
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
                                                 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

         Πρακτικού  από  την  Έκτακτη  και  Κατεπείγουσα   (Δια  Ζώσης
κεκλεισμένων  των  θυρών  ) Συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου
Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/2020 από 20/5/2020.
  Στα Ψαχνά  Ευβοίας, σήμερα την 19η  του μηνός Μαϊου  του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη   και   ώρα 18 : 00 μ. μ   , το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Διρφύων
–  Μεσσαπίων,  συνήλθε  σε  Έκτακτη  και  Κατεπείγουσα   (Δια  Ζώσης
κεκλεισμένων των θυρών ) Συνεδρίαση ύστερα από την  αριθμ. πρωτ. 6293/19-5-
2020 έγγραφη  πρόσκληση του προέδρου αυτής , που τοιχοκολλήθηκε στον  ειδικό χώρο
ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής κατά τις προβλέψεις της  παρ
5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και  σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (Αρ. Φύλλου 55/11-3-2020/ Τ’ Α) και
την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα  θέματα της ημερήσιας Διάταξης.
    Πριν  από την έναρξη της  συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι  υπάρχει  νόμιμη
απαρτία, γιατί σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  23  μέλη.  Ήτοι :

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.  ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  ΞΕΝΟΦΩΝ 1.  ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.  ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3.  ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3.  ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
4.  ΓΚΟΓΚΟΥ-ΛΙΑΛΙΑΡΗ  ΙΩΑΝΝΑ 4.  ΚΙΑΠΕΚΟΣ  ΔΗΜΟΣ
5.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
6.  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7.  ΚΑΡΑΤΖΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
8.  ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
9.  ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ
10.  ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
11.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12.  ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13.  ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14.  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15  ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
16.  ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17.  ΡΑΠΤΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ
18.  ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19.  ΣΙΜΙΤΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20.  ΣΟΦΙΑ  ΑΦΕΝΔΡΑ
21.  ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
22.  ΤΣΩΚΟΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23.  ΦΡΑΝΤΖΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος  Γεώργιος Ψαθάς  και η δημοτική  υπάλληλος
Τζαβάρα Ευαγγελία,   για την τήρηση των πρακτικών.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο, πριν την έναρξη της συνεδρίασης αποφάσισε ομόφωνα
για το κατεπείγον και έκτακτο χαρακτήρα της συνεδρίασης λόγω της αριθμ. πρωτ.
6112/15-5-2020 αίτησης των μελών της αντιπολίτευσης του Δήμου Διρφύων –
Μεσσαπίων, των προθεσμιών για την σύγκληση του συμβουλίου, της ενημέρωσης
και των ενεργειών που πρέπει να ληφθούν για το θέμα. 
  Κατά τη Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση λήφθηκαν  όλα τα
απαραίτητα μέτρα περιορισμού της διάδοσης του κορωνοιού (COVID-19).  
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ΘΕΜΑ 1Ο                                                                 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 41/ 2020

«Περί  χορήγησης  αδείας  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  αιολικό  σταθμό
(ανεμογεννήτριες) στη Δημοτική Ενότητα Διρφύων του Δήμου Διρφύων –
Μεσσαπίων ( Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6112/15-5-2020 αίτηση των μελών της
αντιπολίτευσης του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων) ».

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι 
Υποβλήθηκε  η  με   αριθμ.  πρωτ.  6112/15-5-2020  αίτηση  των  μελών  της
αντιπολίτευσης  του  Δήμου  Διρφύων  –  Μεσσαπίων  για  συζήτηση  και  λήψη
απόφασης επί του θέματος της συνεδρίασης.
  Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος ο οποίος ανέφερε ότι εκδόθηκε η υπ΄
αριθμ. 722/2020 απόφαση  της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) με την οποία
χορηγήθηκε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Σταθμό ισχύος
194,7 MW στη θέση «Λεύκα – Πυργάκια -Απότρυπα -Κάμπλος -Ζυγός –Όλυμπος»
των Δημοτικών Ενοτήτων Διρφύων, Αμαρυνθίων, Ερέτριας ,των Δήμων Διρφύων –
Μεσσαπίων  ,Ερέτριας,της  Περιφερειακής  Ενότητας  Εύβοιας  ,της  Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, στην εταιρεία «ENRCOPLAN ENERGY -EPC & INVESTMENT ΙΚΕ».
