Ή έφηβοι από κάθε πιθανό σημείο της Ελλάδας να ενημερωθούν με τρόπο
κατανοητό και διασκεδαστικό για το Internet
of Things ή να εξοικειωθούν με τις εκπληκτικές δυνατότητες της πλακέτας Arduino και να
πειραματιστούν με αυτές;
Και βέβαια μπορούν! Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής,
με σύνδεση στο διαδίκτυο, και το www.generationnext.vodafone.gr στα «Αγαπημένα».
Πρόκειται για την online εκπαιδευτική πλατ-

• Discover: πρώτη γνωριμία με το STEM
μέσω βίντεο καινοτόμων κατασκευών εφήβων
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως
των μαθητών από την Κάλυμνο που δημιούργησαν ένα νοσοκομειακό drone για την παροχή προμηθειών πρώτων βοηθειών.

φόρμα του Προγράμματος Aνάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Generation Next του
Ιδρύματος Vodafone - η οποία απευθύνεται σε
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, και προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαιδευτική
εμπειρία STEM.

πειραματιστούν και να δημιουργήσουν τις
δικές τους κατασκευές, όπως για παράδειγμα
ένα home cinema, με μοναδικά υλικά κατασκευής ένα κουτί παπουτσιών, έναν μεγεθυντικό φακό και ένα κινητό τηλέφωνο!

Μ

Έφηβοι από όλη την Ελλάδα
κατακτούν τον κόσμο της τεχνολογίας
και μεταμορφώνουν τον κόσμο μας
Μέχρι σήμερα, το Generation Next έχει
προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον της σχολικής –και όχι μόνο– κοινότητας με περισσότερους από 86.000 επωφελούμενους
μαθητές, καθηγητές, συνεργάτες και πολίτες
από 108 περιοχές από όλη την Ελλάδα.
Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σε οπτικοακουστική μορφή και αναπτύσσεται σε τρεις
θεματικές ενότητες:

• Learn: περιλαμβάνει μία σειρά εκπαιδευτικών κύκλων σχετικά με τις πλακέτες Arduino,
το App Development και άλλες βασικές θεματικές STEM. Αν θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί ένα GPS και γιατί όχι να κατασκευάσετε το
δικό σας, η ενότητα αυτή σας αφορά.
• Create: περιλαμβάνει οπτικοακουστικό
υλικό σχετικά με Do it Yourself δραστηριότητες. Οι μαθητές μπορούν να εμπνευστούν, να

Ένας Πανελλήνιος Διαγωνισμός
με πολλούς νικητές
και όλους εμάς κερδισμένους
Ως επιστέγασμα του προγράμματος, το
Ίδρυμα Vodafone διοργανώνει έναν πανελλήνιο διαγωνισμό προκειμένου να δώσει επιπλέον κίνητρο στους μαθητές ώστε να
πειραματιστούν περαιτέρω με τις γνώσεις που
απέκτησαν. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τρεις διαγωνισμοί, από τους οποίους
προέκυψαν συνολικά 450 κατασκευές και
εφαρμογές από 144 σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από όλη την Ελλάδα.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της 3ης διοργάνωσης, μαθητές από το Πειραματικό Σχολείο
Φλώρινας δημιούργησαν ένα ευφυές ρομπότ
που ελέγχει και προειδοποίει για τις συνθήκες
που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στο σπίτι,
ενώ μαθητές από το 6ο Γυμνάσιο Δράμας
επινόησαν ένα σύστημα για τη διαχείριση της
ποιότητας του αέρα στις σχολικές αίθουσες.
Από την άλλη πλευρά, δύο μαθητές από το 1ο
Επαγγελματικό Λύκειο Δάφνης, δημιούργησαν δύο ρομποτικές κατασκευές για τον εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων και την αποτροπή
της διασποράς της νόσου COVID-19 στη
σχολική κοινότητα.
Όσοι ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον 4ο κύκλο του διαγωνισμού,
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο

https://www.vodafonegenerationnext.gr/diagonismos/plirofories, έως και 30/1/2022.
Το Generation Next υλοποιείται από το
Ίδρυμα Vodafone, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό
SciCo - Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
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Άγρια φυτά της Κρήτης και της Μάνης κατά των εχθρών ελιάς κι αμπελιού
Της Κορίνας Καφετζοπούλου
ολλά άγρια φυτά της ντόπιας χλωρίδας βοηθούν
στην βιολογική καλλιέργεια καθώς φιλοξενούν
πληθώρα «πολεμιστών» που εξουδετερώνουν
τους «εχθρούς» της ελιάς, του αμπελιού και των θερμοκηπίων.
Ένας αποτελεσματικός εχθρός του δάκου, είναι
η χαρουπιά.
Σήμερα οι επιστήμονες δεν έχουν γίνει πιο παρατηρητικοί από τους παλαιότερους ωστόσο προσπαθούν
να επαναφέρουν την βιολογική καταπολέμηση των
βλαβερών εντόμων που νικήθηκε από τα φυτοφάρμακα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι σε αναφορά του 1930 υπογραμμίζεται ότι στην περιοχή του Βραχασίου δεν εμφανιζόταν ο δάκος εξαιτίας της παρουσίας χαρουπιών.
Στην χαρουπιά αναπτύσσεται ένα έντομο που
τρώει τον καρπό του δέντρου. Πάνω σε αυτό όμως
εμφανίζεται ένα άλλο ωφέλιμο παράσιτο του δάκου
που τον εξολοθρεύει την άνοιξη.

Π

Η χαρουπιά
(αγριοκερασιά)

Μερικά έντομα
που καταπολεμούν ασθένειες
- Η θυμέλεα που βρίσκεται σε πολλά χωράφια και
προστατεύει το χωράφι ή το αμπέλι χωρίς να το γνωρίζει καν ο παραγωγός.
Βοηθάει την ελιά, τα σταφύλια και τα λαχανικά
διότι σε αυτό το φυτό αναπτύσσεται ένας βιολογικός
εχθρός, το είδος orius, που είναι πολυφάγο και τρέφεται με θρύπες, μελίγκρες, τετράνυχους ακάραια.
Η θυμέλεα είναι ένα φυσικό πολλαπλασιαστήριο
του ωφελίμου αυτού εντόμου.
Λόγω της άγνοιας για την χρησιμότητα αυτού του
φυτού, οι παραγωγοί αναγκάζονται να εισάγουν τους
πληθυσμούς του orius από την Ολλανδία όπου εκτρέφεται σε ειδικά εργαστήρια!
Οι παραγωγοί στην Ιεράπετρα αντί να εισάγουν
αυτό το έντομο, κόβουν τη θυμέλεα από τους αγρούς
και την τοποθετούν μέσα στα θερμοκήπια.
-Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η γνωστή θρούμπα η θρούμπι που χρησιμοποιείται και ως αφέψημα.
Εκτός από όλα τα άλλα φιλοξενεί και τον «μπο-

μπίνο» που επίσης εισάγεται από την Ολλανδία και
χρησιμεύει στην γονιμοποίηση της τομάτας χωρίς ορμόνη.
Το θρούμπι αν βρίσκεται έξω από τα θερμοκήπια
μέσα σε γλάστρες, προσελκύει το συγκεκριμένο
έντομο αυτομάτως.
Ο μπομπίνος στη συνέχεια θα βρει το δρόμος του
προς τις τομάτες.
- Η ακονίζα επιβάλλεται να είναι στις παρυφές των
αγρών επειδή φιλοξενεί αρπακτικά για τα αλευρώδη
αλλά και άλλα βλαβερά έντομα.
Το ίδιο συμβαίνει και με τον τσούκο.
Ειδικά για τον τσούκο και τη θρούμπα ο κ. Ροδιτάκης σημείωσε ότι θα σώσουν καλλιέργειες ακόμα και
στους υπαίθριους κήπους απλά αν βρίσκονται μέσα σε
γλάστρες.
Η στρατηγική αυτή της ενίσχυσης της ωφέλιμης πανίδας είναι απλή μικρού κόστους και συμβάλλει εκτός
των άλλων στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, σημείωσε ο ίδιος.

