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Όμοιοι, ονομάζονταν κατά την αρχαιότητα
οι πολίτες της Αρχαίας Σπάρτης, δηλαδή
η κοινωνική εκείνη ομάδα η οποία κατείχε
πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Ο όρος
απαντάται στα κείμενα του Ξενοφώντα
(Λακεδαιμονίων πολιτεία, Ανάβασις &
Ελληνικά) και του Αριστοτέλη
(Πολιτικά). Τα κριτήρια των
Σπαρτιατών αναφορικά με το ποιος
κατείχε την ιδιότητα του πολίτη
υπήρξαν ιδιαίτερα επιλεκτικά.
Αρχικά θα έπρεπε να κατάγεται
από πατέρα πολίτη και μητέρα
κόρη πολίτη. Επίσης, θα έπρεπε
να υποστεί και να ολοκληρώσει
με επιτυχία την «αγωγή»,
δηλαδή την εκπαίδευση που
λάμβαναν οι νεαροί
Λακεδαιμόνιοι προκειμένου να
γίνουν ολοκληρωμένοι στρατιώτες και πολίτες
της πατρίδας τους. Τέλος, είχαν την υποχρέωση να συμμετάσχουν
καθημερινά στα κρατικά συσσίτια, συνεισφέροντας ή πληρώνοντας τη
διατροφή τους (Wikipedia). Ορισμένοι από τους αρχαίους ιστορικούς
αποδίδουν στους παραπάνω κοινωνικούς περιορισμούς την παρακμή της
Σπάρτης διότι δημιούργησε έλλειψη έμψυχου υλικού, ιδιαίτερα μετά την
ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους, όπου χάθηκαν 400 από τους 1200
Ομοίους, χαρακτηρίζοντας το γεγονός, ως παρακμή λόγω "ολιγοανθρωπίας"
[Paul Cartledge, «Spartan Reflections», University of California Press,
Berkeley, 2001; Edmond Lévy, «Sparte: histoire politique et sociale jusqu’à la
conquête romaine», Seuil, coll. «Points Histoire», Paris, 2003)
Οι «Όμοιοι της Μάνης» είναι ένα επιστημονικό, πολιτιστικό, λαογραφικό
και κοινωνικό/ φιλανθρωπικό σωματείο που επιτελεί επιστημονικό,
επιμορφωτικό και κοινωνικό & φιλανθρωπικό έργο και σε καμία
περίπτωση κερδοσκοπικό σωματείο.
Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα και λογότυπο με
τις λέξεις «Όμοιοι της Μάνης» τα οποία θα τίθενται
σε όλα τα έγγραφά του. Είναι δυνατή, με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, η
σύσταση παραρτημάτων αυτού σε άλλες πόλεις της
Ελλάδας καθώς και της αλλοδαπής από τα μέλη του,
προκειμένου να επιδιωχθεί με τον τρόπο αυτό η
υλοποίηση των σκοπών του σωματείου σε τοπικό
επίπεδο.
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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ
• Η προαγωγή και η διάδοση της πολιτιστικής, λαογραφικής, γεωγραφικής γεωφυσικής, ιστορικής και τουριστικής ιδιαιτερότητας της Μάνης καθώς
και η προώθηση της επιστημονικής έρευνας για την ανάπτυξη των
πλουτοπαρα-γωγικών πηγών της περιοχής, με στόχο την ανάδειξη και
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξής της και τη γνωστοποίηση της
μοναδικότητας και ιδιαιτερότητας της Μάνης για την παραπέρα
ανάπτυξη και πολιτική ισχυροποίηση της περιοχής, εξασφαλίζοντας τις
συνεργικές αλληλεπιδράσεις με άλλες γεωγραφικές και πολιτισμικές
περιοχές της Ελλάδας αλλά και της αλλοδαπής. Το σωματείο επίσης
αναπτύσσει φιλανθρωπική δραστηριότητα που αφορά πρόσωπα και
ομάδες της περιοχής που βρίσκονται σε ανάγκη, οιασδήποτε μορφής.
