
Η φωτιά που ξεκίνησε την 1 Ιουλίου
από τη Χειμάρα (στο διάσελο Αρεόπο-
λης – Κότρωνα) και έφθασε μέχρι το
Σκουτάρι και το Φλομοχώρι, με τάση
εξάπλωσης προς  Νύφι - Κοκκάλα,
κατά τις  4 ημέρες που έκαιγε και ξα-
πλωνόταν, δεν είναι φαινόμενο συχνό.
Τέτοιες καταστάσεις προκύπτουν  από
συνδυασμό πολλών παραγόντων,
όλων  με αρνητικό πρόσημο. Επειδή

μάλιστα θυμίζει παλιότερες παρόμοιες
καταστάσεις  δημιουργεί έντονο προ-
βληματισμό. Το μόνο θετικό απ` αυτά
τα θλιβερά συμβάντα είναι ότι δεν
υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες, αλλά
τα 15 σπίτια στην περιοχή του Κό-
τρωνα, καθώς και το φυτικό, κυρίως,
κεφάλαιο αλλά και ζωϊκό (κυψέλες με-
λισσιών) είναι σημαντικό.  Οι φωτιές
αναστάτωσαν και την τουριστική κί-
νηση, αφού στον κόλπο της Κολοκυ-
θιάς (του Κότρωνα και του
Σκουταριού) οι βόρειοι άνεμοι έσπρω-
χναν τις φλόγες προς τις παραλίες. 

Δεν έλειψαν δηλώσεις και αντιδη-
λώσεις που έριχναν υπαιτιότητες,
αλλά ανάληψη ευθυνών για παραλή-
ψεις και αστοχίες δεν ακούστηκαν. Κά-
ποτε θα πρέπει να μάθομε, ιδιαίτερα
στον ευαίσθητο σε πυρκαγιές μανιά-
τικο χώρο, λόγω της φύσεως του εδά-

φους και των ισχυρών ανέμων που
επικρατούν, να ψάχνομε συνδυαστικά
τα αίτια αλλά και τις παραλείψεις. Έτσι
μόνο τα πορίσματα θα αποβάλλουν
τον τυπικό χαρακτήρα τους και θα
αποβούν ουσιαστικά, προτείνοντας
μέτρα βελτίωσης των τρόπων πρόλη-
ψης και κυρίως έγκαιρης αντίδρασης
σε έκτακτες καταστάσεις, όπως οι
πυρκαγιές.

Οι εκ των υστέρων αποζημιώσεις
μπορεί να αποτελούν παρηγοριά για
τους πληγέντες  αλλά ενέργειες αυτού
του είδους είναι αναγκαίο να συνδυά-
ζονται με διερεύνηση των αιτίων σε
βάθος και κυρίως με μέτρα πρόληψης.

Στη σελίδα 9 ρεπορτάζ για τη
φωτιά στο δάαος της Βασιλικής
Ταϋγέτου
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Σ
ε ανύποπτο χρόνο, έχουν περάσει πέντε χρόνια από
τότε, ο Σύλλογος Γυναικών Μάνης – παράρτημα Κα-
λαμάτας, κάλεσε στην Καλαμάτα για να μιλήσει  σχε-
τικά με τα Δασικά της Μάνης, ένα από τους
διαπρεπέστερους επιστήμονες της χώρας μας, τον

Απόστολο Γεωργιάδη, Καθηγητή του Αστικού Δικαίου
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ακαδημαϊκό. Ήταν η περίο-
δος που στη Μάνη επικρατούσε ευφορία μετά την πρό-
σφατη ψήφιση από τη  Βουλή διάταξης σύμφωνα με την
οποία στις δίκες μεταξύ ιδιωτών και δασαρχείων καταργεί-
ται το  υπέρ του Δημοσίου τεκμήριο κυριότητας επί των επί-
δικων εκτάσεων, δηλαδή και οι δύο πλευρές της δίκης θα
έχουν ίσα δικαιώματα στην απόδειξη των ισχυρισμών τους.
Ο διακεκριμένος  καθηγητής, κατά την ομιλία του, δεν
παρέλειψε να σημειώσει ότι η διάταξη που ψηφίστηκε
είναι ευνοϊκή για τους Μανιάτες ιδιοκτήτες γης, αλλά
δεν λύνει το πρόβλημα. Η πρόσφατη όξυνση της αν-
τιδικίας μεταξύ Μανιατών  και Δασικών Υπηρεσιών,
μετά την ανάρτηση και προγραμματιζόμενη επικύ-
ρωση των Δασικών χαρτών, αποτελεί δικαίωση των
προβλέψεών του. Μπορεί η διάταξη που ψηφίστηκε τότε
να ενδυνάμωσε σημαντικά τις ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις
των Μανιατών σχετικά με  τον, εμφανιζόμενο ως δημόσιο,
χαρακτήρα κάποιων εκτάσεων , αλλά δεν πρόσθεσε τίποτε
για το δασικό ή, μη, χαρακτήρα τους. Ούτε και στις προ-
βλέψεις του βασικού νόμου του 1979, σχετικά με τα δάση
και τις δασικές εκτάσεις, επέφερε ουσιαστικές μεταβολές. 

