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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό 2/2020 της δημόσιας τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

 

 

Στο Γύθειο, έδρα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, σήμερα την 4η, του μηνός 

Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, επί της οδού Βασιλέως Παύλου (1ος όροφος), στο Γύθειο Δήμου 

Ανατολικής Μάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 1126/29-1-2020 (σε ορθή 

επανάληψη) έγγραφη πρόσκληση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1. Τζανέτου 

Φιλιππάκου, 2. Γεωργίου Κατσαφούρου 3. Δημητρίου Αναστασάκου, 4. Κων/νου 

Γεωργακάκου, 5. Γεωργίου Δημακόγιαννη, 6. Κανέλλας Κολοκούρη, 7. Νικολάου 

Λιγνού, 8. Γεωργίου Πλαγιαννάκου, 9. Δημητρίου Πέτρου, 10. Χριστίνας 

Ρογκάκου, 11. Νικολάου Τραγάκη, αποτελούντων  το εν τρίτο (1/3) των μελών 

αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στο Δήμαρχο και σε καθένα από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους και στην Πρόεδρο, δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημαρχιακού Μεγάρου και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 67 

και 69  του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα 14 μέλη και ονομαστικά οι: 

 

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αναστασάκος Δημήτριος 

2. Γεωργακάκος Κων/νος 

3. Δημακόγιαννης Γεώργιος 

4. Κατσαφούρος Γεώργιος 

5. Κολοκούρη Κανέλλα 

6. Λιγνός Νικόλαος 

7. Μιχαλακάκος Παύλος  

8. Μιχαλολιάκος Κυριάκος 

9. Παντελεάκος Κυριάκος 

10. Πέτρου Δημήτριος 

11. Πλαγιαννάκος Γεώργιος 

12. Ρογκάκου Χριστίνα 

13. Τραγάκης Νικόλαος 

14. Φιλιππάκος Τζανέτος 

 

1.Δρακουλάκου Ελένη 

2.Εξαρχάκος Γεώργιος 

3.Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος 

4.Κοκοράκης Παναγιώτης 

5.Κουμεντάκος Αντώνιος 

6.Λυροφώνη Γεωργία (Πρόεδρος) 

7.Μόφορης Ιωάννης 

8.Πατρικάκος Παναγιώτης 

9.Πουλικάκος Λεωνίδας 

10.Ριφουνάς Δημήτριος 

11.Ρουμπάκου Ευγενία 

12.Τζαννετάκος Χαρίλαος 

13.Τσιριγώτης Παναγιώτης 

 

Στη συνεδρίαση  δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Ανδρεάκος Πέτρος. 
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Στη συνεδρίαση προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 

Δημήτριος Πέτρου.  

Παραβρέθηκε η υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. 

Άννα Κάτσαρη,  για την τήρηση  των πρακτικών. 

Στην παρούσα συνεδρίαση έγινε χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής.  

 

 

 
Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά το ιδιοκτησιακό της 

Μάνης. 

[αρ. πρωτ.: 3/Φ.0002/12-01-2020 (δικό μας) και 15800/25-11-2019 

(δικό σας)] 

 

Αρ. Απόφ. : 7/2020 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Προχωράμε, κύριοι, προχωράμε στη συζήτηση του 3ου θέματος. 

αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το λόγο έχει ο κ. Φιλιππάκος. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων συμπατριώτη μας κατά των 

αιολικών πάρκων - ανεμογεννητριών στο Πρωτοδικείο Γυθείου για την ιδιοκτησία 

του, οι εταιρείες πέραν της δικηγόρου κας Ανθής Μπαϊτσάρη κάλεσαν και 

συνήγορο εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου ως ιδιοκτήτη εκτάσεων 28 

χιλιάδων στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης η οποία επικαλέστηκε το 

τεκμήριο του Δημοσίου. 

Τα βασικά επιχειρήματά του ήταν: ότι οι εκτάσεις αυτές ανήκουν σε Τούρκους 

κατοίκους και ότι περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο είτε ως διάδοχο των 

Οθωμανών αφού ανήκαν σε Τούρκους, είτε ως λάφυρα πολέμου γιατί ενίκησε 

αυτό στο μεταξύ τους πόλεμο και ζήτησε να παρουσιάσουν οι ιδιοκτήτες Μανιάτες 

τα κοτέτσια και τα ταπιά, χρυσόβουλα όπως τα έλεγαν τότε, παραχώρησις των 

Τούρκων πασάδων προς αυτούς. 

Ερωτάται: Συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον ισχυρισμό του Ελληνικού Δημοσίου 

ότι η Μάνη κατοικείτο από Τούρκους βάσει του Νόμου 998 του 1979; Συμφωνούμε 

ή διαφωνούμε ότι η Μάνη διοικείτο από Τούρκους πασάδες και εάν πού (;), να 

αναφέρουμε κάποιος, και αυτά τα ερωτήματα απευθύνονται στη Δημοτική Αρχή 

δια των πρακτικών. 

Συμφωνούμε ή διαφωνούμε ότι η Μάνη άρχισε πρώτη τον αγώνα της Επανάστασης 

του 1821 και μαζί με άλλους Έλληνες ίδρυσαν το Ελληνικό Κράτος και κατ’ 

επέκταση το Ελληνικό Δημόσιο; Συμφωνούμε ή διαφωνούμε ότι το Ελληνικό 

Δημόσιο ελευθέρωσε τη Μάνη ως ισχυρίζεται ο εκπρόσωπος του Δημοσίου, τη 

στιγμή μάλιστα που δεν υπήρχε; 

Συμφωνούμε ή διαφωνούμε ότι επιχειρείται παραχάραξη της ιστορίας της Μάνης 

και έχουμε ιερό καθήκον στη μνήμη των προγόνων μας, των αγώνων τους και των 

νεκρών ηρώων μας να την αντικρούσουμε; Συμφωνούμε ή διαφωνούμε ότι εάν τα 

ισχυριζόμενα είναι αληθή τότε η Εθνική Εορτή της Μάνης 17 Μαρτίου εκάστου 

έτους στην Αρεόπολη δεν θα είχε κανένα νόημα; 

Συμφωνούμε ή διαφωνούμε ότι το Ελληνικό Κράτος ουδέποτε έχει διεκδικήσει 

ιδιοκτησία στη Μάνη απ’ το 1821 έως σήμερα; Γνωρίζει κάποιος κάτι αντίθετο; 
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Συμφωνούμε ή διαφωνούμε με βάση τα ανωτέρω, παράγραφος 7, πέραν των δια 

λόγου αλλά και της παράδοσης οικογενειακών ιδιοκτησιών υφίστανται για όλους 

τους Μανιάτες και τις Μανιάτισσες η ιδιοκτησία λόγω χρησικτησίας άνω των 20 

ετών; 

Και έρχομαι στην εισήγηση. 

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο άρθρο του ιστορικού κ. Μαριόλη Δημητρίου από 

24/2ου/2019 έγινε γνωστό ότι κατά την εκδίκαση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 

δύο συμπατριωτών μας κατά των εταιρειών των αιολικών πάρκων με θέμα την 

προστασία ιδιοκτησίας τους ενώπιον του Πρωτοδικείου Γυθείου, παραστάθηκε 

νομικός εκπρόσωπος του Δημοσίου προσκληθείς ο τελευταίος υπέρ των εταιρειών 

των αιολικών πάρκων, ο οποίος ισχυρίστηκε για λογαριασμό του Δημοσίου πάντα, 

εγγράφως αλλά και προφορικώς στο ακροατήριο, ότι η επίδικη ιδιοκτησία που 

βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Ανατολικής Μάνης δεν ανήκει στους 

συμπατριώτες μας αλλά η Μανιάτικη αυτή γη δήθεν αποτελεί τμήμα μιας 

μεγαλύτερης έκτασης συνολικού εμβαδού 28 χιλιάδων στρεμμάτων (περίπου της 

κατηγορίας αραζί εμιργέ που ανήκε σε Οθωμανούς και την κατέλαβε και την 

δήμευσε εν τω Δημόσιω) κατά του αγώνα της ανεξαρτησίας αλλά και κατά το 

χρόνο υπογραφής των Πρωτοκόλλων.  

Και εδώ μιλάμε για τα Πρωτόκολλα του 1830 και του 1832 - Συνθήκη της 

Κωνσταντινούπολης. Ότι είχε καταληφθεί από τους Οθωμανούς, προβάλλοντας 

έτσι ανακριβείς ιστορικούς ισχυρισμούς ότι η Μάνη κατοικείτο από Τούρκους και 

ότι το Ελληνικό Δημόσιο κατανίκησε το Τουρκικό Δημόσιο και έτσι απελευθέρωσε 

τη Μάνη, με αποτέλεσμα η τελευταία να του ανήκει ως λάφυρο πολέμου, 

ιδιοκτησιακά. 

Μετά ταύτα έχουμε ιερή υποχρέωση να αντιδράσουμε και να αποκρούσουμε την 

παραχάραξη και διαστρέβλωση της ιστορίας μας προς τιμήν των νεκρών ηρώων 

μας, του αγώνα τους, του αίματος που έχυσαν και τις παρακαταθήκες που μας 

άφησαν και τα οποία τιμούμε στην Εθνική Εορτή της Μάνης στις 17 Μαρτίου κάθε 

έτους στην Αρεόπολη και η οποία εορτή μετά από συνεχείς και επίμονες 

προσπάθειες του Δήμου μακροπρόθεσμα έχει αναβαθμιστεί στη συμμετοχή 

περιστασιακά ακόμη και του ανωτάτου πολιτικού άρχοντος. 