Και συμπλήρωσε ότι στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των εντόμων εχθρών των κηπευτικών καλλιεργειών η βιολογική καταπολέμηση κατέχει
σημαντική θέση καθώς είναι αποτελεσματική και φιλική
προς το περιβάλλον.
Η βιολογική αντιμετώπιση των εχθρών επιτυγχάνεται με την εξαπόλυση φυσικών εχθρών (παρασιτοειδών, αρπακτικών) καθώς και με τη χρησιμοποίηση
παθογόνων μικροοργανισμών.
Πολύ σημαντικό ρόλο στη μείωση των πληθυσμών
των επιβλαβών εντόμων μπορεί να διαδραματίσουν οι
φυσικοί εχθροί που φιλοξενούνται επιβιώνουν και
αναπτύσσονται στα αυτοφυή φυτά, που υπάρχουν στα
περιθώρια των αγρών ή σε ακαλλιέργητες εκτάσεις και
στη συνέχεια αποικίζουν στα φυτά της καλλιέργειας
ενισχύοντας την ωφέλιμη πανίδα.
Αυτά τα πολυφάγα αρπακτικά λόγω της ιδιότητας τους τρέφονται από διάφορα είδη επιζήμιων
εντόμων και αποβαίνουν αρκετά ωφέλιμα και θεωρούνται καλοί βιολογικοί παράγοντες.

Η Γη της Ελιας: Σήριαλ για τη Μάνη!
Πρώτη φορά γυρίζεται σίριαλ σε συνέχειες για τη Μάνη. Κάθε βράδυ γνωστοποιείτε ο τόπος μας . Τοπία της Αρεόπολης, του Λιμενίου, του Οιτύλου, της Βάθειας,
του Δηρού του Γερολιμένα της Καρδαμύλης και άλλων . Όλα τα σοκάκια της Αρεόπολης έχουν αναδειχτεί . Τα πλακόστρωτα, οι Πύργοι, τα σπίτια, τα καφενεία οι ταβέρνες,
οι εκκλησίες, αλλά και οι από ψηλά κατόψεις τοποθεσιών, τα τοπία και οι θάλασσες,
όλες οι γωνιές της Μάνης έγινα γνωστές και περιζήτητες. Οι ηθοποιοί που παίζουν είναι
πρωτοκλασάτοι: Η Κονινόρδου, Μάρω Κοντού, Πασχάλης, Παρτσαλάκης, Γαλανός, Γκερέκου αλλά και η μικρή ηρωίδα ..η Μανιάτισσα Μυρτάλη , με πείσμα και
γνώση ανατρέπει τα καθιερωμένα της πατριαρχικής οικογένειας και ζητάει ίσα δικαιώματα επί της περιουσίας, ευαίσθητη, ισχυρογνώμων και δίκαιη.
Επίσης ο ρόλος του Ιάκωβου, έξυπνου και σπιρτόζου κοσμογυρισμένου Μανιάτη,
με ευαισθησία και άποψη. Η γεωπόνος Κονιόρδου γνώστης και ισορροπίστρια με υψηλών προδιαγραφών παίξιμο, ενώ η Γκερέκου αναδεικνύει τον εισερχόμενο κοσμοπολιτισμό με κανόνες. Όλοι οι ηθοποιοί παίζουν με συνέπεια το ρόλο τους.
Όσο αφορά την εμμονή στο γδικιωμό και οι κατάρες, πάντα τον αναδείκνυαν οι
μανάδες,
ως εστίες των εθίμων, βέβαια με λογικές και όχι με υστερικές γυναίκες.
Το σήριαλ δεν κάνει ηθογραφία της Μάνης, αλλά με κορμό το τόπο και τα έθιμα
το εκσυγχρονίζει και μπαίνει και στη σύγχρονη αστυνομική πλευρά του μυστηρίου
και τη ζωή της νύχτας που υπάρχει σήμερα. Είναι γνωστό πάντα στις απόκρημνες
περιοχές της Μάνης λειτουργούσε η παρανομία
Τέλος ο έρωτας δύο νέων παιδιών του Πέτρου και της βασιλικής, είναι μια σμίξη
πάνω από έχθρες και μικροψυχίες, ανατρέπει τα κακά έθιμα που ταλανίζανε τα παλιά χρόνια τη Μάνη από την έλλειψη ζωτικού χώρου σε ένα φτωχό τόπο με δυσκολίες επιβίωσης.

Το έργο εμπλέκει το παλιό με το σύγχρονο για να γίνεται εύληπτο στις σημερινές
νοοτροπίες και να έχει τηλεθέαση και, το πετυχαίνει .Η Μάνη τελικά τηρουμένων
των αναλογιών θετικά και αρνητικά αναδεικνύεται και δεν υποβαθμίζεται.
Άν το κρίνουμε για εξαγωγή κοινωνικών συμπερασμάτων είναι ουδέτερο, δεν
κάνει μεν ηθογραφία αλλά και δεν παιδαγωγεί. Όλοι υπάρχουν σαν άτομα, το σενάριο μπερδεύει τις εποχές 1960 και 2000 με πολλούς ήρωες “ύποπτους” που λειτουργεί περισσότερο η ατομικότητα και οι αξίες του εύκολου πλουτισμού παρά οι
αξίες της εργασίας, της συλλογικότητας και κοινωνικότητας.
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Παράδειγμα προς μίμηση
Το τοπικό δημοτικό συμβούλιο του Οιτύλου εκλέχτηκε ανεξάρτητο χωρίς να είναι υπό
την αιγίδα υποψήφιου δημάρχου. Οι κάτοικοι
τους άξιους ανεξάρτητους τοπικούς συμβούλους
οι οποίοι πήραν στα χέρια τους, το τόπο τους και,
όταν λέμε πήραν το τόπο τους στα χέρια τους,
τον πήραν όχι στα χαρτιά, αλά, στη πράξη.
Ο πρόεδρος Δημήτριος Παπαδέας με πήρα
και γνώση στη διοίκηση και την οικονομική
επιστήμη, καθώς και όλο το τοπικό συμβούλιο.
Καράμπελα Ηλίας, Μπατσινίλας Παναγιώτης,

Σπανέας Ιωάννης, και Ψωμά- Γερακάρη, πήραν
το Οίτυλο… στα χέρια τους. Μελέτησαν τα προβλήματα, έκαναν επισκέψεις, σε όλους τους διοικητικούς αυτοδιοικητικούς φορείς και, το έργο
άρχισε Έρευνα και Μελέτη των προβλημάτων.
Αναφορές και επισκέψεις σε διοικητικούς φορείς,
αλλά πολύ εργασία.
Εκπόνησαν Επιχειρησιακό πρόγραμμα περιόδου 2020 - 2023
Το πρόγραμμα είναι με όλες τις τεχνικές και
επιστημονικές προδιαγραφές. Έτσι άρχισαν οι

ενοχλήσεις προς τους αντίστοιχους φορείς. Συμπεριελήφθηκάν αρκετά θέματα στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Ανατολικής Μάνης και θα
πάρουν το δρόμο τους.
Εμείς λέμε -ΜΠΑΒΟ- και να τους μιμηθούν
και άλλα διαμερίσματα. Ενδιαφέρον χρειάζεται
και, η γνώση έρχεται. Θα πω και ένα βασικό
προσόν... Να αγαπάς το τόπο σου, και να μην
είσαι εξαρτημένος. Τότε όλα θα γίνουν με
αξιοπρέπεια και σεβασμό…
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«Εποχή παρακμής και σήψης»

Προβληματισμοί... Προβληματισμοί...