Τη θέση αυτή του Καθηγητή υιοθέτησε πλήρως τότε
και η ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ προτρέποντας  τους
συμπατριώτες μας σε σχεδιασμό παρεμβάσεων για τη
συμπλήρωση  της νομοθεσίας ώστε να συμπεριλάβει
και το θέμα  των δασωμένων αγροτικών εκτάσεων.
Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι διαδοχικές δη-

μοσιεύσεις (κύρια άρθρα και λεπτομερείς αναλύσεις)
στα φύλλα της ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ που κυ-
κλοφόρησαν μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών
τον Ιανουάριο του 2017. Με δεδομένη την προθεσμία
υποβολής ενστάσεων, που φαίνεται ότι θα εξαντληθεί σύν-
τομα παρά τις διαδοχικές παρατάσεις, αισθανόμαστε την
υποχρέωση να συμβάλλομε στη διατύπωση της αξιόπι-
στης πρότασης που ακολουθεί και πιστεύομε ότι η υιοθέ-
τησή της θα άρει το αδιέξοδο. Ταυτόχρονα επιθυμούμε να
υπογραμμίσομε τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να συν-
τρέξουν για να έχει το θέμα ευνοϊκή εξέλιξη.

Δημοσιεύομε στη συνέχεια απόσπασμα (παραλείποντας
κάποια δευτερεύουσας σημασίας σημεία) από την ομιλία
του Καθηγητή Γεωργιάδη που περιλαμβάνει και την πρό-
ταση που και εμείς υιοθετούμε: « Για την αντιμετώπιση των
αντίστοιχων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί – ενό-
ψει καταρτίσεως του Εθνικού Κτηματολογίου – σε ακίνητα
εκτός σχεδίου πόλεως, συστάθηκε τον Ιούλιο του 2003 από
την Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. άτυπη διακομματική Επιτροπή, η
οποία μετά από πολλές συνεδρίες συνέταξε και υπέβαλε
στην Υπουργό σχέδιο νόμου, με το οποίο ρυθμιζόταν το
θέμα αυτό κατά τρόπο αντίστοιχο με εκείνον για τα εντός
σχεδίου ακίνητα. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού ορί-
ζουν ειδικότερα τα εξής: «1.  Σε ακίνητο που βρίσκεται
εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού που προϋφίσταται
του έτους 1923 ή οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων,
που έχει ο οριοθετηθεί, ο νομέας του θεωρείται κύριος
έναντι του Δημοσίου, εφόσον έως την έναρξη ισχύος
του νόμου αυτού:  α) νέμεται το ακίνητο με καλή πίστη
και αδιαλείπτως για δέκα (10) έτη και με νόμιμο τίτλο
από επαχθή αιτία, υπέρ του ίδιου ή δικαιοπαρόχου
του, που έχει αποκτηθεί και μεταγραφεί μετά την
έναρξη ισχύος του Αστικού Κώδικα, ή  β) νέμεται το ακί-

νητο με καλή πίστη και αδιαλείπτως για τριάντα (30) έτη.  2.
Δυστυχώς το νομοσχέδιο αυτό δεν προωθήθηκε στη
Βουλή και δεν έγινε νόμος του Κράτους, με αποτέλεσμα, τα
γνωστά προβλήματα για τα ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης,
τα οποία σε μεγάλη έκταση και με ιδιαίτερη ένταση αναφαί-
νονται κατά τη διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηματο-
λογίου, να παραμένουν ακόμη εκκρεμή. Το πρόβλημα
είναι ιδιαίτερα οξύ στη Μάνη, γιατί πολλοί Μανιάτες
δεν διαθέτουν γραπτούς τίτλους για τα πατρογονικά
κτήματα που κατέχουν και νέμονται.  Ειδικότερα για τη
Μάνη το θέμα αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί
επιτυχώς, εάν νόμος προέβλεπε ότι ο κτηματίας, με
μια βεβαίωση του οικείου Δημάρχου ή Κοινοτάρχη ότι
νέμεται το κτήμα πάνω από 20 χρόνια και μια άλλη βε-
βαίωση από τη δασική υπηρεσία ότι το κτήμα είχε
αγροτική μορφή με βάση τις αεροφωτογραφίες των
ετών 1945 ή 1960 θα μπορούσε να πάει στον συμβο-
λαιογράφο και να καταρτίσει συμβόλαιο πώλησης,
δωρεάς ή γονικής παροχής».

