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ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

 

 

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.  

 

 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Λοιπόν, είπαμε για προ ημερήσιας και θέλω να κάνω μια 

τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Έχετε το λόγο. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Τα θέματα… καταρχήν καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους 

συναδέλφους, καλησπέρα στους συμπατριώτες μας, καλώς ήρθατε. Η εικόνα του 

Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα δεν είναι η καλύτερη και αυτό μας λυπεί διότι η 

δημοτική παράταξη θα έπρεπε να είναι εδώ διότι τα θέματα τα οποία συζητούνται 

είναι τεράστια και αφορούν το σύνολο των Μανιατών και τη Μάνη ολόκληρη. 

Θα μείνω σε αυτό και θα κάνω κάποιες επισημάνσεις. 

Τα θέματα που συζητούνται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ίσως τα πιο 

σοβαρά θέματα που απασχολούν τη Μάνη αυτή την περίοδο και αναφέρομαι στο 

ιδιοκτησιακό που ξέρουμε όλοι τι έχει συμβεί, στις ανεμογεννήτριες και στο 

προσφυγικό – μεταναστευτικό το οποίο, κατά τη δική μου εκτίμηση, έχει και 

εθνικές προεκτάσεις και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. 

Γι’ αυτό θα πρέπει σήμερα να τηρηθεί απόλυτα η προβλεπόμενη διαδικασία ως 

προς τη συζήτηση και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να 

επιστήσω την προσοχή στην τήρηση των πρακτικών και της 

απομαγνητοφώνησης… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συγνώμη, συγνώμη που διακόπτω, αλλά για να προχωράει η 

διαδικασία, ζητήσατε το λόγο για τοποθέτηση προ ημερησίας διατάξεως. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Ασφαλώς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θεώρησα ότι είχατε να θέσετε κάποιο ζήτημα προ ημερησίας 

διατάξεως. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Τοποθέτηση επί του συνόλου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αα επί του συνόλου. Ναι αλλά τάχιστα γιατί θα συζητηθούνε τα 

θέματα κατ’ ιδίαν, για να προχωράει η διαδικασία. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Θέλω τοποθέτηση επί του συνόλου… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συγνώμη που διακόπτω. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: …για να μπορέσω -έτσι;- να δώσω κάποια στοιχεία τα οποία 

πρέπει… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι, σύντομα όμως. Σύντομα. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Ναι, όσο μπορώ πιο σύντομα, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι, όχι, επί του συνόλου, κ. Φιλιππάκο, δεν θα μακρηγορήσετε, 

πολύ περιληπτικά γιατί θα τα εκθέσουμε στη συζήτηση των κατ’ ιδίαν θεμάτων. 

Ευχαριστώ. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Τώρα, αυτό κάνω, αυτό κάνω… θα είχα τελειώσει αν με είχατε 

αφήσει, θεωρώ ότι είναι χρήσιμα και πρέπει να ακουστούν: ώστε με αυτό τον 

τρόπο να ενταχθούν πλήρως όλα στο σώμα της απόφασης, όλα τα στοιχεία εκείνα 

που σήμερα θα προσκομιστούν και θα αναφερθούν. 

Απευθυνόμενος σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους πλέον των παρατάξεων της 

αντιπολίτευσης, θεωρώ ότι σήμερα πρέπει όλοι μας να αποφασίσουμε με γνώμονα 

το συμφέρον της Μάνης, της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Τα θέματα είναι ιδιαίτερα 

σοβαρά και θα πρέπει, λοιπόν, να αποδείξουμε σήμερα στην πράξη ότι αυτά που 
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λέμε τα πιστεύουμε και ότι είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα 

της Μάνης και των Μανιατών. 

Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Και εμείς ευχαριστούμε. Προχωρούμε στα θέματα της ημερήσιας 

διατάξεως. 

Λοιπόν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1126/29-1ου του 2020 

πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 74 

παράγραφος 2 του 4555 του ’18 και του άρθρου 3 παράγραφος 3 του Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, διενεργείται, διεξάγεται η σημερινή 

συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως ικανού αριθμού συμβούλων με τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης όπως αναφέρονται. 

 

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την εγκατάσταση 

αιολικών πάρκων στη Μάνη. 

[αρ. πρωτ.: 1/Φ.0002/12-01-2020 (δικό μας) και 667/22-01-2020 (δικό 

σας)] 

 

Αρ. Αποφ.: 5/2020 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 1ο θέμα. Εισηγητής ο κ. Φιλιππάκος. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις να ξεκινάμε με 

ερωτήματα προς τη δημοτική παράταξη για το τι έχει πράξει για το τεράστιο αυτό 

θέμα. Είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω ώστε να καταγραφούν στα πρακτικά. 

Συμφωνούμε ή διαφωνούμε ότι η τοποθέτηση αιολικών πάρκων στη Μάνη 

υποβαθμίζει το περιβάλλον, τη φυσική ομορφιά της ιδιαίτερης πατρίδας μας; 

Συμφωνούμε ή διαφωνούμε ότι η τοποθέτηση 217 αιολικών πάρκων βιομηχανικού 

τύπου, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς και τις εγκρίσεις όπως έχει αναγραφεί στον 

τύπο, θα αποτελέσει ολοκληρωτική καταστροφή του περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας; 

Συμφωνούμε ή διαφωνούμε ότι η τουριστική Μάνη θα καταστραφεί και οι θέσεις 

εργασίας για τους νέους μας θα μειωθούν ακόμη περισσότερο; 

Συμφωνούμε ή διαφωνούμε ότι οι Μανιάτες θα απολέσουν οριστικά τις περιουσίες 

τους; 

Συμφωνούμε ή διαφωνούμε ότι ο χαρακτηρισμός σχεδόν του συνόλου της 

Μανιάτικης γης ως δημόσιας δασικής έχει συνάφεια με την απρόσκοπτη 

εγκατάσταση των αιολικών πάρκων; 

Συμφωνούμε ή διαφωνούμε ότι τα αντισταθμιστικά οφέλη είναι μηδαμινά μπροστά 

στις καταστροφικές αρνητικές συνέπειες της εγκατάστασης των αιολικών πάρκων; 

Συμφωνούμε ή διαφωνούμε ότι προκαλείται πολιτιστική καταστροφή: μνημεία, 

ιστορικά μονοπάτια κλπ. στα σημεία που εγκαθίστανται καθώς και σε αυτά της 

ευρύτερης περιοχής που υπάρχει οπτική επαφή; 
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Συμφωνούμε ή διαφωνούμε ότι καταστρέφεται η σπάνια χλωρίδα και η πανίδα της 

Μάνης;  

Συμφωνούμε ή διαφωνούμε ότι θα πάψει το ακρωτήριο Ταίναρο, ο Δασιάς, να 

αποτελεί το ένα εκ των δύο κυρίων περασμάτων των μεταναστευτικών πτηνών της 

Ελλάδος στο έτερο εύρος; 

Κατόπιν αυτών, θα μου επιτρέψετε να περάσω στην εισήγηση ή αν θέλετε να 

υπάρξει τοποθέτηση των συναδέλφων και να επανέλθω στην εισήγηση; Ξεκινάμε.  

Συνεχίζω λοιπόν, ως προς την εισήγηση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Μάνης τον Οκτώβριο του 2016 και 

του 2017 έλαβε απόφαση υπέρ της εγκατάστασης των αιολικών πάρκων εντός των 

ορίων του με επανεπικαιροποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

πρώην Δήμου Οιτύλου το 2005. Για το ίδιο θέμα. Ελεγχόμενης όμως της απόφασης 

ως προς τα δύο θέματα νομιμότητος, ήτοι ότι: πρώτον: Η απόφαση του 2005 

ανεφέρετο σε ανεμογεννήτριες ύψους 45 μέτρων το οποίο επαναβεβαιώθηκε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Μάνης το 2016, ενώ το αληθές είναι 

ότι οι εγκαθιστάμενες ανεμογεννήτριες είναι ύψους 100 μέτρων, διπλάσιο και 

πλέον των 45 μέτρων. Και δεύτερον: ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του 2005 είχε ισχύ 2 ετών, όπως ο χρόνος που παρήλθε έως το 2016 είναι ήδη 11 

χρόνια, πολλαπλάσιος του αρχικώς οριζομένου. 

