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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  11ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  200/2018 
 
 ΘΕΜΑ εκτός ημερήσιας διάταξης: «Συζήτηση για τις εργασίες κατασκευής αιολικού 
εργοστασίου στη θέση Αλώνα Κουλεντίων». 
 
    Στους  Μολάους σήμερα στις 13 Αυγούστου 2018, ημέρα  Δευτέρα  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 11/09.08.2018 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 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 17, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Γεωργακάκου Αικατερίνη 
 2. Κουλουβάκος Βασίλειος      Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Κολλιάκος Ιωάννης 
 3. Χαραμή Αλεξάνδρα                 Γραμ/τέας Δ.Σ.  3. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 4. Βουνελάκης Γεώργιος               Αντιδήμαρχος  4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 5. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  5. Λεκάκης Δημήτριος 
 6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  6. Παπούλη Δέσποινα 
 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  7. Πετράκης Χρήστος 
 8. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  8. Τσαφατίνου Κατερίνα             
 9. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  9. Δουμάνη  Σοφία 
10. Αλειφέρη Παναγιώτα 10. Λυριωτάκης Ιωάννης 
11. Παπαδάκης Πιερρής   
12. Χριστάκος Σταύρος                      
13. Κόκκορης Παναγιώτης   
14.. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
15. Μεϊμέτης Γεώργιος   
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
17. Σταθάκης Νεκτάριος   

     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,  Γεώργας  Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος  Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, 
Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, 
Γιομελάκης  Αθανάσιος  Άνω Καστανέας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός 
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
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Ο κ. Δήμαρχος προτείνει να προταχθεί ένα θέμα που έχει υποβληθεί προς το προεδρείο του 
Δ.Σ. από τους κατοίκους της Τ.Κ. Κουλεντίων και λέει:  «Παρακαλούμε επειδή υπάρχει 
επιτάχυνση εργασιών κατασκευής αιολικού εργοστασίου στη θέση Αλώνια Κουλεντίων και 
ελλοχεύει ο κίνδυνος το έργο να ολοκληρωθεί πριν την εκδίκαση των προσφυγών στο ΣτΕ, να 
ζητήσετε από το συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και 
Ιονίου να προβεί σε παύση των εργασιών για το συγκεκριμένο έργο, αναστέλλοντας την ισχύ της 
αρ. 282769/09-11-2017 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδος και Ιονίου σχετικά με την επανέκδοση της άδειας της WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στη θέση Αλώνια 
Κουλεντίων  μέχρι  την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ. Το θέμα αυτό ζητούμε να τεθεί σε προ 
ημερησίας διατάξεως συζήτηση στο Δ.Σ. που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 13-08-2018 και ώρα 
18.00 μμ». Το αίτημα αυτό υπογράφουν 102 κάτοικοι των Κουλεντίων, κατατέθηκε στο 
Δημαρχείο Μολάων από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Κουλεντίων κ. Κωνσταντίνο Ραμάκη την 
Παρασκευή 10-08-2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 10506/10-08-2018. Ακολουθεί η κατάσταση με 
τις υπογραφές των κατοίκων. Βέβαια η επιστολή έχει σταλεί από τη Συντονιστική Επιτροπή 
αγώνα ενάντια στην εγκατάσταση αιολικών σταθμών και δικτύου υψηλής τάσης στη χερσόνησο 
Μαλέα  αλλά η Συντονιστική Επιτροπή δεν αναγράφει τα ονόματά της. Σκόπιμο και φρόνιμο 
είναι, δεν αρκεί με εκτίμηση τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Εάν χρειαστεί το προεδρείο ή 
ο Δήμαρχος να έρθει σε επαφή με αυτά τα μέλη ποια είναι; Θα πρέπει όταν στέλνουμε μία 
επιστολή να έχει τον αποστολέα, κανόνες  δεοντολογίας, θεωρείται μία ανώνυμη επιστολή που 
θα μπορούσε κάλλιστα να πάει στο καλάθι. Σεβόμενοι τις αποφάσεις των κατοίκων της Τ.Κ. 
Κουλεντίων  έρχεται  το θέμα  στο Δ.Σ., θα ήταν σκόπιμο και  φρόνιμο τα μέλη της 
Συντονιστικής Επιτροπής να έχουν το όνομά τους. κ. Δήμαρχε γι’ αυτά. 

