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ρισκόμαστε ήδη σε πολύ κοντινή χρονική απόσταση
από τις αυτοδιοικητικές και τις ευρωκοινοβουλευτικές
εκλογές του Μαΐου 2019, αλλά επίσης και σε πολύ
κοντινή χρονική απόσταση από τις βουλευτικές εκλογές.
Οι πολίτες έχουν πλέον το λόγο: να αξιολογήσουν αποτελέσματα και να διαμορφώσουν πολιτική θέση για τους υποψήφιους που θα παρουσιαστούν και θα τεθούν στην κρίση
και στις επιλογές τους. Στις ευνομούμενες χώρες, εκεί που τα
πολιτικά ήθη έχουν δημιουργήσει σταθερούς και διαχρονικούς
κανόνες, μέσω των οποίων γίνονται οι επιλογές προγραμμάτων
και κατ` επέκταση προσώπων, οι σχετικές διαδικασίες εξελίσσονται εύκολα και οι συγκρίσεις διαμορφώνουν αξιοκρατικές
επιλογές. Η ουσιαστική αποτελεσματικότητα, που προκύπτει
από αξιόπιστες καταμετρήσεις εκτελεσμένων έργων για
εκείνους που ασκούν διοίκηση μέχρι τις εκλογές ή οι
δράσεις πολιτικών ομάδων και εθνικών εκπροσώπων
στο Ευρωκοινοβούλιο, αποτελούν τα αξιόπιστα τεκμήρια
κρίσης. Οι κοινωνικές δραστηριοποιήσεις, οι γνώσεις και
οι αποδειγμένες ικανότητες διαχείρισης σύνθετων έργων
με αντικειμενικότητα και ευθυκρισία, αποτελούν επίσης
αντικειμενικά κριτήρια για όσους εμφανίζονται ως νέοι
διεκδικητές της ψήφου των πολιτών.
Δυστυχώς στη χώρα μας, οι κανόνες επιλογής που παρουσιάστηκαν πιο πάνω, στρεβλώνονται πολύ συχνά με αποπροσανατολιστικές μεθόδους προβολής και διάδοσης στοιχείων
που στην καλύτερη περίπτωση μεγενθύνουν κάποια θετικά
απολογιστικά στοιχεία και εξαφανίζουν τις αρνητικότητες που
έχουν δημιουργηθεί κατά τις διαχειρίσεις των κοινών υποθέσεων
από τους απερχόμενους αιρετούς εκπροσώπους. Ακόμα χειρότερα, στις περισσότερες περιπτώσεις η χρονική περίοδος
μέχρι τις εκλογές κατακλύζεται από προεκλογικές υποσχέσεις - πυροτεχνήματα χωρίς ουσιαστική πραγματική
βάση και περιεχόμενο, προερχόμενα κυρίως από τους
απερχόμενους αιρετούς. Ή εμφανίζονται βιογραφικά νέων

υποψηφίων με διογκωμένες τις κοινωνικές δραστηριοποιήσεις και τις διοικητικές ικανότητες, που έχουν προκύψει
από την μέχρι τώρα επαγγελματική ή επιστημονική διαδρομή τους. Οι πολίτες θα πρέπει να ξεπεράσουν τους,
προκαλούμενους από αυτού του είδους προβολές, εντυπωσιασμούς και να εξετάσουν με προσοχή τα προβαλλόμενα στοιχεία ώστε να διαμορφώσουν αντικειμενική
κρίση, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε η επόμενη περίοδος να είναι μεστή κοινωνικών αποτελεσμάτων
δημιουργώντας γενικευμένου χαρακτήρα ωφέλειες.