Συνεπώς η αρχική απόφαση έχει παύσει να υφίσταται και φυσικά δεν ήτο δυνατόν 

να ανανεωθεί εκ νέου. 

Η εγκατάσταση των αιολικών πάρκων των εταιρειών Μακρυλάκωμα και Σαγγιάς 

κατέδειξε πλήρως τη νοοτροπία και την πρακτική των εταιρειών αυτών, ήτοι τη μη 

τήρηση των Νόμων, των Υπουργικών Αποφάσεων, των μελετών, των ωραρίων 

εργασίας έως και πλέον των μεταμεσονυχτίων ωρών, με αποτέλεσμα: βλάβες και 

καταστροφές στην πολιτιστική μας κληρονομιά εντός των περιόδων αναπαραγωγής 

των πτηνών, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τις απειλές ποινικών 

διαδικασιών κατά των αντιδρώντων, την καταπάτηση των ιδιωτικών ιδιοκτησιών με 

μόνο σκοπό το κέρδος δια παντός μέσου. 

Σήμερα δε συνεχίζουν, παρά τις κενές υποσχέσεις τους προς τον Υπουργό 

Πολιτισμού ότι οι τοποθετηθείσες θα ήτο δήθεν οι μόνες και τελευταίες, ενώ 

εξακολουθούν και προωθούν νέες μελέτες: Άνεμος Μάνης, Αγία Πελαγία κλπ., για 

καταπάτηση ολόκληρης της χερσονήσου της Λακωνικής Μάνης, κλείνοντας 

συμφωνίες, ως αναφέρθηκε πολλάκις στον έντυπο τύπο, βλέπε για Όμιλο 

Κοπελούζου με Κινέζους κ.ά., με σκοπό τον πλήρη εξοβελισμό του Μανιάτικου 

λαού και την άλωση της ιστορίας και του εδάφους της Μάνης, διαδίδοντας 

ανακριβώς ότι η Μάνη πρέπει να αποκτήσει ενεργειακή αυτάρκεια, όταν μία μόνο 

από τις ήδη εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες καλύπτει αυτήν τουλάχιστον κατά το 

δεκαπλάσιο. 

Είναι αδήριτη ανάγκη οι αποφάσεις του 2005, 2016 και ’17, ομοίως να 

ανακληθούν άμεσα. 

Εν όψει των ανωτέρω εισηγούμαι ως εξής: Την απαγόρευση των αιολικών πάρκων 

στη Μάνη ώστε η ελληνική πολιτεία να μάθει και να εμπεδώσει ότι ο Μανιάτικος 

λαός είναι εναντίον των αιολικών πάρκων και όχι υπέρ, ως εσφαλμένα έχουν την 

εντύπωση λόγω της απόφασης του 2016 και αυτής της 4ης Οκτωβρίου του 2017. 
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Έχει…, υπάρχει ανάγκη να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία της ιστορίας 

μας, του τόπου μας, των χωριών μας με τη μοναδική αρχιτεκτονική τους, του 

περιβάλλοντος, της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας, της περιουσίας. 

Επιφυλάσσομαι στη συνέχεια να σας καταθέσω σχετικό δημοσίευμα το οποίο 

αναφέρει ότι: ήδη, 10/1ου, από την Περιφέρεια: υπήρξε έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων για εγκατάσταση και λειτουργία δύο αιολικών πάρκων. Άρα η καταστροφή 

της Μάνης συνεχίζεται. 

Επίσης, θα σας καταθέσω από το Δήμο Τήνου απόσπασμα της συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου που αναφέρει τις τεράστιες επιπτώσεις που δημιουργούν τα 

αιολικά πάρκα και όταν ο Δήμος Τήνου έχει βγάλει ομόφωνο Ψήφισμα το οποίο 

μεταξύ των άλλων κρίνεται ότι είναι ανάγκη να αποφύγουμε, να αποτρέψουμε την 

εγκατάσταση αιολικών πάρκων και μάλιστα με τη διαδικασία… με διαδικασία 

ομόφωνη προ ημερησίας διατάξεως, όταν εμείς έχουμε δυστυχώς την ατυχία να 

έχουμε προσφύγει, να έχουμε ζητήσει τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ 

και δύο μήνες και δυστυχώς, όπως βλέπετε, τα καταφέραμε να έρθουμε μόνοι μας 

ως παρατάξεις της αντιπολίτευσης για να συζητήσουμε αυτό το σοβαρό θέμα, 

χωρίς την παρουσία της Δημοτικής Αρχής που έχει και τη συνολική ευθύνη. 

Επίσης, θα σας καταθέσω επιπλέον Ψηφίσματα του Δήμου Πάρου, του Δήμου 

Καρύστου και του Δήμου Πάτμου από τα οποία προκύπτουν όλες οι συνέπειες που 

επιφέρουν τα αιολικά πάρκα, αλλά και το σκεπτικό για τις συνέπειες που 

επιφέρουν γενικότερα στον πληθυσμό. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Μιχαλολιάκος. 

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και φίλες 

δημότισσες του τόπου μας, θα κάνω μια πολύ σύντομη τοποθέτηση και στη 

συνέχεια τιμώντας την άοκνη 15ετή προσπάθεια του Γιώργου του Δημακόγιαννη 

θα του αναθέσω ως εκπρόσωπο, ως εκπροσώπου της παράταξης να αναπτύξει και 

να αναλύσει το θέμα. 

Ψηφίζω, καταρχάς, ανεπιφύλακτα την εισήγηση του κ. Φιλιππάκου. Δέχομαι ως 

έχει την εισαγωγή του και έχω κάποιες ενστάσεις για την εισήγηση διότι δεν 

δίνεται, κατά την ταπεινή μου άποψη, η απόλυτη καταστροφή που θα υποστεί ο 

τόπος μας. 

Τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Οι ιδιοκτήτες των αιολικών πάρκων στηριζόμενοι 

σε μία απόφαση ενός Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας την οποίαν 

απέσπασαν, κατά τη γνώμη μου, αφού δεν είχε άρτια εκπροσώπηση η κοινωνία 

της Μάνης, ήταν κάποιοι Εξωραϊστικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι που κάναν την 

προσπάθεια, προς τιμήν τους, αλλά εκεί απεκρύβησαν στοιχεία. Π.χ. η απόφαση 

αυτή, και προσέξτε το αυτό, στηρίζεται στο γεγονός ότι το 2005 ο τότε Δήμος 

Οιτύλου ήταν θετικός στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και απεκρύβη το 

γεγονός ότι ο τότε Δήμος ο μικρός της Ανατολικής Μάνης επί Δημαρχίας Τσιριγώτη 

και δημοτικό σύμβουλο τον Γιώργο τον Δημακόγιαννη και άλλους είχε πάρει 

αρνητική απόφαση. Και έρχεται, λοιπόν, η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, 

επικαλείται την απόφαση, γιατί δεν τους πήγε κανένας την απόφαση, την 

απέκρυψαν την απόφαση του Δήμου Ανατολικής Μάνης, και οι πρώτες 

ανεμογεννήτριες τοποθετήθησαν και αυτές που έχουν τοποθετηθεί στο έδαφος του 

πρώην Δήμου Ανατολικής Μάνης. 
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Εν πάση περιπτώσει, οι κύριοι ιδιοκτήτες των αιολικών πάρκων έκαναν με τη 

συγκατάθεση του Δήμου μας, και σας το λέω με πλήρη επίγνωση του τι σας λέω, 

εισβολή και κατοχή στον τόπο μας. Έφραξαν την είσοδο στα βουνά μας τα 

ιστορικά, απαγόρευσαν την είσοδο στους πάντες και στα πάντα και επέτρεπαν να 

πάνε…, ούτε στα χωράφιά τους, ούτε στις περιουσίες τους δεν επέτρεπαν στους 

πολίτες, επέτρεπαν μόνο σε όσους έδινε άδεια η Δημοτική Αρχή η οποία 

λειτουργούσε και λειτουργεί ως συνεταίρος. Και επειδή είναι βαρύς ο 

χαρακτηρισμός, σας λέω ότι έχω πλήρη επίγνωση του τι σας λέω. 