κ. Δήμαρχος: Για το θέμα το τελευταίο σχετικά με την αναγραφή των μελών, θα 
χρειαστεί οπωσδήποτε παρόλο ότι με την κυρία Ψαρομμάτη Βασιλική έχω πολύ καλή επικοινωνία 
και είναι ευγενέστατη. Σε κάποια στιγμή όμως θα χρειάζεται γιατί μπορεί να μας ζητήσει κάποιος 
πιο επίσημα ποιοι τους εκπροσωπούν και θα πρέπει να απαντήσουμε αφού εγώ έχω ήδη κάνει 
αλληλογραφία με τη Συντονιστική. Οπότε αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί, είναι πρακτικό, όχι ότι 
εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη ποια είναι τα μέλη ή αμφισβητώ την υπεύθυνη επικοινωνίας η οποία 
όπως σας είπα είναι και πολύ καλή και ευγενέστατη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εξετάσουμε 
αυτό το αίτημα των κατοίκων των Κουλεντίων του Δήμου Μονεμβασίας το οποίο φαίνεται ότι 
είναι διαφορετικό από τη Συντονιστική Επιτροπή, το διάβασα προσεχτικά και επειδή μου φάνηκε 
λίγο ότι δε θα ευσταθεί πήρα ένα τηλέφωνο στην Περιφέρεια και μίλησα με τον υπεύθυνο της 
Αποκεντρωμένης, δηλαδή αυτόν προς τον οποίο αν ληφθεί απόφαση θα πρέπει να το 
απευθυνθούμε. Και αυτός ήταν σαφής ότι δε μπορεί να ανακληθεί κάποια απόφαση ή να 
ανασταλεί η ισχύς εκτός αν έχει δικαστική απόφαση, σε διαφορετική περίπτωση είναι αδύνατον 
να το κάνει. Και αυτό έχει μια λογική και ισχύει όλα τα χρόνια με το ΣτΕ, ότι τα πάντα 
προχωρούν έως του ότι βγάλει μία απόφαση για μία προσφυγή αν είναι θετική ή αρνητική η 
απόφασή του. Εάν κάνει δεκτή την προσφυγή τότε αυτομάτως αναστέλλεται η ισχύς των 
προηγούμενων αδειών κτλ, εάν δε γίνει δεκτή η προσφυγή δεν αναστέλλονται. Αλλά στο 
ενδιάμεσο διάστημα, δηλαδή από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο που θα εκδικαστεί η υπόθεση του 
Δήμου για την ακύρωση του συγκεκριμένου έργου το θεωρώ αδύνατον, τουλάχιστον έτσι μου 
είπε αλλά και από προηγούμενη εμπειρία το ξέρω, να γίνει κάποια αναστολή των αδειοδοτήσεων 
επειδή εμείς θα το ζητήσουμε σα Δήμος. Μας προβλημάτισε όμως αρκετά αυτό το θέμα και με 
τον Πρόεδρο και με τους Συμβούλους και είπαμε να το δούμε από την άποψη ότι μπορεί να έχει 
κάποια πολιτική ισχύ. Εκτός και αν γίνει κάποιο θαύμα –που δεν πιστεύω- και έχει και κάποια 
άλλη ισχύ παραπάνω. Το συζήτησα και πριν με κάποια απ’ τα παιδιά που ήταν έξω, τους το 
εξήγησα, οπότε μπορούμε να την πάρουμε αλλά δε θα τελεσφορήσει, τουλάχιστον στο επίπεδο 
αυτό που ζητείται με το αίτημα των κατοίκων. Η μόνη ισχύς που μπορεί να ‘χει είναι να έχει μία 
πολιτική ισχύς, το θέμα βέβαια εδώ είπαμε ότι έχουμε εκφραστεί ούτως ή άλλως ότι το 
συγκεκριμένο έργο δεν το θέλουμε και έχουμε πει γιατί δεν το θέλουμε, έχει αναλυθεί και η 
απόφαση του Δήμου παραμένει ίδια. Ετέθη και ένα δεύτερο θέμα το οποίο θα το βάλω τώρα μαζί 
με την υπόθεση αυτή για να ξεκαθαρίσει, η πρόεδρος της εταιρείας αυτής κατά την επίσκεψη του 
Προέδρου της Δημοκρατίας ευρέθη ή να πούμε ακριβέστερα παρευρέθη στο γεύμα, 
παρεισέφρησε για την ακρίβεια, κάναμε μία ανταλλαγή επιστολών για να δούμε πως έγινε αυτό, 
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δεν ξεκαθαρίστηκε τελικά, πάντως η ουσία είναι ότι ο Δήμος Μονεμβασίας δεν την είχε καλέσει 
και εγώ όπως είπα προσωπικά δεν την γνώριζα ούτε φυσιογνωμικά. Και δεν θα είχε κανένα λόγο 
να την καλέσει για όλους τους λόγους που ξέρετε μέχρι τώρα. Οπότε απ’ αυτή την άποψη 
προφανώς η παραμονή της και η παρουσία της εκεί δεν ήταν καθόλου δεοντολογική και μ’ αυτή 
την έννοια καταδικάζουμε την ενέργεια την οποία έκανε. Και εκεί για την ώρα σταματά το θέμα 
αυτό. Τώρα για το θέμα της απόφασης ή όχι που να αποσταλεί στον Αποκεντρωμένο και να λέει 
να αναστείλει αυτός τις αδειοδοτήσεις μέχρι να εκδικαστεί από το ΣτΕ η προσφυγή του Δήμου 
Μονεμβασίας για την ακύρωση της περιβαλλοντικής μελέτης και της άδειας εγκατάστασης στη 
θέση αυτή θα το συζητήσουμε το θέμα, φοβάμαι ότι δε θα ‘χουμε απόφαση, αλλά δε μπορώ να 
πω ότι είμαστε και αρνητικοί αυτή τη στιγμή, θα περιμένω κάποιες τοποθετήσεις και να δούμε τι 
θα γίνει. 
 κ. Σγαρδέλης (Εκπρόσωπος κατοίκων Τ.Κ. Κουλεντίων): Λέγομαι Σγαρδέλης Νίκος 
και θα ‘θελα τρία λεπτά από το χρόνο σας για να πω κάποια πράγματα που θέλω και να σας 
ενημερώσω ότι ο δικηγόρος που μας εκπροσωπεί μας λέει ότι στο άρθρο 52 ΠΔ18/89 περί 
αναστολής εκτελέσεων εφόσον υποβληθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιων του Συμβουλίου ο 
αρμόδιος Υπουργός και επί των ΝΠΔΔ, το ανώτατο διοικητικό όργανό τους μπορεί πάντοτε να 
διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλομένης πράξης. Αυτό έχω εδώ πέρα, οπότε 
θέλουμε αυτό το αίτημα που έχουν κάνει οι κάτοικοι των Κουλεντίων να εξεταστεί με κάθε 
λεπτομέρεια και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνει αυτή η αναστολή, πιστεύω ότι 
υπάρχει δυνατότητα. Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κ. Πρόεδρε του Δ.Σ. κυρίες και 
κύριοι μέλη του Δ.Σ., αγαπητοί συνδημότες καλησπέρα. Για τους συγχωριανούς μου τα 
κουλεντιανά βουνά είναι ο τόπος τους, είναι το σπίτι τους, είναι η πηγή της ζωής τους, είναι οι 
φίλοι τους. Ίσως κάποιοι να μη μπορούν να το καταλάβουν αυτό, ίσως μας θεωρούν γραφικούς 
γιατί πιστεύουν ότι η φύση δεν έχει ψυχή και μπορεί να την καταστρέφουμε για το κέρδος. Εμείς 
νοιώθουμε πως οι φίλοι μας τα βουνά μας τους τελευταίους τρεις μήνες που ξεκίνησαν οι 
εργασίες για τη δημιουργία των αιολικών εργοστασίων περνούν δύσκολες στιγμές και πρέπει όλοι 
μαζί να αγωνιστούμε για να τα προστατεύσουμε. Χαιρόμαστε που στον αγώνα μας υπάρχουν 
πολλοί συμπαραστάτες και τους ευχαριστούμε. Ο σοφός λαός μας έχει πει πως ο καλός ο φίλος 
στην ανάγκη φαίνεται, αυτή την ώρα τα βουνά μας κινδυνεύουν και μας θέλουν δίπλα τους. Για 
τους Κουλεντιανούς κλαίνε, βογγούνε τα βουνά για την καταστροφή τους, βοήθεια φωνάζουνε 
μας θέλουνε μαζί τους. Ανοίγουνε τα σπλάχνα τους άπονες εταιρείες που δεν ενδιαφέρονται για 
τις δικές τους αξίες, το συμφέρον τους μόνο σκέφτονται, Θεέ μου τι απληστία, βιάζουνε τη φύση 
μας για την κερδοφορία. Ερείπια θα αφήσουνε καταστροφή μεγάλη και δε νοιάζονται για το τι θα 
βρουν οι άλλοι. Τσιμέντα, παλιοσίδερα πίσω τους θα σκορπίσουν και τον ευλογημένο τόπο μας 
θέλουν να αφανίσουν. Τα σχέδια που έχουνε άναυδους θα σας αφήσουν, ελάτε να τους 
σταματήσουμε πριν τα πραγματοποιήσουν. Τον τόπο μας τον όμορφο θέλουν να τον ρημάξουν 
γι’ αυτό πρέπει οι δύσπιστοι τη γνώμη τους να αλλάξουν. Θα είναι πια πολύ αργά για την περιοχή 
μας, θα χάσει την αξία της και η ευθύνη είναι δική μας. Ξένοι θα είμαστε στον τόπο μας μα αυτοί 
θα τον ορίζουν και τη δική μας τη ζωή άλλοι θα καθορίζουν. Στον όμορφο αγώνα μας όλοι να 
συμμετέχουν για να μπορούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας τον τόπο τους να έχουν. Κλείνοντας 
θέλω να πω σε όσους δείχνουν αδιαφορία στον τόπο μας δε θα υπάρξει πια δεύτερη ευκαιρία. 
Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Αργείτης: Είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Έχει εκδοθεί μια 
άδεια εγκατάστασης στην εταιρεία, η οποία έγινε στις 09-11-2017, δυστυχώς δεν προσβλήθηκε 
από το Δήμο ως όφειλε ο Δήμος να το κάνει και αντί αυτού βρήκαμε σήμερα έγγραφο που λέει 
ότι προσβλήθηκε η άδεια 23-02-2018. Και είναι και αμφίβολο κι αυτό, θα το δούμε. Πως θα το 
κερδίσουμε αυτό στο ΣτΕ; Και μια αίτηση αναστολής 23-02-2018 πάλι, εκπρόθεσμη. Μπορούμε 
να κερδίσουμε έτσι τους αγώνες; Εδώ έχετε μεγάλες ευθύνες κύριοι, μεγάλες ευθύνες, αφήσατε 
τα πράγματα να κυλήσουνε, αγωνιζόσασταν δήθεν για το καλό του τόπου αφού νομικά το ‘χουμε 
χάσει το θέμα. Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρετε; Να ξοδεύουμε χρήματα των δημοτών, 
για ποιο αποτέλεσμα; Μηδέν αποτέλεσμα. Και απ’ ότι μάθαμε αυτή η προσβολή έχει απορριφθεί, 
απορρίφθηκε γιατί είναι εκπρόθεσμη, είναι φυσικό. Το ζητήσαμε από το Δήμο και δεν υπήρχαν 
αυτά τα έγγραφα, δε μας τα δίνανε, λέει δεν υπάρχουν, θα σας τα πει η κυρία Αναγνωστοπούλου 
σήμερα. Και τελικά το βρήκαμε από κάπου αλλού και είναι εκπρόθεσμα. Πώς να τα κερδίσουμε 
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σας ρωτώ. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω μεγάλες ευθύνες και άποψή μου πρέπει να παρέμβει ο 
εισαγγελέας να σταματήσουν όλα αυτά, να δούμε ποιος έχει ευθύνες και να καταλογιστούν αν 
υπάρχουν. 