• Η προώθηση διεπιστημονικών και διεθνών αλληλεπιδράσεων και
συνεργασιών ανάμεσα σε οικονομικούς παράγοντες, πολιτικούς,
καλλιτέχνες, επαγγελματίες, επιστήμονες και ερευνητές που
δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς προς όφελος της Μάνης. Η
υποστήριξη συνεργατικών ερευνητικών προγραμμάτων ανάμεσα σε
επιστήμονες, οικονομικούς παράγοντες και επαγγελματιών της περιοχής
στα παραπάνω θέματα.
• Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, μέσω επιστημονικών μελετών
και τεκμηριωμένων ερευνητικών προσπαθειών, οι εφαρμογές των οποίων
θα αναπτύξουν παραπέρα τις γεωφυσικές και πλουτοπαραγωγικές πηγές
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της περιοχής, θα αναδεικνύουν την ιστορία, τις παραδόσεις και πολιτισμό
της Μάνης (παλαιοντολογία, αρχαιολογία, λαογραφία και ιστορία) καθώς
και τις τουριστικές ιδιαιτερότητες και φυσικούς
πόρους της περιοχής, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη
θαλάσσια ακτογραμμή και αλιεία της περιοχής
καθώς και τη μοναδικότητα της Μάνης για
παραπέρα τουριστική ανάπτυξη και παραγωγή νέων
φαρμακευτικών προϊόντων ή και συμπληρωμάτων
διατροφής από προϊόντα της χλωρίδας και πανίδας
της Μάνης που θα οδηγήσει στην προώθηση και χρήση των προϊόντων
αυτών για εφαρμογές στην Ιατρική & Φυσιολογία των συστημάτων του
ανθρωπίνου οργανισμού και άλλων ζωϊκών συστημάτων.
• Η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών αξιολόγησης προγραμμάτων
παρέμβασης σε επίπεδο κυβέρνησης, περιφέρειας και δημοτικών αρχών ή
και άλλων ιδιωτικών φορέων και επιστημονικών εταιρειών, που σχετίζονται
με τις δραστηριότητες του σωματείου. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και
προετοιμασίας προγραμμάτων παρέμβασης στους παραπάνω τομείς
δραστηριοτήτων του σωματείου.
• H προώθηση της συνεργασίας και της επικοινωνίας των επιστημόνων από
διαφορετικά ερευνητικά πεδία με τους ντόπιους επαγγελματίες και
οικονομικούς παράγοντες, που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον την προαγωγή
του επιστημονικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού,
κοινωνικού έργου καθώς αυτά σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη και
προβολή της Μάνης.
• Η ευαισθητοποίηση της ελληνικής, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας σε
θέματα που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις ανάγκες της Μάνης
με τη διεκδίκηση και διαχείριση προγραμμάτων που στοχεύουν στο «ευ ζην»
των προσώπων, επαγγελματικών ομάδων και πληθυσμών που ζουν στην
περιοχή.
• Η βράβευση προσωπικοτήτων, ελλήνων και ξένων, που έχουν συνεισφέρει
στην κοινωνική, επιστημονική και οικονομική προβολή της Μάνης, διεθνώς.
•
Η χορήγηση
υποτροφιών σε
μαθητές, φοιτητές και
μεταπτυχιακούς
φοιτητές κατοίκων ή
καταγωγής εκ Μάνης,
που έχουν σημειώσει
επιδόσεις αριστείας σε
διάφορους τομείς της
πρωτοβάθμιας,
δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
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• Παροχή χρηματικών βραβείων, υποτροφιών ή/και χορηγιών,
φιλανθρωπικού χαρακτήρα, σε πρόσωπα ή ομάδες προσώπων ή/και
συλλόγων της Μάνης που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

ΠΩΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ
Τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί από το σωματείο
είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:
• Η αύξηση του αριθμού των ενεργών πολιτών και διακεκριμένων
προσωπικοτήτων που ευαισθητοποιούνται στα προβλήματα αλλά και
ιδιαιτερότητες/πλεονεκτήματα του φυσικού και ανθρώπινου δυναμικού
της περιοχής με στόχο την προσέλκυση
οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.