Γίναν του κόσμου οι αλχημείες, γίναν προσλήψεις και χωρίσαν την κοινωνία σε 

δύο κομμάτια: στα δικά μας παιδιά και στα μη δικά μας παιδιά και σε κείνα τα 

φτωχά και ανήμπορα άτομα στα μέσα χωριά της Μάνης οι μισοί βρήκαν δουλειά 

και μεροκάματο και οι άλλοι μισοί δεν βρήκαν. Οι δικοί μας βρήκαν, οι άλλοι δεν 

βρήκαν. 

Έγινε περιβαντολογική καταστροφή και θέλω και θα κλείσω μ’ αυτό να σας 

ενημερώσω ότι εμείς προσφύγαμε: πήγα στην Περιφέρεια εγώ, ο Γιώργος ο 

Δημακόγιαννης, ο Γιώργος ο Γούδης και καταθέσαμε καταγγελία. Η 

Αποκεντρωμένη έστειλε ένα κλιμάκιο, τους έχει επιβάλλει πρόστιμο από τη δική 

μας ενέργεια 6 χιλιάδες και είναι κατηγορούμενοι, με το Δικαστήριο ήταν 

προγραμματισμένο 24 Οκτωβρίου και έχει πάρει αναβολή για 5 Ιουλίου. 

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι: παρότι έχει την ανοχή του Κράτους, του Δασαρχείου 

κυρίως, είναι τόσο καραμπινάτες οι παραβάσεις οι περιβαλλοντικές που κάνουν 

όπου παίρνουνε πρόστιμα. Το θέμα είναι ότι αν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των 

220 περίπου ανεμογεννητριών να τοποθετηθούν και είναι δρομολογημένες διότι 

έχουν μπει δειγματοληπτικά μηχανήματα σε όλο το φάσμα το ακρωτήριο Ταινάρου, 

η Μάνη με μαθηματική ακρίβεια καταστρέφεται. 

Θα παρακαλέσω τον Γιώργο τον Δημακόγιαννη, αν επιτρέπετε, να τον ορίσω 

εκπρόσωπο, δηλαδή να συνεχίσει την τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ. 

ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Να συμπληρώσω για την 

τοποθέτηση των ανεμογεννητριών και των αιολικών πάρκων στην Ανατολική 

Μάνη, …… συνολικά στον τόπο μας, σε όλο το Δήμο ξεπερνάει……… Το 2000 

προσπαθώντας να τοποθετηθούν………….. που πήραμε αρνητική απόφαση, μάλιστα 

επανήλθαν τα επόμενα χρόνια όταν είχε πάψει να είναι Δήμαρχος ο κ. Τσιριγώτης, 

όταν ήσασταν Δήμαρχος εσείς, κ. Μιχαλολιάκο, και καλό είναι να ακούγονται αυτά 

και δεν φέρατε ποτέ το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο λέγοντας ότι γι’ αυτό το 

θέμα ο Δήμος έχει πάρει απόφαση, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης. Αυτή τη στιγμή 

στον πρώην Δήμο Ανατολικής Μάνης βρίσκονται ανεμογεννήτριες επάνω και θα 

’ρθούμε στην κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή. Πέρα από το γεγονός 

βέβαια, αλλά θα τοποθετηθώ πιο κάτω, να πούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. 

Αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των 2 

πρώτων αιολικών πάρκων που είναι 15 γιγαντοανεμογεννήτριες. Είναι το 

μεγαλύτερο μέγεθος των ανεμογεννητριών που σχεδόν έχει τοποθετηθεί και στον 

ελλαδικό χώρο εξ όσων γνωρίζω. Και βέβαια οι αδειδοτήσεις από τη ΡΑΕ, από τη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, και τις άλλες Υπηρεσίες είναι για να μπούνε 

τουλάχιστον 200 ακόμη. Δεν θα μείνει κορυφογραμμή και ραχούλα χωρίς 

ανεμογεννήτρια. Θα μπούνε πάνω από τον Κότρωνα, στην Αραθίκια που είναι σε 
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σχέση με το Σκουτάρι, θα μπούνε πάνω από τη Γέρμα, Καρέα, Κρυονέρι σε σχέση 

με τα χωριά του Μαλευρίου από την άλλη πλευρά και ούτω καθεξής. 

Μάλιστα αυτές τις μέρες, για να καταλάβετε ότι πια έχουμε φύγει εντελώς, ακούω 

ότι και λίγο βόρεια της Σπάρτης, στο βόρειο Ταΰγετο ήδη ξεκινάνε με 

αδειοδοτήσεις και εκεί. 

Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι έχουμε περάσει σε μια κατάσταση που αυτές οι 

εταιρείες, δεν ξέρω με ποιες πλάτες, μάλλον ξέρω με ποιες πλάτες, όλοι το 

ξέρουμε και το φανταζόμαστε, κάνουνε κυριολεκτικά μια επέλαση, μια εισβολή. 

Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, κυριολεκτικά καταστρέφεται η πατρίδα μας και για να 

τοποθετηθούμε στα δικά μας, στα Μανιάτικα, θα σας πω το εξής: Γύρω από τη 

Μάνη υπάρχει ένα δίκτυ προστασίας. Έχει το ίδιο το Κράτος, για να καταλάβετε 

πόσο ανακόλουθοι και εκτεθειμένοι είναι και μαζί με τις εταιρείες τι, τι έχει παιχτεί 

εις βάρος του τόπου μας. 

Η Μάνη, όπως ξέρετε, έχει ένα δίκτυ προστασίας, είναι ζώνη ειδικής προστασίας 

ενταγμένη στο NATURA 2000, είναι διάδοχος αποδημητικών πτηνών, ξέρετε πως 

ό,τι να κτίσουμε, να φτιάξουμε, και μια πέτρα να κουνήσουμε θέλει ειδική άδεια. 

Σπίτια πέτρινα, διώροφα, μέχρι 7,5 μέτρα ύψος, κουφώματα ξύλινα και όχι 

αλουμινίου. Γιατί όλα αυτά; Γιατί ταλαιπωρούμεθα; Για να κρατήσουμε, λέει, τη 

φυσιογνωμία του τόπου μας. Και οι Μανιάτες πολύ σωστά έχουμε αποδεχτεί ότι τη 

φυσιογνωμία του τόπου μας πρέπει να την κρατήσουμε. Και έρχονται τώρα εκείνοι 

που διυλίζουνε το κουνουπάκι και μας καλούνε να καταπιούμε τον ελέφαντα. Και 

χωρίς, ας πούμε, να υπάρχει πρόβλημα. 

Κυριολεκτικά αυτό που γίνεται στα βουνά μας, μπορεί εκείνα να μην έχουν φωνή 

αλλά έχουμε εμείς. Οι ανεξέλεγκτοι δρόμοι, τα καλώδια, δηλαδή κυριολεκτικά 

ένας…, ένας τόπος άγιος, που όπως έλεγε και ο Νικηφόρος Βρεττάκος είναι για 

προσκύνημα και για τραγούδι ο τόπος μας, έτσι έλεγε, έχει παραδοθεί στις 

μπουλντόζες που ανοίγουν ανεξέλεγκτα όπου θέλουνε, όσο δρόμο θέλουνε, όσα 

μέτρα θέλουνε, ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για το τι γίνεται αυτή τη 

στιγμή επάνω στα βουνά. Και αν πάει κανένας κλαίει η ψυχή του κυριολεκτικά. 

Κλαίει η ψυχή του γιατί; Γιατί καταστρέφονται για πάντα τα τεκμήρια της βιοπάλης 

και του πολιτισμού των Μανιατών. Πάνω εκεί είναι: τα μαντριά, τα αλώνια, τα 

χτάρια, οι ξερολιθιές, οι στέρνες, οι σγούρνες. Δηλαδή είναι όλη η βιοπάλη και ο 

τρόπος ζωής των Μανιατών αποτυπώνεται εκεί πάνω. 

Και αντί λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο της ανάδειξης και της ίδιας της αξιοποίησής 

τους με σκοπό, με σκοπό ποιο σκοπό; Να ’χουμε επισκέπτες, ορειβατικό και 

πεζοπορικό τουρισμό, βοτανολόγους, ειδικούς επιστήμονες, περιπατητές, όλο το 

χρόνο. Όλο το χρόνο. Να ’ναι κυριολεκτικά αυτό το βουνό, αυτό το βουνό, επειδή 

έχω κάνει δημοσιεύματα και μόλις τα συγκεντρώσω όλα θα κάνω ένα πολύ μεγάλο 

τόμο, όπως γνωρίζετε, κυριολεκτικά η ομορφιά του είναι, αυτή η μαγική - 

υπέρτατη ομορφιά του είναι τόσο ξεχωριστή που κυριολεκτικά παθαίνεις σοκ από 

την ομορφιά. 