(Το αύριον ρευστόν και αβέβαιο, το τώρα συννεφιασμένο)
Γράφει ο
Ηλίας Πατρικουνάκος*

φέτος (το 2021)
γιορτάζουμε τα διακόσια (200)
χρόνια απελευθέρωσης από
τον τουρκικό ζυγό.
‘Όταν γιορτάζεις την ελευθερία σου,
σημαίνει ότι είσαι πραγματικά ελεύθερος! Είναι όμως έτσι;
Ελευθερία σημαίνει δεν έχω εξαρτήσεις από κανέναν, διαχειρίζομαι τη ζωή
μου υπεύθυνα, ελεύθερα και δημιουργικά.
Πώς ζούμε τώρα;
Ζούμε κάτω από την εξάρτηση των
Ευρωπαίων για εκατό (100) χρόνια
δηλαδή απλά, εάν δεν μας δώσουν
δανεικά, δεν ζούμε... έχουμε υποθηκεύσει για τούτο την περιουσία της
Ελλάδας:
Αεροδρόμια, λιμάνια, αρχαιολογικούς τόπους, σχεδόν τα πάντα ! ! !
Τώρα, βρισκόμαστε σε πανδημία κορονοϊού πάνω από ένα χρόνο . . . και
τον αέρα που αναπνέουμε είναι του
φόβου απαύγασμα!
Τις πταιει;
• Φταίνε οι συγκεκριμένοι πολιτικοί
που μας κυβέρνησαν μετά το 1974 που
με τα “ρουσφέτια” τους και λέγοντάς
μας ό,τι μας αρέσει . . . κατέστρεψαν τη
χώρα.
• Φταίνε οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι που πουλάνε τρομολαγνεία,
φόβο κλπ για να εισπράξουν περιέργεια
και να υποδουλώνουν τους θεατές και
ακροατές, υπηρετώντας αφεντάδες και
συμφέροντα.
• Φταίμε όλοι εμείς που ψηφίζουμε
σπιθαμιαίους και ουτιδανούς για να μας
κυβερνάνε κάνοντας ρουσφέτια !!!
...και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται...
Άθελα μου έρχονται στο νου μου οι
στίχοι του Σουρή...
Πούλησαν την Ακρόπολη. Πούλησαν το Θησείο. Πούλησαν και των
Μυκηνών το αρχαίο το μουσείο...
...και η επωδός
Αχ! Ελλάς ηρώων χώρα τι γαϊδάρους
βγάζεις τώρα !
...και καλά από κατακρίσεις και βρισίδια είμαστε πρώτοι... ...και τώρα τι κάνουμε; πώς λύνουμε το πρόβλημά μας;
Οι πολιτικοί μας δεν συζητάνε αλλά
πολεμάνε μεταξύ τους αλληλοβριζόμε-

Ε

νοι για να συγκρατήσουν την πελατεία
τους. Ο διάλογος προϋποθέτει ήθος,
γνώσεις, αποτέλεσμα.
Το άθλημα της αρετής στην εκκλησιά
του “Δήμου” ήταν η συνθετική σκέψη
του διαλόγου δηλαδή προτάσεις – θέσεις για λύσεις του προβλήματος.
Είναι δυνατόν να προκύψει κάτι καλό
από αυτούς; Νομίζω ότι είναι αδύνατον.
-Από τους Ευρωπαίους δανειστές
μας; ... και από αυτούς φρονώ το ίδιο
θα συμβεί και χειροτέρα...
Θα πάρουν... ότι και όσα μπορούν
περισσότερα - όπως έκαναν πάντα –
και έπειτα θα μας πετάξουν στο καλαθάκι των αχρήστων!!
Γιατί; γι’ αυτούς έντιμο είναι ότι τους
ευχαριστεί και δίκαιο ό, τι τους συμφέρει... άλλωστε αυτά τα έγραψε ο Θουκυδίδης από παλιά και πάντα είναι
επίκαιρα, προσθέτοντας στη συνέχεια
ότι «ο ισχυρός επιβάλλει ότι του επιτρέπει η δύναμη και ο ανίσχυρος ότι του
επιβάλλει η αδυναμία του».
...Και η ελπίδα... κατάντησε παρηγοριά χωρίς ουσία για να προσφεύγουν οι
άνθρωποι στις μαντικές τέχνες... χρησμούς, ευχές, λιτανείες κ.α. Είναι σαν
τον άνθρωπο που διψά για αιωνιότητα
και ο θάνατος εγγύς εστίν.
Ναι! Αλλά υπάρχει και το ήθος της
τιμής, της ανδρείας, της αξιοπρέπειας!
Πού; Στους συμφεροντολόγους; (συγκεκριμένους)
Στους κομπιναδόρους; (συγκεκριμένους)
Στους απατεώνες; (συγκεκριμένους)
... Και καλά θα πέσουμε αμαχητί στη
χαβούζα της βαρβαρότητας; Αλί και τρισαλί ! ! !
Όχι! Υπάρχει η δύναμη της σιωπής.
Οι πραγματικοί ήρωες προχωρούν
στα σκοτεινά, γράφει ο Σεφέρης, δεν
ζητιάνε δόξες, τιμές, χρήματα και αναγνωρίσεις, είναι οι λίγοι, οι αγωνιστές
του ανήφορου (αυτούς που αποκαλούν
ούφο, εξωγήινους, ηλίθιους, χαζούς,
βλάκες κ.α.) Δανείζομαι τη φωνή και
τους στίχους του Άγγελου Σικελιανού.
Ομπρός... να σηκώσουμε τον ήλιο
πάνω από την Ελλάδα. Ομπρός... να
σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από τον
κόσμο... Πώς; Mε ποιον τρόπο;
Με εργασία δημιουργική, με κόπο
και ιδρώτα, με παραγωγή προϊόντων,
με την παιδεία μας την αληθινή, δη-

λαδή κάθε ημέρα να γινόμαστε καλύτεροι από το χθεσινό εαυτό μας, με
τους νέους, τις γυναίκες μας, την
αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη
γνώση των Η/Υ, τους χορηγούς, τους
αληθινούς φίλους με αλληλεγγύη και
εθελοντισμό. Στα χωριά μας ν’ ανθίσουν τα περιβόλια μας, τη χρήση και
αξιοποίηση των ζώων μας, να υπάρχει μια πλήρης οικολογική μονάδα
(κότες, γίδες, πρόβατα, αγελάδες,
γουρούνια κ.α.) σημείο ανεξαρτησίας
και αυτάρκειας τα δένδρα με τους
καρπούς, τα σιτηρά μας κλπ.
Ας αναλογισθούμε επίσης παραδείγματα όπως τους Ισραηλίτες μετά από
πολλά χρόνια εξορίας, επανίδρυσαν το
κράτος τους (το 1948) και το κατέστησαν ισχυρό και οικονομικά αυτάρκες.
Μήπως οι επιστήμονες που έφυγαν
τα τελευταία χρόνια δημιουργήσουν τη
νέα Ελλάδα ή μάλλον θα έρχονται τα
καλοκαίρια για διακοπές;
Ναι! σήκω αδελφέ Έλληνα από τον
καναπέ, διώξε τη μούχλα της βαρεμάρας, της τεμπελιάς και πες «ναι, εγώ θα
σώσω τον τόπο μου, εάν δεν σωθεί,
εγώ φταίω».
...Και μη ξεχνάς ότι δεν είσαι πεταμένος, είσαι ο γιος του Ήλιου που κληρονόμησες φως Απολλώνιο από τους
προγόνους σου... και μόνο από ευγνωμοσύνη προς αυτούς αξίζει ν’ αρχίσεις
την αναστήλωση.
Πρέπει να θωρακίσουμε πατρίδα,
ψυχή και συνείδηση ακυρώνοντας τη
βαρβαρότητα παρανοϊκών υπανθρώπων με έργα ξεχωριστής – μεγάλης
ποιοτικής πνοής. Δεν έχουμε τίποτε
άλλο να αντιπαραθέσουμε στο ξεπεσμό παρά έργα δημιουργίας και
αγάπη, για να ξεδιψάσει η ψυχή μας
διαβάζοντας βιβλία όπως Διονύσιο
Σολωμό, Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη,
Σεφέρη, Ελύτη, Βρεττάκο κ.α.
Συμπατριώτες, ντυθείτε τη μελωδία
του ουράνιου τόξου και επειδή έρχεται Πάσχα ας κλείσουμε το γράψιμό
μας μ’ ένα ποίημα του Ν. Γκάτσιου
από το Μανιάτικο Εσπερινό: «Πάντα
στον κόσμο θα έρχεται Παρασκευή
Μεγάλη και κάποιος θα σταυρώνεται
για να σωθούν οι άλλοι».
*Ο Ηλίας Πατρικουνακ́ ος είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός (Φιλόλογος-Θεολόγοςς Διευθυντής Β/βάθμιας εκπαιδ
́ ευσης)
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ΜΕΤΕΩΡΟΙ
Μετέωροι σταθήκαμε το δειλινό
απέναντι στων ονείρων μας το μισεμό…
Απάνωθε μου ο Πύργος αγέρωχος μας κοιτάζει
επιτιμητικά σαν να μας περιγελάει
ανέγγιχτος αυτός από τα στοιχειά της φύσης…
Σήμερα ένας άνεμος κουρσάρος όρμησε ασυγκράτητος
από τις κορυφογραμμές και σαρώνει
τα υπολείμματα των νεκρών δέντρων και τ’ αποκαΐδια!