  Για την ανωτέρω αδειοδότηση , ουδεμία ενημέρωση και κανένα έγγραφο δεν
έφτασε στον Δήμο. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος έκανε μια εισαγωγή για το Θέμα των
Ανεμογεννητριών  αναφερόμενος  και  σε  παλαιότερα  έτη  που  είχε  γίνει  κάποια
παρόμοια κίνηση λέγοντας ότι πάντοτε ο Δήμος ήταν αρνητικός σε κάτι τέτοιο.
  Είναι ένα πρόβλημα όπου όλοι είμαστε συντεταγμένοι στην κατεύθυνση ότι αυτός
ο όμορφος δήμος έχει τεράστιες δυνατότητες . Αυτή η περιοχή θεωρούμε ότι έχει
τεράστιες δυνατότητες και μπορεί να αναπτυχθεί. Η λογική των προτάσεων δεν
είναι μόνο να απορρίπτουμε μόνο στο να απορριφθεί αλλά να κάνουμε προτάσεις
σαν  αντίβαρο  σε  αυτό  που  θέλουν  να  κάνουν  αυτοί  οι  κύριοι.
 Ενώ πρόσθεσε ότι η ΡΑΕ δεν ενημερώνει, αναρτά απλά ένα έγγραφο χωρίς να
ενημερώσει  εγγράφως  κανένα  Δήμο  και  κανέναν  φορέα  και  περιμένει  να  βγει
κάποιος αντίλογος. Πρέπει να ανατρέχουμε συνεχώς στις αναρτήσεις της ΡΑΕ ώστε
να  δούμε  τι  αποφασίζει.  Αυτοί  που  θίγουν  κάποιους  ανθρώπους  και  την
προηγούμενη δημοτική αρχή θεωρώ ότι είναι άκαιρες. Η προηγούμενη δημοτική
αρχή δεν έχει καμία ευθύνη. Το 2013 και εμείς και η προηγούμενη δημοτική αρχή
είχαμε γνωμοδοτήσει αρνητικά την απόφαση της ΡΑΕ για παρόμοια κίνηση… Ήταν
ξεκάθαρη η θέση μας στο να δεχθούμε τέτοιου είδους επεμβάσεις στην περιοχή
μας.  Εν συνεχεία ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στην μελέτη της κας Γλυνού εκ
μέρους της  ΡΑΕ όπου αναφέρει  ότι  η  περιοχή είναι  κορεσμένη για  κάτι  τέτοιο
Εκτός των άλλων ο Δήμαρχος ανέφερε ότι άμεση προτεραιότητα είναι  o ορισμός
ενός  δικηγόρου  για  άμεση  ενημέρωση  για  το  σχετικό  θέμακαι  η  συγκρότηση
διαπαραταξιακής επιτροπής για το θέμα
  Η  επικεφαλής  της  μείζονος  αντιπολίτευσης  κα  Γκόγκου  Λιάλιαρη  Ιωάννα
ανέφερε΄ότι στις τις 16/4/2020 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) δημοσιεύει την
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΥΠ’  ΑΡΙΘΜ.  722/2020  Χορηγηση  αδειας  παραγωγης  ηλεκτρικης
ενεργειας  από Αιολικό  Σταθμό,  ισχυος 194,7 MW στην εταιρεια «ENERCOPLAN
ENERGY-EPC  &  INVESTMENT  ΙΚΕ»
    Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι εκτός των άλλων στηρίχθηκε και
στην “13. …. την απο 7/3/2014 αίτηση της εν λόγω εταιρείας για την αδεια …..
14.  Τη  δημοσιευση  της  ανωτερω  αιτησης  στην  ιστοσελιδα  της  ΡΑΕ  στις
03.04.2014.
15. Το γεγονός ότι  κατα της ανωτερω αιτησης δεν υποβληθηκαν αντιρρησεις.”
