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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 118/2015
«Περί εμφανίσεως λαγόψαρου στον όρμο των Βατίκων».
Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Απριλίου 2015, ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 7/23.04.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Βελιώτης Ευστάθιος
Αντ/δρος Δ.Σ.
2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ.
2.
Λεκάκης Δημήτριος
3. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3.
Μαρούσης Χαράλαμπος
4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
4.
Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
5.
Σταθάκης Νεκτάριος
6. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
9. Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Βουνελάκης Γεώργιος
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη
12. Δρίβας Θεόδωρος
13. Κολλιάκος Ιωάννης
14. Παπαδάκης Πιερρής
15. Πετράκης Χρήστος
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη
17. Χριστάκος Σταύρος
18. Δουμάνη Σοφία
19. Κόκκορης Παναγιώτης
20. Κουλουβάκος Βασίλειος
21. Λυριωτάκης Ιωάννης
22. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος
Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ.
Κουλεντίων, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Αρρώνης Παντελεήμων Τ.Κ. Παπαδιανίκων, Μπέλεσης Αλέξανδρος Τ.Κ.
Ρειχέας.
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:
Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που μπορεί να φαίνεται κατ’ αρχήν λίγο τόσο μη ενδιαφέροντος
αλλά είναι πανελλαδικό θέμα και έχει απασχολήσει αρκετούς Δήμους μέχρι στιγμής, σωματεία
ψαράδων, έχουνε γίνει επαφές ήδη με τον Υπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης και η πρόθεση του
Υπουργείου είναι να βγει –απ’ ότι συζητείται και από τους φορείς που έχουνε καταθέσει αυτό το
αίτημα - να γίνει επικήρυξη του συγκεκριμένου είδους. Εγώ θα έλεγα επίσης ότι, από μια σχετική
πληροφόρηση που είχα και με αρκετούς που γνωρίζουν το θέμα, να μη σταθούμε μόνο στην
επικήρυξη του συγκεκριμένου, αλλά και στο άλλο ψάρι, το γερμανό, ο οποίος αν διαβάσετε και
στα δύο έντυπα αυτά, μάλιστα αυτές τις μέρες έχει μπει και ένα τρίτο είδος απ’ ότι μου ‘πανε
στην Κρήτη και στη Ρόδο. Αυτό έχει να κάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας
και κυρίως στη Μεσόγειο, ο λόγος δηλαδή που εισχωρήσανε είναι αυτός. Ο μόνος τρόπος να
αντιμετωπιστεί, ο πρώτος είναι να υπάρχει μείωση της θερμοκρασίας, πράγμα το οποίο
καταλαβαίνετε ότι δε γίνεται πρακτικά και ο δεύτερος είναι η συστηματική αλίευση, δηλαδή να
επικηρυχθεί το είδος. Η ζημιά που κάνει είναι τεράστια, στην ουσία δουλεύουνε σα χορτοκοπτικά
στο βυθό αυτά τα ψάρια, δηλαδή τρώνε όλα τα φύκια και τα νέα φύκια που ξεκινάνε και τα
ενδιάμεσα αλλά και τα γηραιά. Με λίγα λόγια, όσοι μάλιστα ασχολούνται και με καταδύσεις και
αυτά, θα βλέπουνε το βυθό τα τελευταία χρόνια να είναι, τουλάχιστον μέχρι τα 15-20 μ. που
αυτά τα ψάρια κινούνται σε βάθος, είναι σχεδόν γυμνά. Αναζητούσαν διάφορες αιτίες στο
παρελθόν οι ψαράδες από αλίευση μέσω χημικών και τέτοια αλλά κυρίως έχει να κάνει με αυτό
και όχι με άλλη επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εγώ θα έλεγα λοιπόν στην απόφαση
που θα πάρουμε και θα προτείνουμε, κατ’ αρχήν να υπάρχει επικήρυξη και να δοθούν
δυνατότητες τρόπων αλίευσης, με τράτα κυρίως. Το πιο εξειδικευμένο θεωρώ ότι είναι και θέμα
της πολιτείας να επικηρύξει τους τρόπους της αλίευσης, εγώ το μόνο που θέλω να συμπληρώσω,
σας λέω και πάλι από πληροφορίες που έχω, ότι επειδή αυτά τα ψάρια είναι, κυριολεκτικά μου
είπαν ότι κανιβαλίζουν, δε θα πρέπει να ξαναπέφτει αυτό αφού αλιευθεί ξανά στη θάλασσα, γιατί
στην ουσία ανακυκλώνεται το είδος. Θα πρέπει να δούμε και το στάδιο μετά της αλίευσης, θα
πρέπει να πηγαίνουνε για θάψιμο, μάλλον αυτό, αυτό μου είπαν. Θα πρέπει να γίνει και αυτή η
πρόταση. Καταλαβαίνετε τώρα που είναι και καλοκαίρι ότι αυτό το ευνοεί από δω και πέρα.
