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ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Οι Όμοιοι γεννήθηκαν για να προωθήσουν ένα μοντέλο κοινωνικής 

δράσης, όπου το άτομο υποβάλλεται και εξυπηρετεί μια συλλογική 

λειτουργία και όλοι μαζί, ως λειτουργία πλέον, υπερασπίζουν τα 

δίκια και προβάλλουν την ιδιαιτερότητα της Μάνης. 

Μ. Κουτσιλιέρης 

Πρόεδρος Δ.Σ. 2017-2023 

 
 

Διοικητικό Συμβούλιο 2017 – 2020 
 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλης Κουτσιλιέρης 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λεωνίδας Μιχαλάκος 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατερίνα Κουσουρή 

ΤΑΜΙΑΣ: Επαμεινώντας Ατσαβές 

ΜΕΛΗ:  

Ισμαηλάκος Μιχάλης,  

Λεκκάκος Σταύρος,  

Φουντουκάκος Δρακούλης  



ΟΜΟΙΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2020 

 

 
3 

23 Ιανουαρίου 2020 
Ανακήρυξη του προέδρου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κου. Chris Spirou σε 
Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου «ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ»  
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Οι «ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ» αναγνωρίζοντας αναγνωρίζοντας την κοινωνική συμβολή του 
κ. Chris Spirou στη χώρα μας, την επαγγελματική πορεία του εκτός των συνόρων αλλά 
και την αγάπη του για τη Μάνη, ανακήρυξαν αυτόν σε Επίτιμο Μέλος με μια τιμητική 
εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Ελληνοαμερικανική Ένωση την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 
2020.  
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Οι «ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ» και οι φίλοι τους αγκάλιασαν ακόμα μια φορά την 
προσπάθεια του Ινστιτούτου να προβάλει την ιδιαιτερότητα του γεωγραφικού τοπίου, 
της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του λαογραφικού στοιχείου της Μάνης και 
των ανθρώπων της. Στην εισαγωγική ομιλία του, ο πρόεδρος των «Ομοίων της 
Μάνης», καθηγητής Ιατρικής κ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης, ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε 
στη λαμπρή πολιτική πορεία του κ. Chris Spirou στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 
Στον κ. Σπύρου αποδόθηκαν τιμές από το Διοικητικό Συμβούλιο των «Ομοίων της 
Μάνης» ο πάπυρος «ανακήρυξης σε επίτιμο μέλος» και «αναμνηστική πλακέτα».  

 
 
Ο κ. Σπύρου φανερά συγκινημένος αποδέχτηκε τον τίτλο του «επίτιμου μέλους» των 
«ΟΜΟΙΩΝ της ΜΑΝΗΣ» και σε μια γεμάτη από συγκίνηση ομιλία υποσχέθηκε να σταθεί 
αρωγός των σκοπών και του έργου του Ινστιτούτου, ιδιαίτερα εκείνου που αφορά τα 
νέα παιδιά, προσφέροντας μάλιστα ως δώρο για 3 νέα παιδιά από τη Μάνη τη 
συμμετοχή τους στις εξετάσεις για το Proficiency του Michigan. 
 
 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε το ΔΣ των «ΟΜΟΙΩΝ της ΜΑΝΗΣ» όπως είναι ο 
αντιπρόεδρος, κ. Λεωνίδας Μιχαλάκος, η Γεν. Γραμματέας, κ. Κατερίνα Κουσουρή, ο 
Ταμίας, κ. Επαμεινώντας Ατσαβές και τα μέλη, κ. Σταύρος Λεκκάκος και κ. Μιχαήλ 

Ισμαηλάκος. Επίσης την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: η υπουργός κ. 
Μαριέττα Γιαννάκου – Κουτσίκου, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Νότης 
Μηταράκης, ο βουλευτής ΝΔ Λακωνίας κ. Αθανάσιος Δαβάκης, πλήθος 
Πανεπιστημιακών και φίλων των «Ομοίων της Μάνης». 
 