Η διαστρέβλωση και περιχάραξη της Μανιάτικης ιστορίας είναι το αναγκαίο μέσον 

για την εκμετάλλευση υπό των εταιρειών των αιολικών πάρκων της γης του 

Μανιάτικου λαού, ώστε να πετύχουν την πλήρη κατάληψη και καταστροφή της 

ιστορικής Μάνης και τον εξοβελισμό των Μανιατών από τη γη τους, γεμίζοντας 

αυτήν με ανεμογεννήτριες. Προτρέπουμε όπως ομόφωνα όλο το Δημοτικό 

Συμβούλιο, παραμερίζοντας οποιεσδήποτε παραταξιακές διαφορές, καλούμαστε να 

προστατεύσουμε την ιστορία της Μάνης αλλά και την προστασία της γης των 

Μανιατών. 

Εισηγούμαστε, λοιπόν, για την υλοποίηση των ανωτέρω, ως ακολούθως: Να 

οριστεί ο δικηγόρος Δημήτρης Μαριόλης, ο οποίος είναι νομικός και ιστορικός 

ερευνητής με άριστη γνώση των θεμάτων απ’ το Δήμο Ανατολικής Μάνης, ως 

εκπρόσωπός του, με εντολή να εκτελέσει τις αναγκαίες ενέργειες προς τα αρμόδια 

Υπουργεία και Υπηρεσίες και το κάνει μέχρι σήμερα συνεχώς και έχει δείξει στην 

πράξη ότι πράγματι είναι ένας πατριώτης που βάζει πάνω από όλα τη Μάνη, ώστε 

σε διοικητικό επίπεδο στο Ελληνικό Δημόσιο να αποστείλει στη συνέχεια χάρτη της 
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διεκδικούμενης υπό αυτού έκτασης και υπόμνημα, αναφέροντας τους λόγους: 

ιστορικούς και νομικούς, βάσει των οποίων εξέφρασε ή εκφράζει τις απόψεις του 

αυτές που αφορούν την ιστορία της Μάνης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της. 

Πιθανόν δια του διαλόγου και της ανταλλαγής των αναγκαίων υπομνημάτων και 

εγγράφων να υπάρξει συμφωνία σε διοικητικό επίπεδο και να αποκατασταθεί το 

πρόβλημα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό της Μάνης. 

Σε αντίθετη περίπτωση, να ακολουθήσει νομική διαδικασία σε ελληνικό αλλά αν 

απαιτηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να επιχειρηθεί η αποκατάσταση της 

αλήθειας και του δικαίου. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανατολικής Μάνης να ορίσει τον ανωτέρω 

δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιθ του άρθρου 72 του Νόμου 

3852 του 2010, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του ζητήματος αυτού, το οποίο έχει 

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση 

και εμπειρία. 

Αυτά προς το παρόν, επιφυλάσσομαι για τη δευτερολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ωραία. Επί της εισηγήσεως να τοποθετηθούν. 

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Το αναθέτω στον κ. Δημακόγιαννη πάλι. 

ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Εκείνο που θέλω να τονίσω 

εγώ στην πολύ σωστή εισήγηση του κ. Φιλιππάκου, είναι ότι ακριβώς το 

ιδιοκτησιακό της Μάνης σαφέστατα και συνδέεται με τις ανεμογεννήτριες, τους 

δασικούς χάρτες και το Κτηματολόγιο και όλο αυτό αποτελεί ένα κοκτέιλ το οποίο 

έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα εις βάρος της Μάνης και συνιστά, όπως είπα στην 

προηγούμενη τοποθέτησή μου μια χωσία εις βάρος του τόπου μας. Θα περίμενε ο 

καθένας η Δημοτική μας Αρχή να έχει από την αρχή συνειδητοποιήσει ότι με τον 

τρόπο αυτό χάνονται περιουσίες των συμπατριωτών μας, των Μανιατών και 

περνάνε είτε στη Δασική Υπηρεσία, είτε στο κράτος και βέβαια τι να σχολιάσει 

κανένας από την παρέμβαση των ανθρώπων του Ελληνικού Δημοσίου ότι 

υπήρχανε Τούρκοι …… και Οθωμανοί κάτοικοι στη Μάνη;  

Στη Μάνη που είναι η μοναδική περιοχή στην πατρίδα μας που δεν έχει ίχνος 

Οθωμανικής παρουσίας, δεν έχει κανένα απομεινάρι …  ούτε από τζαμιά, ούτε από 

οθωμανικά λουτρά, είναι η μοναδική περιοχή η Μάνη και βέβαια έχω φέρει εδώ 

έναν χάρτη, το χάρτη που νομίζω όλοι γνωρίζετε, που είναι ένας χάρτης που ένας 

επιφανής συμπατριώτης μας έχει συνθέσει το 1926, ο Ιωάννης Πατσουράκος που 

γύρω-γύρω το ελεύθερο κράτος για 400 χρόνια της Μάνης συνόρευε με την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία Αυτοκρατορία …… ήτανε εκτός πεδίου της 

Μάνης και γι’ αυτό μιλάμε για την αδήλωτη περιοχή μας.  

Στο τέλος και στη συνέχεια αυτής της εισηγήσεως θα πω το εξής: ότι αυτό που 

αντιλαμβάνομαι σαν μεγάλη ανάγκη για τον τόπο μου και πως αυτό ταυτίζεται και 

με ένα άλλο θέμα των 200 ετών για τις γιορτές της παλιγγενεσίας του 1821. Τι; 

Την ανάγκη δημιουργίας μιας Διαπαραξιακής Διαδημοτικής Επιτροπής, δηλαδή ένα 

γραφείο που θα αναλάβει την ανάγκη της προβολής και της υπεράσπισης της 

ταυτότητας, της ιστορίας και της κληρονομιάς της Μάνης και των Μανιατών. 

Και εκτός από τη Διαδημοτική αυτή Επιτροπή, θεωρώ μέσα στα πλαίσια αυτής ότι 

θα πρέπει να ενεργοποιηθούν πολύ σημαντικοί επιφανείς συμπατριώτες μας, 
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απόδημοι οι περισσότεροι: ειδικοί επιστήμονες, ιστορικοί, για να τεκμηριώνουν το 

καθετί από αυτό που η Μάνη δικαιούται και διεκδικεί. 

Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστή η ανάθεση της υπεράσπισης του ιδιοκτησιακού 

της Μάνης που μέχρι προ λίγων δεκαετιών ξέραμε ότι πάππου προς πάππου τα 

πάντα κληρονομούντο δια λόγου, προφορικά και όχι με χαρτιά και αυτό έπρεπε να 

αναδειχθεί, να αναγνωστεί η διαδικασία υπεράσπισής του και βέβαια θεωρώ πολύ 

σωστά, σωστή την επιλογή του συμπατριώτη μας δικηγόρου κ. Δημητρίου Μαριόλη 

ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος και έχει ζήσει μέχρι τώρα μια συνεπέστατη 

πορεία και μια άριστη γνώση της τοπικής ιστορίας και των ιδιαιτεροτήτων της 

Μάνης και θεωρώ ότι πρέπει με τη βοήθειά του και με τη συμπαράσταση όλων μας 

να υπερασπιστούμε τον τόπο μας και στο θέμα αυτό το ιδιοκτησιακό και να μην 

αφήνουμε σε κανέναν, πολύ περισσότερο στο Ελληνικό Δημόσιο να κάνει αυτές τις 

απαράδεκτες ιστορικά, τις βάναυσες και τις κατάπτυστες παρεμβάσεις εναντίον του 

τόπου μας.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κατσαφούρος. Θα τοποθετηθείτε; 

ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ: Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ, τοποθετηθείτε. Αυτό το καταθέσατε φαντάζομαι… 

ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ: Θα το διαβάσω γιατί θέλω… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι, βεβαίως. 

ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ: Θέλω να το διαβάσω γιατί θέλω να καταγραφεί: 

«Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, στα πλαίσια της κατατεθείσας εισήγησης επί 

του θέματος και της συζήτησης έχω να προσθέσω και να καταθέσω συγκεκριμένα 

και τεκμηριωμένα τα κάτωθι αδιαμφισβήτητα στοιχεία που, όπως θα αντιληφθείτε, 

δεν χρήζουν οποιασδήποτε παρερμηνείας: 

Το αδιαμφισβήτητο ισχύον νομικό πλαίσιο είναι το εξής: Νόμος 998 του ’79, ΦΕΚ 

289Α, Περί Προστασίας των Δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας. 

Αρχή τροποποίησης, άρθρο 62: Βάρος απόδειξης – ειδική αναγνώριση 

κατατμήσεων.  

Επί των πάσης φύσεων αμφισβητήσεων ή διενέξεων, ειδικών μεταξύ του 

Δημοσίου, είτε ως ενάγοντος, είτε ως εναγομένου, είτε ως αιτούντος, είτε ως 

καθού η αίτηση και φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο προβάλλει ή αξιώνει 

οποιοδήποτε δικαίωμα, εμπράγματο ή μη, επί των δασών, των δασικών εκτάσεων 

το ως άνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να αποδείξει την παρ’ αυτώ ύπαρξη 

του δικαιώματός του. 