  Από αυτό και μόνο προκύπτει η αμέλεια τουλάχιστον του Δημάρχου που τόσο
καιρό (χρόνια) δεν έχει κάνει όχι μόνο καμία ενέργεια για να το αποτρέψει αλλά
και  δεν  το  ήξερε  !  (κατα  ομολογία  του)  .
Μετά  απο  τα  παραπάνω,σαν  κερασάκι  στην  τούρτα,  ήταν  ότι  υποβλήθηκε  την
τελευταία  μέρα  που  έληγε  η  προθεσμία  η  αίτηση  αναθεώρησης  κατά  της
απόφασης,  ενώ  ένα  έγγραφο  που  έστειλε  ο  Δήμαρχος  στην  ΡΑΕ  ήταν
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προχειρογραμμένο ,γραμμένο στο πόδι ,χωρίς σθένος και ψυχή και με το κύρος
που  θα  του  παρείχε  μια  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  .
    Μετά απο όλα αυτά σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητήσαμε εγγράφως έκτακτο
Δημοτικό  Συμβούλιο  δια  ζώσης  όταν  πληροφορηθήκαμε  οτι  στα  θέματα  του
προγραμματισμένου  για  την  Τρίτη  19  Μαΐου  δεν  υπήρχε  κάν  σαν  θέμα  η
εγκατάσταση  ανεμογεννητριών  στον  Δήμο  μας
   Ως  Μείζων  Αντιπολίτευση  δηλώνουμε  ότι  είμαστε  κάθετα  ενάντια  σε
εγκαταστάσεις  ανεμογεννητριών  στο  Δήμο  μας  λόγω  της  ιδιαιτερότητας  του.
Πιστεύουμε  ότι  η  ποιότητα  της  ζωής  μας  εξαρτάται  από  την  ισορροπία  του
περιβάλλοντος. Η πραγματική και σωστή αειφόρος ανάπτυξη δεν πρέπει να χαλάει
την ισορροπία του οικοσυστήματος που τόσο σπάνιο και πλούσιο είναι στο Δήμο
μας. Η ¨ανάπτυξη¨ πρέπει να σταματάει εκεί που επιβαρύνει το περιβάλλον και δεν
το  προστατεύει  όπως  προβλέπεται  και  στο  Σύνταγμα  μας.
   Οι επιπτώσεις των εγκαταστάσεων των ανεμογεννητριών στο Δήμο μας θα φέρει
καίριο  πλήγμα  στον  τουρισμό  ,  την  κτηνοτροφία  και  την  μελισσοκομία  .
Το βουνό,η Δίρφυς, που σύμφωνα με τον μύθο ο Δίας παντρεύτηκε την Ήρα με
ένα οικοσύστημα με σπάνια χλωρίδα και πανίδα που σε πολλά διατηρείται απο τότε
και που το βρήκαμε έτσι απο τους γονείς μας ας το παραδώσουμε έτσι και στα
παιδιά μας !