H τελετή μαγνητοσκοπήθηκε μπορείτε να δείτε εδώ το VIDEO 

https://youtu.be/h_vtTv3aGYE


ΟΜΟΙΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2020 

 

 
6 

 
 
 

20 Φεβρουραρίου 2020 

Χορηγική συμμετοχή στον τιμητικό Τόμο για τη Λάκαινα 
ομότιμη καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ κα. 
Γεωργία Κοκκορού - Αλευρά  
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25 Φεβρουαρίου 2020 
 
Tο ΔΣ των «Ομοίων της Μάνης» με ομόφωνη απόφασή του και προκειμένου για την 
προαγωγή και καλύτερη διοργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων στο 1o 
Γυμνάσιο Γυθείου αποφάσισε να ανταποκριθεί στο αρ.πρωτ. 3 /21/01/2020 αίτημα 
του Συλλόγου σας και να προσφέρει τα κάτωθι είδη με μορφή δωρεάς στο Σύλλογο 
για την ηχητική εγκατάσταση της αίθουσας εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Γυθείου, 
με την ευχή οι πολιτιστικές δράσεις του σχολείου να αυξάνονται και εγείρουν ολοένα 
και περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών: 
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29 Φεβρουαρίου 2020  

Αδελφοποίηση με την Ακαδημαϊκή Εταιρεία Άρτας 

Εκδήλωση αδελφοποίησης με την Ακαδημαϊκή Εταιρεία Άρτας με τη συμμετοχή του 

Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας «Ο Σκουφάς». 
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Σε μια σεμνή και συγκινητική τελετή στο πολιτιστικό κέντρο του ιστορικού 

Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτης «Ο Σκουφάς» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 

29 Φεβρουαρίου 2020 η τελετή αδελφοποίησης της “Ακαδημαϊκής Εταιρείας Άρτας” 

& του Ινστιτούτου των «Ομοίων της Μάνης”.  

Με κοινό παρονομαστή την 

προαγωγή της επιστήμης, της 

υγείας και του πολιτισμού τα μέλη 

των δύο συλλόγων συναντήθηκαν 

και αναζήτησαν κοινά σημεία στην 

ιστορία μεταξύ δύο γεωγραφικά 

απομακρυσμένων περιοχών. Την 

εκδήλωση χαιρέτισαν ο πρόεδρος 

του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου 

Άρτης «Ο Σκουφάς» κ. Νικόλαος Μπανταλούκας, η πρόεδρος της «Ακαδημαϊκής 

Εταιρείας Άρτας» ομότ. Καθηγήτρια 

Παιδιατρικής κ. Χρύσα Τζουμάκα – 

Μπακούλα και ο πρόεδρος των «Ομοίων 

της Μάνης» καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ κ. 

Μιχάλης Κουτσιλιέρης.  

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ο 

καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ κ. Γεώργιος 

Κολιός που αναζήτησε συνδετικά σημεία 

στην ιστορία μεταξύ Αρτινών και Μανιατών 

στην παρουσίαση που έκανε με θέμα «Από 

τους Δωριείς και την Αμβρακία, στην Άρτα 

και τη Λακωνία». 
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Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος Πανεπιστημιακών, μέλη και φίλοι 

των «Ομοίων της Μάνης» καθώς και μελών της Ακαδημαϊκής Εταιρείας Άρτας και του 

Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτης «Ο Σκουφάς» ενώ ανταλλάχθηκαν αναμνηστικά 

δώρα.   

 

 

H  εκδήλωση μαγνητοσκοπήθηκε και μπορείτε να την δείτε εδώ: 

 VIDEO 

https://youtu.be/rKTpMUg7D6o
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1 Μαρτίου 2020  

Αντάμωμα με τους κατοίκους της Νήσου των Ιωαννίνων 

Mια υπόσχεση που δόθηκε το Δεκέμβριο του 2018 πήρε σάρκα και οστά την Κυριακή, 

1η Μαρτίου 2020 στο Νησί των Ιωαννίνων. Μέλη και φίλοι του Ινστιτούτου των 

«Ομοίων της Μάνης» επισκεφθήκαμε το Νησί των Ιωαννίνων προκειμένου να 

περπατήσουν στην οδό «Μάνης» και να γνωρίσουν τους κατοίκους του. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.homoioimanis.com/nsite/article/137-1-martioy-2020---antamoma-me-toys.html
http://www.homoioimanis.com/nsite/article/137-1-martioy-2020---antamoma-me-toys.html
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Λίγο καιρό νωρίτερα σε μια λαμπρή τελετή 