κ. Δήμαρχος: κ. Αργείτη είχατε έρθει και στο γραφείο και διαφωνήσαμε σφόδρα. Ήρθατε 
στο γραφείο, με προσβάλλατε, μας προσβάλλετε σήμερα ξανά δια μία εις έτι φορά, αυτά που 
λέτε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και συνεχίζετε με τον ίδιο τρόπο. Κάθεστε 
εκεί πέρα, μιλάτε όποτε θέλετε, λέτε ότι θέλετε, δεν έχετε καμία ευθύνη γι’ αυτά που λέτε και 
κατηγορείτε το Δήμο. Λάθος κάνετε, λάθος σε όλα κάνετε. Ο Δήμος προσέφυγε όπως έπρεπε, 
κρίθηκε η αναστολή και απερρίφθη –κακώς για μας- αλλά απερρίφθη και εκκρεμεί και η αίτηση 
ακύρωσης και θα εκδικαστεί τον Οκτώβριο. Αυτή είναι η αλήθεια και τίποτα άλλο απ’ αυτά που 
λέτε δεν είναι αληθές και λυπάμαι γιατί έχετε υπηρετήσει σε προηγούμενες θέσεις, συνεχίζετε να 
λέτε τα ίδια ανακριβή πράγματα και δε σταματάτε. Σας το ‘χω αποδείξει, το ‘χουμε συζητήσει 
αρκετές φορές και ερχόσαστε σήμερα και μιλάτε για εισαγγελέα. Ποιος θα μιλήσει για εισαγγελέα, 
για ποιο πράγμα για εισαγγελέα, δεν κατάλαβα. Δηλαδή λέμε ό, τι λέμε στον αέρα και ό, τι 
πιάσει; Δεν είναι δυνατόν. Και ξαναλέω δεν έχετε κανένα δίκιο σε αυτά που είπατε, ο Δήμος έχει 
κάνει αυτά που πρέπει, είναι με το παραπάνω, έχει εκφραστεί για τη βούλησή του για το 
συγκεκριμένο έργο και συνεχίζει να κάνει και θα κάνει μέχρι το τέλος αυτά που πρέπει να κάνει 
και που μπορεί να κάνει. Είμαστε ξεκάθαροι. Δεν ολιγώρησε πουθενά, έκανε όπως έπρεπε και 
μάλιστα είναι εδώ και ο κ. Χριστάκος ο οποίος είχε την υπόθεση με τα Κουλέντια για αρκετό 
καιρό, ο Δήμος έβαλε το δικηγόρο που έπρεπε, προσέφυγε όπως έπρεπε. Δεν έπρεπε να κάνουμε 
προσφυγή που χαλάσαμε τα χρήματα των δημοτών; Δεν το κατάλαβα. Αυτά είναι το πρόβλημά 
σας ότι χαλάσαμε τα χρήματα; Δεν κάναμε τίποτα εκπρόθεσμα γι’ αυτό και τρέχει ακόμα η 
αίτηση του Δήμου της ακύρωσης, όπως και εξετάστηκε και της αναστολής. Εάν ήταν εκπρόθεσμα 
δεν θα την ‘καναν καθόλου δεκτή. 

Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Απλώς για του λόγου το αληθές και για να μην 
ακούγονται ανακρίβειες, στο σκεπτικό του ΣτΕ στο αίτημα περί αναστολής εκτέλεσης ουδόλως 
τίθεται το θέμα του εκπρόθεσμου, ούτε καν αναφέρεται στο σκεπτικό. Οπότε καλό θα ήτανε 
όταν λέμε κάτι πραγματικά να έχουμε διαβάσει πρώτα και μετά να μιλάμε. Ουδόλως, ούτε καν 
θίγουνε το αν ήταν η αίτηση εκπρόθεσμη ή όχι. Και όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος δε θα 
εξεταζόταν καθόλου, το σκεπτικό το έχουμε, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το διαθέσουμε. 

κ. Δήμαρχος: Και μάλιστα προς τιμήν και του κ. Χριστάκου και του κ. Βουνελάκη, επειδή 
το μεγαλύτερο διάστημα ήταν Αντιδήμαρχος ο κ. Χριστάκος πολύ επισταμένα είχε βάλει αυτό το 
θέμα αρκετές φορές και το ‘χαμε παρακολουθήσει όσο καλύτερα μπορούσαμε και με τον ένα 
δικηγόρο και ό, τι μπορούσε να γίνει το κάναμε. Δεν επροτάθη τίποτα διαφορετικό εκτός απ’ 
αυτό που έκανε ο Δήμος και μπορεί να σας τα επιβεβαιώσει αυτή τη στιγμή. 

κ. Χριστάκος: Το θέμα το έχουμε συζητήσει και παλιότερα μετά την αρνητική απόφαση 
που πήραμε το 2015 από το ΣτΕ, θυμάστε ότι το 2016 το Μάιο κάναμε συγκεντρώσεις στα 
Κουλέντια και από κοινού με τον Κοντάκο τον Παναγιώτη συντονίσαμε τις ενέργειές μας και 
μιλήσαμε με τη νομική άποψη του θέματος. Όλες οι ενέργειες που γίνανε ήταν διαφανέστατες, 
ήτανε ενήμεροι ο τοπικός των Κουλεντίων, ο  Κοντάκος ο Παναγιώτης ήταν ενήμερος στα 
πάντα και αναμένουμε τώρα την εκδίκαση που έχουμε. 

