
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής

Κυρία  Πατριανάκου,  καταθέσατε  επερώτηση  στον  Υπουργό  Εσωτερικών  κο  Στυλιανίδη,  με  την  οποία  ζητάτε  την
επανασύσταση  του  Δήμου  Βοιών  και  ουσιαστικά  τον  ακρωτηριασμό  και  τη  διάλυση  του  Δήμου  Μονεμβασίας.
     
Στην κατάθεση της επερώτησης, προβήκατε χωρίς να έλθετε καθόλου σε επαφή μαζί μου, ως Δημάρχου του Δήμου, κάτι
που οφείλατε να πράξετε ως Βουλευτής, δεοντολογικά και μέσα στα πλαίσια της καλής συνεργασίας που θα πρέπει να
έχετε με τις δημοτικές αρχές.

Ο Δήμος Μονεμβασίας μετά από δύο χρόνια λειτουργίας, παρά την οικονομική κρίση και τη μείωση πόρων πάνω από
60%, που έχει υποστεί, έχει καταφέρει να οργανωθεί πλήρως και να παρέχει πολύ υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους
δημότες του.

Σε όλη τη επικράτειά του, εκτελείται μια πλειάδα έργων υποδομής, πάνω από 15 τον αριθμό (Βιολογικοί Καθαρισμοί,
Δρόμοι,  Λιμάνια,  Σχολικά  κτίρια,  έργα Πολιτισμού,  Αντικαταστάσεις  Δικτύων Ύδρευσης)  συνολικού  προϋπολογισμού
πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ.

Είναι πλεονασματικός και θα μπορούσε να αποτελεί πρότυπο για πολλούς άλλους στην Ελλάδα.

Ειδικότερα στη Δημοτική Ενότητα Βοιών, κρατήθηκαν όλες οι δομές και οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των δημοτών, οι
οποίες  λειτουργούν  πλήρως,  η  έδρα  του  Λιμενικού  ταμείου  και  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  και  ορίσθηκαν  δύο
Αντιδήμαρχοι, αντί ένας όπως στις άλλες Δημοτικές Ενότητες.

Στη Δ.Ε. Βοιών εκτελούνται μεγάλα έργα υποδομής, καθώς και δεκάδες μικρότερα. Έχουμε προωθήσει όλες τις εκκρεμείς
υποθέσεις  από  τον  προηγούμενο  Δήμο,  κάτι  που  αναγνωρίζουν  οι  κάτοικοι  και  σχεδιάζουμε  σειρά  νέων  έργων  και
δράσεων.

Διαχειριζόμαστε  πλέον  συνολικά  το  τουριστικό  προϊόν  του  Δήμου  με  αιχμή  το  παγκοσμίως  γνωστό  όνομα  της
Μονεμβάσιας, προσπάθεια που ήδη φέρνει αποτελέσματα.

Μετά  από  δύο  (2)  τετραετίες  σαν  Δήμαρχος  του  πρώην  Δήμου  Ασωπού  και  μετά  από  θητεία  δύο  ετών  στο  Δήμο
Μονεμβασίας, επειδή γνωρίζω πολύ καλά όλες τις περιοχές του Δήμου, τις δυνατότητες και την προοπτική τους, είμαι
πεπεισμένος ότι η διατήρηση του Δήμου Μονεμβασίας στην τωρινή του μορφή, είναι η πλέον συμφέρουσα από κάθε
πλευρά, για όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Καλώς ή κακώς ο Καλλικράτης είναι σε ισχύ και τα κρίσιμα μεγέθη των Δήμων έχουν οριοθετηθεί. Αυτή τη στιγμή μια
βίαιη ανατροπή, θα δημιουργούσε Δήμους λιγότερο αποτελεσματικούς και πιθανότατα μη βιώσιμους.

Την άποψή μου αυτή την έχω καταθέσει σε προηγούμενες επιστολές μου προς την παράταξη ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ και τον
Υπουργό Εσωτερικών.

Θα μακρυγορούσα εάν ανέλυα την επερώτησή σας, θα ήθελα όμως να κάνω δύο αναφορές. Η πρόσφατη κατάργηση της
Δ.Ο.Υ. Νεάπολης έγινε από την παρούσα κυβέρνηση και μάλιστα από το κόμμα του οποίου είσθε Βουλευτής και όχι από
τον Καλλικράτη. Καταργήθηκε δε, και η Δ.Ο.Υ. Μολάων και όλες οι άλλες στο Νομό, πλην της Σπάρτης, κάτι που από
μόνο  του,  ανατρέπει  το  επιχείρημά  σας.  Μεγάλη  ευθύνη  λοιπόν  φέρετε  εσείς  προσωπικά  σαν  Βουλευτής,  είναι  δε
τουλάχιστον  υποκριτικό  να προσπαθείτε  να φορτώσετε  τις  ενέργειες  αυτές  στους  Δήμους.  Μάλιστα στην  προκειμένη
περίπτωση, στις έντονες διαμαρτυρίες μας και διαβήματά μας δεν βοηθήσατε, σε αντίθεση με τον έτερο βουλευτή του
κόμματός σας, ο οποίος βοήθησε ιδιαίτερα.

Τώρα πως, αφού κατά την απογραφή η Δ.Ε. Βοιών είχε τη μικρότερη πληθυσμιακή μείωση, παρουσιάζει μεταναστευτικές
τάσεις λόγω του Καλλικράτη! είναι κάτι που μόνο αυτός που σας συνέταξε την επερώτηση, μπορεί να απαντήσει.

Τις  τελευταίες  ημέρες  δέχθηκα πολλές  διαμαρτυρίες  από δημότες  και  δημοτικούς  συμβούλους,  διότι  στην  αγωνιώδη
προσπάθειά σας, να διαλύσετε το Δήμο μας, παρουσιάζετε τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες, ως ήσσονος σημασίας και
σαν υποδεέστερα συστατικά του Δήμου. Αυτό είναι εντελώς λανθασμένο και ατυχές, διότι όλες οι Δημοτικές Ενότητες
έχουν την αξία και ποιοτικά χαρακτηριστικά τέτοια, που η σύνθεσή τους και η συνένωσή τους, αποτελούν τη δύναμη του
Δήμου Μονεμβασίας.

Επίσης σε προηγούμενη επερώτησή σας σχετικά με την πορεία εκτέλεσης έργου, πάλι  στη Δημοτική Ενότητα Βοιών,
ομοίως δεν ενδιαφερθήκατε να λάβετε οποιαδήποτε πληροφόρηση από το Δήμο, αντίθετα μάθαμε για την επερώτησή σας
από τα ΜΜΕ. Συνεπώς η πρακτική σας δεν είναι τυχαία.

Λυπάμαι διότι την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται επί ξυρού ακμής, αντί να κάνετε την αυτοκριτική σας, ανακαλύψατε ότι το
πρόβλημα της χώρας, θα επιλυθεί με τη διάλυση των Δήμων, ελπίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα αυξήσετε τον αριθμό
των ψήφων σας.

Ηρακλής Τριχείλης