ποίηση & σάτυρα

Λυσσομανάει ο άνεμος πάνω στα ελάχιστα

Σάτυρα
Τα ΄μαθες Αρετoyσα μουΤα θλιβερα μαντατα
Του δημαρχου μας τα μυαλα Πηραν τη μαυρη στρατα
Μαζι του και οι συμβουλοι Που εχουν στο μυαλο τους
Αντι να κανουνε καλο Να ψαχνουν το κακο τους
Την μανη μας την ομορφη Την κοσμοξακουσμενη
Στο δικαστηριο ειπανε πως είναι τουρκεμένη
είπανε τα χωράφια σας με αίμα ποτισμένα
στους Τούρκους πως ανήκουνε μετά το εικοσιένα

θρηνωδούντα κλαράκια που ακόμη στέκουν

Τα παρκα τα αιολικα Τα θελουν στο σαγγια τους

και ικετεύουν…αλήθεια ποιον;

Γιατι αυτοι πιστευουνε Πως ειν΄βουνα δικα τους.
Χωράφια των παπούδων σας κληρονομιά δικιά σας

Είπα να γράψω στίχους

Τα δώσαν στο δημόσιο χωρίς την αδειά σας.

μα με πρόφτασε ο άνεμος,
που θρηνεί ανάμεσα στα καμένα!

Ετσι και τα πατήσανε αυτοί οι αιολικάδες

Είπα να γράψω στίχους

Αφού εσυντήσανε μυαλά σαν τους κουβάδες.

μα ακούω μόνο τον απόηχο

Μυαλά που επιστέψανε του Δήμαρχου τα λόγια

των χιλιάδων κραυγών του θανάτου,
που βγαίνει από τα καμένα μας όνειρα!
Είπα να γράψω στίχους
με της καρδιάς μου το μελάνι,
μα κι εκείνο έχει πάρει μαύρο χρώμα…
Όλα έχουν γίνει μαύρα…
Και πως να γράψεις πάνω σε μαύρο τοπίο
με μαύρο μελάνι!
Νίκος Ταβουλάρης
Ποιητής-Πεζογράφος-Δοκιμιογράφος
Πρώην πρόεδρος της Π.Ε.Λ.

Πως δώρο θα τους έκανε καθρέφτες κομπολόγια
Και τα σκουπίδια μάζεψε εκεί εις το Σπαρτέα
Διαμέρισμα για να φτιαχτεί με φόντο τον Περαία
Και κανα χρονο πιο μετα

Θα δεις την αγγελια

Ουρανοξυστη θα πωλουν Πανω στον αγιο λια.
Και σας το λεω φιλοι μου Στη μανη κατακατου
Εσεις να αξιοποιησετε Τα δωρα του δημαρχου
Και τωρα οσον αφορα Τα γιουρο που θα ρθουνε
Στα εργα θα το ριξουνε Και μεις θα τα χαρουμε
Θα γινει η μανη κιφισσια Και ο σπαρτεας αλσος
Να κανουμε την βολτα μας να μην μας πιανει αγχος.

Τακτικό μέλος του φιλολογικού
συλλόγου «Παρνασσός»

«Θα»
Του Βασίλη Πατρικάκου

περισσότερα προβλήματα
γιατί μαζί με τα δύσκολα
θα ζούσα πιο έντονες στιγμές.

Αν ξαναζούσα θα ανέβαινα
σε πιο ψηλά βουνά
θα κολυμπούσα σε ακρογιάλια εξωτικά
θα ‘πλεα ποτάμια μαιανδρικά
θα ‘παιρνα ρίσκα περισσά
μα θα ‘βλεπα τα πράγματα
λιγότερο σοβαρά
ή μάλλον κωμικά.

Αν ξαναζούσα
θα ξεκινούσα από εχθές
τις άνοιξες ξυπόλυτος
θα περπατούσα
θα χόρευα μέσα
σε ορθάνοιχτες αγκαλιές
πάνω από όλα όμως θα ταξίδευα
με λιγότερες αποσκευές.

Δεν θα μετάνιωνα ποτέ
κι ας μου βγαίναν

Μόνο που δεν θα ξαναγεννηθώ
επειδή την επόμενη φορά που θα ‘ρθώ

Πέτρος Καπερναράκος
θα ταξιδέψω σε ένα καινούριο ντορό
τίποτα από αυτά
που τώρα ζω ή που βιώνω
δεν θα θυμηθώ.
Κι ευτυχώς, γιατί είναι ανιαρό
μύριες ζωές να αναπνέω
την ίδια σκόνη
από το σημειωτόν της έλλειψης τόλμης
αλλά και το οκλαδόν της βαρεμάρας
Να τρως κάθε μέρα το ίδιο φαγητό.
Βαρέθηκα τα μπιφτέκια
αν ξαναγεννηθώ θα τρώω που και
που ρεβίθια και πιο συχνά παγωτό

ΧΕΛΙΔΩΝΙ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΞΗ
Μέτρησα της ζωής μου
τα ηλιοβασιλέματα
μέτρησα και τις ανατολές
και είδα πως μου έλειπε
ένα φεγγαρόβραδο
ήτανε εκείνο
που σ’ έπιασα να κλαις
Το δάκρυ σου βροχή
μέσα σε θάλασσες
τ’ αστέρι σου δεμένο
σε γκρίζες συννεφιές
κι ο χτύπος της καρδιάς σου
αντάρτης που σε χόρευε
με μπάλο συνειδήσεων
επάνω σε φωτιές
χορός ελπίδων που έσβησαν σε νοτες,
σε νότες για σιωπές
Μέτρησα στη ζωή μου
τις ώρες τις χαρούμενες
μέτρησα τις μέρες,
τις μέρες τις πικρές
και είδα πως μου έλειπε,
μου έλειπε το όνειρο,
ήταν των παιδιών
στις φτωχογειτονιές
Το μέλλον σου γυμνό
σε τεχνοθύελες
το βλέμμα σου κενό
σε άδειες προσευχές
και είσαι χελιδόνι χωρίς άνοιξη
πατήσαν τα φτερά σου
κι άρχισες να κλαις
και είσαι χελιδόνι χωρίς άνοιξη
ματώσαν τα φτερά σου
κι άρχισες να λες
Πήρανε του πλανήτη μας
τα χρώματα
πώς να φτιάξω Θεέ μου
τώρα ζωγραφιά,
τα μαύρισαν
για να υπογράφουν πόλεμους
και ελπίδες
βάφουνε με ναρκωτικά
Τα λέρωσαν
για να χαλάσουν το όνειρο
και τώρα το στηρίζουνε
με πυρηνικά
Μέτρησα στη ζωή μου
τα ηλιοβασιλέματα
μέτρησα και τις ανατολές
το βρήκα το χαμένο
φεγγαρόβραδο
στην κιβωτό του Νώε,
κορίτσι μου μην κλαις
Το βρήκα το χαμένο
φεγγαρόβραδο
στο χαμόγελο σου
γεμάτο αστροφεγγιές
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝ. ΚΑΟΥΝΗΣ
ΜΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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Ευχές για το νέο χρόνο
Η χρονιά που πέρασε ήταν δυστυχώς γεμάτη δοκιμασίες για την
πατρίδα μας, φτάνει όμως στο τέλος της. Και παρά τις δυσκολίες, που τη συνόδεψαν, η Ελλάδα στάθηκε όρθια χάρη στη σύνεση της μεγάλης πλειοψηφίας
των πολιτών της και στη συνοχή της κοινωνίας μας, που έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια αξιοθαύμαστη αντοχή στις κάθε είδους αντιξοότητες. Με αυτή
την παρακαταθήκη το ξεκίνημα του νέου χρόνου μας βρίσκει όλους πιο έτοιμους απέναντι στις προκλήσεις που θα παρουσιαστούν στο δρόμο μας. Ενωμένοι, ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε ένα καλύτερο αύριο για εμάς,
για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενιές.
Ο νέος χρόνος, πάντα, φέρνει μαζί του ελπίδα και όνειρα, σηματοδοτώντας
ένα νέο ξεκίνημα. Ας είναι, λοιπόν, το 2022 μια καλύτερη χρονιά, η χρονιά
στην οποία η πατρίδα μας θα ανοίξει την πόρτα μιας νέας εποχής. Εύχομαι,
ολόψυχα, σε όλους τους συμπατριώτες μου Μανιάτες και σε όλους τους Έλληνες, για το νέο έτος, υγεία, ευτυχία και δημιουργικότητα.
Θόδωρος Σκυλακάκης,
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Η Ομοσπονδία
εύχεται στις Μανιάτισσες και τους Μανιάτες
και σε όλο τον κόσμο
ΜΙΑ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΜΑΤΗ
ΥΓΕΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
6η Στάση Λεωφόρου Χασιάς, ΄Ιλιον Τ.Κ. 131 22
Τηλ. επικ.: 210 6857111 - Κιν.: 6944 360961
E-mail: popks1984@gmail.com