Αυτονόητο είναι ότι η προώθηση αυτής της πρότασης,
που περιλαμβάνει και τις δασωμένες αγροτικές εκτάσεις,
απελευθερώνοντας και τις χρήσεις τους,  απαιτεί ισχυρή
πολιτική παρέμβαση. Και ο μόνος τρόπος για παρεμβά-
σεις αυτού του είδους από τους ολιγάριθμους Μανιά-
τες είναι η ενότητα και η ομοψυχία. Δυστυχώς αυτά τα
χαρακτηριστικά δεν έχομε καταφέρει να τα εξασφαλί-
σομε στις μέχρι τώρα κινητοποιήσεις για το δασικό ζή-
τημα. Ίσως αυτή η τεκμηριωμένη πρόταση του Καθηγητή
Γεωργιάδη, που επαναφέραμε, να  είναι η ευκαιρία για να
τα αποκτήσομε. Μόνο έτσι μπορεί να προκύψει ευνοϊκό
αποτέλεσμα για τα δασικά, αλλά και να μας μείνουν η
ενότητα και η ομοψυχία.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΦΩΤΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ

… σε έξαρση από 1 έως 4 Ιουλίου

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: Πρακτορείο εφημε-
ρίδων ΓP. ΓPHΓOPIAΔH (επί του επαρχιακού). Γ) ΣTOYΠA και AΓIOΣ NIKOΛAOΣ: Σούπερ Mάρκετ KATEPINA. Δ) ΚΑΜΠΟΣ: Πρα-
κτορείο εφημερίδων ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ (επί του επαρχιακού), Ε) NIOXΩPI: Σούπερ-Mάρκετ Eυ. & Kων. Tσουλέα, ΣΤ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Κατάστημα “ΜΟΝΕΥ ΜΑΝΗ” Χαρούλας Γεννηματά, Ζ) ΑΡΕΟΠΟΛΗ:  Βιβλιοπωλείο “ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ” Γεωργίου Δημακόγιαννη.

Το περίγραμμα της φωτιάς

Η φωτιά έφτασε μέχρι το λιμάνι του Κότρωνα!
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Μία φαινομενικά τυπική διαδικασία, που δεν προχώρησε,
αξιοποιήθηκε για την εμφάνιση σεναρίων πολιτικών και αυ-
τοδιοικητικών αντιπαραθέσεων. Η ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗ, έχει πάγια θέση  ότι στην υγιή πολιτική  αντιπαρατί-
θενται και τίθενται στην κρίση του εκλογικού σώματος εφαρ-
μόσιμα προγράμματα ανάπτυξης και γενικότερα μεγιστο-
ποίησης των δυνατοτήτων της κάθε περιοχής. Η πολιτική
σεναριολογία, μπορεί να γεμίζει τις στήλες των εφημερίδες
και τις ώρες των ηλεκτρονικών μέσων, αλλά ελάχιστα συμ-
βάλλει στη ζύμωση ιδεών και προγραμμάτων. Γι` αυτό παίρ-
νει αφορμή από την είδηση για να μπει στην ουσία του
θέματος

Το θέμα της είδησης έχει ως εξής: Ο δήμος Ανατολικής
Μάνης πήρε το Μάιο του 2017 απόφαση για κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στον παραλιακό δρόμο του Γυθείου. Οι αποφά-
σεις αυτού του είδους έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και
απαιτούν ευρεία δημοσίευση και γνωμοδοτήσεις. Ειδικότερα
η συγκεκριμένη απόφαση, επειδή ένα μέρος της οδικής δια-
δρομής στην οποία αναφέρεται είναι ακόμα χαρακτηρισμένο
ως «Εθνική οδός» απαιτεί σύμφωνη γνώμη και της Περιφε-
ρειακής Αυτοδιοίκησης. Στη σχετική με το θέμα συνεδρίαση
το Περιφερειακό Συμβούλιο (με πολλούς απόντες περιφε-
ρειακούς συμβούλους) η πρόταση δεν συγκέντρωσε την
απαιτούμενη πλειοψηφία και οι προτεινόμενες κυκλοφορια-
κές ρυθμίσεις  έμειναν σε εκκρεμότητα. Η απόφαση του δη-
μοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης για το κυκλοφοριακό

