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Στο προηγούμενο φύλλο
της ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗΣ και σ` αυτή τη
θέση, δημοσιεύσαμε ρεπορ-
τάζ σχετικά με τη μερική κύ-
ρωση των δασικών χαρτών
στους Νομούς που είχαν
γίνει αναρτήσεις τους κατά
το έτος 2013 και παλιότερα,
μεταξύ των οποίων και η
Μεσσηνία και Λακωνία. Η
μερική κύρωση αποτελεί
θετικό βήμα μόνο για τα κτή-
ματα που έχουν θεωρηθεί
μη δασικά, δεδομένου ότι με
ένα απλό έλεγχο των γεω-
γραφικών συντεταγμένων
τους εκδίδεται η βεβαίωση
μη δασικότητας και διευκο-
λύνονται οι διαδικασίες για
την όποια αξιοποίηση επι-
διώξουν ο ιδιοκτήτες τους.
Θεωρούμε ότι το ρεπορτάζ
αυτό θα πρέπει να συμπλη-
ρωθεί κυρίως με τον προ-
βληματισμό  σχετικά με τις
περιοχές για τις οποίες οι
χάρτες δεν έχουν κυρωθεί.
Αυτές είναι: α) οι περιοχές
που προσδιορίζονται από
τα όρια αναγνωρισμένων οι-
κισμών, β) τα κτήματα για τα
οποία έχουν υποβληθεί από
τους ιδιοκτήτες τους ενστά-
σεις αμφισβήτησης του δα-
σικού χαρακτήρα τους και γ)
οι περιοχές που χαρακτηρί-
ζονται ως οικιστικές πυκνώ-
σεις. Για τις δύο πρώτες
κατηγορίες τα πράγματα
είναι σαφή:  για την πρώτη
δεν υπάρχει αμφισβήτηση
του οικιστικού χαρακτήρα
τους,  για τη δεύτερη η κα-
τάσταση θα οριστικοποιηθεί
μετά τη συζήτηση επί των
ενστάσεων και την έκδοση

των οριστικών αποφάσεων
από τις επιτροπές που θα
συσταθούν ή τελικά από τα
δικαστήρια. Προβληματι-
σμός υπάρχει για την τρίτη
κατηγορία, τις οικιστικές πυ-
κνώσεις. Αυτό  τον προβλη-
ματισμό αναπτύσσομε στη
συνέχεια.

Κάποια σημεία από πρό-
σφατες δηλώσεις του ανα-
πληρωτή υπουργού Περι-
βάλλοντος Σ. Φάμελλου για
τις οικιστικές πυκνώσεις δη-
μιουργούν προβληματισμό.
Είπε μεταξύ άλλων: Οικιστι-
κές πυκνώσεις  είναι οι πε-
ριοχές που οι δήμοι δή-
λωσαν ότι υπάρχει πυκνή
εκτός σχεδίου δόμηση και
πρέπει να εξεταστεί ειδικό-
τερα σε σχέση με τη δασική
νομοθεσία. Στο πλαίσιο
αυτό, εντός του 2018 θα
υπάρξει ένα νέο σχετικό νο-
μοσχέδιο γιατί θα πρέπει να
εφαρμοστεί η δασική νομο-
θεσία στις οικιστικές πυκνώ-
σεις και να υπάρχει ισο-
ζύγιο περιβάλλοντος,
εξαντλώντας όλες τις δυνα-
τότητες επίλυσης θεμάτων

ιδιοκτησίας πολιτών. Σε
αυτό το μήκος κύματος,
διαβεβαίωσε ο υπουργός,
θα ακολουθηθούν οι διαδι-
κασίες που ακολουθήθηκαν
και στους δασικούς χάρτες
όπου δεν αμφισβητήθηκαν
δικαιώματα αγροτών ή καλ-
λιεργητών ωστόσο διαβε-
βαίωσε ότι δεν θα επιτραπεί
καμία αυθαιρεσία, καταπά-
τηση και εμπορική χρήση
του δάσους. «Αν υπάρχει
εμπορική χρήση, καταπά-
τηση δάσους για οικοπεδο-
ποίηση, φιλέτα, πισίνες και
βίλες αυτά θα μας βρουν
αντίθετους» είπε και πρό-
σθεσε: «όλο το κτηματολό-
γιο περιμένει δασικούς
χάρτες και οικιστικές πυ-
κνώσεις για να κλείσει και
εμείς έχουμε βάλει ένα
πλάνο μέχρι το 2020 να
έχουμε κλείσει αυτές τις εκ-
κρεμότητες της χώρας».