Κατ’ εξαίρεση η διάταξη αυτή δεν ισχύει στις Περιφέρειες των Πρωτοδικείων των 

Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών: Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των 

Νήσων Κυθήρων – Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή 

ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής 

Μάνης. 

Αντικείμενο του άρθρου 62 με την παράγραφο 1, του άρθρου 37 του Νόμου 

4280/14, ΦΕΚ 159Α/8-8-14, τέλος τροποποίησης. 

Νούμερο 2: Νόμος 4042/12, ΦΕΚ 24Α/13-2-12: Ποινική προστασία του 

περιβάλλοντος, εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – εναρμόνιση με την Οδηγία 
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2008/98 ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής. 

Αρχή τροποποίησης, άρθρο 67: Κατ’ εξαίρεσιν η διάταξις του άρθρου 62 του 

Νόμου 998/79/Α289 δεν ισχύει στας Περιφερείας των Πρωτοδικείων των Ιονίων 

Νήσων, της Κρήτης, των Νομών: Λέσβου, Σάμου και Χίου, των Νήσων Κυθήρων 

και Αντικυθήρων και Κυκλάδων, καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή 

ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής 

Μάνης. 

Καταργήθηκε το άρθρο 67 με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του Νόμου 

4280/14, ΦΕΚ 159Α/8-8-14. Τέλος τροποποίησης. 

3) Νόμος 4280/14 ΦΕΚ 159Α/8-8-14: Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Ιδιωτική 

Πολεοδόμηση – Βιώσιμη Ανάπτυξη Οικισμών – Ρυθμίσεις Δασικής Νομοθεσίας και 

άλλες Διατάξεις, άρθρο 53: Σχέσεις από κείμενες διατάξεις. Πρώτον: Από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται: α) στ το άρθρο 167 του Νόμου 

4042/2012 Α 24 άρθρο 37.  

Το άρθρο 62 του Νόμου 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής: Βάρος απόδειξης, 

ειδική αναγνώριση κατατμήσεων επί των πάσης φύσεως αμφισβητήσεων ή 

διενέξεων ή δικών μεταξύ του Δημοσίου, είτε ως ενάγοντος, είτε ως εναγομένου, 

είτε ως αιτούντος, είτε ως καθού η αίτηση και φυσικού ή νομικού προσώπου το 

οποίο προβάλλει ή αξιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα, εμπράγματο ή μη, επί των 

δασών, των δασικών εκτάσεων το ως άνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να 

αποδείξει την παρ’ αυτώ ύπαρξη του δικαιώματός του. 

Κατ’ εξαίρεση η διάταξη αυτή δεν ισχύει στις Περιφέρειες των Πρωτοδικείων των 

Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών: Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των 

Νήσων Κυθήρων – Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή 

ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής 

Μάνης. 

Νομολογία. Εκτός της προαναφερόμενης ισχύουσας νομοθεσίας, σας κάνω 

κοινωνούς της υπάρχουσας νομολογίας, ειδικώς επί του θέματος έχουν εκδοθεί οι 

κάτωθι τελεσίδικες και αμετάκλητες αποφάσεις: Απόφαση 44/2013 Μονομελές 

Πρωτοδικείου Γυθείου, 29/2015 του Εφετείου Καλαμάτας, 141/2017 το Δικαστήριο 

του Αρείου Πάγου 3ο Πολιτικό Τμήμα η οποία απορρίπτει την από 13/11ου/2015 

αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για αναίρεση της 29/2015 απόφασης του 

Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας. Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 11 

Ιανουαρίου του ’17 και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του 

στην Αθήνα στις 24 Ιανουαρίου το ’17. 

Κατόπιν τούτων θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει καμία αρμοδιότητα να 

νομοθετήσει ή να γνωμοδοτήσει περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μάνης 

όπως αυτή ορίζεται από τα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ανατολικής 

Μάνης. 

Εκτός αυτού, κατά συνέπεια των προαναφερομένων ισχυόντων Νόμων, παρακαλώ 

όπως η Δημοτική Αρχή να ενημερώσει και να προσκομίσει στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο εκείνους τους τίτλους ιδιοκτησίας, καθώς και τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά από τα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία, βάσει των οποίων απέκτησε ο 

ΑΔΑ: ΨΨΣ0ΩΨΗ-ΘΓ4



Δήμος της Ανατολικής Μάνης την κυριότητα, την κτήση και νομή επί των 

δηλούμενων δημοτικών βοσκότοπων και νεκροταφείων. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ». 

Από ό,τι καταλαβαίνετε, υπάρχει ο Νόμος που λέει ότι το Δημόσιο πρέπει να 

προσκομίσει τίτλους για να διεκδικήσει την ιδιοκτησία των Μανιατών. Αυτή είναι η 

άποψή μου και την κατέθεσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Οι λοιποί επικεφαλής; Όχι. Κάποιος από τους συναδέλφους; Ο κ. 

Τραγάκης. 

ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ναι, σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μάνης η θέση μας 

πρέπει να είναι μία και ξεκάθαρη και να ταυτίζεται με αυτό που όλοι γνωρίζουνε 

πολύ καλά και που αποδεικνύεται κυρίως από τις ιστορικές πηγές, γραπτές και 

προφορικές, δηλαδή ποιο; Το ότι η Μάνη μας ποτέ δεν ήταν Οθωμανική 

ιδιοκτησία. Το Ελληνικό Κράτος και οι διάφορες Υπηρεσίες του δεν έχουνε κανένα 

δικαίωμα να ταλαιπωρούν τους Μανιάτες, δηλαδή τα παιδιά του, με ένα σωρό 

έγγραφα για να αποδείξουνε πως τα πατρογονικά κτήματα και οι περιουσίες δεν 

είναι δημόσια και δασικά. Δηλαδή να αποδείξουνε τι; Ότι δεν τα πήραν από 

κανέναν Τούρκο. Οι δε Δασικές Υπηρεσίες πρέπει να πάψουν να οχυρώνονται απ’ 

το Νόμο 998 του ’79 και από όλες τις μνημονιακές διατάξεις και να προσπαθούν να 

διαγράψουνε την επίσημη ιστορία που εμείς οι δάσκαλοι διδάσκουμε μέσω των 

σχολικών, των επίσημων κρατικών σχολικών εγχειριδίων στα Ελληνόπουλα στα 

σχολεία, ισχυριζόμενες ότι η Μάνη ήταν Οθωμανική ιδιοκτησία. 

Τι πιστεύουμε; Υποστηρίζουμε πως οι αιτήσεις καταχώρησης αρκεί να 

συνοδεύονται από μια απλή υπεύθυνη δήλωση και από κάποιες ένορκες βεβαιώσεις 

που θα υποβάλλουν οι φερόμενοι ιδιοκτήτες, προκειμένου μ’ αυτόν τον τρόπο να 

αποδεικνύεται το δικαίωμα της κυριότητας επί των δηλούμενων ακινήτων με βάση 

την έκτακτη χρησικτησία. 

Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, πως μια υπεύθυνη δήλωση και αυτές οι ένορκες 

βεβαιώσεις και πρέπει και μπορούν να είναι το αποδεικτικό στοιχείο της 

κυριότητας. Γιατί; Γιατί η Μάνη είναι ιδιαίτερη περιοχή και είναι ιστορικά 

αποδεδειγμένο πως στην αυτοδιοίκητη Μάνη δεν ίσχυσαν ποτέ κατά τη διάρκεια 

της Τουρκοκρατίας ούτε οθωμανικοί νόμοι και οι περιουσίες ανέκαθεν ανήκαν 

στους κατοίκους Μανιάτες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Λιγνός. 

ΛΙΓΝΟΣ: Ναι, πέντε λέξεις. Είμαι υπέρ για την προάσπιση της ιστορίας και τη μη 

αλλοίωση του ιδιοκτησιακού της Μάνης. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ανωτέρω 

υπερψηφίζω την εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θέλετε το λόγο; Λοιπόν, ο κ. Αναστασάκος. Όχι, όχι εκτός 

μικροφώνου. Γυρίστε πίσω. 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ: Καταλαβαίνουμε όλοι για άλλη μια φορά αυτό που είπα και 

προηγουμένως ότι το Ελληνικό Δημόσιο γενικά μπροστά στην εξυπηρέτηση των 

ιδιωτικών συμφερόντων θα σκαρφιστεί χίλιους δύο τρόπους, είτε με δασικές 

εκτάσεις, είτε τώρα με αυτό το θέμα που λέμε ότι ανήκε στους Οθωμανούς, να 

καρπωθεί τις εκτάσεις αυτές που όντως από ό,τι μας είπε και ο Γιώργος ο 

Κατσαφούρος,  εδώ αποδεδειγμένα αναγνωρίζει το Ελληνικό Δημόσιο ότι έχουν 

δικαίωμα ιδιοκτησίας οι κάτοικοι της Μάνης. 
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Εμένα η απορία μου είναι η εξής: ποια ακριβώς είναι η πρόταση που πρέπει να 

ψηφίσουμε σήμερα εδώ; Η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας; Τι ακριβώς 

πρέπει να ψηφίσουμε; Δεν έχω καταλάβει ακόμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Κατσαφούρος. 

ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ: Εγώ θα ήθελα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συγνώμη, συγνώμη κ. Κατσαφούρο, η κα Κολοκούρη προηγείται, 

δεν έχει… 

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ: Θέλω να ρωτήσω το εξής: Μια χαρά το ιδιοκτησιακό, …. Εμείς 

αγωνιζόμαστε,  οι ίδιοι τι κάνουν; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τώρα είμαστε στη φάση των τοποθετήσεων όμως. 

(Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου) Θέλω να ρωτήσω, αν κατάλαβα 

από την εισήγηση …………  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Σαφέστατα. Σαφέστατα. 

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Ως πρώτο άκουσμα και πρώτη ανάγνωση, δεν ξέρω, εσείς θα 

μας πείτε και λόγω της ιδιότητάς σας ως διακεκριμένου δικηγόρου, δεν βλέπω 

ουσιαστική διαφορά μεταξύ της εισηγήσεως και της κατάθεσης της άποψης του κ. 

Κατσαφούρου. Μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας εσείς, νομικά; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θα τοποθετηθώ και εγώ ούτως ή άλλως τελευταίος. Ποιος άλλος 

από τους συναδέλφους; 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Μετά από σας δευτερολογία (;), να συμπληρώσω δυο θέματα; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Να συμπληρώσετε αλλά δεν έχω τοποθετηθεί. Θέλετε να…; Παρά 

ταύτα δεν έχω αντίρρηση… 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Παρακαλώ να τηρήσουμε αυτό που ισχύει. Μετά από σας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν με ενοχλεί, μπορείτε να τοποθετηθείτε. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Ευχαριστώ. 

Πέραν των όσων έχω αναφέρει μέχρι τώρα, επικαλούμαι και την απόφαση 1182 

του ’13 του Αρείου Πάγου σχετικά με το θέμα του ιδιοκτησιακού και λέει, 

αποσπασματικά, επιγραμματικά δυο-τρία σημεία. 

Ισχύς ιδιότυπου νομικού καθεστώτος κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ως 

προς την περιοχή της Μάνης. Στη Μάνη δεν ίσχυαν οι Οθωμανικοί νόμοι και δεν 

υπήρχαν περιουσίες που να ανήκουν στο Οθωμανικό Δημόσιο ή σε Τούρκους 

υπηκόους. Απόρριψη αντιθέτων ισχυρισμών του εγκαλούντος Δημοσίου. Απόρριψη 

ισχυρισμού του εγκαλούντος Δημοσίου ότι η επίδικη έκταση ανήκε καταρχήν στο 

Τουρκικό Δημόσιο και μετά την ανεξαρτησία περιήλθε στη νομή αυτού. 

Περαιτέρω από τα ίδια αποδεικτικά μέσα αποδείχτηκε ότι στην περιοχή της Μάνης, 

όπου βρίσκεται και το επίδικο, ίσχυε κατά τα τελευταία έτη της Τουρκοκρατίας 

ιδιότυπο νομικό καθεστώς γιατί η περιοχή αυτή ουδέποτε είχε υποταγεί στους 

Τούρκους αλλά διατήρησε την ανεξαρτησία της. Κατά τα τελευταία δε έτη της 

Τουρκοκρατίας ήταν ανεξάρτητη ηγεμονία, διοικούμενη από Έλληνα ηγεμόνα, 

μπέη τον οποίο διόριζε ο σουλτάνος, στον οποίον έπρεπε να καταβάλει ετησίως 

μικρό φόρο υποτέλειας αλλά επί το όρο: όπως οι Τούρκοι επουδενί λόγο θέτουσι 

τον πόδα αυτών επί του εδάφους της Μάνης. 
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Επομένως, στη Μάνη δεν ίσχυαν οι Οθωμανικοί νόμοι και δεν υπήρχαν περιουσίες 

που να ανήκουν στο Οθωμανικό Δημόσιο ή σε Τούρκους υπηκόους και όσα 

αντίθετα ισχυρίζεται το εγκαλούν Δημόσιο είναι αβάσιμα και πρέπει να 

απορριφθούν. 

Τα ίδια, επομένως, που έκρινε και στο σημείο αυτό το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με 

την εκαλούμενη, απέρριψε τον ισχυρισμό του εγκαλούντος, ότι η επίδικη έκταση 

ανήκε καταρχήν στο Τουρκικό Δημόσιο και μετά την ανεξαρτησία, σύμφωνα με τη 

Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως -ένα λεπτό, κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω- της 

9/7ου 1932 περιοριστικού διακανονισμού των ορίων της Ελλάδος. Και θα από 6/6ου 

και 7/7ου 1830 Πρωτόκολλα του Λονδίνου περιήλθε σε αυτό… θα μ’ αφήσετε λίγο 

να τελειώσω; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εντάξει, μην αναλωνόμαστε τώρα στην ανάγνωση κειμένων 

αποφάσεων. Για να σας γλυτώσω. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Κλείνω… τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω, αφήστε με σας 

παρακαλώ να το ολοκληρώσω. Να εκφράσω αυτό που θέλω 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μα την απόφαση, την έχουμε την απόφαση, κ. Φιλιππάκο. 

Υπάρχει, και εγώ την έχω. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Να εκφράσω αυτό που θέλω. Απορρίπτει την από 28 Σεπτεμβρίου 

2010 αίτηση… όχι, αυτή είναι άλλη απόφαση. Αυτή, λοιπόν, την προσκομίζω. Την 

καταθέτω και κλείνω με τα εξής: Ο ισχυρισμός… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εδώ την έχουμε, δεν χρειάζεται. Εδώ την έχουμε αυτούσια.   

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Λοιπόν, κρατήστε την αν θέλετε να την κρατήσετε. Ο ισχυρισμός 

ότι το ιδιοκτησιακό... εγώ την καταθέτω ως εισηγητής. 

Ο ισχυρισμός ότι το ιδιοκτησιακό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου δεν 

μας βρίσκει σύμφωνους καθόσον από όλη τη διατύπωση της εισηγήσεώς μας 

προκύπτει με σαφήνεια τόσο το θέμα και η μείζονα σημασία του, για το οποίο 

καλείται ο Δήμος να αποφασίσει, όσο και το έργο που θα επωμιστεί ο εντολοδόχος 

δικηγόρος. Από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκύπτει ότι οι Δήμοι 

έχουν αρμοδιότητα επί το ιδιοκτησιακό. Η απόφαση του Δήμου Τήνου την οποία 

έχω καταθέσει αναφέρεται και στο ιδιοκτησιακό και έχει στοιχεία για την 

αρμοδιότητα των Δήμων. 

Το ζητούμενο είναι ότι ο Δήμος Ανατολικής Μάνης πρέπει να προστατεύσει την 

ιστορία και την ιδιοκτησία του και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μάνης, όπου 

επιχειρείται μια διαστρέβλωση της ιστορίας, να επιτευχθεί και η αλλαγή του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

Πρέπει όλοι να επαγρυπνούμε. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ακούστε: Nομίζω ότι το θέμα καλύφθηκε, δεν χρειάζεται να το 

συζητήσουμε πολύ περισσότερο. Με δύο λέξεις, επί της ουσίας, για να το 

κλείσουμε το θέμα. Λοιπόν, ο κ. Κατσαφούρος τοποθετήθηκε άριστα. Πράγματι 

όπως έχει τροποποιηθεί το άρθρο 62 του Δασικού Κώδικος καταργεί τα οφίτσια του 

Ελληνικού Δημοσίου όσον αφορά το βάρος αποδείξεως στην περιοχή της Μάνης 

και πλέον τεκμαίρεται ότι ο ιδιώτης είναι κύριος της εκτάσεως. Δεν έχει δηλαδή 

οφίτσια το Ελληνικό Δημόσιο, προνομιακή αντιμετώπιση. 
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Από κει και πέρα τώρα, τις αποφάσεις αυτές που αναφέρατε, κ. Κατσαφούρο, 

κάποιος εκ των οποίων στο Εφετείο Καλαμάτας τις έχω χειριστεί εγώ, αν δεν 

απατώμαι, απλά για να γνωρίζετε: όταν γίνεται επίκληση μιας αποφάσεως θα 

πρέπει να προσκομίζεται και το σώμα, όπως έκανε ο κ. Φιλιππάκος, της 

αποφάσεως, για να είναι κατανοητό το τι λέει η απόφαση μέσα. 

Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πράγματι οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου οι οποίες 

τι (;), επιβεβαιώνουν ότι η Μάνη δεν τέλεσε ποτέ υπό Οθωμανική κατοχή, για να 

το πούμε απλά, ότι οι γαίες ποτέ δεν περιήλθαν στο Τουρκικό Δημόσιο με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται. 

Ως εκ τούτου, θεωρώ πλήρως εμπεριστατωμένη την απόφαση του κ. Κατσαφούρου 

και να το πω απλά – λαϊκά για να το καταλάβουμε κρίνω ότι δεν είναι σκόπιμο να 

ανακατέψουμε εμείς μανέστρες. Έτσι; Αυτή είναι η άποψή η δική μου. Νομοθετική 

ρύθμισις υπάρχει, αρεοπαγιτικές αποφάσεις αρκετές και εφετειακές οι οποίες 

αναγνωρίζουν ότι δεν υπήρξε Οθωμανική κατοχή στη Μάνη. Υπερθεματίζουν υπέρ 

της ιστορίας, όπως είπε ο κύριος συνάδελφος που διδάσκεται στα σχολεία κτλ. Δεν 

υπάρχει λόγος να προβούμε..., έτσι; Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, τώρα... 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Θα προβούμε μόνο στη διατύπωση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν άκουσα, κ. Μιχαλολιάκο. Δεν άκουσα. 