στην Αθηναϊκή Λέσχη (14.12.2018) ο ομότιμος 

Καθηγητής Ιατρικής, Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, κ. Δημήτρης Γαλάρης 

παρουσίασε ιστορικά στοιχεία που 

τεκμηριώνουν την καταγωγή των κατοίκων 

της «Νήσου των Ιωαννίνων» από τη Μάνη 

προς τιμήν του Ακαδημαϊκού, ομότιμου 

καθηγητή Ιατρικής, ΕΚΠΑ, κ. Χαράλαμπου 

Μουτσόπουλου ο οποίος την ίδια ημέρα ανακηρύχθηκε σε επίτιμο μέλος του 

Ινστιτούτου για τη λαμπρή επιστημονική και κοινωνική του προσφορά στη χώρα μας 

αλλά και όλως ιδιαιτέρως για την καταγωγή του, από την πλευρά της μητέρας σου, 

από το Νησί των Ιωαννίνων, οι κάτοικοι του οποίου είναι καταγωγής εκ Μάνης. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.homoioimanis.com/nsite/article_files/pdf/GALARIS.pdf
http://www.homoioimanis.com/nsite/article_files/pdf/GALARIS.pdf
http://www.homoioimanis.com/nsite/article_files/pdf/GALARIS.pdf


ΟΜΟΙΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2020 

 

 
13 

Προσκεκλημένοι του κ. Μουτσόπουλου γευτήκαμε παραδοσιακές, τοπικές γεύσεις και 

γνωρίσαμε τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας κ. Αριστείδη Λιούμπο. Ο πρόεδρος 

των Ομοίων της Μάνης καθηγητής κ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης προσέφερε στον κ. 

Λιούμπο αναμνηστικό της συνάντησης αυτής ενώ φανερά συγκινημένος ο κ. Λιούμπος 

αυθόρμητα αποφάσισε να ανταποδώσει την επίσκεψη και η επόμενη συνάντηση 

ορίστηκε να γίνει στη Μάνη. 
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Η εκδρομή μας περιλάμβανε εκδρομή στο Γεφύρι της Πλάκας και στα Τζουμέρκα, 

πέταγμα του χαρταετού των ΟΜΟΙΩΝ της ΜΑΝΗΣ και αποκριάτικο γλέντι στο 

ξενοδοχείο BYZANTINO που μας φιλοξένησε λίγο έξω από την Άρτα  

https://www.hotelvyzantino.gr/en-home
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14 Ιουλίου 2020 – Διάλεξη της Κ. Νάντια Σερεμετάκη 

Η διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέας, ερευνήτρια & Καθηγήτρια Ανθρωπολογίας Κ. 

Νάντια Σερεμετάκη τίμησε με 

την παρουσία της την 

εκδήλωση των Ομοίων της 

Μάνης με την διάλεξή της: 

«Αντιφώνηση – Η ποίηση 

του διαλόγου στην Μάνη».  

Γεννήθηκε στην Ελλάδα και 

μεγάλωσε στην Αθήνα και τη 

Νότια Πελοπόννησο απ’ 

όπου και κατάγεται. 

Σπούδασε, και έζησε στη 

Νέα Υόρκη επί δύο και πλέον δεκαετίες, όπου δίδαξε Ανθρωπολογία σε γνωστά 

πανεπιστήμια, πρόσφατα δε και στην Ελλάδα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έως 

σήμερα η ζωή της μοιράζεται μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. 

 

Το πλούσιο συγγραφικό έργο της έχει χαρακτηριστεί ως πολυσχιδές και καινοτόμο. 