 Ο κος Κουλοχέρης ανέφερε ότι το θέμα των ανεμογεννητριών μας ξάφνιασε ,
όπως και  άλλα σοβαρά θέματα και μας βρήκε απροετοίμαστους. Το θέμα έγινε
γνωστό  την  τελευταία  στιγμή  με  παρέμβαση  των  συλλόγων  και  ιδιαίτερα  του
ορειβατικού συλλόγου Χαλκίδας, ο οποίος ενημέρωσε το συμβούλιο της κοινότητας
Στενής  και  ακολούθησαν  οι  συναντήσεις  στην  Στενή.  Οι  συναντήσεις  αυτές
αποτέλεσαν  το  1ο βήμα  στο  δύσκολο  και  πολυετή  αγώνα  που  πρέπει  να
ακολουθήσουμε για  την αντιμετώπιση του προβλήματος.  Η Περιοχής μας μέχρι
σήμερα έμεινε μακριά από αυτές τις μορφές ανανεώσιμης ενέργειας και ξαφνικά
χωρίς καμία συζήτηση με τους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής υπάρχει
αδειοδότηση  για  την  εγκατάσταση  ανεμογεννητριών.  Ζητήσαμε  την  σύγκληση
αυτού του συμβουλίου, γιατί με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι δεν τέθηκε θέμα από
την δημοτική αρχή στην πρόκληση που εκδόθηκε για το δημοτικό συμβούλιο. Δεν
υπάρχει  καμία  ενημέρωση για  το  αν  υπάρχει  αλληλογραφία  του  Δήμου  με  τις
αρμόδιες αρχές εδώ και έξι χρόνια για το θέμα. Εμείς τρέχουμε για άλλη μία φορά
τελυταία στιγμή και πίσω από τα γεγονότα. Ο Αγώνας πρέπει να είναι συλλογικός
και όχι ατομικός κε Δήμαρχε. Συμφωνούμε  με τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου
να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και παρέμβαση σε κάθε στάδιο αδειοδότησης, όπως
επίσης και με τη σύσταση της διαπαραταξιακής επιτροπής η οποία θα πρέπει να
ξεκινήσει αγώνα ενημέρωση της κοινωνίας για το θέμα. Πρέπει να εκδώσουμε ένα
ψήφισμα το οποίο θα υπογραφεί από όλους τους κατοίκους και τους φορείς του
Δήμου. Το 2007 υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση στον πρώην Δήμο Διρφύων και όλοι
μαζί  κατάφεραν  να  μην  προχωρήσουν  τα  σχέδια  για  την  εγκατάσταση  των
ανεμογεννητριών.  Πρέπει  να  σταματήσουμε  τις  διαδικασίες  και  να  γίνει
διαβούλευση  με  τους  φορείς  της  περιοχής  μας  ,  ώστε  τεκμηριωμένα  και  με
επιστημονικά  κριτήρια  να  εκφράσουμε  την  άρνησή  μας  στην  τοποθέτηση
ανεμογεννητριών και να εξετάσουμε την χωροθέτηση άλλων πηγών ανανεώσιμης
ενέργειας, όπως π.χ η ηλιακή. Χρειάζεται κοινός αγώνας, συλλογική προσπάθεια
και άμεση παρέμβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαφυλάξουμε το
περιβάλλον και να προστατεύσουμε το φυσικό κάλλος της περιοχής μας και την
αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας.
  Το μέλος του Συμβουλίου κα Πύθουλα Γεωργία ως λαική συσπείρωση Δήμου
Διρφύων Μεσσαπίων, ανέφερε ότι τα σχέδια τους δε θα περάσουν. Δε θυσιάζουμε
το Περιβάλλον και την Υγεία μας για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Άλλη
μια  φορά  απειλείται  η  περιοχή  μας!  Μετά  τις  καταστροφικές  πυρκαγιές  με
αποκορύφωμα  την  περσινή,  τώρα  έρχεται  η  εγκατάσταση  ανεμογεννητριών.
Οι  καταστροφές  από  τις  πυρκαγιές  έρχονται  από  τη  συνειδητή  διαχρονική
ανυπαρξία του κράτους στη δασοπροστασία και αντιπυρική προστασία καθώς και
την  συνεχή  προσπάθεια  αλλαγής  χρήσης  γης,  αποχαρακτηρισμό  δασικών
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περιοχών, παραχώρηση τους σε ιδιώτες επενδυτές. Η εγκατάσταση εκατοντάδων
ανεμογεννητριών  σε  όλη  την Εύβοια,  τώρα και  στην  περιοχή  μας,  προωθείται
συστηματικά  από  την  ΕΕ  και  τις  ελληνικές  Κυβερνήσεις  με  στόχο  την
«απελευθέρωση»,  δηλαδή  πλήρη  ιδιωτικοποίηση,  της  ενέργειας  ώστε  να
επενδύσουν κερδοφόρα τεράστιοι επιχειρηματικοί όμιλοι.Όχι στην παράδοση του
περιβάλλοντος στα νύχια των μονοπωλίων της ενέργειας.   Έχει  αποδειχθεί  και
στην πράξη πια πως η τεράστια επέκταση της αιολικής ενέργειας στην χώρα μας
και αλλού δε γίνεται με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος καθώς τεράστια
έργα  πραγματοποιούνται  στις  κορυφογραμμές  των  βουνών,  ενώ  απαιτούν  την
παράλληλη  χρήση  συμβατικών  καυσίμων  (φυσικό  αέριο,  το  οποίο  και  είναι
εισαγόμενο  και  αντιπαραγωγικό  να  χρησιμοποιείται  για  ηλεκτροπαραγωγή).