Καλά Χριστούγεννα
& Ευτυχισμένο το νέο Έτος!
Εύχομαι η Γέννηση του Θεανθρώπου,
να φέρει υγεία και να γεμίσει
τις καρδιές όλων, με χαρά,
αγάπη, αλληλεγγύη και σεβασμό
προς το συνάνθρωπο
Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Νεολαίας
Δήμου Ασπροπύργου

Σοφία Μαυρίδη
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Για να μην ξεχνάμε...

Στη δεκαετία του '60 το ελαιοτριβίο του Γιάννη Αλέπη μπροστά στο πρώτο διαχωριστήρα λαδιού
που ήρθε στην Αρεόπολη. Γιάννης Αλέπης, η γυναίκα του, οι κόρες του, ο Μάνθος,
ο Γιώργος Μαυροειδάκος, ο Στέφανος Διακουμάκος κ.α.
Νομιτσί: οι γυναίκες στη ρούγα πλέκουν
ψάθινα καπέλα και καλάθια
Αρεόπολης,
Το πάνω μέρος της
Κουσκούνι
το
ς
στο βάθο
ε το 1960
αν
ήτ
όπως

Ο Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος
(Κατεργάρης) στο σιδηρουργείο του
φτιάχνει αξίνες

Μανιάτισσα στο Μέζαπο γνέθει

Οι μνήμες για τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής ελαιολάδου.
Οι λιτρίβαραίοι άντρες και γυναίκα, γυρίζουν τη στάση
και πιέζουν τις τσαντήλες να βγει το λάδι

Εις μνήμην της Μηλιάς
- Τσατσούλη με τον ιστορικό
φούρνο του ιδιαίτερου ψωμιού
της που καθιέρωσε
στο «Ψωμί της Μηλιάς»
στην Αρεόπολη

Η χειροποίητη εργασία στον αργαλιό,
γιαγιά και ανηψιά υφαίνουν κουρελούδες
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ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ \
ΦΛΩΜΟΧΩΡΙΤΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ"
Ευχόμαστε στους Μανιάτες
και σε όλο τον κόσμο

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2022
ΥΓΕΙΑ - ΔΥΝΑΜΗ - ΑΓΑΠΗ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τo Δ.Σ. του ΣΒΑΠ
αισθάνεται την ανάγκη
να είναι κοντά σας
με συμπαράσταση
και με ευχές
τις εορταστικές αυτές
ημέρες των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΙΟΣ

Θεόδωρος
Δ. Μαριόλης Σαψάκος
Χειρουργός
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ευτυχισμένο, Δημιουργικό
& Ελπιδοφόρο το 2022
Μιχαλακοπούλου 42 Αθήνα
Τηλ.: 210 7298424, τηλ. ιατρού: 6972 910328,
τηλ. γραμ.: 6974 214311
E-mail: theodorosmariolis@yahoo.gr

«Ενόψει των εορτών
των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς,
εύχομαι στους αναγνώστες
της "ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ"
υγεία, πρόοδο και ευημερία,
για αυτούς και τα αγαπημένα
τους πρόσωπα»

www.drmariolis.gr

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΜΕΛΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 123, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18535
Τηλ.: 210 4111539, FAX: 210 4116800
Κιν.: 6944 724578

E-mail: melasnik@otenet.gr
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ΕΞΙ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΥΡΙ
ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
1. Εμμανουέλα Σουκαρά Ιατρική
Σχολή Αθηνών κόρη της Ελλήνας
Σουκαρά και εγγονή του Νίκου και
Γεωργίας
2. Οι αδελφοί Σουκαρά Παναγιώτης και Νικόλαος (δίδυμοι) παιδιά του Γρηγόρη και της Μαρίας
Σουκαρά. Ο Παναγιώτης πέρασε
στο Πολυτεχνείο Αθηνών. Ο Νίκος
με 19000 μόρια επιθυμούσε και πέρασε στη σχολή Ναυτικών δοκίμων
όπου και πέρασε πρώτος και τώρα
είναι αρχηγός στη τάξη.
3. Γεώργιος Σουκαράς πέρασε
Πολυτεχνείο Πατρών, παιδί του
Παναγιώτη και της Λένας, εγγονός
του Γιώργου Σουκαρά.
4. Σουκαράς Γεώργιος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, του Παναγιώτη
και της της Δήμητρας, εγγονός του
Δήμου και της Ευτυχίας.
5. Ο Τάκης Μήλας αποφοίτησε
από την Ιατρική Σχολή Αθηνών.
Γιός του Φώτη Μήλα και της Μανιατοπούλας Παναγιώτας Σουκαρά.
Κόρη του Τάκη Σουκαρά. Ο παππούς
Τάκης Σουκαράς και η γιαγιά. Καλή
του ευχόμεθα μεγάλη πρόοδο και
καλή υγεία.

Γέννηση
Και είναι η πρώτη εγγόνα οικογένειας Γεωργαρίου μετά από
τόσα εγγόνια αγόρια.
Η Φιλίτσα Κασιδάκου και ο
άντρας της Μιχάλης Γεωργαρίου,
μετά από το γιο, έφεραν και το κορίτσι για να συνεχίσει κι αυτό να
γεννάει και να αυξάνει το σόι.