Περιλαμβάνει επιστημονικό βιβλία και άρθρα γραμμένα στην αγγλική και την 

ελληνική, καθώς και ποίηση. Πολλά από αυτά έχουν μεταφραστεί και σε άλλες 
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γλώσσες. Οι μελέτες της βασίζονται κυρίως σε επιτόπιες έρευνες σε διάφορα μέρη του 

κόσμου, ειδικότερα στην αστική και την αγροτική Ελλάδα. Η εθνογραφία της για την 

Μάνη, έχει λάβει διακρίσεις και θεωρείται διεθνώς σημαντική συνεισφορά στην 

ελληνική ανθρωπολογία και τα ελληνικά γράμματα γενικότερα. Το ακαδημαϊκό έργο 

της συνδυάζεται με πλούσια δράση στο χώρο της πολιτισμικής διαχείρισης και 

περιφερειακής ανάπτυξης. 
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Καλοκαίρι 2020 

Στα πλαίσια της δράσης των «Ομοίων της Μάνης» με θέμα «Συμμαχία απέναντι στον 

κοινωνικό αποκλεισμό στη βάση της εθνικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας με 

εργαλεία την τέχνη, τον πολιτισμό, την επιστήμη και την άθληση» για το 2020, το 

Ινστιτούτο, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας 

διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά μαθήματα τέχνης στην Μάνη και για τέταρτη συνεχή 

χρονιά την Συνάντηση Εικαστικών.  

 

 
 

Η επιτυχία της δράσης «Καλοκαιρινό Σχολείο Τέχνης στην Μάνη 2019» και το 

ενδιαφέρον, τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής, να 

συνδυάσουν τις διακοπές τους με κάτι διαφορετικό και να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο 

χρόνο της θερινής περιόδου ήταν ισχυρό κίνητρο για να επαναλάβουμε τα μαθήματα.  

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για δεύτερη χρονιά στάθηκε αρωγός στην 

προσπάθεια του Ινστιτούτου να φέρει την τέχνη πιο κοντά στον άνθρωπο και τον 

άνθρωπο πιο κοντά στην τέχνη στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης και έθεσε τις 

δράσεις των Ομοίων της Μάνης υπό την αιγίδα του. Συμπαραστάτες στην προσπάθεια 

ο Δήμος Ανατολικής Μάνης αλλά και ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Φλομοχωριτών «Η 

Αγία Τριάς». 
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Μαθήματα μαρμαρογλυπτικής έκανε σε μικρούς και μεγάλους ο αντιπρόεδρος των 

Ομοίων της Μάνης κ. Λεωνίδας Μιχαλάκος ενώ μαθήματα ζωγραφικής 

πραγματοποιήθηκαν από τις κ. Χρύσα Βέργη και κ. Ρενάτα Μένις. 

 

 
 

Ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές όπως αυτή της Μάνης η βασική ανάγκη άμεσης 

και έμμεσης επαφής με τις τέχνες και τον πολιτισμό γίνεται ακόμα πιο επιτακτική και 

σκοπός του Ινστιτούτου είναι μέσω των δράσεων και των εκδηλώσεων του να 

προσπαθεί να μειώσει τις αποστάσεις και να ανοίγει νέους ορίζοντες. 
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Παράλληλα και με πολύ μεράκι για τέταρτη συνεχή χρονιά στο Πολιτιστικό Κέντρο του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης στον Κότρωνα στήθηκε με την επιμέλεια του κ. Λεωνίδα 

Μιχαλάκου μια έκθεση με μοναδικά έργα σπουδαίων καλλιτεχνών πολύ εκ των οποίων 

πρώτη φορά έδειξαν έργα τους στην περιοχή. Στην ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2020 

συμμετείχαν εικαστικοί διαφορετικοί μεταξύ τους σε τεχνοτροπία και αντίληψη αλλά 

με κοινό μονοπάτι την τέχνη και την αγάπη για την Μάνη. Ευχαριστούμε θερμά τους 

Χρύσα Βέργη, Γιάννη Γεωργαρίου, Πέτρο Γεωργαρίου, Ηλία Κάσση, Μιχάλη Κάσση, 

Ρενάτα Μένις, Εύα Mελά, Λεωνίδα Μιχαλάκο, Σμαράγδα Σκούρτα, Βασίλη Τάγκαλο 

και την οικογένεια του αείμνηστου Βαγγέλη Δημητρέα για την ευγενική παραχώρηση 

των έργων του. 
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Η επιτυχία της περσινής δράσης «Καλοκαιρινό Σχολείο Τέχνης στην Μάνη» και το 