Παράλληλα,  η  επέκταση  της  αιολικής  ενέργειας  από  ιδιωτικούς  ομίλους,  η
προώθησή  της  από  τις  Κυβερνήσεις  και  την  ΕΕ  με  χρηματοδοτήσεις  και  η
ταυτόχρονη επιβάρυνση της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη έχουν οδηγήσει στο
διπλασιασμό  της  τιμής  του  ρεύματος  για  τη  λαϊκή  κατανάλωση  την  τελευταία
15ετία.  Εχθρός  της  υγείας  μας  και  του  περιβάλλοντος  είναι  η  πολιτική  που
υπηρετεί  τις  ανάγκες  των  μονοπωλιακών  ομίλων  και  όχι  τις  ανάγκες  του
εργαζόμενου λαού. ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, από Κυβερνητικές θέσεις, με
τις κατευθύνσεις της ΕΕ, έχουν διαμορφώσει το ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο για
την απλόχερη αδειοδότηση και επιδότηση της εγκατάστασης αιολικών πάρκων. Η
ΝΔ με τον αντι-περιβαλλοντικό νόμο που ψήφισε με  fast track διαδικασίες στη
βουλή  στις  αρχές  Μάη  έρχεται  τώρα  να  δώσει  ακόμη  μεγαλύτερο  αέρα  στην
εγκατάσταση αιολικών πάρκων ανοίγοντας τους το δρόμο ακόμη και σε περιοχές
natura. Κάνει πολύ πιο γρήγορες και τυπικές τις αδειοδοτικές διαδικασίες καθώς
μπορεί  η  εργασίες  εγκατάστασης  να  ξεκινούν  και  η  άδεια  περιβαλλοντικών
επιπτώσεων να εκδίδεται αργότερα. Το Δάσος της Δίρφυς είναι πηγή ζωής για τους
κατοίκους της.  Η δραστηριότητά τους σε αυτό είναι  η  καλύτερη προστασία!  Η
"έξωση" των ριτινοκαλλιεργητών από την παραγωγή, η αντιμετώπισή τους εχθρικά
από όλες τις κυβερνήσεις έχει οδηγήσει σε μείωση της δραστηριότητας τους με
συνέπειες τόσο στο εισόδημα πολλών οικογενειών της Βορειοκεντρικής Εύβοιας,
όσο και στα δάση που πλέον δεν καθαρίζονται και  δε φυλάσσονται όπως πριν.
Αντίστοιχα, εύλογη είναι η ανησυχία των μελισσοκόμων που και αυτοί εργάζονται
και προστατεύουν τα δάση της περιοχής μας. Η επέκταση των αιολικών πάρκων σε
δασικές  περιοχές  θα  οδηγήσει  σε  μεγαλύτερα  προβλήματα,  τόσο  σε
ρητινοκαλλιεργητές και μελισσοκόμους, όσο και στο ίδιο το δασικό οικοσύστημα.
Δεν είναι οι ανεμογεννήτριες που καταστρέφουν το περιβάλλον, είναι η αξιοποίησή
τους,  όπως  και  των  υπόλοιπων  μορφών  ενέργειας,  με  σκοπό  το  κέρδος  των
μονοπωλίων.  Σήμερα  υπάρχουν  στη  χώρα  μας  τεράστιες  δυνατότητες  για  την
κάλυψη  των  ενεργειακών  αναγκών  του  λαού  προστατεύοντας  παράλληλα  την
υγεία εργαζομένων και κατοίκων και το περιβάλλον. Η χώρα μας διαθέτει ποικιλία
μορφών  ενέργειας  που  μπορεί  να  αξιοποιήσει  και  έμπειρο  εργατικό  και
επιστημονικό προσωπικό. Αυτές οι δυνατότητες όμως υπονομεύονται γιατί τίθενται
στην "υπηρεσία" του κέρδους άρα είτε δεν αξιοποιούνται επαρκώς (υδροηλεκτρική
και γεωθερμία), είτε απαξιώνονται (λιγνίτης), είτε χρησιμοποιούντα εχθρικά προς
τις  λαϊκές  ανάγκες  και  το  περιβάλλον  (αιολικά,  φωτοβολταϊκά,  πετρέλαιο).