Οι αδελφοί Σουκαρά Παναγιώτης
και Νικόλαος (δίδυμοι) παιδιά του
Γρηγόρη και της Μαρίας Σουκαρά.
Ο Παναγιώτης πέρασε στο Πολυτεχνείο Αθηνών. Ο Νίκος με
19000 μόρια επιθυμούσε και πέρασε στη σχολή Ναυτικών δοκίμων όπου και πέρασε πρώτος και
τώρα είναι αρχηγός στη τάξη.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
Κυριάκος Χωρίκης απόγονος της οικογένειας Χωρίκη, διατηρεί το Ελαιοτριβείο της οικογένειας του, από το παππού του
τον Κυριάκο Χωρίκη. Το ελαιοτριβείο αυτό λειτουργεί συνεχώς από το 1900. Είναι με πέτρινα λιθάρια, με πιεστήριο υδραυλικό και με
τσαντίλες που φαίνεται το λάδι από το πιεστήριο που είναι πάνω στη στάση.
Η διαδικασία της εξαγωγής του λαδιού γίνεται ως εξής:
Πρώτο καθαρίζεται ο ελαιόκαρπος από τα φύλλα, μικρά κλαδιά, και άλλα
χόρτα με αέρα που τα διώχνει εκτός οικήματος, στη συνέχεια πλένεται πολύ
καλά ο ελαιόκαρπος και κατόπιν πέφτει στα λιθάρια για να γίνει η έκθλιψη
ώσπου να γίνει πολτός. Μετά ο πολτός πηγαίνει στον μαλακτήρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 28 βαθμών, και, αναδεύεται ώστε να αρχίσουν να
ενώνονται τα μόρια του λαδιού. Ο χρόνος της μάλαξης, είναι τόσος ώστε
να μη μαυρίσει ο ελαιοπολτός από την οξείδωση και να διατηρηθεί το
κιτρινο-καφέ του πολτού, όχι να μαυρίσει. Μετά τοποθετείτε σε τσαντίλες, -φακέλους- και τις βάζουν στο πιεστήριο, και με τη μηχανή - πιεστήριο
βγάζει το λάδι-και το νερό (κατσίγαρο)... Στη συνέχεια το υγρό αυτό στέλνεται στον φυγοκεντρικό, διαχωριστήρα ο οποίο διαχωρίζει το λάδι από
τα υγρά στοιχεία και τα μικρά σωματίδια... Τέλος παίρνουμε το λάδι με τις
μικρότερες επεμβάσεις και διατηρεί όλες τις αυτούσιες βιοχημικές ιδιότητές
του τα γευστικά του στοιχεία και τα αρώματά του. Αυτή η διαδικασία είναι
η ενδεδειγμένη με τις λιγότερες επεμβάσεις ώστε να διατηρηθούν οι φαινόλες που είναι το κύριο στοιχείο της ποιότητας του λαδιού.
Ο Κυριάκος Χωρίκης άξιος συνεχιστής των παππούδων του όχι μόνο
διατήρησε το ελαιοτριβείο, αλλά και το μεγάλωσε, κρατώντας πάντα τη
φυσική διαδικασία της παραγωγής του λαδιού.
Το ελαιοτριβείο βρίσκεται στο δρόμο Αρεόπολης - Κοκκάλας κάτω
από τον οικισμό Δρυμό- Δριαλί. ΆΝΤΕ ΚΑΛΟΦΑΓΩΤΟ

Ο
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Ιδιότητες και σύγχρονες χρήσεις

ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΣ ΚΡΙΤΑΜΟ
ΣΤΗ ΧΟΤΑΣΙΑ ΜΑΝΗΣ
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Περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά, όπως είναι το ιώδιο, και οι βιταμίνες E, C και Κ και τα μεταλλικά άλατα. Επίσης περιέχει υψηλής ποιότητας αντιοξειδωτικές ουσίες και λιπαρά ωμέγα- 3 και χρησιμοποιείται
στην φαρμακευτική ως διουρητικό και καθαριστικό του αίματος, ενώ
είναι και ευεργετικό για το συκώτι.
Το εκχύλισμα και το αιθέριο έλαιο του κρίταμου χρησιμοποιούνται στην
κοσμητολογία.
Το κρίταμο διαθέτει ένα εύρος ιδιοτήτων και εφαρμογών σε καλλυντικά
προϊόντα.
Παίζει ρόλο στη διέγερση του μηχανισμού επούλωσης του δέρματος
και βοηθά στη ρύθμιση της παραγωγής κερατίνης προσφέροντας λάμψη
στην επιδερμίδα και βελτιώνοντας τον τόνο. Επιπλέον, έχει επίδραση
στην αποχρωμάτωση των καφέ κηλίδων του δέρματος. Πλούσιο σε αμινοξέα και φαινολικές ενώσεις, ενισχύει την αντιοξειδωτική προστασία
και τονώνει αποτελεσματικά την ανανέωση του δέρματος παρέχοντας
άριστα αντιγηραντικά αποτελέσματα.
Οι νεαροί βλαστοί και τα φύλλα του συλλέγονται από Απρίλιο έως Ιούνιο και διατηρούνται στην άλμη. Χρησιμοποιούνται στις σαλάτες. Επίσης
βλαστοί και άνθη τηγανίζονται και γίνονται ομελέτες. Στη φαρμακευτική
χρησιμοποιείται ως ορεκτικό, διουρητικό, αντιμικροβιακό, καθαριστικό του
αίματος και ευεργετικό στο συκώτι. Σύμφωνα με τον Αντώνη Αλιμπέρτη στο
βιβλίο του «Θεραπευτικά, αρωματικά και εδώδιμα φυτά της Κρήτης» το αιθέριο έλαιό του είναι πολύ καλό αφροδισιακό.

κολουθώντας τον υπερήλικα 90 ετών τον μπάρμπα Ηλία Γατέα στα
βράχια της Χοτάσιας. Μαζέψαμε Κρίταμο μέσα από τα βράχια δίπλα
στα κύματα. Μασήσαμε τα φύλλα του κρίταμου και ο ουρανίσκος
μας ανέβηκε στον έβδομον ουρανό με μικτές γεύσεις θάλασσας, στιφό,
γλυκό και αλμυρό με ελαφρά μ υρωδιά αόριστου άνθους λεμονιού.

Α

Συνταγή
Στο τέλος Μαΐου και αρχές Ιουνίου κόβουμε τον κρίταμο, τα μικρά βλαστάρια και τα σαρκώδη φύλλα.
Τα πλύνουμε και τα καθαρίσουμε από τα ξηρά φύλλα.
Βράζουμε το νερό και όταν χοχλάσει ρίχνουμε τον κρίταμο για 2-3 λεπτά
να μαλακώσει.
Στη συνέχεια τον βγάζουμε και αφού κρυώσει τον βάζουμε σε λεκάνη με
ξύδι να ποτίσει για μια μέρα
Τέλος τον βάζουμε σε βάζα με λάδι και μια κουταλιά της σούπας αλάτι
και μπαίνει στο ψυγείο στη συντήρηση.
Καλό φάγωμα σε όλες τις σαλάτες και για μεζές στο τσίπουρο.

Η κόρη μου Άντζελα και η ανηψιά μου Ιωάννα μαζεύουν κρίταμο στο Λιμένι

Ο Μαύρος πειρατής:
Στο Νέο Οίτυλο (Τσίπα) η ψαροταβέρνα
του Νίκου Ντουβέα - Μαύρος Πειρατής
αποδίδει στο ακέραιο την Μανιάτικη φιλοξενία με την ποιότητα των φαγητών.
Φρέσκα ψάρια, πράσινες σαλάτες, ψωμί
στη σχάρα, τηγανιτές πατάτες Μανιάτικες,
όλα ντόπια υλικά.
Ευτύχισε ο Νίκος, που έκανε επιστήμονα
μάγειρα τον γιο του τον «εύστροφο» Παναγιώτη. Το νέο αίμα αναλαμβάνει τα ηνία
ως επιστήμονας γευσηγνώστης του ουρανίσκου των επισκεπτών.
Τα ψάρια τα επιλέξεις απ' το ενυδρείο
που έχουν έρθει απ' τις άγριες θάλασσες
της Μάνης.
Η ευγένια, η καθαριότητα, η άψογη εξυπηρέτηση και η φιλική ατμόσφαιρα είναι τα
στοιχεία που θα πάρεις μμαζί σου, μια εντυπωσιακή εικόνα για τη Μάνη.
Ζωντανός ροφός
από τα νερά της Μάνης
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ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Περιφέρεια Πελοποννήσου
υποδέχτηκε στη Μονεμβασιά
την καμπάνια «Η Ευρώπη
στην περιοχή μου», που διήρκησε από
21 Οκτωβρίου έως 23 Νοεμβρίου
2021.Το κεντρικό θέμα της καμπάνιας
ήταν εμπνευσμένο από τους στοίχους
του Γιάννη Ρίτσου «Ένα πέτρινο καράβι που ταξιδεύει στο χρόνο». Αναδείχτηκαν η ιστορία, το τοπίο και τα
παραδοσιακά οικιστικά κτίρια της Μονεμβασιάς, που έχει τις πέτρες ως
κύριο δομικό στοιχείο.
Πραγματοποιήθηκαν πέντε περίπατοι, σε συνεργασία με την Ελληνική
Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – ΕΛΛΕΤ. Οι περιηγήσεις έγιναν
στην παλιά πόλη και επικεντρώθηκαν
στα πέντε ανακατασκευασμένα μνημεία/κτίρια, που είναι τα εξής:
Η ανακατασκευή και ο φωτισμός
της Πλατείας Χρυσαφίτισσας στο
κάστρο της Μονεμβασιάς. Το έργο
αφορά την πλακόστρωση της Πλατείας, έκτασης 1.300 τ.μ. Η Ε.Ε. συγχρηματοδότησε αυτό το έργο με
συμμετοχή 80% και το ελληνικό
Υπουργείο Ανάπτυξης με 20%. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης
ανήλθε σε 141.739 €.
Η ανακαίνιση των εκκλησιών της
Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας και
της Αγίας ΄Αννας. Η Ε.Ε. συγχρηματοδότησε αυτό το έργο με συμμετοχή
80% και το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης με 20%. Το συνολικό ποσό
χρηματοδότησης
ανήλθε
στα
428.098 €.
Η περιοχή της εκκλησίας της
Αγίας Σοφίας και η κύρια πύλη στην