Στην περιοχή της Μάνης
δεν υπάρχουν οικιστικές
πυκνώσεις προερχόμενες
από παράνομες αναδασώ-
σεις καμένων εκτάσεων,
όπως σε άλλες περιοχές και

κυρίως στην Αττική. Στη
Μάνη οι περιοχές που,
στους δασικές χάρτες, χα-
ρακτηρίστηκαν οικιστικές
πυκνώσεις είναι, σχεδόν
σε όλες τις περιπτώσεις,
η οικιστική ζώνη που
εκτείνεται πέραν των ο-
ρίων των στάσιμων οικι-
σμών σε ακτίνα 800 μέτ-
ρα από το κέντρο τους. Η
οικιστική ζώνη αυτή έχει
καθιερωθεί από το 1985
και γι` αυτό υπάρχει πυ-
κνή δόμηση εκεί. Κανο-
νικά θάπρεπε να τοπο-
γραφηθεί και να ενταχθεί
στην πρώτη κατηγορία,
δηλαδή ως οικιστική πε-
ριοχή του οικισμού στον
οποίο αντιστοιχεί. Δεν
μπορούμε να καταλάβομε τι
σκέπτεται γι` αυτές τις πε-
ριοχές ο αρμόδιος υπουρ-
γός. Αν σκέπτεται να τις
τοπογραφήσει, σε συνεργα-
σία με τους δήμους, θα
προκύψει πρόοδος. Ακόμα
μεγαλύτερη πρόοδο θα
μπορούσε να αποτελέσει η
πολεοδόμησή τους. Αν,
όμως, σκέπτεται να τις
περιορίσει είναι βέβαιο
ότι θα βρει μπροστά του,
ανυποχώρητους αυτή τη
φορά,  τους θιγόμενους
Μανιάτες.

Καλό είναι να καταρτισθεί
Εθνικό Κτηματολόγιο, όμως
αυτό να γίνει  με αξιόπι-
στους Δασικούς Χάρτες
συνταγμένους με σεβασμό
της ατομικής ιδιοκτησίας
αλλά και των νομοθετημά-
των που προσδιόρισαν δι-
καιώματα χρήσης σε
ιδιοκτησίες των πολιτών.

Τ
α γεγονότα αποδεικνύουν ότι οι εξελίξεις που αφο-
ρούν το μέλλον της Μάνης διενεργούνται ή μαται-
ώνονται χωρίς τη δική μας συμμετοχή. Δύο- τρεις
πρόσφατες περιπτώσεις επιβεβαιώνουν αυτή τη δια-
πίστωση. Τις υπενθυμίζομε: 1) Σε συνεδρίαση της Οι-

κονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
περιφερειακοί σύμβουλοι έφθασαν στο σημείο να καταψη-
φίσουν την πρόταση για δημοπράτηση του δρόμου που
συνδέει τη Μηλέα της Δυτικής Μάνης με τη Μονή Παναγίας
Γιάτρισσας στην κορυφογραμμή του Ταϋγέτου, και από εκεί
με το οδικό δίκτυο της Ανατολικής Μάνης! Και αυτό παρότι
ο δρόμος αυτός αποτελεί τη 2η Επαρχιακή Οδό Νομού
Μεσσηνίας, έχοντας έτσι χαρακτηρισθεί δρόμος πρώτης
προτεραιότητας από το 1955 και μάλιστα με Βασιλικό Διά-
ταγμα! Αντί οι αρμόδιοι, που μετά το 2010 είναι οι αιρετοί
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, να ζητήσουν συγνώμη
από τους Μανιάτες γιατί το κράτος καθυστέρησε 60 και
πάνω χρόνια να υλοποιήσει τη στοιχειώδη υποχρέωση
που το ίδιο αναγνώρισε, δηλαδή τη σύνδεση του Δυτικής
Μάνης με την Ανατολική μέσω του Ταϋγέτου, επιχείρησαν
να ματαιώσουν το έργο! Και ακόμα χειρότερα, περιφερει-
ακοί σύμβουλοι της μειοψηφίας επιχείρησαν να αποχαρα-
κτηρίσουν το έργο και πρότειναν να μεταφέρουν σε έργα
άλλης περιοχής την εξειδικευμένη πίστωση για την υλοποί-
ηση του συγκεκριμένου  έργου, που το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης είχε μεταφέρει στο Περιφερειακό Ταμείο Πελοπον-
νήσου από το 2013, ήδη! Αλλά και οι περιφερειακοί σύμ-
βουλοι της πλειοψηφίας προβάλλουν  την προώθηση του
έργου ως κατόρθωμα, αντί να δώσουν εξηγήσεις για την
καθυστέρηση των τεσσάρων χρόνων που πέρασαν από
την εκχώρηση της πίστωσης μέχρι την έγκριση των τευχών
δημοπράτησης! Το χειρότερο από όλα είναι ότι όλα