Καλούμε  το  λαό  σε  επαγρύπνηση  και  κινητοποίηση  απαιτώντας,  να  μην
παραδοθούν  τα  δάση  και  τα  βουνά  της  περιοχής  μας  στους  μονοπωλιακούς
ομίλους,  να  μην  εφαρμοστεί  το  περιβαλλοντικό  νομοσχέδιο  έκτρωμα,  Φθηνό
ρεύμα για το λαό,  Καμιά διακοπή ρεύματος, άμεσα μέτρα πυροπροστασίας και
δασοπροστασίας  με βάση τις  ανάγκες  του Δήμου μας με ευθύνη του Κράτους.
Ενέργεια για τις λαϊκές ανάγκες και όχι για τα κέρδη των μονοπωλίων.
 Ακολούθησε τοποθέτηση των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων , με
τις οποίες εκφράστηκε η πλήρη διαφωνία για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών
στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων και ζήτησαν διαρκή αγώνα για την αποτροπη
εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. 
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  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου, την
τοποθέτηση  των  επικεφαλής  των  δημοτικών  παρατάξεων   και  των  δημοτικών
συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1). Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του και διαφωνία για την χορήγησης αδειών
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό (ανεμογεννήτριες) στο Δήμο Διρφύων –
Μεσσαπίων.

2). Συγκροτεί  διαπαραταξιακή  επιτροπή  για  τον  συντονισμό,  οργάνωση  και
ενημέρωση των φορέων και των κατοίκων για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών
στα  διοικητικά  όρια  του  Δήμου  Διρφύων  –  Μεσσαπίων,  αποτελούμενη  από  τα
κάτωθι μέλη:
1).  Γεώργιος  Ψαθάς  ,  Δήμαρχος  με  αναπληρωτή   τον  Αντιδήμαρχο  Ματράκα
Παναγιώτη,
2).  Γκόγκου – Λιάλιαρη Ιωάννα,  Δημοτική Σύμβουλος και Επικεφαλής μείζονος
Αντιπολίτευσης , με αναπληρώτρια την δημοτική σύμβουλο Τζάθα Γεωργία,
3). Κουλοχέρης Ανδρέας , επικεφαλής ελάσσονος Αντιπολίτευσης , με αναπληρωτή
τον δημοτικό σύμβουλο Σελεβάκο Γέωργιο, 
4).  Πύθουλα  Γεωργία,  επικεφαλής  της  παράταξης  Λαϊκή  Συσπείρωση  Δήμου
Διρφύων  –  Μεσσαπίων,  με  αναπληρωτή   τον  πρόεδρο  του  Δ.Σ  κ.  Ραπτάκη
Σπυρίδωνα,
5).   Κορώνης  Πέτρος  ,  δημοτικός  σύμβουλος  με  αναπληρώτρια  την  δημοτική
σύμβουλο Καρατζά Αναστασία. 
6).  Φραντζής  Ανδρέας  ,  δημοτικός  σύμβουλος  με  αναπληρωτή  τον  δημοτικό
σύμβουλο Τσώκο Χαράλαμπο.
  Στη ανωτέρω επιτροπή θα οριστεί  με απόφαση του Δημάρχου γραμματειακή
υποστήριξη.

3). Να  οριστεί  πληρεξούσιος  δικηγόρος  για  την  ενημέρωση  επί  του  θεσμικού
πλαισίου. 