κα. Δουμάνη: Επειδή έχω ασχοληθεί κι εγώ με το θέμα, θα κάνω μόνο μερικές
συμπληρώσεις για να καταλάβει καλύτερα και το σώμα σ’ αυτά που είπε ο Μπάμπης. Αυτά τα
ψάρια δεν έχουνε φυσικό εχθρό κατ’ αρχήν, το είπε και ο κ. Κουτσονικολής, δηλαδή τρώνε τα
πάντα και δεν τα τρώει τίποτα. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι φέτος στον κόλπο δεν υπήρχε ίχνος
χταποδιού, καλαμάρι, όλα αυτά τα είχανε φάει. Επειδή ασχολήθηκα με το θέμα και συνάντησα,
και το έγγραφο που έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο με την πρόταση των ιδιοκτητών του
εργαλείου της τράτας το γνωρίζω καλά και μάλιστα τους δέχτηκε ο Βαγγέλης ο Αποστόλου,
αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στο γραφείο και ο ίδιος κάνει διακοπές κάθε χρόνο
στη Νεάπολη πολύ πριν γίνει βουλευτής και υπουργός, και έδειξε και μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Να
πω ότι τράτες στη Νεάπολη έχουνε μείνει τρεις, δηλαδή μη φανταστούμε αυτό που είπε ο κ.
Δήμαρχος ότι είναι πάρα πολλές οι τράτες και θα κάνουνε ζημιά. Άλλος τρόπος από την αλίευση
του ψαριού αυτού δεν υπάρχει, γιατί στα απλά δίχτυα, στις βάρκες κάνει ζημιά, δε μπορούν να
τα πιάσουν και ο μόνος τρόπος είναι ακριβώς αυτό το σάρωμα που γίνεται με την τράτα. Αλλά
επαναλαμβάνω ότι δεν έχει μείνει τίποτα απ’ το λαγόψαρο μέσα στον κόλπο. Άρα λοιπόν νομίζω
ότι ως πρόταση από το Δ.Σ. μπορεί να φύγει και προς την Κεντρική Εξουσία ότι ο τρόπος είναι η
αλίευσή του με την τράτα.
κ. Δήμαρχος: Τώρα τα περισσότερα ειπώθηκαν, βέβαια θα μου επιτρέψουν να αμφιβάλω
εάν η μείωση των αλιευμάτων οφείλεται μόνο σ’ αυτό. Προφανώς το λαγόψαρο είναι ένα
μεγάλο πρόβλημα, έχω διαβάσει κι εγώ όλα τα σχετικά άρθρα, θα ήταν όμως λίγο
παρακινδυνευμένο να προτείνουμε εμείς και τον τρόπο. Εμείς θα πρέπει να το αναδείξουμε το
θέμα, να πιέσουμε στο Υπουργείο, αλλά και στο ειδικό τμήμα, να πιέσουμε να δούμε τι θα
προτείνουν σ’ αυτό το θέμα και οπωσδήποτε να αναδειχθεί σε κάποια στιγμή, διότι είδα ότι τα
δημοσιεύματα είναι λίγα, οι μελέτες είναι λίγες και είναι και παλιότερες και σίγουρα θα πρέπει να
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επιταχυνθεί όλο αυτό το σύστημα για να προταθεί μία λύση. Τώρα για να πούμε συγκεκριμένο
τρόπο ξέρεις πολύ καλά γιατί, ενέχει ένα ρίσκο γι’ αυτό καλύτερα να τ’ αφήσουμε στο Υπουργείο
να προτείνει.
κα. Δουμάνη: Διαπιστώθηκε τώρα και πιο έντονα το πρόβλημα ακριβώς γιατί βγήκαν οι
τράτες πιλοτικά, με μία απόφαση και με ένα κονδύλι της Ε.Ε. ακριβώς για να διαπιστωθεί αν
υπάρχουνε βλάβες από την αλίευση με τράτα και έτσι διαπιστώθηκε και το πρόβλημα. Στη
συνάντηση λοιπόν αυτή με τον Υπουργό τέθηκε το θέμα, γιατί απ’ όσο γνωρίζω και ο ίδιος είναι
ενάντια γενικά στη νοοτροπία της αλίευσης με την τράτα, όμως είπε θα το εξετάσει, ακριβώς
επειδή υπήρχε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα, μήπως πάλι με τη νέα σεζόν που επιτρεπόταν να
αλιεύσουνε οι τράτες είναι ο τρόπος για την αντιμετώπισή του.