Η

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της καμπάνιας
«Η Ευρώπη στην περιοχή μου». Διακρίνονται από αριστερά ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας
Θεόδωρος Βερούτης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας
και η συντονίστρια της συνέντευξης Τύπου δημοσιογράφος Νίνα Κασιμάτη

΄Ανω Πόλη της Μονεμβασιάς. ΄Εχει
παραδοθεί στο κοινό για περιήγηση
κεντρικό τμήμα του αρχαιολογικού
χώρου της ΄Ανω Πόλης. Η Ε.Ε. χρηματοδότησε αυτό το έργο με
870.352 €.
Η στερέωση του Φάρου της Μονεμβασιάς. Αφορά την αποκατάσταση του ιστορικού φάρου.
Περιλαμβάνει, επίσης, τη δημιουργία
εκθεσιακού χώρου. Η Ευρωπαϊκή
΄Ενωση χρηματοδότησε αυτό το έργο
με 335.139 €.
Τα μέτρα σταθεροποίησης βραχωδών πράνων του κάστρου της
Μονεμβασιάς. Η Ε.Ε. και η Περιφέρεια Πελοποννήσου χρηματοδότησαν
την αποκατάσταση των βραχωδών
πράνων ενόψει της κλιματικής αλλαγής.
Η Ε.Ε. θα χρηματοδοτήσει το έργο με
συνολικό ποσό 2.500.000 €.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, τόνισε κατά
τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου:
«Οφείλουμε, η διαχείριση εκ μέρους
μας της οικονομικής συνδρομής της
Ευρώπης προς τον τόπο μας να γίνεται
με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, ώστε
μέσα από τα έργα που υλοποιούνται
να προκύπτει προστιθέμενη αξία και
παράλληλα αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των πολιτών. Ως Περιφέρεια
Πελοποννήσου βρισκόμαστε σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, τους δήμους και άλλους
φορείς. Πορευόμαστε με βάση τη λογική κόστους – οφέλους, προσδοκώντας να αποδώσουμε έργα που θα
ενισχύσουν την ανάπτυξη του τόπου
μας, αλλά και θα αφήσουν θετικό
αποτύπωμα σε αυτόν και για τις γενιές
του σήμερα και του αύριο».

Η Γιορτή των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στη Μάνη
Κάτι που πιθανόν να μη
γνωρίζεται.
Στο Ταίναρο υπάρχει ο
ναός του Ποσειδώνος που με
υλικά του αρχαίου ναού
έχουν κατασκευάσει το χριστιανικό ναό των Μιχαήλ και
Γαβριήλ. Όπως γνωρίζεται ο
αρχαίος ναός ήταν των
ψυχών, διότι εκεί βρίσκεται
το ψυχοπομποίο-νεκρομαντείο αριστερά στα 70 μέτρα
μέσα στη σπηλιά. Επίσης η περιοχή από τους ντόπιους λέγεται Κριτήρι δηλαδή τόπος
της κρίσης, για να κριθούμε.
Η ονομασία Κριτήρι, ο χριστιανικός ναός των Μι-

χαήλ και Γαβριήλ, το νεκρομαντείο, έχουν μια κοινή καταγωγή και συνέχεια που
τονίζει ότι ο τόπος αυτός
έχει συνέχεια και δεν έχει αλλάξει η ιστορία του.
Επίσης στη Μάνη υπάρχουν πολλοί ναοί στο
όνομα των Αγίων Ταξιαρχών δηλαδή των ψυχών,
στην Αρεόπολη ο μητροπολιτικός ναός των Αγίων Ταξιαρχών, ο Ταξιάρχης στη
Χαρούδα, ο Ταξιάρχης στου Γκλέζου, στους Μπουλαριούς Φλομοχώρι, Κοκκάλα, στον Αγερανό,Τσέρια, Οίτυλο, Νόμια, Μάραθος Μυσίνη, κ.λ.π.
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Κορυφαία
αποφθέγματα
του Άλμπερτ
Αϊνστάιν...
Το όνομά του έχει συσχετιστεί με τη θεωρία της σχετικότητας. Έβαλε τάξη στο χάος του
σύμπαντος, ανακάλυψε το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ και
ανακηρύχτηκε από το περιοδικό
Time «Άνθρωπος του 20ου
αιώνα».
Φυσικά αναφερόμαστε στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν!
Από το άπειρο της ανθρώπινης βλακείας μέχρι το μυστικό
της ευτυχίας, σας παρουσιάζουμε μερικές αλήθειες που
γνωρίζουμε χάρη σε αυτό!
Για το «άπειρο» της ανθρώπινης βλακείας…
Μόνο δύο πράγματα είναι
άπειρα: το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, και ως προς το σύμπαν
διατηρώ
κάποιες
αμφιβολίες.
Για την σχετικότητα…
Όταν κάθεσαι με ένα ωραίο
κορίτσι για δυο ώρες, σου φαίνεται σαν δυο λεπτά. Αν καθίσεις σε μια αναμμένη σόμπα για
δυο λεπτά, σου φαίνεται σαν
δυο ώρες. Αυτό είναι η σχετικότητα.
Για την εκλαΐκευση της επιστήμης…
Αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις με απλά λόγια, ούτε εσύ ο
ίδιος το έχεις καταλάβει πολύ
καλά. Θα έπρεπε να ήταν δυνατό να εξηγήσουμε τους νόμους της φυσικής σε μια
μπαργούμαν.
Για τη σημασία της φαντασίας
…
Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση. Η λογική
θα σε πάει από το Α στο Β. Η
φαντασία θα σε πάει παντού.
Για τον φόβο του θεού
…
Η ηθική ενός ανθρώπου πρέπει να βασίζεται στη συμπάθεια,
στην παιδεία, στις κοινωνικές
σχέσεις. Καμιά θρησκευτική θεμελίωση δεν χρειάζεται. Είναι
πολύ μικροπρεπές να πρέπει να
παρακινείται ο άνθρωπος από
το φόβο της τιμωρίας του ή από
την ελπίδα για ανταμοιβή μετά
θάνατον.
Για τον χρόνο
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Παραλειπόμενα της Νεότερης Ιστορίας
της Μάνης και της Κρήτης, του Κυριάκου Κάσση
Ο Κυριάκος Κάσσης πάντα μας ξαφνιάζει με την αστείρευτη πηγή υλικού που έχει
συλλέξει χρόνια από παιδί, όχι από συλλεκτικούς συγγραφείς μόνο αλλά και από
προσωπικές μαρτυρίες που διαρκώς συγκέντρωνε, νάναι καλά να εκδίδει διαρκώς
βιβλία.
Το πρόσφατο βιβλίο είναι μια αφηγηματική προσωπική ιστορία του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΣΙΩΡΧΗ από τη ΧΑΡΟΥΔΑ που έζησε και
έγραψε το ΔΡΑΜΑ του εμφυλίου στη Μάνη και στη Λακωνία, για όλους τους τότε “ηρωές” της.
Το θέμα του χειρογράφου είναι ο Εμφύλιος Πόλεμος
και μάλισστα μέσα από την αίσθηση και σκέψη ενός «μεσαίου λαικού» ανθρώπου της εποχής, που όμως την
βίωσε έντονα σαν συμμέτοχος, αν όχι συναυτουργός,
στα βασικά γεγονότα της εποχής. Το σίγουρο είναι ότι:
α) Ήταν άνθρωπος που απεχθανόταν τη βία.
β) Από την αρχή που πήγε στα Τάγματα ο εσωτερικός