4). Εκδίδει το κάτωθι ψήφισμα , με το οποίο εκφράζεται η πλήρη διαφωνία στην
εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Δήμο 

ΨΗΦΙΣΜΑ
  Με ιδιαίτερο προβληματισμό παρακολουθούμε εδώ και καιρό τις αντιδράσεις και
την αγωνιώδη προσπάθεια σύσσωμης της τοπικής μας κοινωνίας και των φορέων
της  για  την  αποτροπή  του  εγχειρήματος  εγκατάστασης  ανεμογεννητριών  στις
απάτητες και ιστορικές βουνοκορφές των Δίρφης , που απειλεί να διαταράξει το
σπάνιο και προστατευόμενο οικοσύστημά της Δίρφυς. 
   Βλέπουμε την τοπική κοινωνία να ανησυχεί, διαπιστώνοντας ότι τεράστια αιολικά
«πάρκα» αναμένεται να καταλάβουν μεγάλο τμήμα των οροσειρών της Δίρφυς.
Βλέπουμε την τοπική κοινωνία και τους φορείς της ν’ ανησυχούν για τη φυσική
ακεραιότητα της Δίρφυς, που πάντα αποτελούσε και εξακολουθεί ν’ αποτελεί αέναη
πηγή πλούτου, με τα ποιοτικά γεωργικά, κτηνοτροφικά και βιοτεχνικά προϊόντα να
κατακτούν τις αγορές δηλώνοντας ως προέλευση την περιοχή της Δίρφυς, αλλά
και με την ήπια ανάπτυξη και τον εναλλακτικό τουρισμό, που τα τελευταία χρόνια
εδραιώνεται στην περιοχή, ν’ ανοίγουν νέες προοπτικές για την επιβίωση και την
πρόοδό της. Προοπτικές που, αναμφίβολα, πλήττονται ανεπανόρθωτα από τα προς
υλοποίηση  σχέδια  εγκατάστασης  ανεμογεννητριών,  με  τεράστιες  αρνητικές
επιπτώσεις στην τοπική και εθνική οικονομία. Αφουγκραζόμαστε τη διάθεση της
τοπικής  κοινωνίας  και  των  φορέων  της  να  υποστηρίξουν  ανανεώσιμες  πηγές
ενέργειας,  αν  αυτές  μπορούν  πραγματικά,  με  σεβασμό  στους  νόμους  και  στο
περιβάλλον, να εξασφαλίσουν καθαρή ενέργεια και ασφαλή ηλεκτροδότηση στο
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εθνικό  μας  δίκτυο,  καταργώντας  τις  μέχρι  τώρα  ρυπογόνες  εγκαταστάσεις
ορυκτών  καυσίμων.  Και  για  όλους  αυτούς  τους  λόγους  δε  μπορούμε παρά  να
σταθούμε στο πλευρό τους, δηλώνοντας κι εμείς κατηγορηματικά την αντίθεσή μας
στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση των αιολικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της
Δίρφυς . 
   Είμαστε  σίγουροι  πως  η  Δίρφυς,  τόσο  βραχυπρόθεσμα  όσο  και,  κυρίως,
μακροπρόθεσμα, μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα στην τοπική αλλά και
εθνική  οικονομία  μέσα  από  παραδοσιακές  και  απόλυτα  δοκιμασμένες  για  την
περιοχή ήπιες μορφές ανάπτυξης αλλά και τις νέες προοπτικές του εναλλακτικού
τουρισμού,  που  τα  τελευταία  χρόνια  εδραιώνεται  όλο  και  περισσότερο.  Λέμε,
λοιπόν,  κι  εμείς  όχι  στα  αιολικά  στην  Δίρφυ  και  ζητούμε  την  ακύρωση  της
επικείμενης  καταστροφής,  εκφράζοντας  την  πεποίθησή  μας  ότι  μέσα  από
δημοκρατικό με την τοπική κοινωνία διάλογο θα πετύχουμε τον κοινό μας στόχο.
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  41 /2020
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο
Νόμος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων-Μεσσαπίων    Τα μέλη του Δ.Σ.Διρφύων -  Μεσσαπίων
     Ραπτάκης  Σπυρίδων 
           (υπογραφή)                                               (ακολουθούν   υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ψαχνά,  29 /5 /2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων - Μεσσαπίων

Ραπτάκης  Σπυρίδων
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