κ. Κοντάκος Γ. (κάτοικος Τ.Κ. Κουλεντίων): Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κ. 
Δήμαρχο έστω και εν απουσία του και να μάθω κάτι. Αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο, σε μια 
περιοχή του χωριού μας, σε μια περιοχή του Δήμου μας γίνονται έργα από μια συγκεκριμένη 
εταιρεία. Έργα τα οποία επιβαρύνουν το περιβάλλον, υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής κατοίκων 
εκεί, των ντόπιων και ερχόμαστε σήμερα εδώ, έρχομαι κι εγώ σαν ένας από τους δημότες να 
παρακολουθήσω μια συζήτηση στην οποία θα περιμένω αν μη τι άλλο από το Δήμο, από τον 
ανώτατο άρχοντα της περιοχής, τον κ. Δήμαρχο να μας εξηγήσει γιατί τελικά παρόλα αυτά που 
έχει κάνει σα Δήμος αυτές οι ενέργειες που έχουνε γίνει, αυτή τη στιγμή στην περιοχή γίνονται 
έργα τα οποία έργα επιβαρύνουν το περιβάλλον και γενικότερα όπως είπα προηγουμένως 
υποβαθμίζουν τη ζωή μας. Πέρα από τις συζητήσεις και από το γεγονός ότι κάποια στιγμή εδώ 
μέσα θα ακούσουμε ότι ο Δήμος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, εμείς φεύγοντας από δω θα 
ξαναγυρίσουμε πάλι εκεί που ο τόπος έχει γεμίσει με σκόνη, μπάζα και καταστροφή. Δεν υπάρχει 
κάποιος υπεύθυνος γι’ αυτό; Ποιος έχει δώσει την εντολή, ποιος ολιγώρησε σε τελική ανάλυση, 



 5 

ποιος δεν πρόλαβε αυτό το έγκλημα που συντελείται εκεί πέρα; Και κάτι ακόμα, δεν ξέρω και θα 
‘θελα από τον ίδιο τον κ. Δήμαρχο να μου πει αν έχει επισκεφθεί την περιοχή αυτό τον καιρό που 
γίνονται τα έργα. Θα ‘θελα να το ξέρω αυτό, αν ο ίδιος έχει έρθει εκεί, αν έχει δει τι συμβαίνει ή 
αν του το ‘χουν μεταφέρει απλά. Έρχομαι ως δημότης με ένα παράπονο, παρακολουθώ ένα Δ.Σ. 
στο οποίο απ’ ότι καταλαβαίνω ο Δήμος προσπαθεί να μας πείσει ότι αυτά που έπρεπε να κάνει 
τα έχει κάνει, κάποιοι κάτοικοι λένε διαφορετικά πράγματα, η ουσία όμως είναι ότι εκεί 
συντελείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε μία καταστροφή. Δε μπορεί όταν κάπου γίνεται μια 
καταστροφή κανείς μα κανείς να μη φταίει. Πώς συνέβη αυτό το πράγμα, κάποιος πρέπει να 
ολιγώρησε ή σε τελική ανάλυση κάποιος πρέπει να αγνόησε τη θέληση του κόσμου. Αυτό θα 
‘θελα να ξέρω. Αυτό που γίνεται εκεί έγινε γιατί ολιγώρησε κάποιος, δε μπορούσε ο Δήμος να το 
προλάβει, τι ακριβώς έχει συμβεί; Ευχαριστώ. 

κ. Δήμαρχος: Αγαπητέ κ. Κοντάκο μάλλον σε λάθος ανθρώπους απευθύνεσαι αυτή τη 
στιγμή και μας κατηγορείτε αν ολιγώρησαν ή όχι. Εδώ έχει αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης τα 
τελευταία χρόνια και αποφάσεις οι οποίες ήταν υπέρ της ακυρώσεως των αιολικών πάρκων έχουν 
αλλάξει άρδην και είναι σχεδόν όλες θετικές. Στον πρώτο λοιπόν που πρέπει να απευθυνθεί 
κάποιος είναι η αλλαγή της νομοθεσίας από την κυβέρνηση τα τελευταία 6-7 χρόνια που έχει 
γίνει και μάλιστα δίνει και το χώρο, είτε είναι δασικός είτε όχι. Αυτή είναι η επιλογή της 
κυβέρνησης, με βάση αυτή νομοθετεί και με βάση αυτή κρίνονται όλες οι αδειοδοτήσεις και με 
βάση αυτή τη νομοθεσία που ισχύει εδόθη ξανά η άδεια εγκατάστασης για το πάρκο, το οποίο 
είχε ανακληθεί παλιότερα. Ο Δήμος δε μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω σ’ αυτό, ήταν αδύνατο 
να κάνει. Εμείς έχουμε κάνει μια προσφυγή, την τελευταία σα Δήμος, που λέει ότι αιτούμεθα την 
αναστολή των εργασιών και την ακύρωση του έργου. Η αναστολή των εργασιών εκρίθη και 
απερρίφθη η δικιά μας και απομένει η προσφυγή της ακύρωσης. Δεν είχαμε όμως άλλο ένδικο 
μέσο σ’ αυτά, ο Δήμος διαχρονικά, ειδικά γι’ αυτό το έργο, το ‘χει εξαντλήσει, είναι από το 2000. 
Σε κάποια στιγμή που τα πράγματα ήταν διαφορετικά πολιτικά κέρδισε ο Δήμος την πρώτη φορά, 
όταν άλλαξαν όμως τα πράγματα και επελέγη, το τονίζω, και απ’ την προηγούμενη και απ’ αυτή 
την κυβέρνηση να διευκολυνθεί η εγκατάσταση των αιολικών πάρκων, από εκεί και πέρα όλες 
σχεδόν οι αποφάσεις βγήκαν αρνητικές στις προσφυγές που έχουμε κάνει. Αυτή είναι η αλήθεια, 
από εκεί και πέρα δε μπορεί να μας εγκαλέσει κάτι παραπάνω σε κάτι. 
(έλλειψη ήχου) 

κ. Δήμαρχος: Και στις δύο περιπτώσεις ο Δήμος εκπροσωπήθηκε, εγώ προσωπικά δεν 
ήμουνα για διαφόρους λόγους, θα μπορούσα να είμαι, δεν έχει αλλάξει κάτι στην άποψή μου. 
Εξάλλου την έχουμε πει ξανά εδώ πέρα για το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο, δεν ήμουνα, έχω 
υποσχεθεί όμως ότι θα ‘μαι την άλλη φορά, όμως δε θα άλλαζε κάτι πρακτικά σ’ αυτό ή 
ουσιαστικά. Εδώ μιλάμε σε ώτα μη ακουόντων, το καταλαβαίνετε; Είναι εντυπωσιακή δηλαδή η 
αλλαγή την οποία την έχω ζήσει γιατί είμαι πολλά χρόνια πια στη συγκεκριμένη θέση. Άσπρο τη 
μία μαύρο την άλλη, θεωρείται ότι είναι πια το μέλλον άσχετα εμείς αν διαφωνούμε, εμείς έχουμε 
εκφράσει την άποψη ότι εμείς δώκαμε, δεν ξέρω αν ήσασταν σε άλλο Συμβούλιο, είπαμε ότι ο 
Δήμος Μονεμβασίας έχει δώσει, έχει βάλει το κομμάτι που είναι, προσπαθούμε και μάλιστα τα 
‘παμε και έξω, να δούμε πως είναι δυνατόν να αποτρέψουμε την εγκατάσταση στην περιοχή 
κάτω που δε θέλουμε να μπούνε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε αλλά θα πρέπει αυτό με 
κάποιο τρόπο να φροντίσουμε να θεσμοθετηθεί γιατί σε διαφορετική περίπτωση πάλι έωλοι θα 
‘μαστε και πάλι μπορεί να ‘ρθουμε σε ένα-δύο-τρία χρόνια και να πούμε τι έγινε και να 
επιρρίπτουμε μεταξύ μας τις ευθύνες. Έχω πάει πολλές φορές και στην Αθήνα στα Υπουργεία, 
έχω κοιτάξει να δω που είναι τα ειδικά χωροταξικά, βρίσκω κλειστές πόρτες εντελώς. Αργούν 
συνέχεια διότι δε συμφέρει να γίνει η χωροταξική κατανομή και η χωροταξία σ’ αυτά τα 
πράγματα, συμφέρει να είναι ένας συρφετός νομολογικός ή νομικός και ο καθένας να μπορεί να 
παίρνει όπου είναι. Εμείς έχουμε ζητήσει και μάλιστα το συζητάγαμε έξω με τα παιδιά, πολλές 
φορές να μπορεί ο Δήμος από μόνος του να καθορίζει κάποιες περιοχές πού μπορεί να μπούνε 
και πού δε μπορεί να μπούνε και με βάση αυτό να είναι το βασικότερο όλων για να μπορέσει 
μετά η πολιτεία να κάνει κάτι άλλο, όχι το αντίστροφο. Εμάς σε όλες τις περιπτώσεις τα ΣΧΟΟΑΠ 
τα δικά μας, τα ΓΠΣ τα δικά μας, οτιδήποτε είναι δεν είναι ισχυρά σε σχέση με τα ανώτερα, ούτε 
με το περιφερειακό χωροταξικό ούτε με το ειδικό χωροταξικό. Αυτή τη στιγμή πάνε κάτι να 
νομοθετήσουνε στην Κρήτη και την τελευταία στιγμή εκεί που το ‘χαμε φέρει σε ένα σημείο το 
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άλλαξαν πάλι. Θα ισχύσει λέει η φέρουσα ικανότητα εφόσον, εφόσον, εφόσον. Δηλαδή 
παραπέμπεται πάλι στην ελληνικές καλένδες. Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε, δεν είναι κάτι απλό ούτε έχει αλλάξει η βούληση και η πρόθεση του Δήμου από 
το τι είπαμε ένα- δυο χρόνια πριν. Το θέμα είναι ό, τι σας είπα, κλειστές πόρτες, κλειστά ώτα. Θα 
την πάρουμε την απόφαση ξανά και σε ο, τι είναι καμία αντίρρηση ποτέ δεν έφερε ο Δήμος να 
προσφύγει σ’ αυτά. Την οργή την καταλαβαίνω αλλά είναι λάθος να στρέφεται εναντίον του 
Δήμου, είναι πάνω από μας αυτοί που έπρεπε να τα ακούνε αυτά και δεν τα παλεύουμε μόνο 
τώρα, τα παλεύουμε χρόνια αυτά. Αυτή είναι η απάντηση και άκουσα με πολύ προσοχή την 
τοποθέτησή σας. 
(έλλειψη ήχου) 