• Η αύξηση του αριθμού των ατόμων που θα
ακολουθούν τις δραστηριότητες του σωματείου και
η αξιοποίηση των επιστημόνων, οικονομικών
παραγόντων και επαγγελματιών της περιοχής με
στόχο τη συνεργασία για την πλέον
αποτελεσματική προβολή και ανάπτυξη της
περιοχής.
• Η εκπόνηση ή/και η συμμετοχή σε ερευνητικά ή
επιστημονικά πρωτόκολλα, προγράμματα ή άλλες
επιστημονικές δράσεις, σε συνεργασία με άλλους
δημόσιους/ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα ή
επιστημονικές εταιρίες στον Ελληνικό ή Διεθνή
χώρο καθώς και την ανάληψη της διαχείρισης
προγραμμάτων ή πρωτοβουλιών ως «φορέας
υλοποίησης προγραμμάτων».
• Η διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων,
συνεδρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων
επιστημονικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού, καλλιτεχνικού και
πολιτισμικού χαρακτήρα στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο για την
προώθηση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και των κατοίκων της.
• Η διασύνδεση με Επιστημονικές Εταιρίες, Ιδρύματα, Υπηρεσίες, Φορείς,
Σωματεία στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο με στόχο την προώθηση
ποικίλων δράσεων σύμφωνα με τις προτεραιότητες ανάπτυξης της
περιοχής.
• Η επιμέλεια ή/και η έκδοση εντύπου, οπτικοακουστικού ή άλλου
ενημερωτικού, εκπαιδευτικού ή επιστημονικού υλικού και ηλεκτρονικών
περιοδικών και ανακοινώσεων.
• Η προσφορά επιστημονικών ή/και εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω της
παροχής υπηρεσιών σε άτομα, επαγγελματικές ομάδες ή πληθυσμούς της
περιοχής.
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ
Διακρίνονται:
α) σε τακτικά μέλη – Όμοιοι της Μάνης
β) Επίτιμα μέλη
γ) Συνδεόμενα μέλη
Τακτικά μέλη [Όμοιοι της ΜάνηςHomoioi (Equals) of Mani] του σωματείου
μπορούν να γίνουν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πολίτες ανεξαρτήτου
καταγωγής, φυλής, θρησκείας και φύλου με αποδεδειγμένη και αναγνωρισμένη επιστημονική και κοινωνική δράση, η οποία προκύπτει από την κοινωνική παρουσία,
επιστημονική κατάρτιση και την εθνική και διεθνή αναγνώριση τους, έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση δύο τακτικών μελών του Σωματείου. Η εισήγηση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται στο χαρακτήρα, το ήθος και το κοινωνικό έργο του
υποψηφίου και πως αυτό αφορά τη Μάνη. Το ελάχιστο των απαιτούμενων προσόντων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) που κάνει αρχικά αποδεκτή την
αίτηση προς το σωματείο. Επίσης, μέλη μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα (Οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές, ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ, φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί). Τα νομικά πρόσωπα παρίστανται και συμμετέχουν στο ΔΣ και στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
δια του νομίμου εκπροσώπου τους. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται ως
εξής: το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει σχετική αίτηση προς
το ΔΣ του σωματείου, μαζί με γραπτή πρόταση τουλάχιστον δύο ήδη τακτικών μελών
του σωματείου και με τα απαιτούμενα αποδεικτικά ως προς την ταυτότητά του και
την ύπαρξη στο πρόσωπό του των απαιτούμενων ως άνω προϋποθέσεων, καθώς και
τη δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως το παρόν καταστατικό, τον εσωτερικό
κανονισμό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) και του ΔΣ, η δε
απόφαση της εγκρίσεως λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Η αίτηση εγγραφής εισάγεται
στην πρώτη από της υποβολής της συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίτιμα [Honorary] μέλη του Σωματείου ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως ένδειξη τιμής σε Έλληνες ή αλλοδαπούς πολίτες ή/και νομικά πρόσωπα
που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην επιστήμη ή στην ανθρωπότητα, ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που εργάσθηκαν με ζήλο για την προαγωγή των σκοπών
του Σωματείου. Επίσης σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους
στο σωματείο. Ενδεικτική της προσφοράς των προσώπων αυτών στο σωματείο
είναι η ένθερμη επιδίωξη των σκοπών αυτού ή η τυχόν χορήγηση δωρεών προς αυτό.