Και αυτό, λοιπόν, το πράγμα για πολλά οφέλη, πρόσκαιρα, για την ανθρώπινη 

απληστία παραδίδεται για πάντα στην καταστροφή. Για πάντα. Δηλαδή, αυτή η 

κατάσταση, αυτό που διαμορφώνεται πάνω στα βουνά δεν θα ξανάρθει, δεν θα 

αποκατασταθεί ποτέ. Η εικόνα αυτή, η εικόνα αυτή έχει καταστραφεί για πάντα και 

έχω πει, θεωρείτε από κάποιους υπερβολή, λέω υπέστην  τον βιασμό με τα δύο 
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πρώτα αιολικά πάρκα και τις 15 ανεμογεννήτριες που ήδη έχουν στηθεί. Το θέμα 

είναι ότι πάμε τώρα για το βιασμό κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση αν 

συνεχίσουμε να ’χουμε και νέες ανεμογεννήτριες και νέα αιολικά πάρκα στα βουνά 

μας. 

Και μου ’ρχεται αυτή τη στιγμή η σοφή ρήση του Πασχάλη του αειμνήστου, του 

Σαράντη του Καργάκου, ο οποίος έλεγε λίγο πριν πεθάνει, λίγους μήνες πριν 

πεθάνει, έγραψε στην εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» όπου αρθρογραφούσε: έλεγε: 

μαθαίνω…, δεν πρόλαβε να δει ανεμογεννήτριες στα βουνά της πατρίδας του και 

είχε γράψει λίγους μήνες πριν φύγει από το μάταιο τούτο κόσμο, είχε γράψει το 

εξής: «Μαθαίνω ότι στην ιδιαίτερη πατρίδα μου θέλουν να τοποθετήσουν 

ανεμογεννήτριες πάνω στα βουνά της. Αυτό αν γίνει ισοδυναμεί με επιδρομή 

χειρότερη από την επιδρομή του Ιμπραήμ με τις 3 περίφημες μάχες που όλοι τις 

ξέρουμε και τις τιμούμε, τις μάχες της Βέργας, του Διρού και του Πολυαράβου. 

Θεωρούσε ο αείμνηστος δάσκαλος ότι αυτό που γίνεται στη Μάνη είναι χειρότερο 

από αυτή την εχθρική επίθεση.  

Και αν μου επιτρέπετε και εμένα να προσθέσω κάτι: και βέβαια είναι χειρότερο και 

είναι μη αναστρέψιμο. Είναι μια καταστροφή, δηλαδή, την οποία θα την 

πληρώνουμε άπαξ και δια παντός. 

Έχει ακυρωθεί, λοιπόν, εδώ έχει υπάρξει μια συμπαιγνία, εγώ τη λέω, όλο αυτό το 

χαρακτηρίζω και το βάζω κάτω από ένα τίτλο μιας μανιάτικης λέξης που μ’ αρέσει 

πολύ και είναι η λέξη χωσία. Εδώ έχει στηθεί μια χωσία, μια ενέδρα εις βάρος του 

τόπου, μια ενέδρα εις βάρος του τόπου και πιστεύω ότι αυτό το ιδιοκτησιακό που 

έθεσε και ο Στρατηγός ο κ. Φιλιππάκος, είναι και ένα από τα θέματα τα επόμενα, οι 

δασικοί χάρτες οι περίφημοι κλπ., όλο αυτό συνδέεται με αυτό που έχει ξεκινήσει 

και γίνεται πάνω στα βουνά μας. 

Είναι, λοιπόν, επιβεβλημένο, είναι επιβεβλημένο ότι το νόμιμο Δημοτικό Συμβούλιο 

με τη συνεδρίασή του αυτή, να στείλει ένα μήνυμα, το μήνυμα είναι ποίο; Είναι ότι 

είμαστε αντίθετοι με ό,τι έχει γίνει στον τόπο μας ως τώρα και κάθετα, διαγωνίως, 

οριζοντίως, αντίθετοι σε οποιαδήποτε μορφής επέκταση με νέες ανεμογεννήτριες 

που θα σημάνουν την απόλυτη βεβήλωση και καταστροφή του τόπου μας. 

Οπότε εννοείται και ως εισηγητής της μειοψηφίας υπερθεματίζουμε στην εισήγηση 

του κ. Φιλιππάκου και τα πρόστιμα… τόσο ως υστερόγραφο, τα πρόστιμα με τον 

επικεφαλής της παρατάξεώς μας τελικά δεν είναι… είναι και 19 χιλιάδες από αυτή 

την εταιρεία, είναι και 6 χιλιάδες, είναι συνεχή και δείχνουνε και το μέγεθος της 

παρανομίας της οποίας γίνεται πάνω στα βουνά και ο υπεύθυνος του έργου ο κ. 

Καρίτας Ιωάννης είναι κατηγορούμενος όχι από μας, όχι από μας που αν θέλετε 

κινητοποιήσαμε κάποιες Υπηρεσίες, αλλά απ’ τις ίδιες τις Υπηρεσίες αυτές, για τις 

βλάβες που έχουν προκληθεί στον τόπο μας. 

Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κατσαφούρος. 

ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ: Πράγματι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό με τις 

ανεμογεννήτριες, μέσα σε μία περιοχή natura, ζώνη ειδικής προστασίας να 

εγκαθίστανται αυτά τα μεγαθήρια. Ξέρω γιατί γίνεται. Είναι εύκολο για τις εταιρείες 

να τις εγκαταστήσουν εκεί. Είναι πολύ πιο ακριβό, μπορούσαν να πάνε στη 

θάλασσα και να τις κάνουν πλωτές, αλλά είναι πανάκριβο. 
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Το τοπίο της Μάνης δεν μπορεί να αποκατασταθεί και να σταματήσουν να 

λειτουργούν. Ύστερα από 15-20 χρόνια θα παύσουν να λειτουργούν. Οι 

περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν κάνει δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα τι θα 

γίνουν αυτά. Θα μείνουν εκεί και θα τα βλέπουμε. Κουφάρια θα ’ναι. 

Βέβαια συνδέεται αυτό το θέμα πολύ με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μάνης. Για 

μένα έχουν καταπατήσει ιδιοκτησίες σε όλο αυτό το μέτωπο του Ταινάρου. 

Υπάρχουν ιδιοκτησίες, το είπε ο κ. Δημακόγιαννης, στέρνες κτλ. 

ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: Περιβόλια. 

ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ: Έτσι; Αναρωτιέμαι, αναρωτιέμαι: Δεν βρέθηκε κάποιος που να 

πει: ρε παιδιά, αυτό είναι δικό μου. Το Κράτος όμως και θα το συζητήσουμε στο 

επόμενο θέμα του ιδιοκτησιακού, υπάρχει Νόμος που έχει λύσει το πρόβλημα το 

ιδιοκτησιακό. Θα το συζητήσουμε μετά αυτό. 

Για μένα η λύση είναι η εξής: Μπορεί να σταματήσουνε οι ανεμογεννήτριες, 

χρειάζεται αγώνας, μόνο εάν προσφύγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

προσφύγουμε δυνατά. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση και αν δεν έχουμε ιδιώτες 

δίπλα μας, εγώ είχα κάνει και πρόταση παλιότερα, πριν ξεκινήσουμε τα Δημοτικά 

Συμβούλια, στους επικεφαλής των παρατάξεων να βρούμε δικηγόρο, να πει πόσα 

λεφτά θέλει και να προχωρήσει με κατεύθυνση την Ευρωπαϊκή Ένωση για να λυθεί 

το πρόβλημα αυτό. 

Σίγουρα είμαι κατά και πρέπει να πάρουμε, να δώσουμε αυτό το Ψήφισμα με όλη 

μας την καρδιά και θα παρακαλούσα όλους τους Μανιάτες να συμπορευθούν μαζί 

μας, δηλαδή, θα κάνουμε ανακοινώσεις, να είναι δίπλα μας. Να μπορέσουμε να το 

λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Θεωρώ ότι μπορούμε να το σταματήσουμε. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το λόγο έχει ο κ. Αναστασάκος. 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα με όσα 

ακούστηκαν απ’ τους προηγούμενους ομιλητές - συναδέλφους, απλά εμείς σαν 

Λαϊκή Συσπείρωση θέτουμε και μία ακόμα παράμετρο στην υπόθεση που λέγεται 

αιολικά πάρκα και λέμε: τελικά ποιον εξυπηρετεί η τοποθέτηση ανεμογεννητριών 

στη Μάνη και κυρίως ποιος τις πληρώνει. 

Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί το Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα 

των αιολικών πάρκων. Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προσφέρεται 

για τους καπιταλιστές αφού επιχορηγούνται για την κατασκευή και έχουνε 

εξασφαλισμένη κερδοφορία. Την πληρώνουνε μία φορά τα λαϊκά στρώματα, τους 

ανεμογεννητριάδες για την κατασκευή αιολικών πάρκων αφού επιδοτούνται με 

ζεστό χρήμα, την ίδια ώρα που περικόπτονται οι προϋπολογισμοί σε Δήμους και 

Περιφέρειες, τους πληρώνουν όμως και δεύτερη φορά αφού πουλούν το ρεύμα 

στο δίκτυο σε διπλάσια τιμή εάν είναι από αιολικό και σε εφταπλάσια τιμή εάν είναι 

από φωτοβολταϊκό, από ό,τι κοστίζει στη ΔΕΗ με χρήση λιγνίτη ή γενικά στερεών 

καυσίμων. 

Αυτή η πολιτική έχει οδυνηρές συνέπειες, πρώτον για τα λαϊκά στρώματα, αφού 

έχει τιναχτεί στα ύψη η τιμή της Κιλοβατώρας. Το ρεύμα από συμβατικά καύσιμα 

κοστίζει 45 ευρώ το Μέγα Βατ από τη ΔΕΗ, ενώ από ανεμογεννήτριες 85 ευρώ. 

Δεύτερον: επιβάλλεται τέλος ΑΠΕ το οποίο από 0,30 λεπτά τη Μεγαβατώρα 

αυξήθηκε σε 1,70. Και τρίτον: στους εργαζόμενους στον Κλάδο με μείωση 
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προσωπικού, εντατικοποίησης της δουλειάς, συρρίκνωση μισθών, επιδομάτων, 

χειροτέρευση, λοιπόν, δουλειάς, υγιεινής και ασφάλειας. 

Όσο για θέσεις εργασίας που μιλάνε πολλοί, χαρακτηριστικό είναι το επενδυτικό 

σχέδιο της εταιρείας «Αιολικό Πάρκο ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.» το οποίο αναφέρει ότι: ο 

αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την 

υλοποίηση της επένδυσης μετά το δεύτερο έτος της λειτουργίας από την 

ολοκλήρωσή της ανέρχονται σε 0, μάλιστα σε σύνολο 58 αποφάσεων υπαγωγής 

επενδυτικών σχεδίων δεν θεωρείται προϋπόθεση για τη συνολική βαθμολογία η 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αποκαλυπτικό γι’ αυτό είναι και το απόσπασμα 

από την Εφημερίδα «Καθημερινή», με ημερομηνία 10/6ου του 2012, στο οποίο 

αναφέρει ότι για κάθε 2,7 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση που εγκρίνεται 

δημιουργείται μόλις μία θέση εργασίας και όλα αυτά στην Ελλάδα του ενός 

εκατομμυρίου και πλέον ανέργων. 

Ας δούμε και μερικά ακόμα στοιχεία: Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο συνολικός 

αριθμός των αιολικών πάρκων ανέρχεται στις 105 τα οποία λαμβάνουνε 

επιχορήγηση 239.403.695 ευρώ, για δε το Νομό Λακωνίας τα αιολικά πάρκα είναι 

35 και λαμβάνουν επιχορήγηση 72.659.113 ευρώ. 

Για το Δήμο μας έχουμε 8 αιολικά πάρκα τα οποία λαμβάνουν επιχορήγηση 

10.478.000 ευρώ με 0 θέσεις εργασίας. Και επειδή η Μάνη έχει πολύ καλό 

αεροδυναμικό θα εγκατασταθούν στα βουνά της με τους μέχρι τώρα σχεδιασμούς 

πάνω από 250 ανεμογεννήτριες 120 μέτρων ύψους και 70 έως 90 διάμετρο 

πτερυγίων η καθεμία. Τεράστια αιολικά βιομηχανικά συγκροτήματα, αφού η κάθε 

ανεμογεννήτρια απαιτεί βάση με πάνω 300 τόνους σίδερο και 400 μέχρι και 500 

τόνους μπετόν. Επενδύσεις που θα καταστρέψουν τις παραδοσιακές οικογενειακές 

οικονομικές δραστηριότητες στον τουρισμό, στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. 

Βέβαια η ζωή έχει αποδείξει ότι οι καπιταλιστές και το πολιτικό τους προσωπικό 

όταν είναι να εξυπηρετηθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου δεν υπολογίζουν τίποτα. 

Ούτε περιβάλλον, ούτε πολιτιστική κληρονομιά, αφού η Μάνη έχει ανακηρυχθεί ως 

ζώνη ειδικής προστασίας, είναι περιοχή natura, και διαθέτει τους 96 από τους 118 

παραδοσιακούς οικισμούς της Πελοποννήσου. 

Αυτά για τους καπιταλιστές είναι ασήμαντες λεπτομέρειες. Τελικά η πράσινη 

ανάπτυξη δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία πράσινη μπίζνα που μόνο στόχο έχει την 

αύξηση των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων. 

Είναι ανάγκη ο λαός να βγάλει τα συμπεράσματά του, να οργανώσει την πάλη του 

ώστε οι πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες που διαθέτει η χώρα μας να διατίθενται 

για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι για τα κέρδη των καπιταλιστών. 

Θα σας πω ένα στοιχείο ακόμα. Η Ντόϊτσε Αιόλια Α.Ε. πήρε άδεια παραγωγής με 

αριθμό 43 το 2015 με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ενώ η 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με τον αριθμό 699 του 2012 απόφασή της λέει ότι η 

Πελοπόννησος έχει χαρακτηριστεί κορεσμένη. Και υπήρχε αρνητική απάντηση για 

το ίδιο πολύγωνο εγκατάστασης. Βασικός μέτοχος, λοιπόν, στη Ντόϊτσε Αιόλια με 

το 80% των μετοχών είναι η Ντόϊτσε Bank.  

Αυτούς, λοιπόν, εξυπηρετούν τα αιολικά πάρκα και η εγκατάσταση των 

ανεμογεννητριών στη Μάνη και θα το πληρώσουμε εμείς. 
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Αυτά από μένα, συμφωνώ με την εισήγηση, σαφώς και είμαστε κατά της 

τοποθέτησης των ανεμογεννητριών και ψηφίζουμε θετικά με την εισήγηση του κ. 

Φιλιππάκου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε. Ναι, ναι, βεβαίως. Ο κ. Λιγνός. 

ΛΙΓΝΟΣ: Αν και με κάλυψαν οι προλαλήσαντες, θεωρώ ότι είμαι ένας από αυτούς 

τους δημοτικούς σύμβουλους που καταψήφισα τις προηγούμενες αποφάσεις, την 

εγκατάσταση των αιολικών πάρκων και εμμένω στην απόφασή μου ότι πρέπει να 

ανακληθούν οι προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με το 

σημερινό αυτό Ψήφισμα. 

Ήμουν και είμαι κάθετος, αρνητικός σχετικά με την εγκατάσταση των αιολικών 

πάρκων και θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο να παρθεί μια τέτοια αρνητική απόφαση 

γιατί δεν έχουμε μόνο την πρόσφατη εγκατάσταση των πρώτων ανεμογεννητριών 

αλλά έπεται συνέχεια εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων. 

Οι ανεμογεννήτριες θεωρώ, κ. Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι η 

ολοκληρωτική καταστροφή της Μάνης. 

Ευχαριστώ και στηρίζω, υπερψηφίζω την εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Κατσαφούρος θέλει το λόγο; Θέλετε το λόγο; 

Γιατί τοποθετηθήκατε. Οπότε δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Ο κ. Μιχαλακάκος. 