κ. Δήμαρχος: Αυτό το θέμα είχαμε βρεθεί ένα πρωί στη Νεάπολη με μία αντιπροσωπεία 
από τη Συντονιστική Επιτροπή και το κουβεντιάσαμε και ήτανε και ο Νίκος ο Μιχαλέττος ο 
φαρμακοποιός και εκεί ετέθη το θέμα της εφαρμογής τουλάχιστον της μελέτης στην οδοποιία. 
Στείλαμε λοιπόν κ. Κοντάκο έγγραφο του Δήμου στο Δασαρχείο, διότι ανήκει στο Δασαρχείο, και 
του λέμε κοιτάξτε να ελέγξετε εάν εφαρμόζονται οι μελέτες όπως προβλέπει η νομοθεσία, όπως 
τις κατέθεσαν. Πάει ένας μήνας σχεδόν, η απάντηση ήταν ότι δε βλέπουμε κάτι αυτή τη στιγμή 
που να είναι παράνομο. Αυτό λοιπόν που υπεσχέθη εγώ κάτω το κρατήσαμε και τους είπαμε 
κοιτάξτε εάν εφαρμόζεται σωστά η μελέτη της οδοποιίας γιατί τότε είχε τεθεί αν υπάρχουν οι 
ισοϋψείς όπως έπρεπε κτλ. Δηλαδή και το αρμόδιο τμήμα του κράτους, το Δασαρχείο, το 
ενημερώσαμε και εγγράφως και πήραμε και την απάντηση και θα επανέλθουμε, γι’ αυτό λέω δε 
μπορεί να μας εγκαλέσει κάποιος ότι δεν κάναμε κάτι καλά. Όχι ότι είμαστε θεοί αλλά 
τουλάχιστον αυτό το θέμα το προσπαθήσαμε και το προσπαθούμε. Θέλετε να πω mea culpa ότι 
δεν ήρθα και θα ‘πρεπε για να τιμήσω και τον κόσμο; Ναι, εντάξει αλλά στη διαδικασία αυτή δεν 
είναι κάτι που μπορεί να εγκαλέσουμε το Δήμο και να πούμε ότι δεν έκανε κάτι απ’ αυτά που 
έπρεπε. Εάν είναι κάτι πάλι θα το δεχτώ και θα το παραδεχτώ, για να ‘μαστε ξεκάθαροι, αλλά τη 
μία φορά ήταν ο Μπάμπης ο Κουτσονικολής, ήταν ο Βουνελάκης, δηλαδή δε νομίζω ότι είναι 
αυτό το μείζον θέμα που πρέπει να κριθούμε. 

κ. Κοντάκος Θ. (κάτοικος Τ.Κ. Κουλεντίων): κ. Δήμαρχε καταρχήν δε θα τιμούσατε να 
γνωρίζετε αν θα ερχόσασταν εκεί τον κόσμο, θα έπρεπε να είστε εκεί για να τιμήσετε τον τόπο 
και δεν ήσασταν, ήμασταν εμείς, να ξεκινήσουμε από εκεί. Σας το είχα πει και στο γραφείο την 
άλλη φορά που είχαμε μιλήσει με τα παιδιά ότι δυστυχώς για την κοινωνία μας είναι πολύ κακό 
αυτοί που εκπροσωπούνε, αυτοί που ηγούνται αυτού του τόπου να μην είναι μπροστά σε μια 
τέτοια δύσκολη στιγμή, σε μία καταστροφή που γίνεται στον τόπο μας, γίνεται στο χωριό μας. 
Αυτό σίγουρα δε σας κάνει περήφανο που δεν ήσασταν, ίσως βέβαια να φροντίστε τις επόμενες 
να είστε, γιατί θα είναι κοντά, αυτό περιμένει πλέον ο τόπος αν δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Αν δε 
σταματήσει το έργο νόμιμα θα πρέπει ο κόσμος να μπει μπροστά, πρέπει να ‘ναι μόνο ο κόσμος ή 
και εσείς που σας έχουμε βάλει σε αυτές τις θέσεις και είσαστε μπροστά από εμάς; Θα βρεθείτε 
ξαφνικά πίσω; Πρέπει δηλαδή να γνωρίζουμε, αυτό θα πρέπει να μας το πείτε. (έλλειψη ήχου) 
Καταρχήν όπως σας είπε και προηγουμένως και σας έχει ξαναπεί ο κ. Νίκος υπάρχει μία 
ακυρωμένη άδεια, αυτή δεν έχει γίνει μια μελέτη να δούμε τι γίνεται. Παρόλα αυτά εκεί στο έργο 
που λειτουργεί και εργάζονται οι άνθρωποι έχουνε γίνει πάρα πολλές παρατυπίες και γίνονται και 
θα γίνουνε κι ακόμα. Κανείς παρόλο που λέτε ότι εσείς πήγατε στο Δασαρχείο, κάνατε, το θέμα 
είναι ότι δεν τους σταμάτησε κανείς. Δηλαδή είχανε κλείσει δρόμο δικό μου σε ιδιόκτητο δρόμο 
που πάει σε χωράφι μου, τον είχανε κλείσει, ενημερώσαμε Αστυνομία, περίμενε λέει κανα δυο 
μέρες και θα δούμε. Σίγουρα λέει όταν τελειώσουν θα ‘ναι καλύτερα απ’ αυτό, δηλαδή αν ήμουνα 
μέσα με το αμάξι μου θα έμενα μέσα εκεί. Θέλω να πω ότι κανείς, κατά ένα μαγικό τρόπο, αυτοί 
οι άνθρωποι μπορούν να δουλεύουν εκεί πέρα ανενόχλητοι, να κάνουν οτιδήποτε θέλουνε και 
καμία υπηρεσία να μην είναι εναντίον τους. Ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτό; Δεν είναι ο Δήμος, 
αλλά ποιος είναι; 
(διάλογος) 
….. όσον αφορά τη διέλευση του κεντρικού δρόμου και του οικισμού με αυτά τα έργα. Ο κ. 
Βουνελάκης του τα είπαμε εκεί πάνω, το Δασαρχείο από την πλευρά του λέει ό, τι θέλει, αλλά 
αυτό το ζήτημα της ασφάλειας των κατοίκων και των διερχόμενων  μπορούν να εμπλακούν και οι 
υπηρεσίες του Δήμου, οι Τεχνικές Υπηρεσίες. (έλλειψη ήχου) Έχουμε παραδείγματα όπως στη 
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Μάνδρα κτλ και όλοι δηλώνανε αναρμόδιοι, εντάξει δε λέω ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι 
αλλά αναλάβετε, όπως λέει ο Θοδωρής, μια πρωτοβουλία. 
(διάλογος) 