ενδιαφέρον, τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής, να 

συνδυάσουν τις διακοπές τους με κάτι διαφορετικό και να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο 

χρόνο της θερινής περιόδου ήταν ισχυρό κίνητρο για να επαναλάβουμε τα μαθήματα.  
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Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για δεύτερη χρονιά στέκεται αρωγός στην 

προσπάθεια του Ινστιτούτου να φέρει την τέχνη πιο κοντά στον άνθρωπο και τον 

άνθρωπο πιο κοντά στην τέχνη στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Συμπαραστάτες 

της προσπάθειας μας ο Δήμος Ανατολικής Μάνης αλλά και ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος 

Φλομοχωριτών «Η Αγία Τριάς». Τα μαθήματα φέτος θα είναι δωρεάν και ανοικτά για 

όλες τις ηλικίες (μικρούς και μεγάλους) και οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να έχουν 

ειδικές γνώσεις. Περιλαμβάνουν γνωριμία με τις τέχνες της ζωγραφικής και της 

μαρμαρογλυπτικής και πολύ πρακτική εξάσκηση. Το πρόγραμμα των μαθημάτων είχε 

ως εξής: 
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ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗ  03.08.2020 – 07.08.2020 – Λεωνίδας Μιχαλάκος Κότρωνας (Οικία Λ. Μιχαλάκου) 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ   03.08.2020 – 07.08.2020 – Χρύσα Βέργη Φλομοχώρι (Πολιτιστικό Κέντρο) 

ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗ  10.08.2020 – 14.08.2020 – Λεωνίδας Μιχαλάκος Κότρωνας (Οικία Λ. Μιχαλάκου) 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ   10.08.2020 – 14.08.2020 – Renata Menis Φλομοχώρι (Πολιτιστικό Κέντρο)  

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες που αφιλοκερδώς και με πολύ αγάπη για την Μάνη 

μοιράστηκαν τις γνώσεις τους. 
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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2021 – 2023  

 
Κατά την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των «Ομοίων της Μάνης» 

που έλαβε χώρα την 14η Ιουλίου 2020 διενεργήθηκε ψηφοφορία με σκοπό 

την ανάδειξη νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2021-2023. 

Για το νέο ΔΣ, η θητεία του οποίου θα ξεκινήσει την 01/01/2021. 

Ακολούθως της εκλογικής διαδικασίας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

συνεδρίασε, και κατόπιν ψηφοφορίας δια ανατάσεως της χειρός 

αποφάσισε ομόφωνα και συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Καταστατικού του Σωματείου, ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόεδρος: Μιχαήλ Κουτσιλιέρης 

Αντιπρόεδρος : Λεωνίδας Μιχαλάκος 

Γενική Γραμματέας : Κατερίνα Κουσουρή 

Ταμίας : Ελένη Καράβελα – Ατσαβέ 

Μέλος: Μιχαήλ Ισμαηλάκος 

Μέλος: Σταύρος Λεκκάκος 

Μέλος: Δρακούλης Φουντουκάκος 

1ο Αναπληρωματικό Μέλος: Ατσαβές Επαμεινώνδας 

2ο Αναπληρωματικό Μέλος: Σουκαράς Ανανίας
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……………………αλλά όχι αδρανείς !!! 

 

ΟΜΟΙΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ  

www.homoioimanis.com 

http://www.homoioimanis.com/
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HOMOIOI of MANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Όμοιοι της Μάνης - Homoioi of Mani @equalsofmani  

 

 

 

 

 

Όμοιοι της Μάνης @homoioimanis 

 

https://www.youtube.com/channel/UCq9xd1l7aFoeYbiz0muQ09Q
https://www.facebook.com/equalsofmani
https://www.facebook.com/equalsofmani
https://www.instagram.com/homoioimanis/
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