Για να γίνουν ευρύτερα κατανοητές οι απόψεις που διατυπώσαμε πιο πάνω καταγράφομε μια χαρακτηριστική περίπτωση
προεκλογικής ενέργειας – πυροτεχνήματος που αναπτύχθηκε
και παραπλάνησε πολλές χιλιάδες πολίτες κατά τη μακρά
προεκλογική περίοδο του 1989. Ήταν ψηφισμένος, από το
1982, νέος νόμος για τις ιδιωτικές επενδύσεις που πρόβλεπε
επιδότηση στο 60% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης
του κάθε ενταγμένου στο πρόγραμμα έργου. Αυτονόητο
είναι ότι το κίνητρο ήταν ισχυρό για πολλές κατηγορίες
πολιτών, που έσπευδαν να καταρτίσουν επενδυτικούς
φακέλους και να τους υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες
του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Είχε αποσιωπηθεί,
όμως, το σημαντικότερο: οι ετήσιες χρηματοδοτήσεις των
υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων ήταν πολύ περιορισμένες. Αυτό σήμαινε ότι συσσωρεύονταν διαρκώς οι
υποβαλλόμενες επενδυτικές προτάσεις, ενώ παράλληλα
οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που τις υπέβαλλαν είχαν
στα χέρια τους μόνο τη διοικητική πράξη έγκρισης, χωρίς
όμως ύπαρξη χρηματοδότησης! Το πυροτέχνημα αποκαλύφθηκε μετά τις εκλογές, όταν τα 4/5 των επενδυτικών
φακέλων δεν χρηματοδοτήθηκαν, ενώ από τα υπόλοιπα
που εγκρίθηκαν, στα περισσότερα περιορίστηκε το ύψος
του προϋπολογισμού τους! Του ίδιου χαρακτήρα είναι οι
προεκλογικές εξαγγελίες εγκρίσεως νέων έργων που με μεγάλη

EΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Η έναρξη των διαδικασιών κτηματογράφησης, από τον Ιανουάριο
2019, σε πολλές περιοχές της χώρας μεταξύ των οποίων και στη
Λακωνία, γίνεται και σ` αυτή την
περίπτωση χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, που θα
οδηγούσαν σε ώριμη και χωρίς
διαδοχικές εμπλοκές και παρατάσεις την όλη διαδικασία. Ιδιαίτερα
για τις περιοχές της Μάνης, όπου
τα κτήματα μεταβιβάζονταν από
γενιά σε γενιά με εσωτερικές οικογενειακές διαδικασίες, όπως επίσης σε πολλές περιπτώσεις και οι
αγοραπωλησίες ακινήτων, τα προβλήματα εντοπισμού των ακινήτων
θα είναι πολλά και περίπλοκα.
Μπορεί η αναγκαιότητα συντάξεως
Εθνικού Κτηματολογίου να είναι
αυτονόητη, αλλά το ίδιο αυτονόητη
είναι και η υποχρέωση των αρμοδίων υπουργείων να ωριμάσουν
τις συνθήκες για ομαλή ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.
Σημειώνομε ένα μόνο στοιχείο της
πλήρους ανωριμότητας: δεν έχουν
ακόμα αρχίσει οι διαδικασίες εξέτασης των ενστάσεων που έχουν
υποβληθεί μετά την ανάρτηση των
δασικών χαρτών, στοιχείο που
έχει άμεση επίπτωση στην αποσαφήνιση εκατοντάδων ιδιοκτησιών. Μπορεί τα καταβαλλόμενα
τέλη υπέρ του δημοσίου κατά την
υποβολή των δηλώσεων κτηματογράφησης να είναι μικρά, αλλά
οι επιβαρύνσεις στους ιδιοκτήτες
θα είναι πολλαπλάσιες δεδομένου
ότι θα χρειαστούν επικούρηση τεχνικών για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και τον εντοπισμό των κτημάτων τους στους
κτηματογραφικούς χάρτες. Τέλος
η μη ίδρυση γραφείων κτηματογράφησης στο Γύθειο και στην
Αρεόπολη τουλάχιστο, υποβάλλει
σε υποχρεωτικές μετακινήσεις στη
Σπάρτη, και όχι μόνο μια φορά,
τον κάθε ιδιοκτήτη, με ότι συνεπάγονται οικονομικά για τα ισχνά
βαλάντια των συμπατριωτών μας
Η σχετική με το κτηματολόγιο ειδησεογραφία.