κ. Κοντάκος Θ. (κάτοικος Τ.Κ. Κουλεντίων): κ. Δήμαρχε εμείς τώρα πλέον αν δε μας 
μένει κάτι άλλο θα ξαναζητήσουμε άλλη μία φορά από το Δήμαρχό μας και τους Δ.Σ., οι οποίοι 
να σας πω κιόλας γιατί πρέπει να τα γνωρίζετε κι εσείς, ο κ. Βουνελάκης για παράδειγμα όταν 
βρέθηκε εκεί πάνω στο έργο, θα μπορούσα να πω όχι βρέθηκε,  εγκλωβίστηκε τυχαία και 
στριμώχτηκε και τι να έκανε, την ώρα που είπαμε είναι και ο κ. Αντιδήμαρχος γύρισε και είπε δεν 
είμαι εδώ ως Αντιδήμαρχος. Το είπατε κ. Αντιδήμαρχε ή όχι; (διάλογος) Παρόλα αυτά θέλουμε να 
κάνουμε μία άλλη ερώτηση, είπατε στην αρχή, εσείς το εξηγήσατε αλλά εμείς δεν το καταλάβαμε 
τόσο καλά. Η κυρία αυτή βρέθηκε ενώ είσαστε στα δικαστήρια, ο Δήμος μας, εμείς, είμαστε στο 
δικαστήριο, δηλαδή είναι απέναντί μας, βρέθηκε να τρώει σε ένα τραπέζι το οποίο είναι 
πληρωμένο από εμάς, το Δήμο. Δεν το εξηγήσατε όμως. Ήρθε απρόσκλητη; 
(διάλογος) 

κ. Δήμαρχος: Επειδή ανταλλάξαμε μία αλληλογραφία και είναι στη διάθεση του καθενός η 
αλληλογραφία γιατί δεν είναι κοινό μυστικό, σας ξαναλέω για να το ξεκαθαρίσουμε, δε θέλω 
κάποιος να αμφισβητήσει για το αν ο Δήμος την κάλεσε ή όχι, δεν την κάλεσε. 
κ. Κοντάκος Θ. (κάτοικος Τ.Κ. Κουλεντίων): Αν μέχρι τις 17 δεν έχει πάρει τέλος αυτή η 
καταστροφή που γίνεται εκεί, εμείς καλούμε τον κόσμο, όλη η κοινωνία θα είναι εκεί και θα γίνει 
μια μεγάλη συγκέντρωση και θέλουμε εσάς και το Δ.Σ. όλο να είναι εκεί μπροστά, μαζί μας. 
(διάλογος) 

κ. Δήμαρχος: Για να εξηγηθούμε σε κάτι κ. Κοντάκο, από τότε που βγήκα Δήμαρχος έχω 
δηλώσει ότι αν κάποιος με συλλάβει ψευδόμενο ή ανακόλουθο εγώ θα παραιτηθώ. Αυτό που δε 
δέχομαι να μου αμφισβητήσει κανένας είναι αυτά που λέω και που έχω προσωπική άποψη και να 
πει ότι εγώ είπα ψέματα σε κάτι. Δεν το δέχομαι αυτό, ό, τι άλλο πες τε, ότι έκανα λάθος, ότι 
έκανα τούτο, έκανα τ’ άλλο, κάνουμε πράγματα θα κάνουμε και λάθη. Αλλά να αμφισβητήσει 
κάποιος την εντιμότητά μου και να μου πει ότι είπα ψέματα, αυτό δεν το δέχομαι. Και εφόσον 
κανένας από σας δεν έχει κανένα τέτοιο στοιχείο επί τόσα χρόνια που είμαι Δήμαρχος δε θα το 
δεχτώ αυτό το πράγμα. Ό, τι άλλο, ολιγώρησα, έκανα τούτο, υποστήριξέ το, αυτό όχι. Για να 
‘μαστε ξηγημένοι στις επόμενες συνομιλίες ή συναντήσεις που θα ‘χουμε. Δε θέλω να με 
ξαναπροσβάλεις μ’ αυτό τον τρόπο, δεν το αξίζω δηλαδή και δεν το ‘χω κάνει ποτέ. 

κ. Τάντουλος (μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής): Αρχικά να σας αποσαφηνίσω ότι 
μετά χαράς να σας αποστείλουμε τα ονόματά μας τις επόμενες μέρες, δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα πάνω σ’ αυτό. Υπεύθυνη επικοινωνίας είναι η Βασιλική η Ψαρομμάτη με την οποία ο κ. 
Δήμαρχος προσωπικά έχει ένα διάλογο. Όσον αφορά το πρώτο αίτημα από τους κατοίκους 
Κουλεντίων η Συντονιστική συμπαρίσταται γι’ αυτό και η φυσική της παρουσία στο χώρο. Θα 
ήθελα επίσης να πω ότι και ο κ. Περιφερειάρχης, ο κ. Τατούλης μας παρέπεμψε στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οπότε αναρωτιέμαι αν θα ήταν εύκολο από πλευράς του Δήμου να 
απευθυνθεί –απευθύνθηκε ήδη- αν θα μπορούσε η απάντηση του αρμοδίου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης να είναι εγγράφως. Ευχαριστώ σ’ αυτό και κατά δεύτερον θα ήθελα να πω ότι όσον 
αφορά την παρουσία της προέδρου της WRE Ελλάς στο τραπέζι εκτιμούμε πολύ τη στάση του κ. 
Δημάρχου, θεωρούμε ότι η παρουσία της προσβάλλει και τις αρχές του τόπου αλλά και την 
τοπική κοινωνία, η αλληλογραφία μεταξύ μας δεν έχει δημοσιευτεί, οπότε θα παρακαλούσα τον 
κ. Δήμαρχο αν μπορούσε να κάνει μία επιστολή στον τύπο το προσεχές χρονικό διάστημα που θα 
καταδικάζει και εκτιμούμε πολύ τη στάση σας πάνω σε αυτό, γιατί θεωρούμε ότι είναι 
προσβλητική όπως επανέλαβα. Τρίτον και τελευταίο, έχω ένα έγγραφο εδώ από το Δασαρχείο, 
το διαβάζω εν τάχη «Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου σας πληροφορούμε πως 
η υπηρεσία μας από την έναρξη των εργασιών του εν λόγω έργου, στις αρχές Μαΐου τρέχοντος 
έτους και μέχρι και στις 23-07-2018 έχει πραγματοποιήσει τρεις αυτοψίες στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων της. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται εκτάκτως και όποτε κριθεί κατά περίπτωση 
σκόπιμο. Σε περίπτωση που το ανωτέρω έγγραφό σας αποτελεί καταγγελία, έχετε δηλαδή 
διαπιστώσει κάποιες παραβάσεις, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε και μας φέρετε τα 
σχετικά στοιχεία». Σαν πολίτης αυτού του τόπου αναρωτιέμαι από τη στιγμή που δεν έχουμε 
πρόσβαση στο έργο πως μπορούμε εμείς να κάνουμε καταγγελία; Άρα αναπόφευκτο είναι ότι ο 