αυτά εκτυλίσσονται μακριά από τους άμεσα υπεύθυ-
νους και τους άμεσα ενδιαφερόμενους, αλλά και τους
άμεσα ωφελούμενους από την υλοποίηση του έργου.
2) Από το  2005 ήδη το υπουργείο Υποδομών έχει δημο-
πρατήσει την εκπόνηση μελέτης για την Εθνική Οδό Σπάρ-
της – Γυθείου. Η μελέτη δεν έχει ακόμα τελειώσει, παρότι
με την κατασκευή του δρόμου Σκούρα – Πυρί που παρα-
κάμπτει τη Σπάρτη το φυσικό αντικείμενο της μελέτης έχει
περιοριστεί δραστικά. Θεωρούμε ότι το έργο αυτό θά-
πρεπε να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για όλη την Ανα-
τολική Μάνη, και όχι μόνο, και γι` αυτό όλο το βάρος των
παρεμβάσεων θάπρεπε να πέσει στην ολοκλήρωση της
μελέτης και στη συνέχεια στην ένταξη του έργου στο τρέ-
χον Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Δε διαπιστώσαμε  κάτι
τέτοιο, κατά τα 15 σχεδόν χρόνια από τότε που απο-
φασίστηκε η εκπόνηση της μελέτης, παρότι πέρασαν
από τότε 5-6 διαφορετικές κυβερνήσεις που είχαν
ανάγκη τις ψήφους των Μανιατών, που παρ’ότι είμα-
στε λίγοι, γινόμαστε πολλοί όταν διεκδικούμε μονια-
σμένοι! 3) Πρόσφατα υπογράφηκε η μερική κύρωση των
δασικών χαρτών που αφορούν και την περιοχή της Μάνης.
Τον περασμένο χρόνο, από τον Ιανουάριο που έγινε η
πρώτη ανάρτηση και για πολλούς μήνες καταγράψαμε
πολλές εκδηλώσεις δικαιολογημένης διαμαρτυρίας για τις
αδικίες που δημιουργούνταν από το περιεχόμενο των
αναρτημένων δασικών χαρτών σε βάρος πολλών ιδιοκτη-
τών στην περιοχή μας. Έγιναν και συναντήσεις με αρμόδι-
ους και αναρμόδιους, αναγράφηκε ότι θα υποβληθούν και
υπομνήματα με τις απόψεις των τοπικών κοινωνιών. Και
στη συνέχεια, από το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου
χρόνου επικράτησε σιωπή! Τι συνέβη; Είχαμε άδικο όσοι
υποστηρίζαμε ότι οι δασωμένες ιδιόκτητες αγροτικές εκτά-

σεις είναι έντιμο και νόμιμο να διατηρούν, για κάθε χρήση,
τον αρχικό χαρακτήρα τους; Και αν ναι γιατί δεν συνεκτι-
μήθηκε πριν από τις τελικές αποφάσεις; Δεν καταφέραμε
να το τεκμηριώσουμε ή και πάλι δεν μας υπολόγισαν
όπως μας είδαν, ασαφείς ως προς τα ζητούμενα και
πολλαπλά διχασμένους;