Για την κατοχύρωση των περιουσιών στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου και
των Τοπικών Κοινοτήτων του δήμου Ανατολικής Μάνης, δημοσιεύομε τους όρους και τις διαδικα-

σίες που απαιτούνται σύμφωνα
με το νόμο:
1. Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική από
το νόμο
Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη στο
μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική
παροχή ή δωρεά, καθώς και έκδοση οικοδομικής άδειας). Στις
περιπτώσεις που δεν κατατεθούν
δηλώσεις ιδιοκτησίας τα ακίνητα
θα καταγραφούν ως αγνώστου
ιδιοκτήτη και στη συνέχεια θα καταχωρηθούν ως περιουσία του
Ελληνικού Δημοσίου. Η διαδικασία
απόκτησης και πάλι της περιουσίας, θα είναι μακροχρόνια και
δαπανηρή.
2. Το στάδιο υποβολής δηλώσεων έχει συγκεκριμένη
διάρκεια.
Το στάδιο υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας διαρκεί:
α) τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης για τους κατοίκους Ελλάδας και
β) έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό
Δημόσιο. Οι προθεσμίες αυτές
μπορεί να παραταθούν για ακόμα
τρεις (3) μήνες με σχετική απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” (πρώην “Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.”).
3. Υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης
Στις χαρακτηρισμένες από την
κτηματογράφηση, σαν αστικές περιοχές, το τέλος κτηματογράφησης
ορίζεται ανά δικαίωμα (δηλαδή
ιδιοκτησία ακινήτου) σε:
• τριάντα πέντε (35) ευρώ για
κύριο χώρο (αγροτεμάχιο, αδόμητο οικόπεδο, οικόπεδο με κτίσμα, διαμέρισμα, κατάστημα, κλπ)
• είκοσι (20) ευρώ για βοηθητικούς χώρους (χώρο στάθμευσης
ή αποθήκη) που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή όταν
στο συμβόλαιο ορίζεται για αυτούς
τους χώρους ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου και

δεν περιγράφονται σε αυτό ως
παρακολουθήματα διηρημένων
ιδιοκτησιών.
Στις υπόλοιπες περιοχές,
εάν υπάρχουν παραπάνω από
δύο εγγραπτέα δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας στον ίδιο
προκαποδιστριακό ΟΤΑ, θα καταβάλλονται τέλη κτηματογράφησης για δύο (2) μόνο δικαιώματα (δηλαδή 2 x 35 = 70 Ευρώ),
ανεξαρτήτως του συνολικού
αριθμού αυτών.
4. Δυνατότητα καταβολής τέλους κτηματογράφησης με δόσεις
Το “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” έχει ανακοινώσει τη δυνατότητα καταβολής του παγίου
τέλους κτηματογράφησης σε έως
και 12 άτοκες δόσεις με χρήση
πιστωτικής κάρτας, στις Τράπεζες
ALPHA BANK, ATTICA BANK,
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EFG EUROBANK.
Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται
από τις Τράπεζες καθώς και στο
site www.ktimatologio.gr .
5. Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις
θα επιβαρύνονται με πρόστιμα
Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα δήλωση για τις
ιδιοκτησίες, με βάση το Νόμο προβλέπεται καταβολή προστίμου
από 70 έως 250 Ευρώ ανά δικαίωμα.
6. Δεν είναι απαραίτητη για
την κατάθεση δήλωσης η σύνταξη συμβολαίου αποδοχής
κληρονομιάς
Για να κατοχυρωθεί δικαίωμα
στο Εθνικό Κτηματολόγιο σε περίπτωση κληρονομιάς, δεν είναι
απαραίτητο να συνταχθεί προηγουμένως συμβόλαιο αποδοχής
κληρονομιάς.