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Θέλω να χαιρετίσω το 

σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο που επιτέλους έβγαλε την πραγματική πλειοψηφία 

του λαού της Μάνης πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ο αγώνας εναντίον των 

ανεμογεννητριών και συγκεκριμένα των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας είναι και αγώνας ο οποίος θα σώσει , έχει  σκοπό να σώσει και την 

ελληνική οικονομία.  Διότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις, όλες αυτές οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, όλα αυτά τα πράσινα άλογα της πράσινης 

ανάπτυξης, στην πραγματικότητα είναι επιδοτούμενες εγκαταστάσεις παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία, οι οποίες θεωρούνται και μη οικολογικές. Καθότι 

υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις  ότι αποτύπωμα άνθρακα αυτών των μονάδων είναι 

αρνητικό. Σαφώς χαιρετίζω την πρωτοβουλία του κ. Φιλιππάκου και υπερψηφίζω 

και με τα δυο μου χέρια και την καρδιά μου και όλα την πρόταση και την 

εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Τραγάκης. 

ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Εγώ θα ήθελα να πω ότι με κάλυψαν οι προλαλήσαντες, ανέλυσαν το 

θέμα πάρα-πάρα πολύ καλά, σε όλες τις πτυχές του, δεν το συζητάμε, μόνο να 

προσθέσω ετούτο: ότι η απουσία της Δημοτικής Αρχής σήμερα, του κ. Ανδρεάκου, 

δηλώνει ξεκάθαρα το ποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για τις ανάγκες και τα 

προβλήματα των δημοτών μας, ποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για την πρόοδο 

αυτού εδώ του τόπου. Κατηγορηθήκαμε ουκ ολίγες φορές όλοι μας σ’ αυτή εδώ 

την αίθουσα και έξω από αυτή την αίθουσα ότι βλάπτουμε τα συμφέροντα και τις 

ανάγκες των συνδημοτών. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βλάπτουν τα συμφέροντα; 

Ποιοι είναι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται; 

Και, επίσης, θα πω και ετούτο δω: ότι θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα, να 

υπερασπιστούνε τις απόψεις τους. Να τις εκφράσουνε δημοσίως τις απόψεις τους. 

Σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που δεν έχουνε την πλειοψηφία και πρέπει να τονίσω 

και να θυμίσω ότι η τελευταία απόφαση που πάρθηκε από το προηγούμενο 
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Δημοτικό Συμβούλιο ήτανε απόφαση υπέρ της εγκατάστασης ανεμογεννητριών 

ισχνής πλειοψηφίας. Δεν είχαν ψηφίσει 27 ομόφωνα. Δεν είχαν ψηφίσει 20 υπέρ. 

Μόνο 14. 

Σήμερα, λοιπόν, που η Δημοτική Αρχή δεν έχει την πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο επέλεξαν να μην είναι αυτή τη στιγμή σ’ αυτήν εδώ την αίθουσα γιατί 

γνώριζαν την ήττα τους. 

Και εκτός από αυτό, βεβαίως και εγώ θα ψηφίσω την εισήγηση του κ. Φιλιππάκου, 

εννοείται, δεν το συζητάμε, απλά θα ήθελα να προστεθεί σ’ αυτό το Ψήφισμα η 

δέσμευση όλων μας ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων μας 

θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο, όπως αυτό που πρότεινε ο κ. 

Κατσαφούρος: προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και μέσο, προκειμένου να 

διασφαλίσουμε την προστασία της Μάνης και των συμφερόντων των συμπολιτών 

μας. 

Και, επίσης, να καλέσουμε όλους τους κατοίκους της Μάνης να δηλώσουν 

έμπρακτα την αντίθεσή τους συμμετέχοντας σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και 

δράσεις της Επιτροπής Αγώνα για τη σωτηρία της Μάνης. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κάποιος άλλος συνάδελφος; 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω και εγώ κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι, να τοποθετηθώ όμως και εγώ, για να περάσουμε στη 

δευτερολογία.  

Λοιπόν, το θέμα όπως είπαμε, όπως είπε και ο κ. Τραγάκης, καλύφθηκε επαρκώς 

από τους συναδέλφους, δύο πράγματα μόνο επικαλυπτικά διότι δεν ακούστηκαν, 

όσον αφορά κυρίως τον τομέα της υγείας ο οποίος είναι και ο σοβαρότερος. 

Το Δεκέμβριο, λοιπόν, του 2011 δημοσιοποιήθηκε μια διεθνής μελέτη στο Δελτίο 

της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Κοινωνίας, την οποία συνέταξε ο δόκτωρ Καρλ 

Φίλιπς, ένας από τους πιο διακεκριμένους επιδημιολόγους των Ηνωμένων 

Πολιτειών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία για το ότι 

οι ανεμογεννήτριες προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας σε περιοίκους. 

Σύμφωνα με μία μελέτη Αμερικανών ειδικών για τον έλεγχο του θορύβου, με 

επικεφαλής το διάσημο μηχανικό Ριλκ Τζέιμς, τα αιολικά πάρκα παράγουν τα ίδια 

συμπτώματα όπως το γνωστό σικ μπίλντιγκ σύνδρομ, πάθηση που μάστιζε τους 

εργαζόμενους γραφείων στη δεκαετία του ’80 και του ’90, η διερεύνηση της οποίας 

αποκάλυψε τελικά ότι είναι ο θόρυβος χαμηλής συχνότητας, LFN, που προκαλείται 

από τη λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού που είναι υπεύθυνος για την 

αιτιοπαθογένεια του συνδρόμου. Ο συνδυασμός του LFN και της διαμόρφωσης 

πλάτους, ένταση που πηγαίνει πάνω-κάτω, οδηγεί σε κόπωση, κακή συγκέντρωση 

και ζάλη. 

Ο δόκτωρ Κρις Χάνιγκ πιστεύει ότι ο συνδυασμός αυτός διεγείρει μια τροποποίηση 

στις εγκεφαλικές λειτουργίες που τελικά οδηγεί σε επεισόδια διέγερσης τη νύχτα, 

πράγμα που κάνει τον ξεκούραστο ύπνο πρακτικά αδύνατο. 

Υπάρχουν και άλλα τα οποία θα μπορούσα να πω, τα καταθέτω με υπόμνημα, 

περιληπτικά μόνο, επίσης, τα εξής: Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 

Εδιμβούργου Γκόρντον Χιούς θεωρεί ότι είναι αποδεδειγμένο πως η αιολική 

ενέργεια είναι αναξιόπιστη και διαλείπουσα, χωρίς πραγματική αγοραία αξία, επειδή 

απαιτεί σχεδόν 100% back up συμβατικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Έχει 
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γίνει οικονομοτεχνική έρευνα του Ινστιτούτου Βέρσο Οικονόμικς όπου 

αποδεικνύεται ότι για κάθε μια πράσινη θέση εργασίας που δημιουργήθηκε και 

μάλιστα όχι από ιδιωτικές επενδύσεις αλλά από επιδοτήσεις με τα χρήματα των 

φορολογουμένων χάθηκαν 3,7 θέσεις εργασίας στην πραγματική οικονομία. 

Ο δόκτωρ Άλετς Σολφ, φυσιολόγος του Τμήματος Ωτορινολαρυγγολογίας στο 

Ουάσιγκτον University School of Μεντισίν στο Σεν Λούις του Μιζούρι έχει 

μελετήσει το θέμα από τη δεκαετία του ’70. Η ιδέα αναφέρει ότι δεν υπάρχει 

κανένα πρόβλημα με τους υπόηχους, δεν θα μπορούσε να είναι πιο λάθος. Οι 

αντιδράσεις του ανθρώπινου αυτιού στους θορύβους χαμηλής συχνότητας είναι 

απλά τεράστιες, μεγαλύτερες από ό,τι σ’ οτιδήποτε στα πλαίσια του κανονικού 

ηχητικού φάσματος. Οι ακουστοί από το ανθρώπινο αυτί ήχοι διεγείρουν τα 

εσωτερικά τριχωτά κύτταρα στον κοχλία αλλά ήχοι LFN ενεργοποιούν τα εξωτερικά 

τριχωτά κύτταρα στέλνοντας νευρικά σήματα προς τον εγκέφαλο. 