Γυθείου, περιλαμβάνει τα εξής:  Θα γίνει ρύθμιση της κυκλο-
φορίας στο κομμάτι επί της Βασιλέως Παύλου από το Ξενο-
δοχείο ΑΚΤΑΙΟΝ μέχρι την συμβολή με το Λιμάνι και στη
συνέχεια επί της οδού Πρωθυπουργού Τζαννή Τζαννετάκη
μέχρι την απόληξή της, που είναι στη λεγόμενη «ΕΝΩΣΗ»
με την νήσο Κρανάη. Η ρύθμιση κυκλοφορίας αφορά απα-
γόρευση βαρέων οχημάτων κ.λ.π. μηχανοκίνητων τροχοφό-
ρων κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου μέχρι και τις
30 Σεπτεμβρίου και από τις ώρες 20:00 έως 04:00. Μέσα
στην κυκλοφοριακή  μελέτη αυτή, η οποία αναφέρεται με λε-
πτομέρειες ως προς το τι θα γίνει, προβλέπεται να υπάρ-
χουν καθορισμένες θέσεις παρκινγκ, να υπάρχει δυνατότητα
για τους μονίμους κατοίκους να εφοδιάζονται με ανάλογη
άδεια, προκειμένου να μπορούν να σταθμεύουν τα αυτοκί-
νητά τους κλπ. Για τα οχήματα τα οποία ανήκουν σε υπηρε-
σίες (Αστυνομία, η Πυροσβεστική, το Λιμενικό Σώμα, το
Κέντρο Υγείας κλπ.), η διέλευσή τους εφόσον είναι αναγκαία
θα επιτρέπεται. Θα επιτρέπεται ακόμα, εάν υπάρχει καθυ-
στέρηση στο πλοίο, το πλοίο έρχεται μέχρι τις 3 μ.μ. κάθε
Τετάρτη, (και αυτή η πρόβλεψη θα υπάρχει και για τα 3 ταξί
τα οποία σταθμεύουν στην κεντρική πλατεία), θα μπορεί να
γίνεται η διέλευσή τους δια μέσου της οδού Τζανήμπεη Γρη-
γοράκη.

Παρόμοιες αποφάσεις, δημιουργία πεζοδρόμων για πε-
ριορισμένο ωράριο και αριθμό ημερών,  έχουν ληφθεί και
εφαρμόζονται στους παραλιακούς δρόμους πολλών οικι-
σμών της Μάνης για διευκόλυνση των πολυπληθών επισκε-
πτών τους κατά τη θερινή περίοδο αλλά και των
παραλιακών καταστημάτων εστίασης. Μετά την κατασκευή
και του δρόμου παράκαμψης του Γυθείου προ δεκαετίας οι
διελεύσεις από τον παραλιακό δρόμο του Γυθείου έχουν πε-
ριοριστεί στο ελάχιστο, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα,
υπό προϋποθέσεις , για εφαρμογή ανάλογων προβλέψεων,
όπως η απόφαση που προαναφέρθηκε.
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Πιο κοντά στην ευτυχία...
ΓAMOI

Παναγιώτης Κατσουλέας του Ευάγγελου με Σοφία Σεραφίγγου του Σπυρί-
δωνος, Εξωχώριο
Μητσέας Ιωάννης του Γεωργίου με Ευσταθία Γεωργοπούλου, Δυτική Μάνη
Γαλέας Παναγιώτης του Νικολάου με Τουρλομούση Πασχαλιά του Πανα-
γιώτη, Ανατολική Μάνη
Βαβαρούτσος Ευάγγελος του Γεωργίου με Σοφία Τσόπελα, Σταυροπήγιο
Oι καλύτερες ευχές μας για την κοινή τους ζωή

H Mάνη δυναμώνει με νέες ζωές
ΓENNHΣEIΣ

Νικολόπουλος Δημήτριος - Φάσσου Ευαγγελία του Αναστασίου, αγόρι, Δολοί
Παπαδέας Βασίλειος του Ιωάννη - Δημητρακοπούλου Ασπασία, κορίτσι, Δυ-
τική Μάνη
Κοτσοβός Κων/νος - Παράσχου Αναστασία του Λάμπρου, αγόρι, Δυτική Μάνη
Καραβίτης Δημήτριος - Πετρέα Κων/να του Σπυρίδωνα, κορίτσι, Σωτηριά-
νικα

Eυχόμαστε καλορίζικα

ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Συγχαίρουμε την Μεταξία Κοζομπόλη, θυγατέρα

του Γιώργου και της Λιλίκας Κοζομπόλη, που πέτυχε
στον πρόσφατο διαγωνισμό συμβολαιογράφων και
ανέλαβε συμβολαιογράφος Καλαμάτας και της ευχό-
μαστε λαμπρή σταδιοδρομία.

ΕΥΧΕΣ
Στους Τώνια Παναγιώτη Ξεροβάσιλα και Ευάγγελο

Τσιώνο που τέλεσαν το γάμο τους στις 24 Ιουνίου στον
Άγιο Νικόλαο (περιοχή Καμπινάρι) Πλάτσας, ευχόμα-
στε να ζήσουν και να ευτυχήσουν.

ΦΥΛΛΟ 221_Layout 1  8/23/17  1:28 PM  Page 12