κα. Αναγνωστοπούλου: Η μείωση των ψαριών τώρα στο συγκεκριμένο σημείο όπως
είπατε μπορεί να οφείλεται και σε άλλους λόγους, δεν ξέρω, μπορεί στην υδρόλυση των
χημικών, μπορεί στο αραξοβόλι που έχει μετατραπεί ο κόλπος της Νεάπολης και όχι τόσο στο
λαγόψαρο, το οποίο είναι μεν επικίνδυνο αλλά η μείωση των ψαριών οφείλεται και σ’ αυτούς
τους λόγους.
κ. Βαρβαρέσσος (Πρόεδρος Τ.Κ. Λαχίου): Επειδή έχω τοποθετηθεί στο Συμβούλιο που
έγινε στη Δ.Κ. Νεάπολης και επειδή εισηγούμαι ότι η μόνη λύση είναι η τράτα, γιατί υπάρχουν
και άλλοι ψαράδες οι οποίοι δε θέλουν την τράτα. Εγώ απλώς τοποθετήθηκα έτσι γιατί
αναδείχθηκε το πρόβλημα αυτό όταν οι τράτες άρχισαν να ψαρεύουν. Το περισσότερο αλίευμα
των ψαριών αυτών, το οποίο βέβαια έχει και μια άλλη ονομασία, λέγεται τετράδοντο, είναι ένα
φάρμακο το οποίο το χρησιμοποιούσαν στην αρχαία Ελλάδα για ναρκωτικό, είναι επικίνδυνο.
Λοιπόν, δε λέω ότι και καλά είναι μόνο αυτός ο τρόπος, όμως οι ψαράδες σήμερα πριν έρθω εδώ
μου είπανε και συγκεκριμένα ο Παναγιώτης ο Σούκος, θέλει ένα χαρτί για να ξεκινήσει μια
διαδικασία την οποία έχουν ξεκινήσει ήδη και οι Κρητικοί, που να λέει ότι, να βεβαιώσει το Δ.Σ.
ότι το πρόβλημα αυτό υφίσταται, σύμφωνα με μαρτυρίες και φωτογραφίες στον όρμο των
Βατίκων. Κι ένα άλλο, η σοβαρότητα του θέματος βέβαια στον όρμο των Βατίκων επειδή τα
νερά είναι ζεστά, η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα, η Μονεμβάσια δεν έχει τόσο πολύ
μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε εμείς τα Βάτικα επειδή έχουμε ρηχά νερά, η Πλύτρα, βγαίνουν τα
ψάρια έξω στο ένα μέτρο. Δηλαδή λουόμενος που θα δει αυτό το πράγμα, τα ‘χουμε δει εμείς,
στη Σκάλα, στη Νεάπολη έχουμε δει, 60 πόντους και με δόντια όπως ακριβώς φαίνονται στις
φωτογραφίες και όπως όλοι ξέρουμε που τα ‘χουμε δει, θα τρομάξει. Πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει
μες στον κόλπο.
κ. Κουτσονικολής: Αιτούμαστε την επικήρυξη του συγκεκριμένου είδους. Το θέμα τώρα
το μετέπειτα, το πώς θα διαχειριστεί μετά αυτό το απόβλητο γιατί και αυτό είναι ένα θέμα.
κα. Δουμάνη: Τουλάχιστον ας μην πούμε τον τρόπο τράτα, αλλά ας γράψουμε στην
απόφαση ότι με βάση τις μελέτες που λέει και το ΕΛΚΕΘΕ, την άποψή του μάλλον, δεν έχει γίνει
μελέτη ακόμα, ο τρόπος είναι η αλίευση. Ας μην πούμε το μέσον της αλίευσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει ομόφωνα
Αιτούμαστε την επικήρυξη του λαγόψαρου και άλλων συναφών τροπικών ειδών στον
όρμο των Βατίκων με αλίευση, σύμφωνα και με το ΕΛΚΕΘΕ.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 118/2015.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή – Νατιώτη Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Αλεξάνδρα
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Τσαφατίνου Κατερίνα Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
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Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία

Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Λυριωτάκης Ιωάννης
Αναγνωστοπούλου Ελένη
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