κόσμος του επαναστατούσε στην αυθαιρεσία, βία και αδικία (άλλωστε αυτός ήταν ο
λόγος που κρατούσε σε ημερολόγιο τα
«πεπραγμένα» από τις πρώτες ημέρες και
το οποίο (το πρώτο του) έκαψε αργότερα,
να μην το ανακαλύψουν και υποστεί συνέπειες.
Το βιβλίο αφήγημα με προσωπικά
βιώματα, μνήμη και κρίση, είναι μια
πολύ αξιόπιστη Μαρτυρία για τα δεινά
του εμφυλίου και τους “ήρωες” του για συμπεριφορές και τα άτομα που τα έπρατταν. Η ανάγνωσή
του θα σας εμπλουτίσει.
Το βιβλίο συμπληρώνεται με αφηγήσεις για την
απαγωγή του Γερμανού αξιωματικού στη Κρήτη από
τον Λη Φερμορ, και του Κρητικούς Αντιστασιακούς,
καθώς και πλούσια λαογραφική αναφορά στα ονόματα και οικογένειες της Μάνης από χειρόγραφο
που έδωσε ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Κυρίμης.
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Κοινωνικα: Έφυγε από κοντά μας

τις 18/7/2021 κηδεύτηκε στον
Πάλυρο Ταινάρου ο Θρασύβουλος Δ. Κάσσης ανάμεσα σε πολλούς καλούς φίλους και συγγενείς. Γιατί
θα ήταν πολύ δύσκολο σε κάποιον που
γνώρισε τον Θρασύβουλο να μην
ένιωθε εκτίμηση γι’ αυτόν τον απόλυτα
ενάρετο Μανιάτη. Έζησε στο χωριό,
όπως όλοι οι παλιοί Μανιάτες με την
άκρα λιτότητα των κατοχικών και μετακατοχικών χρόνων από το 1933 που
γεννήθηκε εκεί ως το 1947, εργαζόμενος στον σκληρό τόπο από 5 ετών.
Πρώτος στο κυνήγι, στο ψάρεμα και στις
σκληρές δουλειές της ακραίας Μάνης.
Σπούδασε σαν υπομηχανικός και σχεδιαστής, όπου ανεδείχθη σε εξαιρετικά
προικισμένο άτομο. Εργαζόταν σε τρεις
δουλειές πάντα άψογος σε ό,τι έκανε και
μετά την θητεία του νεότατος δίδασκε
στις σχολές «Αναξαγόρας» του Πειραιά,
του Νίκου Κατσικάρου, μηχανολογικό
σχέδιο, από 22 ετών σε εκατοντάδες
μανιατόπουλα που είχαν στραφεί σε τεχνικούς ή ναυτιλιακούς κλάδους.
Αυτός στήριξε την πολυμελή οικογένεια του πατέρα του που οι περισσότεροι, από τους 6 αδελφούς και μία
αδελφή, ανεδείχθησαν στην πνευματική
ηγεσία της Μάνης: ο Γιάννης, ο Μιχάλης,
ο Βασίλης, ο Ηλίας και ο Κυριάκος, όλοι
με προσφορά στον καλλιτεχνικό και γενικότερα πνευματικό κόσμο της Μάνης
και γενικότερα της Ελλάδας με μανιάτικο
ήθος και σεμνότητα.
Ο Θρασύβουλος, τρίτος στη σειρά,

Σ
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Θρασύβουλος Δημ. Κάσσης

προτίμησε την αδελφή του και βοήθησε
τους άλλους να σπουδάσουν. Ανέλαβε
το γραφείο Μελετών της Αυτοκινητοβιομηχανίας (ελληνογερμανικής Μερσεντές-Βιαμάξ) ως το 1967. Στη συνέχεια
ανέλαβε όλο το Γραφείο Μελετών των
Ναυπηγείων της Ελλάδος (ΝΑΥΣΙ), δίνοντας και εξευρίσκοντας πάντοτε λύσεις σε άλυτα για άλλους τεχνικά
προβλήματα στην ανέλκυση και καθέλκυση πλοίων επιβλέποντας ή σχεδιάζοντας ο ίδιος από τη βίδα ως το
υπερωκεάνειο. Δεκάδες άνθρωποι της
Ελλάδας ή του εξωτερικού πήραν ντοκτορά εφαρμόζοντας τις ιδέες και λύσεις
που εκείνος πρότεινε μεγαλοφυώς. Εκατοντάδες νέοι βοηθήθηκαν από αυτόν

Αν υπάρχει ο Παράδεισος, ο Θρασύβουλος θα είναι σίγουρα εκεί. Ούτε
στο θάνατό του δεν επιβάρυνε κανέναν.
Έφυγε όπως επιθυμούσε στο Ταίναρο,
στο σπίτι του, στην καρέκλα, χωρίς να
αρρωστήσει ποτέ ως τα 89 χρόνια του,
αληθινός λεβέντης.
Στο καλό σταυραϊτέ του Ταινάρου,
όλοι θα σε θυμούμαστε σαν άγγελο του
Καλού.
Ο αδελφός σου
Κυριάκος Δ. Κάσσης

να εξελιχθούν και ανάμεσά τους πολλές
δεκάδες μανιατόπουλα.
Παντρεύτηκε το 1966 την Σοφία Γ.
Λιόση, από την εκλεκτότερη ηρωική οικογένεια της Β’ Περιφέρειας Αττικής,
αμέμπτου ήθους και αγωγής. Έκαμαν
τέσσερα αγόρια (Δημήτρης, Γιώργος,
Γιάννης, Κωστής) και ήδη εννέα εγγόνια
(έξι αγόρια και τρία κορίτσια).
Το σπίτι τους και εκείνο στο Ίλιον και
εκείνο στη Βάρη και εκείνο στον Πά- Σημ: Στο προηγούμενο φύλλο εκ παραδρολυρο ήταν πάντοτε γεμάτα από φιλοξε- μής στη μνήμη του Γιώργου Γερακουλάκου
νούμενους φίλους και συγγενείς γράψαμε Αλέξανδρος και Άρης Γερακουλάεκλεκτούς. Αυτό το ζευγάρι στήριξε και κος τα παιδιά του ενώ είναι Κώστας και
ανέδειξε δημάρχους Μανιάτες και στη
Άρης.
Βάρη-Βάρκιζα και στη
Βουλιαγμένη, από τους
χιλιάδες φίλους που το
πλαισίωναν. Όλα αφιλοκερδώς…
Δεν χρειάζονται
έπαινοι για τον άριστο
αυτόν άνθρωπο. Όσοι
τον γνώρισαν από
κοντά είναι αδύνατο
να μην έχουν άριστες
εντυπώσεις από την
παρουσία του «άγιου»
αυτού λεβεντάνθρωπου που πέρασε στον
Χωσιάρι Γυθείου
κόσμο μας μόνο για
Τηλ.: 27330 93490
καλό και ποτέ για τίποτα κακό.
Κιν.: 6973 632168, 6944 836135

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

31

32

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