 8 

Δήμος θα πρέπει να πιέσει το Δασαρχείο. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνω λέγοντας σε κάθε περίπτωση 
σ’ αυτό τον αγώνα ο στόχος είναι κοινός, τόσο από το δημοτική αρχή όσο και από τους δημότες. 
(διάλογος) 

κα Αναγνωστοπούλου: Καλησπέρα σε όλους, πραγματικά είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. 
Αντιλαμβανόμαστε ότι όλος ο κρατικός μηχανισμός από την κυβέρνηση μέχρι και τις αρχές, τις 
υπηρεσίες λειτουργεί εις βάρος των πολιτών σ’ αυτή την περίπτωση. Και η αστυνομία και το 
Δασαρχείο, η μόνη ελπίδα λοιπόν οι κάτοικοι ήρθαν σήμερα και τη ζητούν από το Δήμο να κάνει 
κάτι. Ο Δήμος έχει κάνει δύο προσφυγές τις οποίες τις έχω μπροστά μου, η μία είναι για τους 
περιβαλλοντικούς όρους, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος και η άλλη είναι για την άδεια 
εγκατάστασης η οποία απερρίφθη. Η απάντηση ότι απερρίφθη την έχουμε στα χέρια μας; 
Μπορείτε μας τη δώσετε αυτή την απάντηση από το ΣτΕ για αναστολή εργασιών; Γιατί η μεν 
πρώτη, η προσφυγή που έγινε για τους περιβαλλοντικούς όρους έχει αναρτηθεί, έχει αριθμό 
πρωτοκόλλου 12-07-2017, η δε δεύτερη που είναι για την αναστολή εργασιών είναι 09-11-2017 
και εγώ ρωτώ πόση προθεσμία είχε ο Δήμος για να μπορέσει να κάνει προσφυγή μέσα στα 
χρονικά πλαίσια που επιτρεπόταν στο ανώτατο δικαστήριο και να μπορέσει να σταματήσει αυτό 
το έργο; Γιατί αν είναι η προθεσμία δίμηνη της αίτησης προσφυγής δε συνάδει με την 
ημερομηνία 23-02-2018, έχουμε ξεφύγει απ’ τις προθεσμίες. Μας διέφυγε αυτό το γεγονός; Εδώ 
έχω στα χέρια μου και τα δύο κομμάτια των προσφυγών και στο τέλος, στην τελευταία σελίδα- 
και μπορώ να σας το δώσω- λέει 23-02-2018 επομένως μπορούμε να πούμε γιατί το ΣτΕ μας 
απορρίπτει την αίτηση για αναστολή των εργασιών. Και το επόμενο που θέλω να ρωτήσω είναι 
ότι έρχεται και ανακαλείται μία άδεια από το 2006 η οποία είναι ακυρωμένη και πολύ λογικά οι 
άνθρωποι εδώ πέρα αναρωτιούνται πως γίνεται οι υπηρεσίες να ανακαλούν ακυρωμένες άδειες 
όταν θα πρέπει να ζητούν να επανεκδοθούν κι αυτό μπορεί να απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Ότι είναι πολιτικό το ζήτημα το ομολόγησε σήμερα και ο κ. Δήμαρχος γιατί βλέπει πόρτες 
κλειστές στα αρμόδια υπουργεία όταν θέλει να επικοινωνήσει για το θέμα αυτό και για πολλά 
άλλα, επομένως κάποιοι αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Η κυρία τώρα που βρέθηκε στο γεύμα, 
ήταν 100 οι προσκεκλημένοι απ’ ότι ακούσαμε, εγώ πιστεύω ότι δεν ήξερε ο κ. Δήμαρχος ότι 
ήταν προσκεκλημένη και δεν καλέστηκε από το Δήμο, από κάποιον όμως καλέστηκε. Όταν 
συστήθηκε, γιατί σίγουρα ήσασταν ο Δήμαρχος της Μονεμβασιάς και αυτή ήταν ένας οικονομικός 
παράγοντας, ένας επενδυτής του τόπου, κάποιος πρέπει να την σύστησε, δεν πέρασε η ώρα να 
βρίσκεται εκεί μέσα να συντρώγει, να συνπίνει, να συζητά και να μην ξέρουμε ποια είναι. 
Συστήθηκε, είχε όνομα και έχει και ιδιότητα, εκεί έπρεπε να ζητήσετε να φύγει από την αίθουσα. 
Να το κλείσουμε γιατί για μας δεν έχει τόσο σημασία αυτό όμως έχει σημασία γιατί αυτή η 
εταιρεία με αυτή πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο έστειλε στα δικαστήρια πριν δυο χρόνια 
συμπολίτες μας. Εσείς σαν εκπρόσωπος του Δήμου, σα Δήμαρχος είσαστε απέναντι σ’ αυτή την 
εταιρεία και δε θέλετε να εγκατασταθεί αυτό το αιολικό. Έχει ισχυρά πολιτικά μέσα, το ξέρουμε 
γιατί απ’ το 2007, από τότε, την εκπροσωπούσε ο νομικός σύμβουλος του τότε πρωθυπουργού 
κ. Σημίτη και στο γεύμα ήταν με πολιτικό πρόσωπο μέσα σ’ αυτή την αίθουσα. Μπορεί εσείς να 
μην είχατε σχέση μαζί της αλλά πολιτικά πρόσωπα είχαν μαζί της και βλέπουμε εδώ πέρα μία 
Αστυνομία, ένα Δασαρχείο, τους πάντες να στηρίζουνε βήμα- βήμα της υλοποίηση αυτού του 
αιολικού. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος; Ή θα στραφεί σε άλλη κατεύθυνση και θα κινητοποιηθεί ή 
θα πιστεύει ότι κάτι θα γίνει και στο τέλος θα είναι σαν το κάναμε ό, τι μπορούσαμε αλλά ο 
ασθενής απεβίωσε. 

Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Θα κάνω μια μικρή αναφορά σε παρόμοιες 
περιπτώσεις έργων τα οποία εκτελεί ο Δήμος. Κάθε έργο για να αδειοδοτηθεί είναι απαραίτητη 
μία περιβαλλοντική μελέτη, περιβαλλοντικοί όροι, έτσι λοιπόν και σ’ αυτή την περίπτωση. Να 
σκεφτείτε ότι τα δικά μας έργα τα περνάνε σαράντα κύματα και μετά απ’ αυτό, όταν ξεκινάμε 
έργα έχουμε και τους καταγγελιομανείς θα έλεγα που μας έχουνε λιώσει, μας έχουνε λιανίσει 
κυριολεκτικά. Θέλετε Βιολογικό στη Νεάπολη, θέλετε μεγάλα, σοβαρά έργα του Δήμου, μας 
έχουνε πάει χρόνια πίσω. Εγώ λοιπόν όσο και να φαίνεται οξύμωρο σ’ αυτή τη συγκεκριμένη 
περίπτωση θα πρότεινα κάτι αντίστοιχο, να γίνουμε εμείς οι καταγγέλλοντες γιατί δεν έχουμε και 
άλλο όπλο. Υπάρχει αδειοδοτούσα αρχή που είναι ο Αποκεντρωμένος που μίλησε ο κ. Δήμαρχος 
πριν, μπορεί όντως η απόφαση να είναι πολιτική αλλά θεωρώ ότι αν συμπεριλάβουμε και τα 
υπονοούμενα ότι δεν εκτελείται το έργο νόμιμα, σωστά, γίνονται παρατυπίες, αν 
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συμπεριλάβουμε ενδεχομένως στην απόφαση αυτή που θα πάρουμε να ελεγχθούν εάν τηρούνται 
οι περιβαλλοντικοί όροι, αρμόδια υπηρεσία είναι το ΠΕΧΩ της Τρίπολης και ο Αποκεντρωμένος ο 
οποίος εποπτεύει αυτή την υπηρεσία. Εμείς σα Δήμος ούτε αδειοδοτούσα αρχή είμαστε, ούτε 
επιβλέποντες είμαστε, δεν έχουμε καμία συμμετοχή σ’ αυτό το έργο. Αυτή είναι η πρόταση η 
δικιά μου και από εκεί και πέρα ο καθένας θα αναλάβει και τις ευθύνες του, έλα εδώ Περιβάλλον 
στείλε τους υπαλλήλους σου να δει, έλα εδώ Δασαρχείο στείλε τους υπαλλήλους σου, να 
κινητοποιηθεί ο μηχανισμός, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ο μηχανισμός, αυτός που έχει δώσει την 
άδεια, δεν τη δώσαμε εμείς την άδεια, ο Δήμος, την έδωσε ένας κρατικός μηχανισμός, αυτός 
οφείλει να ελέγξει αν αυτοί οι περιβαλλοντικοί όροι που έχει εγκρίνει για να γίνει αυτό το έργο 
τηρούνται. Θα στείλει και την Αστυνομία, θα στείλει και το Δασαρχείο, θα στείλει και το 
Περιβάλλον και το τμήμα Οικονομίας και όλους αυτούς τους φορείς. 
(διάλογος) 

κ. Μεϊμέτης: Ακούω για ευθύνες του Δήμου και δεν ξέρω αν υπάρχουν παραλείψεις, 
σύμφωνα με τον κ. Δήμαρχο όλα έχουνε γίνει σωστά. Εκείνο που δεν ακούω και στο διαδίκτυο 
κτλ είναι μία περίεργη, ύποπτη σιωπή από τους βουλευτές Λακωνίας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω 
τον κ. Δήμαρχο το εξής, εάν είχε κάποια συζήτηση –δε θέλω ονόματα, σε γενικό πλαίσιο θέλω- 
και με τους τρεις βουλευτές της Λακωνίας, τι εικόνα έχει αποκομίσει αν υπάρχει κάτι τέτοιο. 

κ. Δήμαρχος: Εγώ δε μπορώ τώρα να σου απαντήσω για τη θέση των βουλευτών, είναι 
υπεύθυνοι, είναι πολιτικοί άρχοντες, μπορούν να ερωτηθούν και να απαντήσουν επισήμως. Τώρα 
αν μου λες ποια είναι η αίσθησή μου, υπάρχει μία χλιαρή στάση σ’ αυτό το θέμα, αλλά από εκεί 
και πέρα δε μπορώ εγώ να τοποθετηθώ για τους βουλευτές, εγώ θα τοποθετηθώ για το Δήμο και 
γι’ αυτά που είμαστε εμείς υπεύθυνοι.  Και το άλλο που θα ήθελα να πω πάνω στο θέμα αυτό, 
ότι πίσω από όλες αυτές τις ανεμογεννήτριες υπάρχουνε τεράστια συμφέροντα και αν πάρουνε 
και γενικά στην κυβέρνηση πάνω ποιοι τα διακινούν, δεν ξέρω και ο Δήμος αν μπορεί να πράξει 
κάτι αυτή τη στιγμή, το μόνο που απομένει για μένα είναι να μαζευτούμε τουλάχιστον αυτοί που 
είχανε υπογράψει κάποτε 3-5.000 άλλη λύση εγώ δε βλέπω. Δεν καταλαβαίνουνε τίποτα άλλο κι 
αυτοί που είναι πάνω και άμα τους πάρεις έναν-έναν και πάρεις το ιστορικό τους θα δεις ποιες οι 
σχέσεις τους με τις εταιρείες και τι κάνανε. 

κ. Χριστάκος: Σαν αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Δήμου που ήμουνα τις περιόδους 1999-
2000, 2007-2010 και 2016-2018 η αλληλογραφία με το δικηγόρο και όλες οι ενέργειες που 
κάναμε στον εισαγγελέα και στις αστυνομικές αρχές είχαν τεθεί υπόψη των κατοίκων. Τέθηκαν 
τα πάντα, οι ενέργειες που έκανα εγώ προσωπικά, η αλληλογραφία, οι καταθέσεις στους 
Αστυνομικούς Σταθμούς της Νεάπολης, της Μονεμβάσιας, στον εισαγγελέα και όλη η 
αλληλογραφία με το δικηγόρο και οι προσφυγές όλες τέθηκαν αυθημερόν υπόψη των κατοίκων, 
είναι δεδομένο αυτό. 

κ. Πρόεδρος: Η πρόταση διαμορφώνεται όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος κρίνοντας το θέμα 
ως κατεπείγον προ ημερησίας διατάξεως να ληφθεί απόφαση προκειμένου η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση να ανακαλέσει ή να αναστείλει την άδεια λειτουργίας μέχρι εκδικάσεως της υποθέσεως 
στο ΣτΕ. 
(διάλογος) 

κ. Πρόεδρος: Τίθεται το θέμα σε ψηφοφορία. Ομόφωνα γίνεται δεκτή η εισήγηση όπως 
διαμορφώθηκε. Συμφωνούντος και του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Κουλεντίων. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω: 

Αποφασίζει Ομόφωνα  
1) Το θέμα «Συζήτηση για τις εργασίες κατασκευής αιολικού εργοστασίου στη θέση Αλώνα 

Κουλεντίων» κρίνεται  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ και συζητείται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
2) Ζητείται από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 

Ελλάδας και Ιονίου, να αναστείλει την ισχύ της υπ’ αριθ. 282769/09-11-2017 (Δ.Τ.Ε.) απόφασης 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την επανέκδοση της άδειας της WRE HELLAS μέχρι 
την εκδίκαση των προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς υπάρχει επιτάχυνση των 
εργασιών και ελλοχεύει ο κίνδυνος να ολοκληρωθεί το έργο της κατασκευής του αιολικού 
πάρκου στη θέση «Αλώνα» της Τοπικής Κοινότητας Κουλεντίων της Δ.Ε. Μονεμβασίας πριν την 
εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ. 
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2) Να ελεγχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Δ/νσης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, εάν οι διανοίξεις των οδών προς και στο χώρο 
εγκατάστασης του αιολικού πάρκου, έχουν γίνει σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.  
 3) Καταδικάζει την ενέργεια της Προέδρου της Εταιρείας WRE να παραβρεθεί στο γεύμα 
που παρέθεσε ο Δήμος προς τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Μονεμβασία στις  23 
Ιουλίου 2018, καθώς δεν είχε προσκληθεί από το Δήμο.   

Θετικά ψήφισε και ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Κουλεντίων. 
 

    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  200/2018. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας          Τα Μέλη 
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