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η τάση για ανάπτυξη, που
τροφοδοτείται από τα γεωφυσικά, κλιματολογικά αλλά και
ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της Μάνης, αναγκαστικά θα
«σκαλώνει» από την ανυπαρξία δημοσίων επενδύσεων.
Μια ισχνή ανάπτυξη στη Μάνης, προερχόμενη από τον
ιδιωτικό τομέα,  σαν αυτή που φαίνεται ότι δημιουργείται
μεσοπρόθεσμα και σε επίπεδο χώρας, σημαίνει στασιμό-
τητα και διάψευση των προσδοκιών όσων δραστηριοποι-
ούνται στον ιδιωτικό τομέα. Οι αρνητικότητες που
προκαλούνται από τις  επιπτώσεις της στην επιχειρηματι-
κότητα, στην απασχόληση και στην κτηματαγορά, γρήγορα
θα γίνουν εμφανείς και στην καθημερινότητα και θα κάμ-
ψουν τις φιλόδοξες προοπτικές που θα μπορούσαν να δια-
νοιχθούν, ιδιαίτερα, για τις νέες γενιές της περιοχής μας.
Αν δε συνεγερθούμε και συστρατευτούμε όλοι, για την από
κοινού διεκδίκηση των δικαιούμενων, θα συνεχιστεί η στα-
σιμότητα των δημοσίων επενδύσεων στην περιοχή μας,
που αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας
20ετίας. Μόνο οι κοινές δράσεις μπορούν να χαράξουν
διαδρομές  ανάπτυξης αντίστοιχες με τις αντικειμενι-
κές δυνατότητες που διαμορφώνει η περιοχή μας. Το
κρίσιμο ερώτημα που προβάλλει είναι: θα αντιλη-
φθούμε αυτή την πραγματικότητα ή θα επιμείνομε στη
μικροψυχία της ατομικής και πρόσκαιρης μικροοφελι-
μότητας;

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:

• Οι Νίκλοι της Μάνης πρόγονοι

της Αγγελικής Νίκλη-Σολωμού (Ι) ....................σελ. 2

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

• Μεγάλη η επισκεψιμότητα

της ιστοσελίδας μας www.maniatiki.gr...........σελ. 3

• Πέθανε ο συμπατριώτης μας

δημοσιογράφος Λεωνίδας Ζανάκος ...............σελ. 3

• Βραβείο Φωτέα έτους 2018..............................σελ. 7

• Παρουσίαση του βιβλίου “Ο Έλληνας

Γιατρός” από το Σύλλογο Γυναικών

Μάνης (παρ/μα Καλαμάτας)...........................σελ. 12

ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:

• Νεκροί κατά τους πολέμους της εκατονταετίας

1834-1934 καταγόμενοι από τη Μάνη (ΙΙ) ........σελ. 4

ΜΙΚΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ............σελ. 5, 9

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Φορολογικοί συντελεστές, φοροδιαφυγή,

κατανάλωση και ανάπτυξη.......................................σελ. 5

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Σημαντικό βήμα προς την οριστική λύση

η απόφαση του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

για τα σκουπίδια................................................σελ. 6

• Νέα χρηματοδότηση της Ολυμπίας Οδού

για το τμήμα Πύργος - Καλό Νερό ..................σελ. 6

• Εκδικάστηκε η υπόθεση εγκατάστασης

ανεμογεννητριών στη Μέσα Μάνη..................σελ. 6

• Συγκέντρωση για ανάδειξη ως νέου Επισκόπου

Μάνης του Πρωτοσύγκελου, Αρχιμανδρίτη

Συμεών Λαμπρινάκου.......................................σελ. 7

• Εγκρίθηκε η μελέτη αποκατάστασης

της “Πάνω Βρύσης” Βέργας............................σελ. 7

ΘΕΜΑΤΑ:                                                                                       

• Τα Μοναστήρια και οι περιουσίες τους (ΙΙΙ) ..σελ. 10

• Ελαιόλαδο και Αλτσχάιμερ: Τι δείχνουν

τα αποτελέσματα νέας έρευνας .....................σελ. 12
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• Ιατρικό - Διαγνωστικό Κέντρο

Παναγιώτη Φαληρέα στη Στούπα ....................σελ. 8

ΠΕΝΘΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ............................................σελ. 11

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ...........................................................σελ. 12

ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ
ΖΩΝΗ 800 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

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 εφημερίδων ΓP. ΓPHΓOPIAΔH (επί του επαρχιακού). Γ) ΣTOYΠA και
AΓIOΣ NIKOΛAOΣ: Σούπερ Mάρκετ KATEPINA. Δ) ΚΑΜΠΟΣ: Πρακτορείο 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.
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