Ειδικοί στρατιωτικοί ερευνητές φαίνεται να γνώριζαν γι’ αυτό το φαινόμενο εδώ 

και αρκετό καιρό. Μία έκθεση του ’97 σημειωτέον από την Πολεμική Αεροπορία 

των Ηνωμένων Πολιτειών για λογαριασμό του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής 

Ασφαλείας σημειώνει ότι: Υπόηχος: πολύ χαμηλής συχνότητας ήχοι που μπορούν 

να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις εύκολα και διαπερνούν τα περισσότερα 

κτίρια και οχήματα. Η μετάδοση του ήχου μεγάλου μήκους κύματος δημιουργεί 

σοβαρές βιοφυσικές επιπτώσεις, όπως ναυτία, γαστρεντερικές διαταραχές, 

αποπροσανατολισμό, εμετό, πιθανή βλάβη των εσωτερικών οργάνων ή δύνανται 

να επιφέρουν ακόμη και θάνατο. Αυτά από επίσημη μελέτη της Πολεμικής 

Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Τώρα, όσον αφορά για την αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος που τόσα 

ειπώθηκαν, να προσθέσω μόνο ότι: η περιοχή του Σαγγιά είναι ένας από τους 17 

βοτανικούς κήπους της Ελλάδος με 600 είδη φυτών και πανίδα με καταγεγραμμένα 

περισσότερα από 160 είδη. 

Πέρα από το γεγονός ότι είναι ενταγμένη στο δίκτυο natura, κηρυγμένη ζώνη 

ειδικής προστασίας, ως ένα από τα δύο στην ελληνική επικράτεια μεταναστευτικά 

περάσματα πτηνών, με εθνική και ευρωπαϊκή σημασία, με κωδικό GR 2540008 

Νότια Μάνη και σημαντική περιοχή για τα πουλιά της Ελλάδος με κωδικό GR 121 

Νότια Μάνη, Νότιος Ταΰγετος, Σαγγιάς και Ακρωτήριο Ταίναρο. 85 από τα είδη 

πτηνών χαρακτηρίζονται απειλούμενα, όπως τα ελάχιστα άτομα βασιλαετού και 

χρυσαετού. 

Όποιος έχει επισκεφθεί το Σαγγιά και τον γνώριζε πώς ήταν κατά το παρελθόν θα 

αντιληφθεί πλήρως την οικολογική καταστροφή που έχει συντελεστεί. 

Και κλείνοντας, θα επαναλάβω τη ρήση του Μανιάτη ακαδημαϊκού κ. Καργάκου ο 

οποίος σε μια συνέντευξή του είχε πει, αγαπητέ Γιώργο: «Αυτό το τοπίο δεν πρέπει 

να καταστραφεί. Το βουνό της Μάνης είναι μνημείο της φύσης. Το βουνό αυτό 

αντανακλά το χαρακτήρα του Μανιάτη. Το να βάλεις ανεμογεννήτριες στα βουνά 

της Μάνης είναι σαν να βάζεις κορδέλα στην περικεφαλαία του Κολοκοτρώνη». 

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Να προχωρήσουμε; Σε δευτερολογίες; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Πολύ σύντομα όμως γιατί νομίζω ότι έχει εξαντληθεί το θέμα. 

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Ακαριαία. Να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά στα 

ανταποδοτικά. Είναι το μόνο μέρος της Ελλάδας, ανεμογεννήτριες στην επικράτεια 
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δυστυχώς έχουνε μπει σε αρκετά μέρη, όχι σε όλα. Κάποιες κοινωνίες αντιδρούν 

και αντιδρούν σθεναρά και τις έχουν αποτρέψει. Λοιπόν, είναι η μόνη κοινωνία 

που δεν έχει ενημερωθεί τι στο διάολο, συγχωρέστε μου την έκφραση, ακριβώς 

οφέλη θα ’χει ο Δήμος μας. Σε πολλές περιοχές πέρα από αυτά που προβλέπει η 

νομοθεσία, περί το 3% των ακαθαρίστων άμα αφαιρέσει και κάποια κτλ. - κτλ., 

μετά από διαπραγματεύσεις έχουνε γίνει μεγάλες δωρεές όπως εδώ στο Δήμο 

Μονεμβασιάς π.χ. δόθησαν 5 εκατομμύρια και έγινε ένα Πολιτιστικό Κέντρο, στα 

Άγραφα και σε κάποια άλλα… επίσης, εδώ σιγή. Δεν έχει ενημερωθεί, λοιπόν, η 

κοινωνία. 

Αυτό το στραπατσάρισμα, το «τελείωμα» (εντός εισαγωγικών) του τόπου που 

γίνεται, τι θα επιφέρει; Το μόνο που ξέρουμε είναι τέσσερα αυτοκίνητα τα οποία 

προεκλογικά τα αραδιάσανε μπροστά στην πλατεία του Δημαρχείου, εδώ από 

κάτω, μεταχειρισμένα γιατί μετά δια μαγείας εξαφανίσθησαν και για τα οποία δεν 

είχε γίνει αποδοχή δωρεάς και παράνομα είχαν παρκαριστεί εκεί και για τα οποία 

δεν έχει γίνει και αναφορά καμία: τι γίναν αυτά (;), τα πήρανε (;), φύγανε (;), 

πού πήγανε (;), κτλ., μόνο κάτι διαφημιστικές πινακίδες είχανε ότι είναι δωρεά για 

να γίνει άγρα ψήφων τότε… Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Και εμείς. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Θα ήθελα να μην αφήσουμε αναπάντητο τίποτε και να έχετε, ει 

δυνατόν, την καλύτερη ενημέρωση πάνω σε αυτό το τεράστιο θέμα. Έτσι για 

ενημέρωση, θέλουμε να ξέρετε ότι με την υπ’ αριθμ. 186/2005 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Οιτύλου η έγκριση ήταν για 248 

ανεμογεννήτριες τότε, πρέπει δε να σας πω, για να καταρριφθεί ο μύθος ότι ως 

προς την απασχόληση που και τώρα ακόμη συνεχώς την αναμασούν, πρέπει να 

ξέρετε ότι όπως προκύπτει από συγκεκριμένη έρευνα, από το 2011 έως 22/5ου του 

2012 για κάθε 2,7 εκατομμύρια ευρώ δημιουργήθηκε μόλις μία θέση εργασίας. 

Δηλαδή, επιτέλους, να μάθει η Μάνη, να μάθουν οι Μανιάτες την αλήθεια. 

Πολύ σοφά και ορθά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στις 

συνέπειες, το ’χα σημειώσει και εγώ αυτό, αναφέρθηκε λεπτομερώς και το ’χει 

καλύψει το θέμα. Το ’χει καλύψει προς κάθε κατεύθυνση και από αυτά που είπε 

πραγματικά πρέπει να νιώθουμε πολύ φοβισμένοι διότι τελικά ο κίνδυνος 

εγκυμονεί και πιστεύω ότι ήδη έχει μπει στη Μάνη. 

Το 2002 όταν απετράπη η τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην Παναγία τη 

Γιάτρισσα, στον Ταΰγετο, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βιωσιμότητας και πρώην 

Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, ο κ. Μιχάλης Δεγκλέρης, είχε δηλώσει ότι 

δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες στην οροσειρά του Ταϋγέτου για 

πάρα πολλούς λόγους, ιδιαίτερα για θέματα υγείας, τα οποία θα επιφέρουν 

τεράστιες συνέπειες στην υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Μάνης. 

Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είμαστε προσωρινοί και σαν δημοτικοί σύμβουλοι 

αλλά και σαν άνθρωποι. Η τοποθέτηση των ανεμογεννητριών στη Μάνη αποτελεί 

ένα μεγάλο λάθος. Η συνέχιση της τοποθέτησης είναι ένα μεγάλο έγκλημα σε 

βάρος του τόπου και των Μανιατών. 

Δεν θα πρέπει να πάρουμε πάνω μας αυτή τη μεγάλη ευθύνη, γιατί οι επόμενες 

γενιές δεν θα μας το συγχωρέσουν ποτέ, και αυτό εμείς σήμερα θα το κάνουμε 

πράξη. Σας το υποσχόμαστε. 
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Θέλω να κάνω και μία αναφορά στο Μητροπολίτη Χίου, κατά την ομιλία του στην 

Υπαπαντή ο οποίος είπε συγκινημένος: Τα χώματα της Μάνης δεν πρέπει να τα 

πατάμε αλλά να τα προσκυνάμε. Αναρωτιέμαι: Εμείς σήμερα τι κάνουμε; Σας 

ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Δημακόγιαννη, πολύ σύντομα παρακαλώ, έχει εξαντληθεί 

το θέμα, δεν νομίζω ότι… ναι. 

ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) …… στο θέμα της υγείας, 

το είδαμε από πολλές πλευρές και είναι σωστό να καταγραφούνε, δεν ξέρουμε τις 

επιπτώσεις στη μελισσοκομία, δεν ξέρουμε τις επιπτώσεις στην αγροκτηνοτροφία 

και βέβαια δεν ξέρουμε το μέγεθος της υποβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 

και της αξίας της γης και των κτισμάτων. Αν ένα κτίσμα που έχει 100, με την 

υποβάθμιση του τόπου πολύ αμφιβάλλω αν πάει στα μισά. Και κλείνοντας θα πω 

το εξής συμπληρώνοντας την πολύ ωραία εισήγηση του κ. Φιλιππάκου, ότι: 

δεκάδες φορείς της πατρίδας μας συντονίζουν την αντίδρασή τους απέναντι όχι 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και στα Ευρωπαϊκά όργανα και όπου αλλού. 

Εγώ θεωρώ ότι η ευκαιρία ……… να είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

σήμερα ότι ο Δήμος μας θα επιβαρυνθεί τόσο τη νομική όσο και την οικονομική 

επιβάρυνση για κάθε …… νέα ενάντια στην τοποθέτηση και στη δημιουργία 

αιολικών πάρκων. Πρέπει και αυτό να συμπληρωθεί και να πούμε σήμερα πως 

σήμερα που είμαστε εμείς, η νόμιμη συνεδρίαση και το κυρίαρχο όργανο του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης , θεωρώ ότι πρέπει να συμπληρώσουμε την απόφαση 

από σήμερα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει το κόστος τόσο 

στη νομική όσο και στην οικονομική κάλυψη προς πάσα αρχή και εξουσία, 

προκειμένου να αποτανθεί.  

Και τελειώνοντας, να σας πω …… περιττό είναι, όπως είπε και ο κ. Μιχαλκάκος για 

μένα είναι μία από τις ευτυχέστερες στιγμές στη ζωή μου σε μια πορεία 30 χρόνων 

με την Αδούλωτη  Μάνη. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εμείς ευχαριστούμε. Να προχωρήσουμε στην ψήφιση του θέματος 

μόνο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος τώρα. Εντάξει, αν το έχει ζητήσει και επιμένει, 

εντάξει. Ναι, έχετε το λόγο. 

ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ: Απλά έκανε μια πρόταση ο κ. Δημακόγιαννης, δεν ξέρω κατά 

πόσον θα μπορέσει να καρποφορήσει με την έννοια ότι εμείς παίρνουμε την 

απόφαση αυτή, όπως το είπες, Γιώργο μου, αλλά η απόφαση αυτή για το κόστος 

κτλ. θα παρθεί απ’ την Οικονομική Επιτροπή που δεν έχουμε την πλειοψηφία 

εμείς. 

ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εμείς θα την πάρουμε… 

ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ: Εμείς θα την πάρουμε. Ωραία. Έτσι; 

ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πρέπει να… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όσον αφορά το ζήτημα της Οικονομικής Επιτροπής, εγώ απλά να 

υπενθυμίσω ότι ως κυρίαρχο σώμα έχουμε το δικαίωμα -έτσι;- ορισμένες 

αρμοδιότητες με απόφασή μας να τις ασκούμε εμείς και δεν νομίζω ότι δεν θα... 

Όχι, όχι, μπορούμε, είσαστε σαφώς ανεξάρτητοι αλλά κυρίαρχο σώμα είναι το 

Δημοτικό Συμβούλιο και επιφυλάσσει για τον εαυτό του… Εε ναι, βέβαια, πάντοτε. 

Λοιπόν, έχει ζητήσει το λόγο και ο κ. Αραπάκης Νικόλαος. Ναι, δεν είναι 

γραμμένος όμως στους ομιλητές ο κ. Μαυροειδόγγονας, οπότε..., έτσι; 
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ΜΑΥΡΟΕΙΔΟΓΓΟΝΑΣ: Είχα ζητήσει το λόγο…… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Για επόμενο θέμα. Για το συγκεκριμένο; Αα ωραία, με 

συγχωρείτε, έχετε το λόγο λοιπόν. 

ΜΑΥΡΟΕΙΔΟΓΓΟΝΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) ……………………………… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Και εμείς. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία του 

θέματος. Κύριε Φιλιππάκο; Ο εισηγητής, να διατυπώσετε. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Το ’χουμε διατυπώσει αλλά να το κάνουμε πιο σαφές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το θέμα προς ψήφιση. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Λοιπόν, συνοπτικά… θέλετε την πρόταση απευθείας; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι, να διατυπώσετε απλά το προς ψήφιση θέμα, την απόφαση, 

δηλαδή, όπως θα ληφθεί. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Πρέπει να αναφερθεί, να καταγραφεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι, δεν το συμπληρώνουμε γιατί πρέπει να ψηφίσουμε την 

απόφαση. Δεν γίνεται έτσι. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Λοιπόν… 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Λοιπόν, να σας βοηθήσω; 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Λοιπόν: Ανάκληση των αποφάσεων 2005, 2016 και 2017… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Που αφορούσαν το συγκεκριμένο θέμα. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τα νούμερα μήπως τα έχετε; 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Ναι, εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στα όσα συμβαίνουν… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μισό λεπτό, κ. Φιλιππάκο. Του ’05, του ’16 και του ’17 επειδή δεν 

έχετε τα νούμερα, που αφορούσαν το συγκεκριμένο ζήτημα της τοποθέτησης των 

ανεμογεννητριών. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Ασφαλώς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δηλαδή αναφέρεστε στην απόφαση του πρώην Δήμου Οιτύλου 

και στις δύο αποφάσεις του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Πολύ ορθά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Που ελήφθησαν από το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο. Την 

ανάκλησή τους, λοιπόν. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ: Ναι και επιθυμούμε την απαγόρευση εγκατάστασης αιολικών 

πάρκων στη Μάνη και την ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να μην γίνει καμία 

περαιτέρω επέκταση και ο Δήμος να συμβάλλει νομικά και οικονομικά ώστε να 

ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα στο νομικό πεδίο, τόσο στην Ελληνική Δικαιοσύνη 

αλλά αν χρειαστεί και στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, προχωράμε στην… 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, να το γράψω. 

(Διαλογικές συζητήσεις) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: Ανάκληση των αποφάσεων, Δημήτρη. Λοιπόν, ανάκληση 

των αποφάσεων του 2005 του τέως Δήμου Οιτύλου, του 2016 και του 2017 του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Οι οποίες αφορούν τη θετική γνωμοδότηση του Δήμου για 

τοποθέτηση αιολικών πάρκων στα διοικητικά όρια του Δήμου… της εδαφικής 

επικράτειας των διοικητικών ορίων του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Εντός των 

διοικητικών ορίων, ναι, του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Εκφράζεται αντίθεση στην… 

εκφράζεται κάθετα, κατηγορηματικά στην τοποθέτηση αιολικών πάρκων… 

οικονομικής και νομικής συνδρομής… εντάξει, βάλε και την απαγόρευση. 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Λοιπόν, προχωράμε στη συζήτηση του 2ου θέματος. Το λόγο έχει… 

Ναι, ψηφίζεται ομόφωνα, το είπαμε αυτό νομίζω, έτσι; 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την ανάκληση της απόφασης του έτους 2005 του τέως Δήμου Οιτύλου και των 

αποφάσεων των ετών 2016 και 2017 του Δήμου Ανατολικής Μάνης, οι οποίες 

αφορούν τη θετική γνωμοδότηση για την τοποθέτηση αιολικών πάρκων εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Ανατολικής Μάνης.  

Εκφράζεται κατηγορηματικά η αντίθεση και επιθυμεί την απαγόρευση της 

τοποθέτησης αιολικών πάρκων στην εδαφική επικράτεια του Δήμου Ανατ. Μάνης. 

Την παροχή οικονομικής και νομικής βοήθειας προς πάσα κατεύθυνση προκειμένου 

να επιτευχθούν οι ανωτέρω σκοποί. 

 

Αφού συντάχθηκε αυτό το απόσπασμα πρακτικού, υπογράφεται ως κατωτέρω:  

 

 

    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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