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται,
παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενώ
απαλλάσσονται κάθε οικονομικής υποχρέωσης προς το Σωματείο.
Συνδεδεμένα (Αssociated) μέλη του Σωματείου ανακηρύσσονται
από το ΔΣ νεαρά άτομα, Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες. Τα συνδεδεμένα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται, παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου και
απαλλάσσονται κάθε οικονομικής υποχρεώσεως προς το Σωματείο.
Στα συνδεδεμένα μέλη εντάσσονται κυρίως, αλλά όχι μόνο, πολίτες
καταγωγής εκ Μάνης, πριν το 30 έτος της ηλικίας τους.
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ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ
1. Μιχαήλ Κουτσιλιέρης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
2. Σταύρος Λεκκάκος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Ομίλου MARFIN
Investment Group
3. Ανάργυρος Μαριόλης, Δ/ντής Κέντρου Υγείας Αρεόπολης
4. Δρακούλης Φουντουκάκος, Ιατρός, Επιχειρηματίας
5. Κυριάκος Κουκουλομάτης, Αξιωματικός, εν αποστρατεία, Πρόεδρος Αθηναϊκής Λέσχης
6. Μιχαήλ Βλασταράκος, Ιατρός, Πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
7. Παναγιώτης Σουκάκος, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
8. Παναγιώτης Σκανδαλάκης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
9. Ευστράτιος Πατσούρης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
10. Ιωάννης Λεκάκης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
11. Πιέρρος Μανωλάκος, Υποδ/ντης Εφορίας Κηφισιάς
12. Σωτήρης Γεωργόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
13. Μιχαήλ Ισμαηλάκος, Ναύαρχος, εν αποστρατεία
14. Παναγιώτης Μιχαλόλιας, Δικηγόρος
15. Ιωάννα Μαρουλάκου, Καθηγήτρια Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμο Θράκης
16. Λεωνίδας Μιχαλάκος, Γλύπτης-Ζωγράφος
17. Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Καθηγητής Επιδημιολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
18. Σπυρίδων Πνευματικός, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
19. Σοφία Χατζηιωάννου, Αν. Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
20. Θεόδωρος Λιακάκος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
21. Θεανώ Δεμέστιχα, Επ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
22. Άλκηστις Καπελούζου, Βιοχημικός.
23. Σοφία Τσελένη-Μπαλαφούτα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
24. Χρήστος Μπαλαφούτας, Ιατρός-Γυναικολόγος
25. Αχιλλέας Χατζηιωάννου. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
26. Δημήτριος Τραφαλής, Επικ. Καθηγητής Ιατρικής, ΕΚΠΑ
27. Νικόλαος Ανεμοδουράς, Χειρουργός
28. Αικατερίνη Κουσουρή, Δημόσιος Υπάλληλος
29. Ανανίας Σουκαράς, Γεν. Ιατρός, Κέντρον Υγείας Γυθείου
30. Μαρία Καράμπελα, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Νοσοκομείο Σπάρτης
31. Επαμεινώνδας Ατσαβές, Δικηγόρος
32. Παναγιώτης Ζερβακάκης, Επιχειρηματίας
33. Περικλής Αντωνάκος, Εθνική Τράπεζα
34. Αλεξάνδρα Δρόσου, Δημόσιος Υπάλληλος
35. Χριστόφορος Μουρκάκος, Επιχειρηματίας
36. Ελένη Τζανετάκου, Δημοσιογράφος
37. Θεόδωρος Μπουνάκος, Δημοτικός Υπάλληλος.
38. Μαρία Καλκανάκου, Επιχειρηματίας

Το καταστατικό του Σωματείου ΟΜΟΙΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ
υπεγράφη την 10η Απριλίου 2017
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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, υπερασπίζονται τα δίκια
και προβάλλουν την ιδιαιτερότητα της Μάνης.
Μ. Κουτσιλιέρης