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Δεν δικαιώσατε την παρέμβασή μου, αυτό είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εντάξει. Πολύ σύντομα όμως.  

ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ: Απλά θέλω τους τίτλους, από απέναντι δεν είναι κανένας. Θέλω 

να καταγραφεί το εξής: Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα ήθελα ο κ. 

Ανδρεάκος με τους συμβούλους του να μου φέρουνε τους τίτλους ιδιοκτησίας και 

να ’χουνε περάσει στα Υποθηκοφυλακεία. Όχι να τρέχουν οι ιδιώτες, όχι να 

τρέχουν οι ιδιώτες να αποδείξουν το οτιδήποτε. Διαφορετικότερα θα κάνω 

προσφυγή στον Άρειο Πάγο. Δεν σταματάμε εδώ. Ευχαριστώ. 

ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω κάτι; Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Βεβαίως. 

ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Η Επιτροπή Αγώνα για τη σωτηρία της Μάνης χθες συγκεκριμένα 

δημοσίευσε ένα δημοσιευμένο άρθρο από 24/2ου του 2019, δηλαδή πριν ένα χρόνο 

ακριβώς, του δικηγόρου του κ. Μαριόλη Δημητρίου, ο οποίος δικηγόρος 

περιέγραφε αυτά που διαδραματίστηκαν τον περασμένο Ιανουάριο σε αίθουσα του 

Πρωτοδικείου Γυθείου κατά την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία 

της ιδιοκτησίας συμπατριώτη μας, συμπατριώτη μας, όπου δια του εκπροσώπου 

του το Δημόσιο, το Ελληνικό Κράτος δηλαδή, το οποίο κάλεσαν οι εταιρείες των 

αιολικών πάρκων, προέβαλε τον ισχυρισμό της κυριότητας 28 χιλιάδων 

στρεμμάτων της ευρύτερης Μανιάτικης γης απ’ το Ελληνικό Δημόσιο ως πρώην 

ιδιοκτησίας Τούρκων, την οποία αυτό δήθεν κατέλαβε και απελευθέρωσε το 1821, 

κτλ.-κτλ.-κτλ. 

Μήπως μπορείτε να μας πληροφορήσετε ποια ήτανε η απόφαση του Πρωτοδικείου 

Γυθείου στη συγκεκριμένη υπόθεση (;) όπου ο δικηγόρος του Ελληνικού Δημοσίου 

-έτσι;- προέβαλε αυτούς τους ισχυρισμούς, παρόλο που υπάρχει αυτή η νομοθεσία 

την οποία πολύ προσεκτικά όλοι ακούσαμε και σας είπα ότι αυτά γίνανε τον 

περασμένο Ιανουάριο. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι: ότι η διαδικασία των 

ασφαλιστικών μέτρων είναι μία διαδικασία ταχεία και λίγο «πρόχειρη» (εντός 

εισαγωγικών) και για το λόγο αυτό ακριβώς οι αποφάσεις των ασφαλιστικών 

μέτρων δεν παράγουν και δεδικασμένο, όπως παράγουν οι αποφάσεις που 

εκδίδονται σύμφωνα με την τακτική διαδικασία των Πολιτικών Δικαστηρίων. 

Αν δεν απατώμαι γιατί δεν έχω και πλήρη γνώση της συγκεκριμένης υποθέσεως, 

είχε απορριφθεί η αίτηση που είχαν υποβάλλει οι κάτοικοι αλλά εξ όσων είμαι σε 

θέση να γνωρίζω αυτό είχε συμβεί πρωτίστως και για τυπικούς λόγους, δηλαδή 

υπήρχαν σφάλματα κατά την υποβολή του δικογράφου και δεν συζητήθηκε στην 

ουσία η υπόθεση. Έτσι; 

Τώρα, όσον αφορά τους ισχυρισμούς του Ελληνικού Δημοσίου που προβάλλονται 

δια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους οι Πάρεδροι που το εκπροσωπούν, η 

Νομική Υπηρεσία του Δημοσίου δηλαδή, αυτή είναι πάγια, προβάλλεται παντού και 

σε όλα τα Δικαστήρια, δεν σημαίνει όμως ότι ακολουθείται, όπως είδατε και από τις 

επικαλούμενες αποφάσεις των συναδέλφων. Και σε ανώτατο επίπεδο, έτσι; 

Έχετε το λόγο. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει θέμα: Όταν 

έρχεται το Ελληνικό Δημόσιο να συγκρουστεί με τους Μανιάτες πολίτες, δημότες, 

επικαλούμενο αυτά τα οποία αναφέρθησαν τόσο στο ιστορικό όσο και στην 

εισήγησή μου, θεωρώ ότι υπάρχει θέμα και πρέπει με γνώμονα την προστασία των 

φτωχών και οικονομικά αδυνάτων Μανιατών, θα πρέπει η απόφασή μας να είναι 

τέτοια ώστε να συμβάλλει στην περαιτέρω αντιμετώπιση του θέματος, 

προτείνοντας παράλληλα να ληφθούν υπ’ όψιν και τα όσα ο κ. Κατσαφούρος 

κατέθεσε, τα οποία συμφωνώ. Πρέπει, λοιπόν, η απόφασή μας να είναι τέτοια που 

να διασφαλίζει και αυτό το θέμα. Έχω τη γνώμη ότι δεν θα πρέπει να μην 

ασχοληθούμε με τα όσα συμβαίνουν από πλευράς του Δημοσίου. 

Άρα λοιπόν και ως νομικός και ως Πρόεδρος θα σας παρακαλούσα να το δείτε, να 

το λάβετε υπ’ όψιν σας. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Σαφώς, κύριε συνάδελφε, και το λαμβάνω υπόψη μου αλλά από 

κει και πέρα αυτό δεν αποκλείει το γεγονός ότι έχω προσωπική άποψη τόσο ως 

φυσικό πρόσωπο όσο και ως νομικός, έτσι; Και με την ιδιότητα του Προέδρου 

βεβαίως. 

Άλλος συνάδελφος; Προχωράμε, λοιπόν, στην ψήφιση. Το θέμα. Αα ναι, με 

συγχωρείτε, με συγχωρείτε, είχαν ζητήσει το λόγο πολίτες. Είναι... όχι, ο κ. 

Αναϊπάκος νομίζω είναι για το επόμενο θέμα. Ναι, ελάτε. Και εσείς; Και ο κ. 

Κακαρούχας. Σύντομα όμως γιατί ήδη το έχουμε υπεραναλύσει το ζήτημα. 

ΜΑΥΡΟΕΙΔΟΓΓΟΝΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Για δυο πράγματα θέλω 

να τοποθετηθώ: το ένα ήτανε ένα ομόφωνο Ψήφισμα …… οι συμπολίτες μου, η 

κατακραυγή από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών που νομίζω ανήκει αυτός ο 

κύριος δικηγόρος, ο οποίος εκπροσωπούσε το δημόσιο 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι, όχι, ανήκει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, δεν ανήκει 

σε... 

ΜΑΥΡΟΕΙΔΟΓΓΟΝΑΣ: Ακόμη καλύτερα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Είναι η Νομική Υπηρεσία του Δημοσίου. 

ΑΔΑ: ΨΨΣ0ΩΨΗ-ΘΓ4



ΜΑΥΡΟΕΙΔΟΓΓΟΝΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) .........ότι η Μάνη ήτανε 

Τούρκικη, τότε καταρρίπτουμε και τη λέξη επανάσταση. Εγώ όταν ήμουν 

Αντιδήμαρχος διόρθωσα εγώ ο ταπεινός του δημοτικού σχολείου στην πρόσκληση 

της 17ης Μαρτίου γράφανε και εισηγήθηκα τότε στο δημοτικό συμβούλιο, 

επανάσταση κάνει ο υπόδουλος ……………την κήρυξη του πολέμου………  να  

γιορτάσουμε την επανάσταση της Μάνης κατά την Τουρκοκρατία 

......................... όλη την Ελλάδα την απελευθερώσαμε και θα βρούμε το μπελά 

μας. Λοιπόν, η λέξη ......... Η λέξη επανάσταση θα ήθελα να φύγει από τα χαρτιά. 

Δεν επαναστάτησαν οι παππούδες μας, ήταν ελεύθεροι,  άντρες και γυναίκες και 

παλικάρια και λεβεντιά ...... Ευχαριστώ. 

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Μια διευκρίνιση μπορώ να πω; 

Μια διευκρίνιση. Μια διευκρινιστική ερώτηση. Περί της εισήγησης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εντάξει, καταχρηστικά όμως. 

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ: Περί της εισηγήσεως στο θέμα 2 που λέει ότι σε αντίθετη 

περίπτωση να ακολουθηθεί η νομική διαδικασία, δηλαδή ..................... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αυτό αφορά θέμα που συζητήθηκε. 

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ: Μια διευκρίνιση, για αποκατάσταση της αλήθειας. Θεωρώ ότι ο 

όρος αποκατάσταση της αλήθειας είναι .................... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι διάλογο, σας παρακαλώ γιατί δεν θα τελειώσουμε και τώρα... 

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ: Θεωρώ ότι πρέπει να διορθωθεί η λέξη αποκατάσταση και να 

μείνει η λέξη διατήρηση. Το θεωρώ σημαντικό γιατί ο όρος αποκατάσταση σημαίνει 

ότι δεν υπάρχει ............ Εμείς επιζητούμε τη διατήρηση της ιστορικής αλήθειας.  

ΚΑΚΑΡΟΥΧΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)  ….. Ο νόμος ισχύει…… μιλάμε 

για αποκατάσταση της αληθείας ….. διότι το 2007 σύμφωνα με τα στοιχεία της 

στατιστικής υπηρεσίας της Ελλάδος η δημόσια περιουσία στη Λακωνία ήταν 3.000 

στρέμματα, το 2011 ήταν 7.000 στρέμματα και ως δια μαγείας το Δημοτικό 

Συμβούλιο της Ανατολικής Μάνης αποφάσισε με αποφάσεις του 11, του 12 και του 

13 και ανέβασε τη δημοτική του περιουσία σε 254 χιλιάδες στρέμματα γης, ήτοι το 

μισό της έκτασης του Δήμου αποφάσισε ότι 254 στρέμματα είναι δικά του, του 

Δήμου, για να τα δώσει μετά στην Περιφέρεια και η Περιφέρεια να τα νοικιάσει 

στους κτηνοτρόφους. Τη στιγμή που υπάρχει ο Νόμος και έχουμε όλοι τη διάθεση 

να υπερασπίσουμε αυτό τον τόπο, την ιστορία, τους αγώνες, το αίμα, όλα, γιατί  

δεν κάνουμε κάτι πολύ απλό.  Αυτό που είπε ο κ. Κατσαφούρος. Να ζητήσουμε, 

λοιπόν, από το Δήμο Ανατολικής Μάνης, από τη Δημαρχιακή Αρχή να φέρει τους 

τίτλους ιδιοκτησίας βάσει των οποίων πήρε από τους πολίτες αυτού του τόπου τις 

περιουσίες και τις έκανε βοσκοτόπια. Αυτό είναι το έμπρακτο, ειδάλλως όταν ισχύει 

ένας Νόμος δεν πάμε ντε φάκτο και ….. να αμφισβητήσουμε το Νόμο. Εγώ έχω ένα 

σπίτι και στα 30 μου και στα 40 μου και στα 50 μου και στα 60 μου θα αποφασίσω 

να κάνω Συμβούλιο και να πω: ποιανού είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς;  

Εάν μπαίνουμε, λοιπόν, στην ουσία του πράγματος είναι σεβαστό αυτό που γίνεται, 

ιστορική στιγμή, ιστορική στιγμή αυτή. Ας αποκαταστήσουμε το δίκαιο στους 

συμπολίτες μας που χάσαν την περιουσία τους διότι αν δεν είχανε χάσει την 

περιουσία τους δεν θα μπορούσαν να ήτανε οι ανεμοδούρες επάνω εκεί. Επειδή 

χαθήκανε και κανένας δεν μίλησε γιατί φοβόταν ο κόσμος  ότι θα πληρώσει πολύ 

ΕΝΦΙΑ δεν έκανε τίποτα. Άρα όλοι κάτσανε σαν τα αρνιά. Πήραν και τα .......... 
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στρέμματα και τι κάνανε τα δώσανε στην Περιφέρεια για να νοικιάζει στους 

κτηνοτρόφους διότι έλεγε η ΚΑΠ ότι ανά αγελάδα θέλουμε 7 στρέμματα για να 

παίρνουμε την επιδότηση, άρα με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια,  η περιουσία των 

ξένων, των πολιτών μας για να καλύψουνε αυτά που παίρνανε τόσα χρόνια, ….. 

για να είναι νομότυπα να συνεχίσουν να παίρνουν την επιδότηση και ταυτόχρονα 

τι κάναμε ; αυτό που συνηθίζεται να γίνεται εδώ, ο δήμος δεν έχει γνώμη. Πριν 

δύο εβδομάδες, σε μία ένσταση που έκανε η κ. Μπιρμπάκου, ακυρώθηκε η 

απόφαση ……. που πήγε ο Δήμος να ανοίξει το δρόμο στον Ακούμαρο ……. διότι το 

Συμβούλιο Επικρατείας του οποίου οι αποφάσεις έχουν θέση νόμου , λέει ότι 

ακόμα και δουλεία σε ένα οικόπεδο …… και έρχομαι σε αυτά που είπε ο νομικός 

……. , ακόμα και δουλεία …….. επειδή είναι θέμα που εμπλέκει το δίκτυο των οδών   

λέει ο νόμος χρειάζεται Προεδρικό Διάταγμα από Υπουργείο. Δεν μπορεί κανένας 

να ανοίγει δρόμο επειδή είναι Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης.  

Εδώ διαπιστώνουμε ότι τα βουνά αυτά ανοίχτηκαν οι δρόμοι παρατύπως και 

παρανόμως και το έχουμε στην ακύρωση της απόφασης που έβγαλε πριν δύο 

εβδομάδες το άρθρο 152 και τώρα ετοιμάζεται να πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας 

ο Δήμος . Η 665 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας της Ολομέλειας του 2014 

λέει : ακόμα και δουλεία διάνοιξη μονοπατιού, όπως έγινε στον Ακούμαρο εδώ, 

θέλει από το αρμόδιο κρατικό όργανο, και αυτό είναι το Υπουργείο.  

Και πρέπει να πω για τον κ. Μαριόλη έχει κάνει μία σοβαρότατη δουλειά ………. Ο κ. 

Μαριόλης σε μια κίνηση  πριν από 5 χρόνια   από την Αρεόπολη μαζευτήκαν 164 

υπογραφές από πολίτες. Αυτός ο συγκεκριμένος ο κ. Μαριόλης, ο Δημήτρης, ο 

δικηγόρος.  Έχουνε προσφύγει 164 πολίτες αυτού του τόπου για τα νεκροταφεία 

μας που τα υφάρπαξε ο Δήμος χωρίς τίτλους και βρισκόμαστε στο Συμβούλιο 

Επικρατείας όπου τους επόμενους μήνες θα επιτευχθεί το θέμα.  Προκειμένου να 

αποκαταστήσουμε. Και αυτά που είπε ο συνάδελφος ο κ. Κατσαφούρος είναι το 

εξής: Αυτά 254 χιλιάδες στρέμματα που έχει υφαρπάξει ο Δήμος χωρίς τίτλους,  

Παρόλο ότι έγινε συζήτηση στην Περιφέρεια η Περιφέρεια κατά τον έλεγχο της 

απόφασης δεν εζήτησε τους τίτλους παράδειγμα. Δεύτερον: 154 νεκροταφεία που 

έχουν υφαρπάξει ο Δήμος και μαζεύει λεφτά δεν ανήκουνε στο Δήμο, ανήκουνε 

στις οικογένειες των Μανιατών που δίνανε από τα σπίτια τους δωρεές για να 

θάβουνε τους νεκρούς τους.  

Ευχαριστώ πάρα πολύ.    

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Και εμείς. Τώρα έχει κλείσει κανονικά ο χρόνος των 

τοποθετήσεων. Τοποθετήθηκαν οι πολίτες. 

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ: Εγώ ήθελα να πω το εξής: Δεν μπορούμε όταν δεν έχουμε οι ίδιοι, 

να είμαστε λίγο σοβαροί σε ό,τι κάνουμε και σε ό,τι λέμε, δεν είναι δυνατόν όταν 

εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε τίτλο ιδιοκτησίας γι’ αυτό να ζητάμε από κάποιον άλλον 

να μας τον προσκομίσει. Από κει και έπειτα γίνεται Εθνικό Κτηματολόγιο. Μπορεί 

να πάει ο καθένας από εμάς και αυτό που νομίζει ότι είναι δικό του να πάει να το 

δηλώσει και να μην το αφήσει στο Δημόσιο.  

ΚΑΚΑΡΟΥΧΑΣ: (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι, όχι, με συγχωρείτε, κ. Κακαρούχα, όχι διάλογος, σας 

παρακαλώ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία, μόνο να σημειωθεί και το 

εξής: όσον αφορά το Κτηματολόγιο το οποίο είναι εν εξελίξει η κτηματογράφηση 

στην περιοχή, μην ξεχνάτε ότι κυρώθηκαν οι δασικοί χάρτες -έτσι;- πολλά από τα 
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ακίνητα που αναφέρουμε εδώ και συζητάμε ήταν ακίνητα ιδιωτών, οι ιδιώτες αυτοί 

όμως αδιαφόρησαν παντελώς και δεν απευθύνθηκαν στην Επιτροπή 

Αμφισβητήσεως Δασικών Χαρτών, στην αρμόδια Επιτροπή δηλαδή, ούτως ώστε να 

κριθεί ο χαρακτήρας και η μορφή της εκτάσεως εάν είναι ιδιωτική ή εάν είναι 

δασική, γιατί μέσω της κυρώσεως των δασικών χαρτών, εμμέσως, εμμέσως 

καταργείται η κυριότητα, έτσι; Διότι δεν μπορεί να γίνει σύσταση, αλλοίωση, 

μετάθεση εμπραγμάτου δικαιώματος κτλ. και δεν μπορεί να κληρονομηθεί 

βεβαίως. 