7. Πρόγραμμα επισκέψεων
μονάδων ενημέρωσης σε οικισμούς
Για να υπάρχει πρόσβαση σε
έγκυρη τεχνική και νομική υποστήριξη για την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας, κατά τη διάρκεια συλλογής των δηλώσεων θα

δραστηριοποιηθεί τοπική μονάδα
ενημέρωσης στην Αρεόπολη. Το
πρόγραμμα της εν λόγω μονάδας
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Αναδόχου Κοινοπραξίας ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ: http://ktimalakonia.gr
και στο γραφείο Κτηματογράφησης
στη Σπάρτη. Θα πρέπει έως τότε
να έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα έγγραφα και τοπογραφικά
διαγράμματα για τις ιδιοκτησίες,
έτσι ώστε να ελεγχθούν.
8. H έγκαιρη ολοκλήρωση
του έργου του Κτηματολογίου
αποτελεί προϋπόθεση για την
ανάπτυξη του τόπου μας
Το Κτηματολόγιο με την ολοκλήρωσή του, θα αποτελέσει το
απαραίτητο εργαλείο καταγραφής
και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας. Με τη λειτουργία του
θα εξασφαλιστεί η ιδιωτική και
δημόσια περιουσία. Η διαχείριση
θα απλοποιηθεί με ανάλογη μείωση των εξόδων του πολίτη. Η
έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωση
του είναι προϋπόθεση της ανάπτυξης του τόπου και είναι υπόθεση όλων μας. Για την έγκαιρη
και έγκυρη υποβολή δηλώσεων
ιδιοκτησίας οι προτεινόμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι
οι εξής:
• Εντοπισμός με ακρίβεια των
ακίνητων για να μπορούν να τα
υποδειχθούν.
• Συγκέντρωση των τίτλων ιδιοκτησίας σε απλά φωτοαντίγραφα,
ή τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(κληρονομιάς – χρησικτησίας).
• Συγκέντρωση υπαρχόντων
τοπογραφικών διαγραμμάτων και
εξέταση της πιθανότητας ανάγκης
σύνταξης νέου.
• Ενημέρωση συγγενών και
γνωστών σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, για να
προβούν στα άνω βήματα και να
εξουσιοδοτήσουν αν χρειάζεται
τρίτους για την εκπροσώπησή
τους.
Το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης για τη Λακωνία
βρίσκεται στη ΣΠΑΡΤΗ:
Διεύθυνση: ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 107, Τ.Κ. 23100 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλέφωνο: 27310-83185.
Ημέρες / Ωρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:300-16:030 και ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00-20:00

συχνότητα εξαγγέλλονται, δεδομένου ότι στις περισσότερες
περιπτώσεις στερούνται χρηματοδοτήσεων αλλά, και αν ακόμα
υπάρχουν χρηματοδοτήσεις στους λίγους επόμενους μήνες
μέχρι τις εκλογές, ο χρόνος δεν επαρκεί ούτε καν για τη
σύνταξη μελετών και τη δημοπράτησή τους!
Βέβαια, η πολιτική ωριμότητα δεν αποτελεί πρωτογενές
και κληρονομικό προσόν, αποτελεί μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία που αποκτάται με την παιδεία, το χρόνο
και τις εμπειρίες ζωής του κάθε πολίτη. Κυρίως, όμως, η
πολιτική ωριμότητα προκύπτει από τη μακροχρόνια ομαλή
λειτουργία των κοινωνικών θεσμών, που έτσι παράγουν
την κατάλληλη ατμόσφαιρα που στη συνέχεια προσλαμβάνεται και διαμορφώνει τους πολίτες. Στη χώρα μας, η
παρατεταμένη οικονομική κρίση αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο
ελλειπτικής λειτουργίας των κοινωνικών θεσμών, γεγονός που
υποχρεώνει τους πολίτες για ατομικές ενδοσκοπήσεις με σκοπό
την ατομική συμβολή του καθενός μας στην κοινή προσπάθεια
αποφυγής νέων δανεισμών και υποτροπιασμών. Δυστυχώς, η
πολυπληροφόρηση, που προκύπτει από την μεγάλη εξάπλωση
των μέσων μαζικής επικοινωνίας, δεν αποτελεί πλεονέκτημα,
ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους. Αναγκάζεται, εξ αιτίας
της, ο μέσος πολίτης να χρειάζεται χρήση φίλτρου για τις
πολλές πληροφορίες που δέχεται, ώστε να μπορεί να απομονώνει την ουσιαστική βάση τους από τα δήθεν ωφελιμιστικά,
προεκλογικά, πυροτεχνήματα. Οι επιλογές των πολιτών
κατά τις εκλογές, αυτοδιοικητικές, ευρωκοινοβουλευτικές
και κοινοβουλευτικές, αποτελούν τον κύριο παράγοντα
για την οριστική έξοδο της χώρας από την οικονομική
κρίση. Η έξοδος αυτή, δεν προκύπτει με συνθήματα και
δηλώσεις, αλλά με την έντιμη, αποτελεσματική, συνεργατική
και ήπια διαχείριση των κοινών υποθέσεων από τους
σχηματισμούς και τα κατάλληλα πρόσωπα που θα επιλέξομε με την ψήφο μας.
