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Κύριε Υπουργέ,  
 

Στο Δήμο Μονεμβασίας στη Δ.Ε. Βοιών (χερσόνησο του Μαλέα) η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας  το Σεπτέμβριο του 2019, ενέκρινε  άδειες παραγωγής για 8 Αιολικά 
Πάρκα, των οποίων οι αιτήσεις είχαν γίνει από το 2001, για τις οποίες έχουμε σαν 
Δήμος υποβάλει αντιρρήσεις από τις 18/11/2019 και δεν έχουν απαντηθεί. 

Τον Ιανουάριο του 2020, συνεχίζοντας η ΡΑΕ, ενέκρινε άλλες 3 άδειες 
παραγωγής για αιολικά πάρκα, των οποίων οι αιτήσεις είχαν γίνει από το 2007. 

Εκτός αυτών, έχει δώσει άδειες παραγωγής για ακόμη 4 αιολικά πάρκα στην 
ίδια περιοχή, άρα συνολικά 16, για να εγκατασταθεί ένας τεράστιος αριθμός 170 
ανεμογεννητριών. 

Όλες οι ανεμογεννήτριες σχηματίζουν στην κορυφογραμμή ένα τείχος σε 
μήκος περίπου 20 χιλιομέτρων, το οποίο  θα είναι άμεσα ορατό και από τις δύο 
πλευρές της οροσειράς έως τον Κάβο Μαλέα. 

Κάτω απ’ αυτές υπάρχουν 25 Κοινότητες και οικισμοί, που κατοικούνται, 
βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τις ανεμογεννήτριες και κάποιες απ’ αυτές απέχουν 
λιγότερο  από 500 μέτρα. 

Όποιος θα επισκέπτεται την περιοχή, θα βλέπει μόνο αυτό το τείχος μαζί και 
τις επεμβάσεις στο τοπίο από τα συνοδά έργα. 

Η χερσόνησος του Μαλέα είναι ένα από τα σπουδαιότερα οικοσυστήματα και 
γι’ αυτό έχουμε προτείνει να θεσμοθετηθεί ως Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο, 
επονομάζεται δε «Μικρό Άγιο Όρος»  με 44  εκκλησάκια και μοναστήρια, με πάρα 
πολλές θέσεις αρχαιολογικής αξίας, Σπηλαιοβάραθρα, κηρυγμένο Καταφύγιο Άγριας 
Ζωής, το διάσημο Σπήλαιο της Καστανιάς, ο υδροβιότοπος της λίμνης Στρογγύλης, το 
Απολιθωμένο Δάσος.  Στην περιοχή φιλοξενούνται 132 είδη πτηνών και έχει 
καταγραφεί σπάνια και απειλούμενη ενδημική χλωρίδα.  

Ο Δήμος έχει επιλέξει για την περιοχή αυτή, ήπια τουριστική ανάπτυξη με 
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Είναι σαφές ότι η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων  καταστρέφει το 
περιβάλλον, τον τουρισμό και αλλάζει τη φυσιογνωμία της περιοχής, κάτι που δεν 
μπορεί να γίνει αποδεκτό. 

Απορώ ποια μυαλά, μπορεί να δώσουν  ένα τέτοιο αριθμό αδειών για να 
καταστρέψουν μια πανέμορφη και πλήρως κατοικημένη και  οργανωμένη περιοχή.  

Ο Δήμος Μονεμβασίας έχει ήδη τοποθετημένες στο βόρειο τμήμα του 82 
ανεμογεννήτριες  και έχουν χωροθετηθεί ακόμη 59, δηλαδή συνολικά 141. 

Ήδη λοιπόν το τμήμα αυτό έως το Κάστρο της Μονεμβασίας έχει ένα τείχος 
από ανεμογεννήτριες, έχουμε αποδείξει λοιπόν, ότι δεν έχουμε μια στείρα άρνηση σε 
σχέση με τις ΑΠΕ.  
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Όμως θέλουμε στο νότιο τμήμα του Δήμου στην χερσόνησο του Μαλέα να 
μην τοποθετηθεί καμία για τους λόγους που προανέφερα και θα προβούμε σε όλες τις 
ενέργειες για να το πετύχουμε.      

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας με την αριθ. 253/2019 
απόφασή του, την οποία σας αποστέλλω, αποφάσισε αρνητικά για τη χωροθέτηση 
ΑΠΕ στη Δ.Ε. Βοιών (χερσόνησος Μαλέα).  

Τοποθετήσαμε τα αιολικά πάρκα πάνω στο χάρτη, από όπου φαίνεται το 
παράλογο της χωροθέτησης και τον οποίο σας αποστέλλω συνημμένα.  
 
 

 

 

            Με εκτίμηση 
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