Τώρα το αν είχαν να πληρώσουν, κύριε συνάδελφε, ή δεν είχαν να πληρώσουν, 

αυτό σαφώς είναι ένα ζήτημα αλλά υπήρχε η προβλεπόμενη διαδικασία και 

όφειλαν να ενεργήσουν. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή, κοιτάξτε, κατά τεκμήριο δεν 

μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος είχε ή δεν είχε την οικονομική δυνατότητα. Όταν 

λαμβάνει δημοσιότητα ένα ζήτημα και πρέπει να υποβληθούν οι προσφυγές και δεν 

υποβάλλονται σημαίνει ότι αδιαφορεί για την ιδιοκτησία του. Εγώ έτσι το 

εκλαμβάνω και ο Νόμος έτσι το εκλαμβάνει σε κάθε περίπτωση. 

Ως εκ τούτου, έχουν κυρωθεί τώρα οι δασικοί χάρτες και αυτά ενδεχομένως 

θεωρούνται δασικά, εννοώ σε όσους... η ιδιοκτησία όσων δεν κινήθηκαν κατά τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες. Αυτά. Τώρα... 

ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Να πω και εγώ κάτι; Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μισό λεπτό. Το να παίρνετε το λόγο <θα πω και εγώ κάτι> κτλ., 

με αυτό τον τρόπο... 

ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Μου επιτρέπεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Βεβαίως, να σας δοθεί ο λόγος, καμία αντίρρηση αλλά…  

ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Να πω και εγώ λοιπόν τούτο: πρώτα από όλα δεν θεωρώ σωστό να 

λέμε ότι αδιαφόρησαν -έτσι;- γιατί υπήρχε ποικιλία λόγων που κάποιοι μπορεί να 

μην προσέφυγαν στην Επιτροπή, εγώ θεωρώ ότι πολλοί από αυτούς δεν είχαν τα 

χρήματα για να το κάνουν αυτό, κατά δεύτερον θα σας γνωρίσω την επίσκεψη της 

Κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το Κτηματολόγιο στο Δικηγορικό Σύλλογο 

Γυθείου, την ξέρετε πολύ καλά αυτή την επίσκεψη. 

Στην επίσκεψη αυτή, λοιπόν, ανακοινώθηκε ότι δεν γίνονται δεκτές ένορκες 

βεβαιώσεις, ούτε υπεύθυνες δηλώσεις για την καταχώρηση των πρώτων εγγραφών 

στο Κτηματολόγιο, αλλά η Κοινοπραξία απαιτεί: συμβόλαιο ή μισθωτήριο βεβαίας 

χρονολογίας ή Ε9 το οποίο να ανατρέχει στην 20ετία. 

Λοιπόν, πόσοι από τους κατοίκους της Μάνης έχουνε τέτοια έγγραφα; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ακούστε: αυτό που λέτε είναι ανακριβές, ακούστε, ακούστε, 

ακούστε. 

ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Να ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εε θα με ακούσετε όμως. 

ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Μια πρόταση γιατί εδώ ακούμε ότι δεν υπάρχει θέμα, εγώ αυτό 

τουλάχιστον το συμπέρασμα έχω βγάλει: ότι δεν υφίσταται σοβαρό θέμα αυτή τη 

στιγμή στη Μάνη, ότι υπάρχει κάποια νομοθεσία και ότι από τη στιγμή που υπάρχει 

αυτή η νομοθεσία δεν υπάρχει και πρόβλημα. Αντίθετα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και 

πολύ μεγάλο πρόβλημα. 

ΑΔΑ: ΨΨΣ0ΩΨΗ-ΘΓ4



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Καταρχήν μπερδεύετε λίγο δύο ξεχωριστές διαδικασίες. Η μία 

διαδικασία αφορούσε την κύρωση των δασικών χαρτών η οποία ήδη έχει 

ολοκληρωθεί, η δεύτερη διαδικασία στην οποία αναφέρεστε είναι η 

κτηματογράφηση της περιοχής της Μάνης η οποία είναι ακόμη εν εξελίξει. Εγώ 

μίλησα για το Κτηματολόγιο -έτσι;- σε συνδυασμό, μην τα μπερδεύουμε, έτερον 

εκάτερον, όμως θα σας πω το εξής: ότι σαφώς και γίνονται δεκτές οι ένορκες 

βεβαιώσεις προκειμένου να υπάρξει κατοχύρωση, αναγνώριση του πρωτοτύπου 

τρόπου κτήσεως της κυριότητας δι’ εκτάκτου χρησικτησίας και σαφώς οι 

περισσότεροι στη Μάνη δεν διαθέτουν τους συμβολαιογραφικούς τίτλους και γι’ 

αυτόν ακριβώς το λόγο δηλώνονται τα ακίνητά τους δια αυτής της οδού. 

Απολύτως νόμιμα. Λοιπόν... 

ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μισό λεπτάκι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν θα τελειώσουμε ποτέ όμως. 

ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Είναι σημαντικό, είναι 

σημαντικό. Να ξέρετε ότι είχε γίνει προσφυγή για τους δασικούς χάρτες και δεν 

είχε ανακοινωθεί ακόμα απόφαση για τη Μάνη. Την είχε κάνει ο Σύλλογος 

…………έτρεξε και μπήκε και εντάχθηκε η Μάνη στο περίφημο άρθρο 62 που 

ανέφερε ο κ. Κατσαφούρος. ........ το εξής: επειδή το θέμα των δασικών χαρτών 

δεν έχει κλείσει για τη Μάνη ειδικά, τις επόμενες μέρες η Επιτροπή Αγώνα που είχε 

συσταθεί από πριν κυρίως αποτελούμενη από Δυτικομανιάτες αλλά συμμετέχουν 

και ......., θα συναντηθεί τις επόμενες ημέρες με τον Υπουργό Χατζηδάκη 

................ Θεωρώ ότι το ιδιοκτησιακό είναι ακόμη κάπως ανοιχτό.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αυτό δεν το γνωρίζω, αυτό που μπορώ να σου πω ως μέλος της 

Επιτροπής Δασικών Αντιρρήσεων είναι ότι εξετάζονται κανονικά οι αντιρρήσεις και 

εκδίδονται σχετικές αποφάσεις. Η διαδικασία, δηλαδή, προχωράει κανονικότατα. 

Αυτά δεν τα γνωρίζω. Λοιπόν. 

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Μου επιτρέπετε μια παρατήρηση; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι. 

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αυτό δεν είπα; Ότι πρέπει να το κλείσουμε. 

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Να συγκεράσουμε τις δύο προτάσεις ...... του Γιώργου του 

Κατσαφούρου 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Στο μικρόφωνο όμως, για να ακούγεστε. 

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: ...του κ. Φιλιππάκου, να μπουν σε ψηφοφορία, να 

τελειώνουμε. Όχι, δεν μ’ ενδιαφέρει ο χρόνος απλά έχουμε και το άλλο θέμα που 

είναι επίσης σοβαρό. ... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Να συγκεράσουμε πώς; 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Να πάμε, λοιπόν, σε μία προσαρμογή των θέσεων. Συμφωνούμε 

όλοι για τον Μαριόλη, να οριστεί ο δικηγόρος Δημήτρης Μαριόλης εκ μέρους του 

Δήμου ο οποίος να ζητήσει από το Ελληνικό Δημόσιο, για να πω και εγώ σε αυτό 

που είπε ο Γιώργος, χάρτη της διεκδικούμενης περιοχής και τους λόγους τους 

οποίους επικαλείται ότι η γη αυτή του ανήκει. Κατόπιν της αναγκαίας 

αλληλογραφίας μεταξύ Δημοσίου και του νομικού εκπροσώπου του Δήμου, του 
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δικηγόρου εάν δεν υπάρξει διευθέτηση του θέματος, να ακολουθήσει ο Δήμος τη 

νομική διαδικασία. Νομίζω ότι... νομίζω ότι... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Με συγχωρείτε, εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς. Ποιο χάρτη (;), σε 

ποιο χάρτη αναφέρεστε (;), ποιες διαδικασίες να ακολουθήσει (;) και πώς θα 

αναθέσουμε εμείς...; 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Είπα, είπα σε ποιο χάρτη. Είπα. Υπάρχει ένας χάρτης που επί τη 

βάσει αυτού να ζητήσει λοιπόν το χάρτη της διεκδικούμενης περιοχής, απ’ το 

Δημόσιο. Το Δημόσιο όταν έρχεται και παρίσταται... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μα οι κυρωμένοι... μισό λεπτό, ο κυρωμένος δασικός χάρτης, 

γιατί προφανώς σ’ αυτόν αναφέρεστε, έχει ήδη αναρτηθεί. Ο οποιοσδήποτε μπορεί 

να τον βρει στο διαδίκτυο, να τον κατεβάσει. Δεν είναι κρυφός και εσείς τώρα αν 

φύγετε και μπείτε στον υπολογιστή σας προφανώς από το σπίτι σας θα μπορέσετε 

να τον δείτε. Είναι αναρτημένοι. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Μιλάμε, πάντως ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα στο ιδιοκτησιακό, 

επιμένω: υπάρχει θέμα και πρέπει η απόφασή μας να είναι τέτοια που να 

προστατεύει τους Μανιάτες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Να προστατεύει τους Μανιάτες αλλά τινί τρόπο; 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Εε τότε εάν δεν δέχεστε αυτό, έχω την άποψη ότι πρέπει να μπει 

η εισήγηση όπως είναι. Βέβαια να συμπεριληφθεί, δεν θέλω να... να 

συμπεριληφθεί. 

(Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι όλοι μαζί και όχι εκτός μικροφώνου γιατί γίνεται χάβρα 

Ιουδαίων, έτσι; 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) 

ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Να κάνω μια ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι. 

ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Η συνάντηση που είχε γίνει προεκλογικά στην Αρεόπολη και την 

οποία την είχαν οργανώσει συγκεκριμένα μέσα πληροφόρησης της περιοχής μας, 

προεξάρχοντος του κ. Γιώργου του Δημακόγιαννη ως εκδότη της ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ 

ΜΑΝΗΣ, με τίτλο: «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς στη Μάνη» και εκεί είχαν 

τοποθετηθεί όλοι οι επικεφαλής των Συνδυασμών πλην του κ. Κατσαφούρου που 

δεν είχε έρθει, και ο κ. Φιλιππάκος και εγώ και ο κ. Μιχαλολιάκος και ο κ. Γιώργος 

ο Δημακόγιαννης, είχε αναδείξει η συνάντηση αυτή, αν θυμάμαι καλά και αν δεν 

κάνω λάθος και ας με διαψεύσει ο κ. Δημακόγιαννης. Το μείζον πρόβλημα του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην περιοχή της Μάνης. Αυτό, μια ερώτηση, κ. 

Δημακόγιαννη, αν θέλετε να απαντήσετε, σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Επί προσωπικού απαντήστε.  

ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου) ……………..Ο Δήμος πρέπει 

να καταλάβει ότι υπάρχει μία ιδιαιτερότητα…………………….. Άρα μιλάμε για 

περιουσίες και πρέπει ο Δήμος να στέκεται δίπλα σ’ αυτούς τους ανθρώπους. 

Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτά τα …… είναι περίφημα για να μπορεί να απαντιέται κάθε 

τέτοια ανίερη και ανιστόρητη παρέμβαση όπως εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση 

με του Ελληνικού Δημοσίου. Αυτά τα πράγματα, να σου λέει το Ελληνικό Δημόσιο, 
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για όνομα του Θεού! Και να σου λέει ότι τα χωράφια της Μάνης  τα πήραμε από 

τους Οθωμανούς…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Προφανώς, μισό λεπτό, μισό λεπτό, γιατί προφανώς, συγνώμη 

που σας διακόπτω, αλλά έχει επέλθει κάποια σύγχυσις εδώ. Έτσι; Θα το ξαναπώ 

για να γίνει κατανοητό. Όταν μιλάμε για την ανάρτηση των δασικών χαρτών και τη 

δασική μορφή που έχει ένα ακίνητο δεν αναφερόμαστε αμέσως, ευθέως δηλαδή, 

σε ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τι σου είπε το Δημόσιο; Ότι αυτό έχει δασική μορφή. 

Ξύλα, πουρνάρια, βελανιδιές, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και ο 

ασφαλαχτός θεωρείται δασική μορφή και είναι προστατευόμενο είδος, προς γνώση.  

Λοιπόν, όταν αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες δεν είπε κανείς ότι, κ. Δημακόγιαννη, 

η ιδιοκτησία σου είναι δική μου από πλευράς Δημοσίου, ευθέως μιλάω πάντοτε, 

αλλά τι είπε; Ότι η ιδιοκτησία σου, κ. Δημακόγιαννη, έχει δασική μορφή. Για να τα 

ξεχωρίζουμε, έτσι;  

Μην μπερδεύετε το τι ισχυρίστηκε το Ελληνικό Δημόσιο δια του Νομικού του 

Συμβουλίου σε μία δίκη ασφαλιστικών μέτρων με την ανάρτηση των δασικών 

χαρτών. Είναι δύο τελείως – μα τελείως ξεχωριστά πράγματα. Η ανάρτηση δε των 

δασικών χαρτών έχει τελειώσει. Επαναλαμβάνω: τελεία και παύλα. Τώρα 

εξετάζονται οι αντιρρήσεις όσων είχαν προνοήσει και είχαν υποβάλει αντιρρήσεις. 

Και μπορώ να σας πω αν ανατρέξετε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με πολύ θετικά αποτελέσματα 

για τους ιδιώτες που τις είχαν υποβάλει, ακριβώς για τους λόγους που αναφέρετε. 

Έτσι; Να μην λέμε περισσότερα.  

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Παρακαλώ, επί προσωπικού. Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού 

θέλω το λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Επί προσωπικού αλλά κλείνουμε, μ’ αυτό.  

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Λοιπόν, μετά από τα όσα έχουν αναφερθεί, θεωρώ ότι προσωπικά 

έχω τεράστια ευθύνη, θα υποστηρίξω την εισήγηση την οποία έχουμε, η οποία έχει 

εγκριθεί, έχει αξιολογηθεί και είναι γνωστή σε ευρύ κοινό της Μάνης, σε πολλούς 

πολίτες και γι’ αυτό προτείνω η εισήγηση να βγει όπως είναι, για να τελειώσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ωραία. Κύριε Κατσαφούρο, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να 

πούμε. Δεν έχουμε κάτι… Θέλετε να θέσετε πρόταση διαφορετική προς ψήφιση; 

Ωραία, να το κάνετε, ναι.  

ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ: Να ψηφιστεί ξεκάθαρα γιατί δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό πρόβλημα 

στη Μάνη. Υπάρχουνε Νόμοι. Λοιπόν, να μας προσκομίσουνε τους τίτλους 

ιδιοκτησίας των βοσκοτόπων και των νεκροταφείων. Δεν υπάρχει κανένα άλλο 

πρόβλημα στη Μάνη, ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δεκτόν; Εγώ λέω να προστεθεί στην 

εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Να προστεθεί, ΟΚ.   

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Προς ψήφιση, λοιπόν, τίθεται η εισήγηση αυτούσια του κ. 

Φιλιππάκου με την προσθήκη της προτάσεως του κ. Κατσαφούρου, να 

προσκομιστούν οι τίτλοι κυριότητος των δημοτικών εκτάσεων και των 

νεκροταφείων. Εντάξει.  

ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: Να επισημάνω κάτι; Ο ορισμός δικηγόρου για να είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή.  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: Πέρα απ’ αυτό. Προηγείται του ορισμού το τεκμηριωμένο 

αίτημα για να γίνει η δέσμευση της πίστωσης που εδώ δεν προϋπάρχει.    

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, επειδή, πολύ σωστά επεσήμανε η κα 

γραμματεύς, δεν υπάρχει πίστωση αυτή τη στιγμή κτλ. για τον ορισμό συνηγόρου 

και προκειμένου να μην έχουμε ζητήματα έτσι (;), όσον αφορά τον ορισμό του 

δικηγόρου καλό θα ήταν να το αποσύρετε για να μην έχουμε ζητήματα…  

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Μην βάζετε την τελευταία παράγραφο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μισό λεπτό. Πού είναι, σε παρακαλώ; Η εισήγηση, η εισήγηση. 

Αναφέρεστε σε ποια; Το 3. Ωραία.  

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Έχουμε κάτι άλλο; Προχωράμε στην ψηφοφορία. Διαφωνεί 

κανείς; Ομόφωνα.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1. Ορίζει άνευ αμοιβής, το δικηγόρο Δημήτρη Μαριόλη, ο οποίος είναι 

νομικός και ιστορικός ερευνητής με άριστη γνώση των θεμάτων, ως 

εκπρόσωπο του Δήμου Ανατ. Μάνης, με εντολή να εκτελέσει τις αναγκαίες 

ενέργειες προς τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, κατ’ αρχάς σε 

διοικητικό επίπεδο, ώστε το ελληνικό δημόσιο να αποστείλει χάρτη της 

διεκδικούμενης υπό αυτού έκτασης και υπόμνημα αναφέροντας τους 

λόγους ιστορικούς και νομικούς, βάσει των οποίων εξέφρασε ή εκφράζει τις 

απόψεις του αυτές, που αφορούν την ιστορία της Μάνης και το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς της. Πιθανόν δια του διαλόγου και της ανταλλαγής 

των αναγκαίων υπομνημάτων και εγγράφων να υπάρξει συμφωνία σε 

διοικητικό επίπεδο. 

2.  Σε αντίθετη περίπτωση να ακολουθήσει νομική διαδικασία σε ελληνικό και 

αν απαιτηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να επιχειρηθεί η αποκατάσταση της 

αληθείας και του δικαίου.  

3. Να κατατεθούν προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι τίτλοι 

ιδιοκτησίας των Νεκροταφείων και των Βοσκοτόπων που ανήκουν στο Δήμο 

Ανατ. Μάνης. 

 

 

 

Αφού συντάχθηκε αυτό το απόσπασμα πρακτικού, υπογράφεται ως κατωτέρω:  
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    Ακριβές  Απόσπασμα     

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

    Δημήτριος Πέτρου 

 

 

Ο Προεδρεύων 

             

         Πέτρου Δημήτριος 

 

                 Τα Μέλη 

 

Αναστασάκος Δημήτριος 

Γεωργακάκος Κων/νος 

Δημακόγιαννης Γεώργιος 

Κατσαφούρος Γεώργιος 

Κολοκούρη Κανέλλα 

Λιγνός Νικόλαος 

       Μιχαλακάκος Παύλος 

       Μιχαλολιάκος Κυριάκος 

Παντελεάκος Κυριάκος 

Πλαγιαννάκος Γεώργιος 

Ρογκάκου Χριστίνα 

Τραγάκης Νικόλαος 

Φιλιππάκος Τζανέτος 
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