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Κωνσταντίνος Πιέρρου Μαυρομιχάλης:
ο πρώτος νεκρός Μανιάτης
στην εθνεργερσία του 1821 ..............................σελ. 2
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
• Σαράντος Καργάκος (1937-2019).....................σελ. 3
ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:
• Νεκροί κατά τους πολέμους της εκατονταετίας
1834-1934 καταγόμενοι από τη Μάνη (ΧIV) ....σελ. 4
ΜΙΚΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ .......σελ. 5, 9,11
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Πολιτικά κόμματα: Οι αποστασίες
ως γενικευμένα αποσαθρωτικά
κοινοβουλευτικά φαινόμενα ....................................σελ. 5
ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Εξελίξεις στην κατασκευή Ορειβατικού
Καταφυγίου στον Κεντρικό Ταΰγετο................σελ. 6
• Προγράμματα τηλεοπτικής πρόσβασης
σε περιοχές χωρίς τηλεοπτική κάλυψη ..........σελ. 6
• Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων Μάνης... με καθυστέρηση..........σελ. 7
• Πρόγραμμα καταπολέμησης του ιού
του Νείλου, μεταχρονολογημένο ....................σελ.12
KEY FEATURES IN ENGLISH...........................on page 8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ
• Στεγνοκαθαριστήριο - πλυντήριο ρούχων
Παναγιώτη Τσιλιγωνέα στη Στούπα ..................σελ. 8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
• Κατερίνας Market Σωτ. Σαραντέα & Σια Ο.Ε.......σελ. 9
ΘΕΜΑTA:
• Οι Νικλιάνοι και η διαχρονική κοινωνική
διαστρωμάτωση στον παλιό Δήμο Μέσσης
Μέσα Μάνης (V) ..............................................σελ. 10
ΠΕΝΘΗ ....................................................................σελ. 11
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ......................................................σελ. 11, 12

H MANIATIKH AΛΛHΛEΓΓYH διανέμεται ταχυδρομικά σε
Mανιάτες ή φιλομανιάτες (στη Mάνη, στην Kαλαμάτα, στη Λακωνία, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, στην Aθήνα, στον Πειραιά, στη λοιπή Eλλάδα και στο εξωτερικό). H άμεση διάθεση
γίνεται από τις 5 κάθε μήνα στα εξής σημεία: A) KAΛAMATA:
Πρακτορείο Eφημερίδων Παπαχρήστου, πλατεία 23ης Mαρτίου, B) KAPΔAMYΛH: Σούπερ Μάρκετ Δημητρέα (επί του
επαρχιακού). Γ) ΣTOYΠA και AΓIOΣ NIKOΛAOΣ: Σούπερ
Mάρκετ KATEPINA. Δ) ΚΑΜΠΟΣ: Πρακτορείο εφημερίδων
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ (επί του επαρχιακού), Ε) NIOXΩPI: ΣούπερMάρκετ Eυ. & Kων. Tσουλέα, ΣΤ) ΑΡΕΟΠΟΛΗ: Βιβλιοπωλείο
“ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ” Γεωργίου Δημακόγιαννη.

